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1. Introducere. Starea actuală a știinţei economice 

1.1.  Starea epistemologică a știinţei economice ortodoxe 

 1.1.1. Preliminarii 

I. ştiinţa economică ortodoxă rămâne, încă, prizoniera paradigmei mecaniciste 

a. procesul economic este considerat un proces mecanicist: 

 un proces complet cauzal; 

 cauzalitatea procesului economic este de tip eutaxiologic (ordinea observabilă are o cauză 
eficientă1); de notat faptul că, în cauzalitatea teleologică, ordinea observabilă are un scop 
(cauză finală); 

 timpul şi spaţiul care “localizează” procesul economic sunt considerate absolute (independente 
de procesul economic însuşi2); 

 subiectul economic este considerat o maşină sui-generis de optimizat decizii; el este situat 
exogen în raport cu procesul economic; 

 valorile, iraţionalitatea, lipsa interesului direct, intuiţia nu sunt considerate variabile valabile 
ale procesului economic; 

 neliniarităţile, bifurcaţiile, punctele singulare nu sunt considerate atribute ale procesului 
economic ortodox; 

b. ca urmare, modelarea ortodoxă a procesului economic are următoarele atribute: 

 se bazează pe ipoteza optimalităţii (extremizarea unei funcţii-obiectiv într-un sistem de restricţii 
date); 

 se bazează pe ecuaţii de tip dinamic (chiar dacă se produce o anumită relaxare a caracteristicii 
dinamice prin introducerea variabilelor aleatoare de tip statistic); 

 se bazează pe natura exogenă a subiectului uman (în calitate de decident şi de participant la 
procesul economic), ceea ce ignoră efectul Oedip (efectul Oedip este cel care modifică condiţiile 
iniţiale3); 

 se bazează pe invariabilitatea condiţiilor iniţiale (sau finale, după caz) ale procesului economic; 

II. ştiinţa economică ortodoxă este, încă, prizoniera cauzalităţii eutaxiologice 

a. ordinea economică de tip Hayek-ian (mai precis, ordinea catalactică) este o ordine generată 
eutaxiologic, care: 

 se bazează pe patru invarianţe metodologice esenţiale: 

o  invarianţa legii în raport cu condiţiile iniţiale (universalitatea); 

o  invarianţa legii în raport cu săgeata timpului (reversibilitatea); 

                                                           
1 Aici expresia cauză eficientă este folosită în sensul lui Aristotel. 
2 Timpul şi spaţiul economic nu sunt influenţate (sub aspectul vitezei, acceleraţiei, densităţii, „curburii” economice etc.) 

de proprietăţile procesului economic pe care-l măsoară. 
3 Sau condiţiile finale, fiind uşor de observat faptul că, din punct de vedere logic, condiţiile iniţiale sunt echivalente cu 

condiţiile finale. 
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o  invarianţa legii în raport cu acumulările cantitative (proporţionalitatea); 

o  invarianţa legii în raport cu cauzele finale (impersonalitatea sau neteleologicitatea); 

 respinge ideea conform căreia cauzele eficiente ale procesului economic sunt efecte ale cauzelor 
finale; 

 consideră principiul antropic ca fiind un principiu a posteriori: 

o  ca urmare, viitorul nu poate fi construit normativ ci doar previzionat cauzal; 

o  modelarea procesului economic oferă doar posibilitatea unei alegeri exogene, dintr-o listă 
de opţiuni generate morfologic, fără posibilitatea invenţiei (lumile posibile sunt date deja4); 

b. omul (ca individ şi/sau ca societate) este plasat în exteriorul procesului economic (fie el proces 
real, proiecţie dezirabilă sau evaluare ex post): 

 această ipoteză implicită a cauzalităţii eutaxiologice este nerealistă sub raport conceptual: 

o omul influenţează din interior procesul economic (efectul Oedip – adică variaţia condiţiilor 
iniţiale), introducând imprecizii de tip Heisenberg; 

o predicţia în procesul economic depinde de trei factori: 1) condiţiile iniţiale;  
2) legea de mişcare; 3) evaluarea permanentă a dezirabilităţii contextuale (cauzalitatea 
eutaxiologică neglijează cel de-al treilea factor); 

o ignorarea efectului Oedip este echivalentă cu respingerea teleologiei procesului economic 
(dar procesul economic este un artefact, deci el este, prin natura sa, teleologic); 

 această ipoteză implicită a cauzalităţii eutaxiologice este perturbatoare sub raport 
metodologic: 

o  în funcţiile matematice care descriu procesul economic, omul nu este considerat una  dintre 
variabilele independente decât sub specia “factorului de producţie”; 

III. ştiinţa economică dominantă (pozitivistă) este victima unui imperialism epistemologic exercitat de 
mecanica newtoniană 

a. paradigma mecanicistă a fost preluată de mulţi economişti şi chiar de către filosofi (cum a fost 
Kant); 

b. cea mai de seamă “perfecţionare” a fost realizată de neoclasicism; 

c. această stare de fapt conferă ştiinţei economice dominante o “figură tragică” în piesa cunoaşterii 
şi practicii umane (în sensul că este sortită „pieirii epistemologice”); 

d. lipsită de genuinitate, ştiinţa economică nu are, încă, o epistemologie proprie, parazitând alte 
epistemologii, îndeosebi pe cea a fizicii clasice (vezi şi “sinteza” numită econofizică, o încercare 
de resuscitare a unei epistemologii eronate); 

IV. ştiinţa economică dominantă (pozitivistă) este autorul unui imperialism epistemologic exercitat 
asupra celorlalte ştiinţe sociale (politologie, sociologie, psihologie, drept etc.) 

a. vezi, îndeosebi, “opera” lui Gary Becker (laureat Nobel pentru economie?) dar şi a nenumăraţi şi 
inepuizabili “cuantificatori” din domeniu; 

                                                           
4 Să observăm faptul că şi în mecanica cuantică se petrece acelaşi lucru în spaţiul fazelor. 
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b. transferul metodologic tale quale din economie în ştiinţe sociale non-economice poate fi 
caracterizat drept o “crimă epistemologică”; 

c. sau, parafrazând o frază celebră (Talleyrand), este mai mult decât o crimă, este o greşeală; 

d. totuşi, acest imperialism este unul impropriu, deoarece ştiinţa economică nu-şi transferă 
preceptele epistemologice sau metodologice genuine ci pe acelea primite pe filiera mecanicii 
newtoniene (ea funcţionând doar ca un canal de transmitere). 

 1.1.2. Știinţa economică nu este o știinţă genuină 

Pe baza celor de mai sus, vedem lipsa de genuinitate a ştiinţei economice din cel puţin patru perspective: 

a. ştiinţa economică nu este genuină din punct de vedere etimologic 

- într-adevăr, etimologic, termenul de economie vine de la noţiunile din limba greacă, oikos 
(gospodărie5), respectiv nomos (regulă, normă). Cu alte cuvinte, ştiinţa economică presupune un 
ansamblu de norme care reglementează activitatea în gospodărie, adică o activitate 
administrativă, referitoare, în primul rând, la asigurarea mijloacelor de trai. Având în vedere, însă, 
faptul că, la nivelul gospodăriei, obiectivele privind asigurarea mijloacelor de trai sunt obiective 
comune ale tuturor constituenţilor gospodăriei, ştiinţa economică reglementează doar activităţile 
care sunt orientate în mod convergent spre un scop comun. Or, odată cu dispariţia elementelor 
autarhice şi apariţia pieţei în lume, obiectivele diferitelor „gospodării” (în limbaj modern, ale 
diferitelor sectoare instituţionale) au devenit divergente. Chiar dacă imensa majoritate a 
economiştilor (atât clasici cât şi moderni) insistă asupra complementarităţii acestor obiective 
(ceea ce, desigur, nu poate fi contestat), în orice caz, ele nu mai sunt aceleaşi pentru toţi actorii. 
Ca urmare, din acest punct de vedere, termenul de economie sau de ştiinţă economică nu mai 
exprimă starea de fapt6; 

b. ştiinţa economică nu este genuină din punct de vedere conceptual 

- ştiinţa economică dominantă este o ştiinţă predominant structurală. Aceasta înseamnă că ştiinţa 
economică nu acordă subiectului acţional – omul, ca individ sau ca grup social – o poziţie 
privilegiată în raport cu ceilalţi „factori de producţie”7. Structuralismul are marele avantaj al 
omogenizării conceptuale8 dar marele neajuns al lipsei de calitate al elementelor omogenizate. 
Or, este evident faptul că omul este de o calitate distinctă de toţi ceilalţi factori de producţie, el 
fiind cel care proiectează, iniţiază, conduce şi pilotează procesul economic în care este, din punct 
de vedere structural, parte. Structuralismul ştiinţei economice dominante (pozitiviste) este, în 
opinia noastră, un neajuns epistemologic, deci unul fundamental; 

c. ştiinţa economică nu este genuină din punct de vedere metodologic 

                                                           
5 Menaj, în terminologia actuală. 
6 Este de remarcat faptul că Hayek propunea un termen care să exprime tocmai această divergenţă de scopuri (obiective) 

ale actorilor economici în condiţiile pieţei – este vorba despre termenul de catalaxie (sau catalactică) (din grecescul 

katallattein – a transforma un inamic într-un prieten). Deşi, pe fond, acest termen nu este mai academic (adică mai ezoteric) 

decât termenul de economie, nici ştiinţa şi nici practica nu au reţinut această propunere. 
7 Deşi există şi excepţii notabile – vezi teoria economică marxistă, în care omul este considerat principalul factor de 

producţie, cu toate că nici Marx nu scoate omul din sfera factorilor de producţie (din motive metodologice). 
8 Recenta paradigmă a reţelei este, evident, o paradigmă de tip structural. Reţeaua se defineşte, în mod esenţial, tocmai 

prin absenţa poziţiilor sau funcţiilor privilegiate în cadrul unui sistem (vezi şi modelul matricial din managementul 

microeconomic, care tinde să înlocuiască modelul ierarhic). 
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- metodologia de bază a ştiinţei economice pozitiviste este o metodologie de tip mecanic (şi anume 
de tipul mecanicii newtoniene). Din această perspectivă, nimic fundamental nu s-a schimbat în 
domeniu, chiar dacă în perioada recentă econometria a încercat să introducă evaluarea de tip 
statistic atât la nivelul fundamentării deciziilor cât şi, mai ales, la nivelul proiectării 
comportamentelor şi al predicţiilor. În opinia noastră, atât ecuaţiile dinamice originare ale 
fenomenologiei economice cât şi variabilele aleatoare actuale nu reuşesc decât să mimeze, mai 
mult sau mai puţin complicat, adevăratul proces economic (atât de gândire cât şi de acţiune). 
Motivul pentru care susţinem această poziţie constă în ignorarea completă sau aproape 
completă, în cadrul actualei metodologii dominante din ştiinţa economică, a cauzalităţii primare 
a comportamentului de tip social (comportamentul economic nefiind altceva decât o specie de 
comportament social) şi anume valorile. Valenţa axiologică a individului (şi, desigur, a grupului 
social generic9) este, de departe, matricea de formulare a obiectivelor, de structurare a 
comportamentelor şi chiar de validare a „eficienţei”. Cântecul de sirenă al fundamentalismului 
cantitativist în ştiinţa economică a eliminat exact ceea ce este esenţial în cauzalitatea economică 
(dar, desigur, necuantificabil în mod newtonian) şi anume aspiraţia, visul, obiectivul inefabil sau 
neclar, abia întrezărit dar dorit, plin de posibile efecte adverse dar care sunt ignorate în mod 
programatic etc.10; 

- ştiinţa economică ia în calcul trei premise metodologice extrem de discutabile:  
a) raţionalitatea individului11 (precum şi o raţionalitate...agregată a grupului social); b)  ideea că 
ancora metodologică în ştiinţa economică este eficienţa12 globală (minimizarea costului de 
oportunitate); c) ideea că procesul economic trebuie îndreptat, cel puţin ca tendinţă, spre 
echilibru13. Să observăm în primul rând, puternica funcţie sistematizatoare a acestor premise (cu 
puţin efort, ele ar putea sta la baza unei eventuale teorii în materie, adică a proiectării -mulţimii 
de axiome14). Să observăm, însă, în al doilea rând, faptul că ele tratează individul nu ca pe un 
individ istoric (contingent) ci ca pe unul generic, a-contextual. De fapt, în ştiinţa economică 
dominantă, individul nu este nimic mai mult (deşi, nici mai puţin) decât o maşină de optimizat, 
ceea ce reprezintă, în mod evident, o simplificare inacceptabilă, nu din considerente morale (care 
ar putea fi calificate drept considerente metafizice, adică incompatibile cu pozitivismul economic) 
ci chiar din considerente praxiologice; 

d. ştiinţa economică nu este genuină din punct de vedere teleologic 

- ştiinţa economică dominantă consideră ca pe o axiomă faptul că individul (sau grupul) urmăresc, 
în mod esenţial, permanent şi continuu, profitul – maxima diferenţă dintre efect şi efort. Nici 
psihologia, nici sociologia şi nici istoria empirică nu coroborează o asemenea ipoteză. Actuala 
etapă a capitalismului reprezintă, pur şi simplu, o propunere non-naturală a comportamentului 

                                                           
9 Nu ignorăm aici, desigur, efectele de sinergie ale grupului social în raport cu indivizii „atomici”, dar, în ultimă instanţă,  

tot despre o condiţionalitate axiologică este vorba. 
10 Nu am vrea ca cititorul atent să creadă că am ignorat instituţiile şi rolul lor în explicaţia şi discursul ştiinţific din 

economie dar, în opinia noastră, instituţionalismul nu ia în calcul decât inefabilul codificat (codificarea fiind tot un fel de 

cuantificare dar de tip normativ, spre deosebire de cuantificarea de tip metodologic) şi nu tot ansamblul axiologic care stă 

la baza deciziei de alegere economică. 
11 Vezi „crima epistemologică” comisă de către economistul Gary Becker (de altfel...laureat al premiului Nobel pentru 

economie), asupra căreia trebuie efectuate...investigaţii teoretice şi filosofice serioase pentru a o neutraliza (aşa cum  

considerăm că ar fi de dorit). 
12 Vezi ingeniosul dar simplistul benchmark propus de către Pareto. 
13 Să ne amintim teribilul duş rece pe care teoria entropiei (magistral instrumentată de Nicholas Georgescu-Roegen) îl 

administrează acestei ipoteze. 
14 În terminologia lui Nicholas Georgescu-Roegen. 
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uman (individual şi colectiv), comportament care este, în cea mai mare parte, artificial şi, cum 
vom încerca să arătăm în continuare, nesustenabil. De altfel, nu este greu de observat chiar 
inconsistenţa dintre paradigma optimalităţii raţionale, propusă, impusă şi hrănită de capitalismul 
contemporan, pe de o parte şi sustenabilitatea necesară a creşterii economice, pe de altă parte, 
inconsistenţă care este fie eludată, fie minimalizată de către susţinătorii zilei în materie 
(majoritatea dintre aceştia, laureaţi ai premiului Nobel pentru economie). Aşadar, sub aspectul 
scopului ultim al acţiunii umane (şi în conformitate cu natura umană), funcţia-obiectiv atât de 
rafinată instrumental de către laureaţii menţionaţi mai sus, nu este nicidecum maximizarea 
avantajului net15. Pe cale de consecinţă, ştiinţa economică dominantă nu este, nici în această 
privinţă, genuină. Va fi o sarcină extrem de laborioasă de a sistematiza toate probele pentru 
demonstrarea erorii epistemologice făcute de ştiinţa economică dominantă. Considerăm că 
„soarta” economiei pozitiviste va fi crudă, ea va reprezenta doar un experiment cu pretenţii 
ştiinţifice, dar fiind, de fapt, o mostră despre inabilitatea holistică a epistemologiei sectoriale 
promovate de această ştiinţă; 

1.2.  Unele critici ale statu-quo-ului în metodologia generală a știinţei economice 

 1.2.1. Statu-quo-ul epistemologic al știinţei economice 

 în ştiinţele care se ocupă de domenii în care există evoluţie (schimbare calitativă), cum este şi cazul 
ştiinţei economice, nu poate exista un cod teoretic de ordonare fenomenologică 

a. ştiinţa respectivă nu poate asigura un cardinal mai mic pentru clasa  de propoziţii 16 în raport 

cu cardinalul pentru clasa  de propoziţii 17;            

b. imposibilitatea unui cod teoretic de ordonare fenomenologică conduce la posibilitatea noutăţii 
prin combinaţie (ceea ce compromite posibilitatea predicţiei punctuale); 

c. noutatea prin combinaţie (nu morfologică, fiindcă aceasta nu este noutate în raport cu , ci 
cea derivată din prevalenţa întregului asupra părţilor) măreşte cardinalul clasei de propoziţii 
, deci înfrânge teoreticitatea18 ştiinţei economice; 

d. imposibilitatea codului teoretic de ordonare fenomenologică este generată de existenţa 
efectului Oedip, care interzice invarianţa condiţiilor iniţiale; 

e. fenomenologia economică nu poate fi, deci, de tip aritmomorf (vezi şi Roegen); 

 ori de câte ori nu avem o teorie, există incertitudine fenomenologică19  

a. producerea incertitudinii sau a riscului cu privire la o anticipare se constituie în teste empirice 
(factuale) cu privire la gradul de teoreticitate al unei ştiinţe (vezi şi testul de falsificabilitate al 
lui Popper); 

b. previziuni pot realiza doar ştiinţele teoretice, deoarece este necesar să se ignore noutatea; 

                                                           
15 Să ne amintim numai jenanta teorie a ”alegerii” între timpul afectat muncii şi cel afectat timpului liber. Probabil că chiar 

şi numai această „teorie” ar fi trebuit să aibă potenţialul de a-i avertiza pe susţinătorii ei (dacă aceştia ar fi fost suficient 

de oneşti intelectual) asupra direcţiei greşite pe care se dezvoltă ştiinţa lor. 
16 Adică clasa de propoziţii care conţine axiomele teoriei. 
17 Adică clasa de propoziţii care conţine teoremele teoriei. 
18 Gradul de teoreticitate al unei ştiinţe constă în gradul de realizare a economiei de gândire, adică în valoarea cât mai mică 

a cardinalului mulţimii .  
19 Aici în sensul termenului instituit de filosofia fenomenologică. 
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c. previziunile aparţin, deci, clasei de propoziţii ; 

d. este posibilă o teorie economică, la nivel formal, dar nu sub aspectul conţinutului, întrucât 
acesta din urmă este condiţionat cultural; 

e. actuala ştiinţă economică pozitivistă este teoretică doar la nivel formal; 

f. imposibilitatea unei teorii a ştiinţei economice genuine îi refuză acesteia posibilitatea de a fi 
testată (fie prin verificaţionism fie prin falsificaţionism)20; 

 problema analiticităţii descrierii procesului economic este strâns legată de problema teoreticităţii 
ştiinţei economice 

a. analiticitatea presupune reversibilitatea, dar în ştiinţele evolutive există o săgeată a timpului 
(descrisă de entropie) care interzice reversibilitatea, deci compromite analiticitatea; 

b. imposibilitatea analiticităţii implică imposibilitatea predicţiei punctuale a fenomenologiei 
economice; 

c. în plus, predicţia punctuală ar reclama utilizarea funcţiilor matematice de punct (funcţii 
imposibile în procesele evolutive, adică în procesele care presupun schimbări calitative); 

d. imposibilitatea predicţiei în procesul economic este necesară şi întrucât conceptele economice 
nu sunt cardinale ci ordinale sau, cel mult, slab cardinale (adică doar cuantificabile, nu 
măsurabile); 

e. conceptele economice sunt, prin excelenţă, dialectice (au penumbre semantice); 

 legea entropiei nu stabileşte exactităţi ci direcţii în evoluţie (gradienţi)  

a. ea nu este o lege care să ofere o bază de previziune în sensul obişnuit; 

b. scopul economic al activităţilor umane induce inversări ale entropiei (scăderi ale ei în sistemul 
economic, concomitent cu accelerarea ei în mediul sistemului);  

c. omul (societatea) este un sistem disipativ (vezi Prigogine); 

d. această accelerare se produce ca urmare a diferenţei dintre amestecare (produsă natural) şi 
sortare21 (produsă de om);  

e. cu cât sortarea pe care omul doreşte s-o realizeze este mai complexă, cu atât accelerarea 
creşterii entropiei în mediul sistemului (procesului) economic este mai intensă:  

o de exemplu, optimizarea procesului economic în locul utilizării pur şi simplu a mediului 
economic aşa cum se oferă el, presupune o creştere a complexităţii sortării. 

                                                           
20 Aici propunem acceptarea unei teoreticităţi “slabe” a ştiinţei economice, asigurate în trei paşi, astfel: 1: acceptarea în 

clasa  şi a propoziţiilor sintetice (în sensul lui Kant) metafizice (non-testabile), obţinându-se, astfel, o clasă modificată 

; 2: construirea clasei  prin deducţie din clasa , cu   complet testabilă; 3: acceptarea falsificabilităţii clasei  

la orice falsificare a clasei .  În felul acesta s-ar redefini bazele logice ale ştiinţei economice, deşi rămâne de rezolvat 

chestiunea derivării enunţurilor clasei  din axiomele clasei : întrucât clasa  conţine şi propoziţii sintetice 

metafizice, logica derivării clasei  ar trebui să fie de tipul logicii para-consistente. Construirea unei teoreticităţi „slabe” 

a ştiinţei economice este necesară pentru a salva posibilitatea predicţiei punctuale în procesul economic. 
21 Sortarea implică un consum mai mare de entropie joasă (energie liberă) decât amestecarea. 
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 1.2.2. Evaluări ale raţionalităţii economice curente 

1. în mod fundamental, ritmul activităţii economice trebuie să fie dictat de ritmul cu care poate fi 
pompată entropia joasă din mediul activităţii economice în activitatea economică în cauză (adică de 
capacitatea disipativă a omului/societăţii):  

a. se poate accepta conceptul de frecare entropică (prin similitudine cu frecarea mecanică) ca sursă 
de creştere accelerată a entropiei mediului procesului economic;  

b. există o nedeterminarea entropică (incapacitatea legii entropiei de a stabili perioada în care se va 
produce o anumită variaţie a entropiei precum şi căile pe care se va realiza aceasta – deci, 
opacitatea atât a căii temporale cât şi a căii spaţiale; 

c. în funcţie de acceleraţia entropiei globale, istoria omenirii cunoaşte patru etape ale raţionalităţii 
economice (mai general, ale raţionalităţii acţionale): 

1) staţionaritatea (raţionalitatea de ordinul I); 

2) optimalitatea  (raţionalitatea de ordinul II);  

3) sustenabilitatea  (raţionalitatea de ordinul III);  

4) viabilitatea  (raţionalitatea de ordinul IV); 

 raţionalitatea de ordinul I: menţinerea stării staţionare locale a sistemelor economice (fază 
depăşită în istoria omenirii) 
o principiul: menţinerea stării staţionare accelerează creşterea entropiei mediului; 
o explicaţie:  deoarece menţinerea respectivă implică oprirea creşterii entropiei sistemului 

economic staţionar, cu preţul consumării de entropie joasă din mediu, care, astfel, creşte 
mai repede decât în situaţia în care sistemul economic s-ar degrada entropic cu viteza 
naturală indicată de legea entropiei;  

o consecinţă: în felul acesta, spaţiul fizic şi timpul fizic dispar şi se transformă, respectiv, în 
spaţiu economic şi timp economic (ambele anizotrope şi non-omogene, asignate 
procesului economic modelat şi funcţii de acest proces); 

 raţionalitatea de ordinul II: asigurarea optimalităţii locale a sistemelor (proceselor) 
economice (faza curentă în istoria omenirii) 
o principiul: sistemul disipativ va avea nevoie de un supliment de entropie joasă din mediu, 

pentru a reduce entropia sistemului (procesului) economic;  
o explicaţie: pentru a dobândi cunoştinţele necesare realizării optimizării (construirea 

teoriei optimizării, găsirea funcţiilor-obiectiv, descrierea restricţiilor etc.);  
o consecinţă: aşadar, entropia mediului va spori, în cazul unui sistem disipativ care urmează 

o raţionalitate bazată pe optimalitate, comparativ cu cazul raţionalităţii bazată pe 
staţionaritate; 

 raţionalitatea de ordinul III - : asigurarea sustenabilităţii sistemelor (proceselor) economice 
(faza emergentă în istoria omenirii) 
o principiul: asigurarea unui proces economic circular local;  
o explicaţie: 1) se produce o reîntoarcere relativă la raţionalitatea de ordinul I, dar se 

adaugă, faţă de ea, asigurarea recirculării out-put-urilor; 2) nu este menţinere a stării 
staţionare, ci o evoluţie a sistemului (procesului) economic, cu respectarea principiului (se 
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pare natural) al producerii minime de entropie22 (în conformitate cu principiul minimei 
acţiuni al lui Maupertuis); 

o  consecinţă: este nevoie de un consum mai mic de entropie joasă faţă de cazul 
optimalităţii, deoarece nu mai trebuie să se cunoască cum se face o optimizare; 

 raţionalitatea de ordinul IV - : asigurarea viabilităţii sistemelor (proceselor) economice (faza 
dezirabilă în istoria omenirii) 
o principiul: viabilitatea implică următoarele atribute necesare (în sensul logic): 

 sustenabilitate (adică auto-poieză) – atribut non-antropic, funcţional; 
 moralitate – atribut antropic, valorizator; 

o explicaţie: viabilitatea implică, aşadar, şi “alegerea” clasei de impulsuri normative (pe când 
sustenabilitatea nu implică decât “alegerea” impulsurilor structurale, respectiv a celor 
funcţionale): 
 de exemplu, se pare că viabilitatea este consistentă, mai degrabă, cu social-democraţia 

decât cu liberalismul;  
o consecinţă: conceptul de viabilitate (care reclamă atribute metafizice ale modelării 

procesului economic) elimină pozitivismul steril; 

Modul de „formare” a paradigmei viabilităţii este prezentat în Figura 1: 

 
Figura 1. Modul de „formare” a paradigmei viabilităţii 

2. procesul economic trebuie să se adreseze sistemul viu în sens logic23 

a. sistemul logic viu (SLV) reprezintă ansamblul format din trei entităţi, care aparţin, respectiv:  

                                                           
22 Principiul a fost introdus de Prigogine. 
23 Evaluarea logică exhaustivă a conceptului de sistem logic viu va fi prezentată într-un studiu distinct din economia 

lucrării de faţă. 
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- naturii (N); 

- omului (O); 

- instituţiilor (I);  

deci, SLV este un NOI-sistem; 

b. SLV are următoarele atribute inalienabile: 

- o membrană, care-l separă de mediul în care există şi prin care se realizează schimbul entropic 
(substanţă, energie, informaţie); 

- o capacitate structurală de auto-poieză (auto-organizare, auto-regenerare); 

c. SLV este un sistem disipativ (viteză a entropiei cel puţin inferioară celei a mediului); 

d. lumea SLV este o lume ierarhizată; 

- criteriul de ierarhizare este gap-ul entropic faţă de mediul originar (mediul non-disipativ), iar 
interacţiunea entropică se realizează la nivelul gap-ului entropic minim (o aplicaţie pe care o 
vom prezenta mai jos, ca pe o ilustrare a principiului producţiei minime de energie al lui 
Prigogine); 

3. predictibilitatea procesului economic trebuie să ţină seama de următoarele aspecte: 

a. complexitatea unui sistem economic este dată de mulţimea conexiunilor (logic) necesare ale 
acelui sistem; 

b. sistemul economic  trebuie considerat un sistem care îndeplineşte atributele sistemului viu logic 
(SVL); 

c. orice sistem viu logic este un sistem disipativ; 

d. orice sistem disipativ este caracterizat de un grad global de simplitate; 

e. simplitatea este complementarul complexităţii; 

f. simplitatea internă a unui sistem este simplitatea din interiorul membranei acestuia (conexiunile 
dintre elementele componente); 

g. simplitatea externă (ecologică) a unui sistem este simplitatea conexiunilor cu mediul 
complementar, la nivelul membranei; 

h. simplitatea globală (suma logică a simplităţii interne – simplitatea proprie – şi a simplităţii externe 
– simplitatea ecologică) este un invariant al procesului economic; 

4. schimbarea calitativă nu suportă schematizarea aritmomorfă, ea trebuie modelată cu ajutorul 
conceptelor dialectice, non-analitice:  

a. există o legătură strânsă între cardinalitate şi liniaritatea omogenă prin care se exprimă o lege 
directă; 

b. neliniaritatea legilor este aspectul sub care apare reziduul calitativ în formula numerică a unui 
fenomen legat de calitate;  

c. neliniaritatea legilor din economie se poate explica şi prin faptul că fenomenul economic evolutiv 
schimbă însuşi mediul în care acesta se produce, adică schimbă condiţiile iniţiale (care nu-şi pot 
păstra identitatea) – revezi efectul Oedip; 
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d. legile liniare din economie pot fi doar legi empirice, nu teoretice24;  

e. cardinalitatea, în sine (chiar dacă ar putea fi construită) nu este suficientă pentru a justifica 
formulele omogene şi liniare ale legilor; 

5. în cadrul procesului economic, este imposibilă asigurarea invarianţei condiţiilor iniţiale, care, astfel, 
să asigure, teoreticitatea legilor care descriu fenomenologia economică, care, la rândul său, să 
garanteze predictibilitatea: 

a. un proces evolutiv nu se poate produce decât într-un mediu evolutiv, şi acesta este cazul 
procesului economic; 

b. nu putem discerne, din punct de vedere epistemologic, între evoluţia procesului şi evoluţia 
mediului, putându-se spune că apare o cauzalitate autogenerată de însuşi procesul economic în 
desfăşurare (efect auto-catalitic);  

c. neliniaritatea modelelor pentru procesul economic nu este generată doar de lipsa de cardinalitate 
a variabilelor economice, ci, mult mai probabil, de schimbarea mediului acestui proces (adică, de 
schimbarea condiţiilor iniţiale);  

d. neliniaritatea modelului pentru procesul economic îndepărtează subiectul cunoscător de 
comprehensibilitatea modelului, adică exclude intuiţia de la înţelegerea fenomenologică 
(concentrându-se doar pe cunoaştere); 

e. asta înseamnă, de fapt, îndepărtarea modelului procesului economic de simplitatea 
epistemologică (simplitatea epistemologică „garantează” înţelegerea);  

6. procesul economic este un proces de tip finalist25 (“dotat” cu scop): 

a. comportamentul economic este condus de cauze finale, generate axiologic şi nu de o raţionalitate 
economică de tip newtonian; 

b. cauzele eficiente, materiale şi formale sunt efecte ale cauzelor finale; 

c. deci, “raţionalitatea” economică este inversată în raport cu cea ortodoxă; 

d. procesul economic este o combinaţie locală a patru categorii de impulsuri: 

 impulsuri cauzale (scopul, cauza finală, logica teleologică a procesului); 

 impulsuri structurale (restricţiile obiective); 

 impulsuri funcţionale (logica eutaxiologică a procesului); 

 impulsuri normative (impulsurile de ajustare generate de stat); 

 1.2.3. Unele aspecte discutabile în modelarea curentă a procesului economic 

1.2.3.1. Critica ecuaţiilor dinamice 

În cazul ştiinţei economice ortodoxe, variaţia variabilelor rezultative în raport de variaţia variabilelor 
independente este modelată cu ajutorul ecuaţiilor dinamice. Ecuaţiile dinamice sunt acele ecuaţii  care aspiră 
să modeleze comportamentul fiecărui individ în parte dintr-o anumită populaţie de indivizi (aşa cum se 
întâmplă, de altfel, în mecanica clasică). Ecuaţiile dinamice sunt, desigur, ecuaţii deterministe, care acceptă o 

                                                           
24 Aici intră toate entuziasticele legi liniare utilizate de către econometricieni. 
25 Conceptul nu are nici o legătură cu cel de finalism utilizat în biologie sau chiar în sociologie. În cazul de faţă conceptul 

de finalism are o semnificaţie teleologică. 
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cauzalitate eutaxiologică. Din acest punct de vedere, ele se subsumează impulsului funcţional din logica 
procesului economic genuin. 

În legătură cu specificul ecuaţiilor dinamice care sunt folosite pentru modelarea procesului economic, dorim 
să facem următoarele evaluări critice: 

a. majoritatea ecuaţiilor dinamice folosite în economie sunt ecuaţii de identitate (sau ecuaţii de 
definiţie); 

b. problema cu ecuaţiile de identitate este că ele sunt tautologice (exprimă acelaşi conţinut în forme 
diferite); 

c. ecuaţiile dinamice se caracterizează prin lipsa de noutate, deoarece sunt ecuaţii (sau enunţuri, din 
punct de vedere logic) analitice (în sensul kantian al termenului); ca urmare, ecuaţiile dinamice nu 
permit invenţia fenomenologică, ci doar „traducerea” fenomenologică; 

d. fiind ecuaţii de tip eutaxiologic, ecuaţiile dinamice prezumă invarianţa condiţiilor iniţiale ale 
procesului economic (adică ignoră efectul Oedip); 

e. întrucât economia este un proces statistic26, ecuaţiile dinamice nu pot descrie în mod adecvat 
fenomenologia economică decât dacă se ocupă de indivizi extrem de agregaţi27; atunci apare o 
problemă nouă: cum, după ce criterii, şi până la ce grad se acceptă această agregare, cât de relevantă 
sau reprezentativă va fi agregarea în cauză28? 

Cu toate aceste neajunsuri conceptuale şi metodologice majore, ecuaţiile de tip dinamic din procesualitatea 
economică îşi au utilitatea lor, dar cu precauţiile necesare: este vorba despre descrierea unor procese de 
echilibru sau, mai exact, a unor procese de identitate calitativă sau cantitativă a unor fenomene din modelul 
procesului economic. De exemplu, problematica balanţei entropice (substanţiale, energetice, 
informaţionale), care poate fi exprimată, la limită, monetar, între blocurile economice sectoriale este relativ 
satisfăcător modelată de ecuaţiile dinamice. 

1.2.3.2. Critica variabilelor aleatoare 

Caracterul statistic al procesului economic a fost observat şi recunoscut de foarte timpuriu29 în ştiinţa şi 
politica economică. Din păcate, s-a încercat ca acest aspect să fie integrat în modelul economic prin 
intermediul probabilităţilor30. Acest mod de a „prelucra” statistica este cu totul neadecvat cel puţin din 
următoarele considerente: 

a. probabilitatea nu exprimă, în ultimă instanţă, o agregare cauzală ci o nedeterminare gnoseologică; 

                                                           
26 Vezi consideraţiile lui Hayek pe această temă (extragerea ordinii statistice din mişcarea browniană a indivizilor 

economici). 
27 Vezi conjectura aşa de productivă a lui Keynes, în această privinţă. De fapt, ipoteza filosofică implicită a demersului 

macroeconomiei lui Keynes a fost, probabil, aceea de a lăsa interacţiunile microscopice să se desfăşoare fără a fi 

cunoscute, efectul macroscopic al acestor interacţiuni microscopice fiind preluat de categoriile macroeconomice ca atare, 

ca un dat. 
28 Problema epistemologică esenţială aici este de a putea spune până la ce nivel de agregare se menţine identitatea 

obiectului economic în cauză. Acest prag de alterare este extrem de dificil de stabilit (şi, desigur, el nu poate fi stabilit 

decât discreţionar, prin definiţie). 
29 Conceptul de mână invizibilă al lui Smith nu este altceva decât un nume dat aceste statistici. 
30 Reamintim că a mai existat o cale, se pare mult mai productivă, de surmontare a statisticii – cea propusă de Keynes. 

Keynes a plecat de la principii de acţiune, adică de la o cauzalitate teleologică implicită (vezi, de exemplu, ideea înclinaţiei 

marginale spre consum) şi nu de la o cauzalitate de tip eutaxiologic (de altfel, Keynes a criticat într-un mod devastator 

„instituţia” probabilităţilor). 
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b. deşi probabilităţile subiective par a lua în calcul o cauzalitate teleologică (aşteptările sau anticipaţiile), 
ele nu fac, totuşi, altceva decât să subiectivizeze procese obiective – cel care introduce în calcul o 
aşteptare nu o face sub forma unui proiect normativ ci sub cea a unei credinţe care este tot de tipul 
cauzalităţii eutaxiologice, în ultimă instanţă; 

c. probabilităţile obiective, bazate pe frecvenţele istorice ale producerii evenimentelor, sunt şi mai 
îndepărtate de orice teleologie, întrucât nu fac altceva decât să extrapoleze procesele; problema care 
este ignorată aici (ca şi în cazul probabilităţilor subiective, de altfel) este aceea a lipsei de invarianţă 
a condiţiilor iniţiale, adică este ignorat efectul Oedip; 

d. în realitate, probabilităţile nu exprimă nici un fel de predicţie, ci, cel mult, descriu plaja de valori pe 
care o anumită variabilă economică vizată se poate afla. Această descriere este una care nu are nici o 
legătură cu cauzalitatea de tip eutaxiologic ci reprezintă pur şi simplu o ilustrare a stadiului cunoaşterii 
(fie teoretice, fie empirice) cu privire la ipostazele posibile ale variabilei economice în cauză. 
Probabilităţile care sunt asociate (în cadrul variabilei aleatoare respective) fiecărei valori posibile a 
variabilei economice „prognozate” nu reprezintă, aşa cum am arătat mai sus, decât fie extrapolări ale 
tendinţelor înregistrate în trecut (probabilităţile aşa-zis obiective) fie aşteptări ale subiectului care 
face prognoza (probabilităţi subiective). În momentul în care variabila aleatoare îşi actualizează o 
anumită valoare în mod empiric31, este evident că probabilitatea ca variabila să ia valoarea tocmai 
măsurată este 1, ceea ce aruncă în derizoriu orice pretenţie a probabilităţilor de a prognoza ceva32.  

Pe baza celor de mai sus, opinăm că rolul probabilităţilor în modelarea economică este nu numai unul minor 
dar este, pur şi simplu, dăunător, deoarece creează impresia (falsă) că pot prezice valorile pe care anumite 
variabile macroeconomice le pot lua pe un anumit orizont de timp. În realitate ele nu pot face mai mult decât 
să exprime fie dorinţe, fie experienţe petrecute, fie un indeterminism gnoseologic. 

1.2.3.3. Critica variabilelor dummies 

Variabilele de tip dummy sunt variabile care ambiţionează să preia efectul unor fenomene bruşte (ruperi de 
ritm, începutul sau sfârşitul unor dinamici ininteligibile, intrarea în vigoare a unor norme imperative sau non-
imperative care constituie impulsuri normative şi altele asemenea). Este vorba, de fapt, despre modelarea 
apariţiei unor discontinuităţi în procesul economic. Preluarea acestui efect de discontinuitate se face, cel mai 
adesea, la nivelul variabilelor endogene dar, uneori (în funcţie de gradul de cunoaştere la care are acces 
analistul care realizează modelarea economică) se poate realiza şi la nivelul unor variabile explicative. Este 
evident faptul că variabilele dummies atrag cel puţin următoarele critici metodologice: 

a. ignoră aspectul calitativ al fenomenului referit: un fenomen real (petrecut la nivelul obiectului 
economic) sau unul subiectiv (generat de aşteptările actorilor economici) sunt tratate la fel, din 
punctul de vedere al preluării impactului asupra ecuaţiilor care descriu procesul economic modelat. 
Această incapacitate de distingere calitativă introduce, după părerea noastră, ambiguităţi în ceea ce 
priveşte efectul autentic al discontinuităţii care a generat introducerea variabilelor dummies; 

b. reprezintă, de fapt, o replicare a ecuaţiilor de tip dinamic: se presupune că efectul este preluat 
instantaneu (sau, chiar dacă se introduce şi un lag, la orizontul lag-ului efectul este preluat tot 

                                                           
31 Stabilirea acestei actualizări nu se poate face decât prin măsurare (şi anume, cu ajutorul unui aparat de măsurare calibrat 

astfel încât să nu influenţeze, cu ocazia măsurării, variabila măsurată sau procesul asignat acelei variabile – acest aparat 

va realiza o măsurare aşa numită von Neumann). 
32 De fapt, în opinia noastră, probabilităţile au avut „menirea” iniţială tocmai de a lua în considerare efectul Oedip (pentru 

că, altfel, pentru realizarea unei predicţii ar fi fost suficiente cunoaşterea condiţiilor iniţiale respectiv a legii de mişcare) 

dar nu au reuşit acest lucru, deoarece au ignorat un aspect esenţial al procesului economic (şi pe care noi ne vom strădui 

să-l recuperăm) şi anume caracteristica acestuia de a fi un sistem viu logic. 
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instantaneu); or, se pare că impactul producerii unui impuls în domeniul economic se manifestă 
gradual, mai degrabă ca o contagiune decât ca o modificare dinamică; 

c. sunt de tip dihotomic (iau valoarea „0” dacă nu se produce fenomenul modelat de variabila dummy 
în cauză, respectiv iau valoarea „1” în caz contrar); or, se pare că procesul economic (deci 
fenomenologia economică) este, mai degrabă de tip fuzzy33 decât de tip discret-numărabil (fără să 
mai menţionăm faptul că reducerea caracterului discret al realităţii economice la arbitrajul între 
existenţă/non-existenţă este pur şi simplu nerealist); 

1.2.3.4. Critica ecuaţiilor cu variabile discrete 

Ecuaţiile cu variabile discrete au o anumită „atractivitate” pentru modelarea economică deoarece „pulsaţiile” 
procesului economic par a fi discrete. Într-adevăr, deciziile economice se iau în mod discret, circulaţia 
bunurilor şi serviciilor economice (ca şi circulaţia contrapartidei lor valorice) sunt percepute ca fenomene 
discrete, statistica înregistrărilor fenomenelor economice este, şi ea, de tip discret etc. Cu toate acestea, 
variabilele discrete (şi, implicit ecuaţiile bazate pe variabile discrete) au o serie de neajunsuri metodologice 
(şi chiar epistemologice) după cum urmează: 

a. „pasul” de discretizare a procesului economic este, de cele mai multe ori, arbitrar, convenţional, fără 
o legătură cauzală sau structural-funcţională cub procesul economic discretizat34; această situaţie 
ignoră fenomenele de aglomerare sau pe cele de rarefiere a fenomenului economic generat de 
procesul în cauză; discretizarea poate, cel mult, lua în calcul lag-ul (sau lead-ul, după caz)35; 

b. asemenea variabilelor aleatoare (distribuţiei de probabilitate) şi asemenea variabilelor dummies, 
variabilele discrete presupun caracterul instantaneu al producerii efectului odată cu producerea 
cauzei; cel mult, variabilele discrete pot modela natura neproporţională (sau chiar neliniară) a relaţiei 
de cauzalitate, dar caracterul instantaneu al producerii efectului se conservă; 

c. variabilele discrete „pierd” informaţia cu privire la fenomenologia procesului economic între doi paşi 
succesivi de măsurare; ca urmare, cauzalitatea economică suferă ruperi de ritm aparent inexplicabile, 
iar tendinţele procesului economic sunt grevate de această absenţă a interpolării implicite; 

d. fenomenologia economică ar putea fi discretă în sens genuin doar în cazul în care omul (ca individ 
plenar, cultural) ar lipsi din procesul economic (de exemplu, o firmă în care omul este înlocuit de 
roboţi ar putea fi o aproximare relativ bună pentru un proces economic discretizabil); 

 1.2.4. Câteva sugestii de reconstrucţie conceptuală a știinţei economice 

1. cu excepţia impulsului cauzal primal, toate celelalte impulsuri trebuie considerat a fi preluate în 
procesul economic prin ecuaţii de reacţie-difuziune: 

 deci, impulsul economic este supus fenomenelor de metabolism, lag, contagiune, prag, 
neliniaritate, bifurcaţie (singularitate), inerţie; 

 chiar impulsul funcţional (neteleologic) trebuie modelat prin ecuaţii de reacţie-difuziune şi nu prin 
ecuaţii dinamice; 

                                                           
33 O aproximare a utilizării logicii fuzzy poate fi obţinută prin utilizarea logicelor polivalente. 
34 De exemplu, ciclul economic cel mai uzitat în modelare este cel anual (mai nou, şi, desigur, la fel de convenţional, se 

încearcă ciclul trimestrial). Dar anul calendaristic (şi chiar anul aşa-zis financiar utilizat în unele ţări, şi care diferă de anul 

calendaristic doar prin originea luată în calcul şi nu prin durată) nu are nici o legătură cauzală sau structural-funcţională 

cu procesul economic genuin. 
35 Dar şi această luare în calcul este tot de tip discret (lag-ul sau lead-ul nu sunt altceva decât multipli ai pasului fundamental 

de discretizare a procesului economic în cauză). 
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 impulsul cauzal nu este imuabil, el este supus efectului Oedip; 

 deci, modelul procesului economic reprezintă un proces iterativ şi inter-activ (efectul Oedip 
modificând – în mod predictibil? – condiţiile iniţiale); 

 efectul Oedip nu este o simplă “importare” a nedeterminării Heisenberg din fizica cuantică, ci un 
rezultat al prezenţei structurale şi funcţionale a factorului axiologic în procesul economic; 

2. modelarea procesului economic nu mai este posibilă ca modelare punctuală36: 

 modelarea procesului economic va “previziona” mai degrabă tendinţele (propensiunile) sau 
singularităţile (“accidentele”) decât valorile numerice ale acestuia; 

 modelarea îşi pierde caracterul exogen în raport cu procesul modelat, ea devine un angajament 
axiologic, o concepţie despre lumea modelată; 

 omul induce în model o componentă constructivă, viitorul devine un deziderat cu proprietăţi 
plastice; 

 modelarea macroeconomică va căpăta, din ce în ce mai mult, un caracter normativ, în opoziţie cu 
caracterul pozitivist actual; 

 modelul formal al procesului economic va fi un simplu instrument de calibrare a mijloacelor; 

3. ştiinţa acţiunii umane integrale, va trebui să fie o ştiinţă sinnomică (sin37 + nomos), adică: 

 o ştiinţă care are drept obiect SLV38; 

 o ştiinţă bazată pe argumentul finalist local (adică, non-divin) al acţiunii umane; 

 o ştiinţă care integrează axiologia în dinamica SLV; 

 o ştiinţă care integrează criteriul moral drept criteriu evaluator al acţiunii umane, deci al procesului 
sinnomic; 

 o ştiinţă care asigură, aşadar, viabilitatea procesului economic; 

 o ştiinţă în cadrul căreia modelarea (sinnomică) este o modelare de tip constructiv, este un 
angajament axiologic (viitorul este creat, nu doar anticipat pasiv, şi anume este creat în mod 
moral); 

 o ştiinţă care va integra praxiologia, axiologia şi morala; 

 o ştiinţă care va reconstrui social-democraţia ca modalitate politică de viaţă socială globală. 

 
 

 

  

                                                           
36 Prin modelare punctuală înţelegem modelarea dinamică (testabilă la nivelul fiecărui individ dint-o colectivitate 

conceptuală oarecare) aşa cum a fost preluată în ştiinţa economică din fizica newtoniană. 
37 Sin semnifică totalitate, globalitate, „dintr-o dată”, în greacă. 
38 Cum vom arăta în altă parte, conceptul de SLV reintegrează subiectul economic şi obiectul economic în procesul 

economic. 
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2. DESPRE SUSTENABILITATEA PROCESULUI ECONOMIC 

Având în vedere faptul că, atât în literatura de specialitate cât şi în practică, se vehiculează, concomitent şi 
aproape într-un mod interşanjabil, două concepte diferite – cel de dezvoltare durabilă şi cel de dezvoltare 
sustenabilă – ne propunem ca, pentru început, să încercăm o delimitare semantică a acestora, în scopul de a 
face cât mai clar cu putinţă demersul nostru din materialul de faţă. 

2.1. Conceptul de dezvoltare (creştere) economică durabilă 

Conceptul de dezvoltare (creştere39) economică durabilă a apărut ca urmare a constatării reducerii ireversibile 

a potenţialului de resurse economice, de orice fel, ca rezultat al activităţii umane. Atât studii academice40 
41 cât şi analize mai aplicate42 au demonstrat faptul că criteriile noastre de optimizare economică sunt 
inconsistente cu dinamica naturală a resurselor de bază. Această observaţie fundamentală a fost coroborată 
de apariţia problemelor globale (mai exact spus, de globalizarea activităţilor economice), ceea ce a condus la 
necesitatea unei abordări pe termen lung sau pe termen foarte lung (perpetuu) a modului, gradului, ritmului 
şi structurii în care sunt create, consumate şi recirculate resursele economice de orice fel. Toate aceste 
caracteristici cantitative şi calitative au fost subsumate conceptului de creştere (dezvoltare) durabilă. Acest 
concept conţine următoarele „ingrediente” semantice (atât de natura denotaţiilor cât şi de natura 
conotaţiilor): 

- este un concept global (nelocal): dezvoltarea durabilă nu are sens decât pentru ansamblul sistemului 
economic (nici măcar sistemul economic naţional nu mai poate fi graniţa acestui concept, deoarece, 
în condiţiile creşterii deschiderii economiilor naţionale şi, mai ales, în condiţiile integrărilor economice 

regionale, sistemul naţional devine un simplu element în reţeaua mondială de activităţi) ; 

- deşi nu referă staţionaritatea procesului (sau sistemului) economic în cauză, subordonează, totuşi, 

orice criteriu de optimizare economică criteriului de asigurare a continuităţii şi permanenţei  

procesului (activităţii sistemului) economic analizat; 

- continuitatea şi permanenţa procesului economic au, în general, conotaţii intergeneraţionale şi 
transgeneraţionale; în orice caz, dezvoltarea (creşterea) durabilă are (au) în vedere un termen lung 
şi, cel mai adesea, unul foarte lung. De fapt, dacă ducem până la ultimele consecinţe logice acest 
concept, ar trebui să acceptăm un orizont perpetuu (indefinit) pentru „optimizarea” dezvoltării 
durabile; 

- conceptele de dezvoltare (creştere) durabilă trimit, în mod inevitabil, la conotaţii etice privind 
procesul economic. Prezervarea intergeneraţională a potenţialului economic al planetei este, 
concomitent, rezultatul unei reflecţii de natură economică şi a uneia de natură etică. În context, acest 
concept permite ca finalitatea activităţii economice să transceandă raţionalitatea economică şi să 
intre într-o raţionalitate etico-economică; 

- conceptul de dezvoltare (creştere) durabilă nu introduce un nou criteriu de optimizare funcţională, ci 
o nouă filosofie de evaluare a semnificaţiei activităţii economice a omului; 

                                                           
39 Pentru nevoile studiului de faţă nu este necesară o distincţie prea netă între conceptul de dezvoltare (economică) şi 

creştere (economică), deşi este evident faptul că, într-un demers mai analitic, această distincţie trebuie pusă în evidenţă. 

Preferăm, pentru moment, să subsumăm cele două concepte conceptului mai general de evoluţie, deci am putea vorbi 

despre... evoluţie durabilă. 
40 Vezi, de exemplu, seria  rapoartelor către Clubul de la Roma, începând cu Meadows, D.L, The Limit to Growth, London, 

1974. 
41 Cu această notaţie trimitem la Note, comentarii şi referinţe bibliografice, de la sfârşitul studiului. 
42 Vezi, de exemplu, Agenda 21. 
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Pe baza celor de mai sus (deşi vom nuanţa, mai jos, unele aspecte terminologice), putem încerca formularea 
unei definiţii operaţionale a conceptului de dezvoltare (creştere) durabilă. Vom spune, aşadar, că, prin 
dezvoltare (creştere) durabilă înţelegem acea raţionalitate etico-economică care asigură prezervarea 
condiţiilor existenţiale ale societăţii omeneşti, pe un orizont de timp nedefinit, la nivelul întregului spaţiu 
natural şi social accesibil sau posibil de accesat în viitor. Aşadar, bazele raţionalităţii dezvoltării (creşterii) 
durabile nu constau numai în aspectul economic ci se extind şi la aspectul moral (etic). Aceasta înseamnă că 
dezvoltarea (creşterea) durabilă reprezintă un concept care transcende pozitivismul îngust, reclamând 
considerente metafizice. În acest sens, dezvoltarea (creşterea) durabilă este (va fi) un rezultat cultural, mai 
degrabă, decât unul pur tehnic sau de optimizare operaţională. 

2.2. Distincţia durabil – sustenabil 

Deşi, în general, se acceptă substituibilitatea conceptuală dintre „durabil” şi „sustenabil”, considerăm că, din 
perspectiva studiului de faţă, trebuie, totuşi, acceptate câteva distincţii care se pot dovedi importante, inclusiv 
din punct de vedere metodologic. 

În primul rând, se poate face o distincţie din perspectiva prezenţei sau nu a sistemelor disipative în procesul 
(sistemul) analizat. În acest sens, considerăm că avem durabilitate, ca o caracteristică dinamică a proceselor 
(sistemelor) exclusiv în mediul natural în care nu există sisteme disipative. În orice parte a mediului natural în 
care există sisteme disipative (fie de tip uman – şi atunci avem de-a face cu mediul social – fie de tip non-
uman) nu se mai poate vorbi despre durabilitate ci despre sustenabilitate. 

În al doilea rând, conceptul de durabil trimite la semnificaţia persistenţei în timp, prin sine însăşi, a unei 
structuri sau entităţi care a fost întemeiată, într-un fel sau altul, în mediul natural sau economico-social, în 
timp ce conceptul de sustenabil trimite, mai degrabă, la semnificaţia posibilităţii de a menţine, în mod activ,43 
acea entitate sau structură, în timp. De exemplu, o piatră este durabilă (în ipoteza în care nu face obiectul 
unei intervenţii din partea agentului acţional) în timp ce o instituţie publică este sustenabilă. Apare, aşadar, 
posibilitatea efectuării unei distincţii semantice între cele două concepte, sub aspectul legăturii lor cu agentul 
acţional. Opinăm, în context, că expresiile „dezvoltare durabilă” sau „creştere durabilă” sunt expresii cvasi-
corecte, deoarece atât dezvoltarea cât şi creşterea sunt procese asociate în mod necesar instituţiilor sociale 

(în sensul lor cel mai general), deci suportă impactul generat de agentul acţional non-natural.  În acest 

context, dezvoltarea sau creşterea nu pot fi, riguros vorbind, decât sustenabile şi nu durabile.  

În al treilea rând, s-ar putea chiar afirma faptul că sustenabilitatea unui proces (sistem) non-natural nu 
reprezintă altceva decât o „durabilitate asistată”, întrucât principiile (şi chiar energia, în sensul generic al 
termenului) unui sistem disipativ (sau a unui sistem aflat în „zona” de impact al sistemului disipativ) necesare 
menţinerii stării staţionare în timp a acestuia, trebuie „procurate” pe seama creşterii vitezei de creştere a 
entropiei universale. 

În al patrulea rând, în timp ce durabilitatea denotă doar despre staţionaritate, sustenabilitatea poate denota 
şi despre creştere sau descreştere44. Cu alte cuvinte, putem avea o „dezvoltare sustenabilă” ori o „dezvoltare 
nesustenabilă”, sau o „creştere sustenabilă” ori o „creştere nesustenabilă”, după cum putem avea şi o 
„descreştere sustenabilă” ori o „descreştere nesustenabilă”45 etc. Concluzia imediată este aceea că expresiile 

                                                           
43 Aici, în sensul de mod intervenţionist, din partea agentului acţional, fie acesta individ, grup, societate ca întreg sau 

divinitate, la rigoare. 
44 Există din ce în ce mai  numeroşi analişti care reclamă descreşterea economică, în scopul realizării unui benchmark care 

să asigure o dezvoltare sustenabilă pentru viitor. În acest sens, „cursa” creşterii economice poate fi o capcană la nivel 

planetar şi pe termen lung (deşi, chiar şi la nivele locale, se pare că rate prea mari ale creşterii creează efecte adverse 

insurmontabile în afara acceptării descreşterii economice – vezi recentul exemplu al Chinei). 
45 Economiştii vorbesc, de exemplu, despre dezinflaţie, care reprezintă o descreştere a inflaţiei (sau o…deflaţie a inflaţiei) 

şi care poate fi, în funcţie de rata de descreştere (dar şi de alţi factori), sustenabilă sau nu. În mod similar, s-ar putea vorbi 
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„dezvoltare durabilă” sau „creştere durabilă” reprezintă, din punctul de vedere al analizei logice,…pur şi 
simplu contradicţii în termeni. 

Pe baza celor de mai sus, în opinia noastră, nu putem vorbi despre „dezvoltare durabilă” sau despre „creştere 
durabilă” decât metaforic sau prin abuz de limbaj. Riguros este să se vorbească despre „dezvoltare 
sustenabilă” sau despre „creştere sustenabilă”. 

2.3. Asupra conceptului de sustenabilitate 

Teoria economică, dar şi managementul guvernamental (şi chiar şi managementul microeconomic) s-au 
confruntat dintotdeauna cu o dilemă (trade-off) fundamentală: aceea cu privire la alegerea între creştere şi 
echilibru. Era evident că alegerea creşterii implica dezechilibrarea sistemului şi invers, păstrarea echilibrului 
compromitea creşterea. Rezolvarea teoretică a dilemei a venit odată cu introducerea conceptului de echilibru 
dinamic, care salva creşterea economică fără a renunţa la echilibru, acesta din urmă fiind văzut ca o tendinţă 
asimptotică spre un echilibru static niciodată atins, mereu distrus (în sensul conceptului de distrugere 
creatoare al lui Schumpeter), pentru ca ciclul să se reia la nesfârşit. Vrem să spunem că asigurarea creşterii 
economice dinamitează orice speranţă de echilibru dinamic care, până la urmă, să amortizeze şocurile şi să 
oscileze în mod stabil în jurul unui echilibru static prezumtiv şi referenţial. Şi invers, intenţia de asigurare a 
echilibrului macroeconomic dinamic care să oscileze stabil în jurul unui echilibru static prezumtiv dinamitează 
orice creştere economică sănătoasă. Este nevoie, aşa cum ni se pare, ca, din nou, să se facă apel la un concept 
care să salveze situaţia de trade-off în care s-a intrat. Credem că, aici, conceptul de sustenabilitate a creşterii 
ar putea fi acest concept salvator. Am dori să facem unele consideraţii în acest context. 

Înainte să procedăm la unele analize punctuale, vom spune că aderăm la opinia, aproape unanimă, cu privire 
la conceptul de sustenabilitate care este considerat un concept global cu impact (semnificaţie) local (ă). 

În genere, atât optimalitatea cât şi sustenabilitatea reprezintă varietăţi ale raţionalităţii economice (şi, în sens 
larg, nu numai economice). Prin urmare, şi unul şi altul dintre aceste modele explicative sau justificative 
reprezintă ingrediente ale comportamentului economic (comportamentul economic nu este propriu doar 
activităţilor economice ci se întâlneşte în orice tip de comportament). Sub acest aspect, s-ar putea conchide 
că sustenabilitatea ar putea fi văzută ca o manifestare paradigmatică a progresului în cunoaştere şi acţiune a 
omului şi societăţii. Cu toate acestea, am dori să încercăm să arătăm, în continuare, că optimalitatea a 
reprezentat, în acest lung drum al omului spre propria limpezire acţională, doar o etapă fără viitor, o direcţie 
înfundată (cu care ne-a obişnuit atât de bine natura dar care, iată, este proprie, deşi nu specifică, şi omului şi 
societăţii).  

Vom face aceasta analizând principalele raporturi conceptuale sau metodologice pe care le generează 
conceptul de sustenabilitate. 

Prin sustenabilitate a creşterii economice trebuie înţeleasă creşterea economică caracterizată cel puţin prin 
următoarele raporturi conceptuale: 

1. raportul sustenabilităţii cu procesul: 

a. sustenabilitatea implică repetabilitatea, repetabilitatea implică ciclicitatea, ciclicitatea implică 
procesul, dar un proces auto-reproductibil 

b. această auto-reproductibilitate a procesului implică conservarea anumitor potenţialităţi ale 
acelui proces 

c. conservarea acestor potenţialităţi implică invarianţii acelui proces 

                                                           
despre sustenabilitatea sau nesustenabilitatea creşterii şomajului (sau a ratei şomajului), a deficitului bugetar sau a 

deficitului de cont curent. 



28 

 

d. deci, în ultimă instanţă, a construi un proces sustenabil înseamnă a descrie acel proces în termeni 
de invarianţi care asigură auto-reproducerea procesului în cauză 

2. raportul sustenabilităţii cu stabilitatea/consolidarea etc. 

a. sustenabilitatea îşi intersectează unele conotaţii cu conceptul de stabilitate: 

i. deosebire: sustenabilitatea acceptă, totuşi, gropi de potenţial pe termen scurt pentru a 
asigura un proces neted pe termen lung, în timp ce stabilitatea nu acceptă acest lucru 

ii. asemănare: sustenabilitatea, ca şi stabilitatea, nu se judecă în termeni de randament: nu 
importă costul asigurării sustenabilităţii/stabilităţii 

b. consolidarea unui proces constituie germenii sustenabilităţii numai dacă această consolidare s-a 
făcut în termeni de asigurare a reproducerii invarianţilor despre care s-a făcut menţiune mai 
sus46 

3. raportul sustenabilităţii cu optimalitatea 

a. sustenabilitatea nu implică maximizarea/minimizarea vreunei variabile descriptive a procesului 
în cauză 

b. sustenabilitatea nu implică optimalitatea în sensul clasic al ei ci implică doar elementul de 
eficacitate (lipsindu-i elementul de economicitate care, împreună cu cel de eficacitate să poată 
da eficienţa care, prin extremizare, să conducă la optim) 

c. s-ar putea pune şi întrebarea dacă asigurarea invarianţilor care asigură, la rândul lor, 
sustenabilitatea, nu reprezintă, în fapt, o optimizare sui-generis sau una ad-hoc: răspunsul nu 
este uşor de dat, deoarece ar trebui să acceptăm, implicit, ideea că setul de invarianţi ai 
procesului respectiv nu este unic; deşi se poate accepta ideea că, din punctul de vedere al 
ipotezelor-axiomă, se pot construi paradigme diferite (de exemplu, modele politice diferite, sau 
modele teoretice diferite etc.) care să aspire să asigure sustenabilitatea în cadrul acelor ipoteze-
axiome; opinăm că, din punct de vedere tehnic, identificarea invarianţilor nu constituie o 
problemă de optimizare ci una, ca să spunem aşa, de completitudine 

4.  raportul sustenabilităţii cu sistemul în cauză şi cu mediul său  

a. trebuie elucidată importanta problemă a energiei cu care se alimentează sustenabilitatea47;  

b. dacă, aşa cum am arătat, sustenabilitatea presupune invarianţa unui set minimal de parametri 
care asigură auto-reproducerea procesului în cauză, atunci nu importă dacă principiile de 
obţinere a setului minimal de invarianţi sunt interiori sau sunt exteriori procesului analizat; 

c. ca rezultat, sustenabilitatea se „alimentează” atât din interiorul procesului (la limită, din 
interiorul sistemului) cât şi din exteriorul său; 

d. reţeta conform căreia se realizează îmbinarea principiilor interioare cu cele exterioare în 
asigurarea setului minimal de invarianţi constituie, desigur, o sarcină expresă a decidentului; 

5. raportul sustenabilităţii cu mecanismul de transmitere a şocului 

                                                           
46 Să observăm faptul că, aici, se evocă, mai degrabă, procesele (sistemele) staţionare şi nu doar cele statice. 
47 Din punct de vedere operaţional, această problemă va fi echivalată cu asigurarea finanţării (surselor de resurse 

financiare). 
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a. sustenabilitatea unui proces trebuie să asigure auto-reproducerea acestuia în baza 
mecanismului „şoc-transmitere”; 

b. setul minimal de invarianţi trebuie, deci, să asigure reproducerea periodică (eventual ciclică, 
dar nu conform unei periodicităţi calendaristice ci conform uneia intrinseci, bazată pe timpul 
economic specific procesului în cauză48) atât a şocului iniţial cât şi a transmiterii acestuia pe 
canalele şi în dimensiunile care să asigure reproducerea procesului însuşi; 

c. mecanismul de transmitere a şocului iniţial trebuie considerat ca fiind gramatica procesului 
în cauză; 

d. opinăm, în context, că gramatica procesului este principala responsabilă de sustenabilitatea 
acelui proces; 

e. aşadar, setul minimal de invarianţi trebuie căutat (construit) la nivelul gramaticii procesului 
analizat; 

6.  raportul sustenabilităţii cu vulnerabilităţile 

a. sustenabilitatea trebuie văzută ca o trăsătură a proceselor capabilă de a rezolva (depăşi, 
dezamorsa, ocoli, transforma etc.) vulnerabilităţile; 

b. opinăm că se poate considera că prin sustenabilitate trebuie înţeleasă acea trăsătură a 
procesului care are ca efect dizolvarea vulnerabilităţilor structurale ale procesului în cauză; 

 

c. de fapt, sustenabilitatea şi vulnerabilitatea sunt două categorii polare (diametral opuse). 

Din cele câteva caracterizări prin comparaţii conceptuale, prezentate mai sus, credem că se poate conchide 
asupra faptului că operaţionalizarea politicilor macroeconomice sustenabile reprezintă singura opţiune 
raţională, viabilă a momentului în care ne aflăm. Probabil că, în această viziune, majoritatea conceptelor care 
stau la baza raţionamentului economic (şi, ca urmare, a alegerii economice) va trebui să primească accepţiuni 
noi, în acord cu conţinutul semantic al conceptului de sustenabilitate. Oare profitul este, cu adevărat, criteriul 
raţional al comportamentului economic ? Se pare că lumea naturală nu a ales acest criteriu, el fiind un 
elaborat al lumii umane. Dacă vom observa că principalul factor de perturbare a echilibrului general (natural 
şi artefactual) este omul şi activităţile lui, atunci îndoielile cu privire la corectitudinea (legitimitatea, la scară 
istorică) a alegerii criteriului general de raţionament economic cresc în mod substanţial. Conceptul de 
sustenabilitate, care implică în denotatul său ideea de recirculare, de conservare ciclică, pare a indica un 
comportament de un grad superior de raţionalitate, şi anume de raţionalitate a duratei, a permanenţei, a 
repetabilităţii. Poate nu ar fi rău ca politicile guvernamentale de ajustare să înglobeze în resorturile lor de 
inhibare/încurajare materializarea sustenabilităţii în orice acţiune sau act economic, fie el la nivel micro sau 
macroeconomic. 

Aşadar, prin sustenabilitate vom înţelege acea caracteristică a unui proces (fenomen, sistem) de a se menţine 
pe traiectoria dezirabilă, într-o „bandă” prestabilită sau acceptabilă, un interval nedefinit de timp şi pe un 
spaţiu global de accesibilitate49. 

Această definiţie necesită o serie de precizări care vor fi utile în continuare: 

                                                           
48 Consideraţii mai largi despre timpul economic, ca timp asignat procesului economic şi dependent de acesta, vezi şi în 

Dinga, Emil, Fenomenul inerţial în procesul economic, Editura Economică, Bucureşti, 2001, îndeosebi capitolul 2. 
49 Să observăm că sustenabil poate fi nu doar un proces staţionar ci şi unul care creşte sau unul care scade (toate aceste 

variaţii sunt cuantificate de indicatorul de nivel al acelui proces). 
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a. menţinerea pe traiectoria dezirabilă nu trebuie să se producă de la sine, neapărat (aşa cum se 
întâmplă, de exemplu în sistemele naturale), deci sustenabilitatea implică şi listarea acelor acţiuni sau 

decizii care asigură sau creează condiţiile suficiente pentru menţinerea pe traiectoria dezirabilă.  

Cu alte cuvinte, sustenabilitatea nu este neapărat o particularitate „ascunsă”50 a proceselor 
(sistemelor) ci este, mai degrabă, o posibilitate a acestor procese (sisteme) de a fi guvernabile din 
perspectiva menţinerii pe traiectoria menţionată; 

b. sustenabilitatea nu trebuie văzută ca simplă menţinere a staţionarităţii; procesul (sistemul) pot fi şi 
nestaţionare dacă gap-urile respective se înscriu într-o marjă acceptabilă prestabilită. Cu alte cuvinte, 
un proces sustenabil poate avea şi ţinte care să inducă creşteri (de exemplu, PIB/loc) sau scăderi (de 
ex., inflaţia sau rata şomajului), condiţia esenţială fiind menţinerea în tunel; 

c. deşi, aşa cum am spus mai sus, chestiunea randamentului cu care se asigură sustenabilitatea 
procesului (sistemului) nu se pune în aceiaşi termeni ca în cazurile banale, o anumită analiză de bilanţ 
„energetic” se poate face şi în cazul sustenabilităţii; 

d. în condiţiile prezenţei proceselor (sistemelor) disipative, sustenabilitatea nu mai poate subzista (şi, 
adesea, nici întemeia) prin sine însăşi; este necesar ca ea să fie asigurată prin schimb energetic51 cu 
mediul procesului (sistemului) în cauză; acest schimb energetic va face, de fapt, obiectul principal al 
studiului de faţă, cu precizarea că analiza se va limita la schimbul energetic generat de resursa 
financiară a procesului (sistemului) economic; 

e. din punct de vedere filosofic, sustenabilitatea proceselor nu poate fi separată de sustenabilitatea 
mediului în care se produc procesele. De fapt, pentru a ne exprima mai simplu, ar fi suficient să se 
asigure sustenabilitatea mediului unui proces economic pentru ca sustenabilitatea procesului să nu 
mai fie ameninţată din punct de vedere obiectiv (desigur, procesul economic rămâne sensibil la 
aspectul subiectiv – de exemplu, societatea umană decide renunţarea la acel proces din raţiuni 
independente de raţiunea sustenabilităţii). 

Note, comentarii, referinţe bibliografice 

: Pe plan mondial există preocupări perseverente în scopul inducerii, din perspectivă culturală (a valorilor) şi din 

perspectivă instituţională (a normelor) a conceptului şi filosofiei de viaţă pe principiile dezvoltării durabile (sustenabile). 
Astfel, în anul 2000, prin Carta drepturilor planetei, adoptată la Hanovra, s-au pus în evidenţă faptul că schimbările 
actuale de valori implică patru probleme fundamentale (interdependenţa globală, gestionarea mediului, 
responsabilitatea socială, viabilitatea economică). Tot prin acest document, s-a propus un număr de 9 principii care să 
guverneze activitatea umană: 1) umanitatea şi natura trebuie să coexiste cu aceleaşi drepturi; 2) recunoaşterea 
interdependenţei dintre om şi natură, pe termen lung; 3) respectarea relaţiilor dintre materie şi spirit;  
4) acceptarea responsabilităţii umane pentru deciziile lui; 5) prezervarea, pentru generaţiile viitoare a aceluiaşi potenţial 
natural şi social; 6) eliminarea conceptului de risipă, după modelul naturii;  
7) adecvarea consumului de resurse la ciclurile naturale de refacere energetică, îndeosebi a celei solare; 8) tratarea 
naturii ca pe un mentor şi nu ca pe o entitate care trebuie controlată; 9) diseminarea cunoştinţelor despre colaborarea 
optimă dintre om şi natură; 

                                                           
50 Aici, în sensul de inobservabilă sau inaccesibilă instrumental, deci incontrolabilă din partea observatorului sau a 

subiectului cunoscător or acţional. 
51 Aici termenul energetic are sensul larg care include: informaţii, monedă, aspecte formale etc. Termenul general care 

exprimă toate aceste aspecte energetice este cel de entropie, dar, din păcate, acesta este aproape imposibil de utilizat din 

punct de vedere operaţional (nu poate fi cuantificat şi, cu atât mai puţin, măsurat). 
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: Să observăm, aici, o legătură conceptuală interesantă care se poate face între conceptul de dezvoltare durabilă şi 

conceptul de entropie. Pentru a avea o dezvoltare durabilă, este necesară asigurarea unui consum permanent de 

entropie joasă din mediul procesului (sau sistemului) economic în cauză, aşa încât acceleraţia indusă pentru creşterea 

entropiei din mediu să nu pericliteze „extragerea” viitoare de asemenea entropie joasă. Din punct de vedere al teoriei 

sistemelor (sau al analizelor econometrice) este vorba despre asigurarea staţionarităţii procesului (sau sistemului) 

economic respectiv. Vezi şi studiul lui Dinga, Emil, „Sugestii epistemologice din Legea Entropiei şi Procesul Economic, de 

Nicholas Georgescu-Roegen, apărut în Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 3/2006; 

: Prin continuitatea unui proces economic înţelegem caracteristica acestuia de a se desfăşura fără întreruperi 

(întreruperi în sens economic, având în vedere faptul că, în general, procesul economic este un proces discret), iar prin 

permanenţa unui proces economic înţelegem caracteristica acestuia de a se desfăşura în absenţa riscului opririi lui 

(întreruperea nu reprezintă o oprire, ci o suspendare temporară a activităţii, în timp ce oprirea reprezintă desfiinţarea 

procesului în cauză); 

: Se pot pune, fără îndoială, aici, cel puţin două întrebări: 1) dacă mediul natural este, prin el însuşi, durabil sau sustenabil; 

2) dacă mediul natural „devine” mediu economic (şi anume în ce măsură sau cu ce grad de definitivitate) prin atragerea lui 

în procese economice. La prima întrebare, considerăm că se poate răspunde asertând faptul că, atâta timp cât mediul natural 

nu face obiectul (direct sau indirect52) al „interesului” economic (adică nu este atras în procesul sau circuitul economic) el 

trebuie considerat ca fiind durabil. La cea de-a doua întrebare, considerăm că răspunsul a fost dat chiar prin răspunsul la 

prima întrebare. Evident că, în cazul în care mediul natural devine mediu economic, după părerea noastră, nu se mai poate 

vorbi despre el în termeni de durabilitate ci în termeni de sustenabilitate.53 

: Putem sugera intenţia noastră într-un mod sinoptic, ca în Figura 2:  

                                                           
52 Aici, cuvântul indirect poate însemna şi peste un interval nedefinit de timp sau, în alţi termeni, la capătul unui număr 

nedefinit de cicluri ale procesului economic avut în vedere. 
53 Aşa cum cititorul atent va observa, desigur, nu intenţionăm să sugerăm vreo ierarhie de importanţă (sau de…durabilitate) 

între conceptul de „durabil” şi cel de „sustenabil”, unica noastră intenţie fiind să sugerăm o distincţie de „destin”: odată 

ce mediul natural a devenit mediu economic, durabilitatea lui depinde de acţiunile agentului economic (în sensul cel mai 

general al acestuia), deci durabilitatea lui devine sustenabilitate.  
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Figura 2. Relaţia generală dintre durabilitate şi sustenabilitate 

: Este necesar să arătăm faptul că „alimentarea” unui proces (sistem) disipativ se face prin extragerea de entropie 

joasă din mediul procesului (sistemului), accelerând, prin asta, viteza de creştere a entropiei globale (la limită, a entropiei 
mediului procesului sau sistemului). Din punct de vedere operaţional, această extragere de entropie joasă va fi 
considerată a consta în asigurarea finanţării (surselor de resurse financiare); 

: Faptul că vorbim despre vulnerabilităţi structurale (şi nu conjuncturale, fie ele singulare ori ciclice) este esenţial aici, 

deoarece numai vulnerabilităţile structurale pot ameninţa sustenabilitatea. Rezultă, aşadar, că chestiunea 

sustenabilităţii este, la rândul ei, tot o problemă structurală;  

: Sistemele staţionare nu sunt specifice „lumilor” în care există procese (sisteme) disipative54, ele pot exista şi în 

mediul pur natural. De altfel, staţionaritatea şi sustenabilitatea pe care mediul natural le asigură (atât cel pur, adică fără 

sisteme disipative, cât şi cel „impur”, în care există sisteme disipative non-umane55) pot fi excelente lecţii de metodă, 

pentru societatea umană, în materia sustenabilităţii pe care dorim s-o asigurăm domeniului social în ansamblu. 

 
 

                                                           
54 Prin procese (sisteme) disipative înţelegem acele procese (sisteme) care „reuşesc” să aibă o viteză de creştere a entropiei 

locale sub viteza „naturală” de creştere a entropiei globale. Desigur, aici intră şi cazul egalităţii celor două viteze (cu semn 

schimbat, însă, adică avem o viteză de scădere a entropiei locale egală cu viteza de creştere a entropiei globale, pe scurt, 

cazul proceselor sau sistemelor staţionare) sau cazul în care viteza de scădere a entropiei locale este mai mare în valoare 

absolută decât viteza de creştere a entropiei globale. Aici apare o chestiune ceva mai complicată, generată de faptul că 

reducerea vitezei de creştere a entropiei locale accelerează viteza de creştere a entropiei globale, dar, pentru moment, 

aceasta nu ne va preocupa aici. 
55 Putem încerca o „clasificare” a proceselor (sistemelor) chiar după acest criteriu al prezenţei sistemelor disipative:  

a. procese (sisteme) naturale pure – nu există sisteme disipative; b. procese (sisteme) naturale impure – există sisteme 

disipative non-umane; c. procese (sisteme) sociale – există sisteme disipative umane. 
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3. ENTROPIE ȘI SUSTENABILITATE ÎN PROCESUL ECONOMIC 

 3.1. Sistemele disipative şi entropia 

3.1.1. Despre viteza entropiei 

Legea entropiei induce în evoluţie, cum se ştie, o săgeată a timpului: timpul „curge” în direcţia în care creşte 
entropia globală56. Mai exact spus, săgeata timpului este orientată de la „lumea” în care entropia este mai 
mică spre „lumea” în care entropia este mai mare sau, ceea ce este acelaşi lucru, dinspre starea unei lumi cu 
o entropie mai mică spre starea unei lumi cu o entropie mai mare57. În absenţa sistemelor disipative, să 
acceptăm o creştere uniformă (cu acceleraţie nulă) a entropiei globale: vom nota viteza acestei creşteri cu 

. Să admitem apariţia, la momentul t0, a unui sistem disipativ58. Prin definiţie, acesta va micşora viteza de 

creştere a entropiei, la nivel local, să spunem, până la valoarea . Să notăm cu  scăderea vitezei de 

creştere locală a entropiei:  şi să denumim acest proces ca fiind unul de dezentropizare59. 

Prin convenţie, vom nota: 60, unde cu EG s-a notat nivelul entropiei globale iar cu t s-a notat timpul 

fizic. În mod similar, se poate scrie: , unde cu EL s-a notat nivelul entropiei locale (din interiorul 

sistemului disipativ). Să mai notăm faptul că sistemul disipativ local este separat, din punct de vedere 
structural şi, deci, funcţional, de mediul său (de mediul global) printr-o „membrană” care va reprezenta şi un 

                                                           
56 Aici este foarte important cuvântul global, deoarece, în sistemele disipative (care pot fi, prin definiţie, doar locale) avem 

scăderi ale entropiei fără ca, prin aceasta, să se fi inversat săgeata timpului. Totuşi, în cazul acesta, apare o întrebare de 

ordin metodologic: cum anume ştim că, deşi entropia nu creşte (sau chiar scade) într-o anumită zonă a universului, nu 

avem de-a face, totuşi, cu un „colţ” de univers în care săgetata timpului este inversată ci, de fapt, ne aflăm într-un sistem 

disipativ? Aici este nevoie, după cum se vede (şi vom aborda în continuare această chestiune) de un criteriu de recunoaştere 

între situaţia de inversare a săgeţii timpului şi cea de sistem disipativ, pur şi simplu. Desigur, problema nu poate fi rezolvată 

fără a lua în calcul situaţia din mecanica cuantică în care avem, după cum se ştie, inversări efective ale săgeţii timpului, 

dar doar din perspectiva cauzalităţii definită independent de entropie. 
57 Întrucât intenţionăm să discutăm despre sisteme mixte (sisteme care îmbină caracterul natural cu caracterul disipativ), 

prin entropie vom înţelege un anumit grad de organizare (de complexitate). Într-un mod metaforic, pentru a reface legătura 

cu termodinamica, se poate spune că avem în vedere o anumită „temperatură” a unui sistem, „temperatură” care creşte pe 

măsură ce creşte gradul de complexitate şi invers. 
58 Nu contează, pentru moment, dacă acesta este de tip uman sau non-uman. După cum se ştie, prezenţa unui sistem 

disipativ este detectată doar de prezenţa acceleraţiei entropiei în mediul acelui sistem disipativ. În felul acesta, se poate 

spune, desigur, că acceleraţia entropiei în mediul sistemului disipativ reprezintă marca sistemului disipativ în cauză. Marca 

unui sistem disipativ are un caracter necesar şi imanent. Cu toate acestea, este greu de spus dacă sistemele disipative 

umane sunt discernabile de cele non-umane, luând în considerare doar detectarea acceleraţiei entropiei în mediul 

sistemului disipativ în cauză. 
59 Este uşor de observat faptul că acest fenomen este similar cu fenomenul pe care îl numim, în macroeconomie, dezinflaţie: 

într-adevăr, dezinflaţia reprezintă o scădere a vitezei de creştere a inflaţiei; dacă asimilăm inflaţia cu o entropie sui-generis, 

atunci scăderea inflaţiei (inflaţia este, la rândul ei, cum se ştie, o viteză şi anume viteza de creştere a preţului mediu) este 

de tipul scăderii vitezei de creştere a acestei entropii sui-generis (problema asimilării inflaţiei cu entropia este, totuşi, una 

prea complicată pentru a putea fi dezvoltată în cadrul acestui studiu; de exemplu, s-ar putea spune, oare, că dezinflaţia 

locală – de exemplu, la nivel naţional, nivel care se află într-o structură integrată, cum este cea a Uniunii Europene – 

accelerează inflaţia de la nivelul structurii economice integrate? sau, se poate vorbi, aici, nu despre o acceleraţie a inflaţiei 

în spaţiu ci despre una în timp, cu alte cuvinte, dacă dezentropia are impact interspaţial, dezinflaţia are un impact 

intertemporal? etc.). 
60 Pentru moment, considerăm un timp nediferenţiat în raport cu procesul căruia îi este asignat, adică avem, aici, un timp 

exterior, de ceas, pur cronologic (adică un contor ca oricare altul). Ulterior, vom constata că tocmai această presupunere 

va furniza, prin negaţie, cheia soluţiei pe care o preconizăm cu privire la variaţia vitezei entropiei generate de apariţia 

sistemelor disipative în Univers. 
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filtru sui-generis prin care se realizează schimbul de substanţă, energie şi informaţii (metabolism) dintre 
sistemul disipativ şi mediul global. Faptul că entropia din interiorul sistemului disipativ are o viteză mai mică 
decât cea din mediul global61 se datorează faptului că sistemul disipativ „extrage” din mediul său entropie 
joasă (resurse legate, adică având o anumită complexitate) şi „varsă” în mediu entropie înaltă (resurse libere, 
adică având o complexitate mai mică decât resursele legate originare). Prin urmare, apare necesitatea de a 
măsura o nouă categorie de entropie şi anume entropia (mai exact, viteza ei) din mediul global care rămâne 
după ce am selectat, cu ajutorul membranei, sistemul disipativ. Să notăm viteza entropiei din acest mediu (pe 

care-l vom denumi, aşadar, mediu complementar) cu . Prin urmare, se poate scrie: , unde cu 

EC s-a notat nivelul entropiei din mediul complementar. 
Pentru a înţelege legăturile cauzale care sunt generate de apariţia unui sistem disipativ într-un sistem global 

este necesar să postulăm un principiu de invarianţă. În acest scop, vom face apel la următoarele ipoteze de 

lucru: 

a. un sistem disipativ este un sistem viu, în sens logic. Un sistem viu logic se defineşte prin două atribute: 
1) o membrană care-l separă, substanţial, energetic şi informaţional, de mediul său; 2) o capacitate 
de auto-poieză62; 

b. în cazul existenţei sistemelor vii, există un invariant al gradului total de simplitate. Aceasta înseamnă 
că simplitatea internă a sistemului (structura sa internă, adică funcţionarea sa internă, dincoace de 
membrană) este invers proporţională cu simplitatea sa externă sau simplitatea ecologică 
(interacţiunile de orice fel cu mediul aflat dincolo de membrană). Cu alte cuvinte, cu cât simplitatea 
internă este mai mare cu atât complexitatea ecologică este mai mare şi invers. Acest principiu de 
invarianţă a fost observat empiric şi, din punct de vedere epistemologic, pare a fi un principiu logic, 
adică universal.  

Întrucât sistemul disipativ „consumă” din entropia joasă din mediul complementar, el tinde să-şi menţină, cel 

puţin, gradul intern de complexitate, împotriva degradării entropice universale. Cu alte cuvinte, sistemul 

disipativ îşi măreşte, relativ la mediul complementar, gradul de complexitate internă (având în vedere faptul 

că, aşa cum am spus mai sus, mediul complementar suferă cel puţin63 o degradare entropică cu viteza ). 

Dar aceasta înseamnă, în virtutea principiului de invarianţă a interacţiunii totale (interacţiunea internă şi cea 

externă), că sistemul disipativ va trebui să-şi micşoreze gradul de complexitate al interacţiunilor (adică 

metabolismul64) cu mediul complementar. Vom spune că reducerea acestui grad de complexitate ecologică 

este măsurată de creşterea autonomiei ecologice a sistemului disipativ. Prin urmare, autonomia ecologică 

reprezintă reflexul metodologic al simplităţii ecologice: cu cât simplitatea ecologică creşte (adică cu cât 

complexitatea ecologică scade) cu atât autonomia ecologică creşte. Am obţinut, aşadar, o măsură (sau cel 

                                                           
61 La drept vorbind, mediul global se schimbă calitativ după apariţia unui sistem disipativ, de aceea, în acest din urmă caz 

ar trebui să vorbim despre un mediu complementar, adică despre „restul” mediului care rămâne din mediul global după ce 

am extras, din punct de vedere metodologic, sistemul disipativ (sistemul mărginit de membrana menţionată).  
62 Prin capacitate auto-poietică se înţelege capacitatea de auto-generare şi auto-regenerare (auto-organizare, mai general). 

Termenul de auto-poieză a fost introdus în ştiinţă de către Humberto Maturana şi Francisco Varela (Autopoiesis and 

Cognition, 1980). 
63 Vom vedea, în paragraful următor, semnificaţia expresiei „cel puţin” folosite aici. 
64 Aşa cum se ştie, metabolismul reprezintă unitatea funcţională dintre: a) anabolism – „preluarea” elementelor din mediu 

pentru menţinerea entropiei joase a sistemului analizat; b) catabolism – „deversarea” în mediu a rezultatului consumării 

elementelor din mediu. 
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puţin o pseudo-măsură, adică o cuantificare) a simplităţii ecologice a unui sistem disipativ (adică a unui sistem 

viu logic) prin intermediul gradului de autonomie. 65  

3.1.2. Despre structura vitezei entropiei 

Să încercăm să analizăm impactul acestor procese (generate de apariţia sistemului disipativ) asupra vitezei 

entropiei în mediul complementar şi în mediul global. 

Aşadar, înainte de apariţia sistemului disipativ66, în Univers aveam o singură viteză a entropiei (viteza naturală 

a entropiei globale, ) iar, după apariţia sistemului disipativ, avem trei viteze diferite ale entropiei: o viteză 

a entropiei locale, , o viteză a entropiei complementare,  şi o viteză non-naturală67 a entropiei globale, 

pe care o notăm cu . De reţinut că toate cele trei viteze sunt pozitive, chiar dacă au valori absolute diferite. 

Aceasta înseamnă că entropia creşte atât în sistemul disipativ cât şi în mediul complementar al acestuia, dar 

cu dinamici diferite. 

Pe baza principiului de invarianţă a simplităţii totale, menţionat mai sus, vom introduce un alt principiu de 

invarianţă şi anume principiul invarianţei vitezei globale a entropiei. Să facem câteva consideraţii preliminare: 

a. invarianţa vitezei entropiei înseamnă să avem relaţia de identitate: ; aceasta înseamnă că 

toate efectele generate de apariţia sistemului disipativ în Universul iniţial (să-l numim Univers 0) se 
vor combina în aşa fel încât, în noul Univers (să-l numim Univers 1), viteza entropiei globale68 se 

conservă;  

b. nu are nici o importanţă faptul că în Univers apare un singur sistem disipativ (o modificare 
insignifiantă a structurii Universului) sau, dimpotrivă, apare o mulţime imensă de asemenea 
sisteme69;  

Rezultă, aşadar, că o scădere a vitezei entropiei locale se va regăsi într-o creştere echivalentă a vitezei 

entropiei complementare, aşa încât viteza entropiei globale să rămână neschimbată. Avem, cu alte cuvinte, o 

                                                           
65 Prin această notaţie, , trimitem la numărul de ordine „x” din secţiunea Note, comentarii şi referinţe bibliografice, 

de la sfârşitul studiului. Rugăm insistent cititorul să urmărească cu atenţie conţinutul acestei secţiuni ca şi pe cel al notelor 

de subsol, deoarece, în scopul asigurării fluenţei textului principal, multe explicaţii, nuanţe sau controverse au fost 

prezentate aici. 
66 Este evident faptul că, în modul cel mai simplu, prin sistem disipativ vom înţelege sistemul care are capacitatea de a se 

opune vitezei de creştere a entropiei globale (sau, cu alte cuvinte, care are capacitatea de a asigura, în interiorul membranei 

sale, o viteză a entropiei mai mică decât în mediul său complementar). Problema posibilităţii scăderii vitezei entropiei în 

interiorul membranei unui sistem disipativ va fi discutată separat, deoarece ea deschide chestiunea posibilităţii inversării 

locale a săgeţii timpului (desigur, dacă această viteză scade până la a deveni negativă). 
67 O numim viteză non-naturală pentru a pune în evidenţă faptul că, în Univers, a apărut cel puţin un sistem disipativ. 
68 Pe parcursul studiului, vom arăta, totuşi, că principiul invarianţei vitezei entropiei globale trebuie limitat la un anumit 

fenomen de „producere” a entropiei. 
69 Impactul apariţiei sistemelor disipative asupra variaţiei vitezei entropiei este una calitativă şi nu cantitativă (cu alte 

cuvinte, nu vom determina viteza rezultantă a entropiei, după apariţia sistemelor disipative ca pe un rezultat ponderat cu 

numărul – sau mărimea – acestora). De notat că, totuşi, conform notei , mărimea unui sistem disipativ are importanţă 

în generarea autonomiei sale în raport cu mediul complementar. În orice caz, chestiunea raportului dintre variaţia vitezei 

entropiei globale şi numărul de sisteme disipative va fi pusă, pentru moment, între paranteze. 
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„curbură” entropică locală70. Problema este, însă, că mediul complementar al sistemului disipativ reprezintă 

tocmai restul universului în care a apărut acel sistem disipativ. Tragem concluzia că, de fapt, entropia este 

accelerată în tot restul universului, concomitent cu reducerea vitezei entropiei în sistemul disipativ. Acesta 

este sensul riguros al multor afirmaţii conform cărora un sistem disipativ accelerează entropia globală. Prin 

aceste afirmaţii trebuie înţeles, în opinia noastră, doar faptul că viteza entropiei complementare creşte, în 

raport cu viteza entropiei globale naturale din Universul 0. Această creştere este dependentă de scăderea 

vitezei entropiei în sistemul disipativ.  

Să ne referim, într-un mod mai punctualizat, la procesul prin care apare un sistem disipativ în Univers. 

Este evident faptul că un sistem disipativ constituie, pentru Universul 0 (univers omogen din punct de vedere 

entropic) o eterogenitate. Apariţia unei eterogenităţi71 „tulbură” omogenitatea universului, omogenitate 

măsurată prin nivelul entropiei. Mai mult decât atât, o eterogenitate nu poate apărea ca un sistem local cu 

entropie mai înaltă decât cea a mediului în care ia naştere , ci întotdeauna ca un sistem cu entropie mai 

joasă decât cea a mediului său complementar. Prin urmare, apariţia unei eterogenităţi generează, prin chiar 

această „naştere”, o creştere a entropiei mediului complementar, asociată cu „stabilirea” unui nivel al 

entropiei locale mai scăzute decât cea din mediu. Să notăm că, de aici înainte, atâta timp cât, în sistemul 

disipativ creat, viteza entropiei nu se mai modifică72, gradientul entropic (diferenţa de entropie) dintre cele 

două entităţi (sistemul disipativ şi mediul complementar) se va menţine sine die73. Să observăm câteva lucruri, 

aici: 

a. apariţia unui sistem disipativ a creat o „buclă” entropică locală, adică un gradient entropic, gradient 
întreţinut prin intermediul membranei care diferenţiază (localizează) sistemul disipativ în cauză; 

b. crearea buclei entropice a fost generată de un transfer74 de entropie scăzută din mediul originar către 
sistemul disipativ75; 

c. se pune problema: transferul „creativ” de entropie joasă din mediu către sistemul disipativ a avut 
vreun impact asupra vitezei cu care entropia continuă să crească? Aici apare o dificultate logică 
deosebită din cauza faptului că noi nu putem măsura entropia (nivelul ei absolut) ci putem doar 
cuantifica (deci, folosim o pseudo-măsură) viteza ei76. Pentru a da un răspuns consistent ar trebui să 
avem o măsură a nivelului entropiei asociată stării de echilibru termodinamic77. Dar nici măcar cu 

                                                           
70 Într-un mod analog curburii spaţiului fizic generat de neomogenitatea repartizării maselor gravitaţionale (aşa cum este 

ea descrisă în geometriile non-euclidiene sau în teoria generală a relativităţii). 
71 Vezi consideraţii logice detaliate despre geneza şi impactul eterogenităţilor în Ştefan Lupaşcu, Logica dinamică a 

contradictoriului, Editura Politică, Bucureşti, 1984. 
72 Este evident faptul că această afirmaţie trimite la o relaţie de cauzalitate deterministă între gradientul entropic şi 

gradientul de viteză a entropiei. De fapt, dacă am putea măsura una dintre ele, ar trebui să avem, în mod direct, funcţional, 

şi măsura celeilalte. 
73 De fapt, această conservare a gradientului va avea loc doar până în momentul în care se va produce o 

accelerare/decelerare a entropiei în sistemul disipativ.  Aceste „evenimente” sunt echivalente, din punct de vedere logic 

(cum vom arăta spre sfârşitul studiului), cu apariţia unor sisteme disipative distincte. 
74 Pentru a evita unele complicaţii logice, vom considera că acest transfer se realizează instantaneu. 
75 Rămâne în suspensie, desigur, problema cauzalităţii apariţiei acestei eterogenităţi entropice. Asupra ei va trebui să 

revenim, pe larg, cu altă ocazie (pentru moment, punem această chestiune între paranteze). 
76 Fără să mai spunem că, de fapt, nu cuantificăm nici măcar viteza, ci doar variaţia ei, adică, de fapt, cuantificăm 

acceleraţia entropiei. 
77 Să reţinem, aici, ideea că apariţia unei eterogenităţi entropice nu este posibilă, în Universul 0 decât dacă acesta nu se 

află deja în starea de echilibru termodinamic. Aşa cum se arată în literatura de specialitate (vezi, de exemplu, Ilya 
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această informaţie nu am putea determina viteza, deoarece ne-ar mai trebui perioada în care, din 
momentul analizei, urmează a fi atinsă starea de echilibru termodinamic. Aceste dificultăţi ne vor 
determina să venim cu o propunere relativ radicală78 pe baza căreia să încercăm un răspuns 
consistent. 

Am putea considera, aşadar, că apariţia sistemului disipativ a mărit entropia din mediul complementar şi, 

concomitent, a redus entropia din sistemul disipativ79. Rămâne de stabilit legătura cauzală care ar putea 

eventual, exista între variaţia entropiei şi variaţia vitezei acesteia. Poziţiile standard din literatura dedicată 

materiei „stipulează” că, în sistemele disipative, viteza entropiei este mai mică decât în mediul complementar 

ba, mai mult, această scădere a vitezei entropiei în interiorul membranei sistemului disipativ se face cu 

„costul” creşterii vitezei entropiei în mediul complementar. Acest rezultat este, aşa cum ne dăm seama, 

consistent cu principiul de invarianţă a vitezei entropiei globale, deoarece stabileşte o legătură cauzală 

reciprocă între variaţiile celor două categorii de viteză a entropiei, dar nu s-a rezolvat, încă, chestiunea 

variaţiei vitezei entropiei în funcţie de variaţia nivelului entropiei (adică în funcţie de variaţia gradului de 

complexitate, aşa cum am convenit mai sus). Mai mult decât atât, din faptul că, la un moment dat 

(instantaneu, aşa cum am convenit) apare acest gradient de entropie (ca urmare a membranei sistemului 

disipativ, vom considera că gradientul este ireversibil80) nu rezultă, cu necesitate, că va apărea şi un gradient 

de viteză. Ba pare, chiar, mai natural să considerăm că, odată apărut gradientul de entropie, cele două 

subsisteme (sistemul disipativ şi mediul complementar) îşi vor menţine vitezele entropiilor81. Întrucât această 

ipoteză este absurdă, rezultă că cele două subsisteme trebuie să sufere variaţii ale vitezelor entropiei. Dar în 

ce sens? La o primă vedere, întrucât sistemul disipativ are o entropie mai joasă decât mediul complementar, 

el ar trebui să-şi accelereze degradarea entropică, pentru a putea ajunge la echilibru termodinamic odată cu 

                                                           
Prigogine şi Isabelle Stengers, Noua Alianţă – Metamorfoza ştiinţei, Editura Politică, Bucureşti, 1984) sistemele disipative 

sunt sisteme departe de echilibru. Totuşi, nici un sistem departe de echilibru nu poate apărea într-un univers care se află 

în echilibru termodinamic (afară doar de cazul în care Universul ar „balansa” între două echilibre termodinamice, în sensul 

că, odată ajuns în echilibru termodinamic, apare o eterogenitate cu entropie mai înaltă decât a mediului şi Universul 

urmează un drum „în oglindă”, în care entropia globală scade permanent, până la un alt moment de echilibru (care, oare 

cum ar trebui numit?) când apare o eterogenitate cu entropie mai joasă etc.; conform acestui model de Univers, atracţia-

respingerea gravitaţională care, acum, „explică” contracţia-expansiunea Universului fizic, creşterea-scăderea entropiei ar 

fi o „pereche” conceptuală pentru a explica diferenţierea-omogenizarea Universului entropic. În acest context, Universul 

nostru actual s-ar afla în „faza” de drum spre echilibrul termodinamic caracterizat de creşterea continuă a entropiei). Prin 

urmare, apariţia unei eterogenităţi entropice implică existenţa unei anumite potenţialităţi (virtualităţi) a universului. Cum 

anume ar trebui să înţelegem (adică să descriem în termeni logici) această potenţialitate?  Această întrebare va rămâne, 

în cadrul discuţiei de faţă, fără un răspuns neambiguu. 
78 Desigur, aşa cum se va vedea, nu atât de radicală încât să nu mai fi fost evocată (şi chiar dezbătută, în anumite contexte) 

în literatura de specialitate dedicată acestei chestiuni. 
79 Dacă nu s-ar întâmpla astfel, nu am putea detecta sistemul disipativ (în plus, aşa cum am arătat, sistemul disipativ nu se 

poate caracteriza printr-o creştere a entropiei în raport cu cea a mediului complementar). 
80 Este evidentă aluzia involuntară la demonul lui Maxwell, deoarece presupunem că membrana „ştie” care este sensul 

preferenţial, pentru sistemul disipativ, al circulaţiei entropiei joase. De fapt, aici, membrana reprezintă chiar un substitut 

al demonului lui Maxwell. 
81 Inclusiv, de exemplu, la nivelul vitezei „originare”, . Aceasta conduce, însă, la un rezultat absurd: ar însemna ca 

sistemul disipativ să dăinuie mai mult decât mediul complementar (întrucât sistemul disipativ are o cantitate mai mare de 

entropie joasă de degradat decât mediul complementar). Or, asta ar însemna că echilibrul termodinamic se atinge separat 

pentru sistemul disipativ şi pentru mediul complementar (rezultat, evident, inacceptabil). 
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mediul complementar (care, în mod relativ îşi va micşora viteza de degradare entropică82). Dar, aceste 

concluzii sunt în dezacord absolut cu rezultatele obţinute de cercetarea din domeniu şi care indică, 

dimpotrivă, o scădere a vitezei entropiei în sistemul disipativ, concomitent cu o creştere a acestei viteze în 

mediul complementar. 

După părerea noastră, impasul se datorează faptului că măsurăm ambele procese entropice (din sistemul 

disipativ şi din mediul complementar) cu acelaşi ceas (indiferent de natura lui83). Utilizarea aceluiaşi ceas 

generează un timp exterior, imuabil şi indiferent la procesul pe care-l măsoară . Punctul nostru de vedere 

în această chestiune este următorul: 

a. prin apariţia eterogenităţii entropice (adică a gradientului entropic), timpul (considerat un contor de 
cuantificare a procesului căruia îi este asignat) suferă, la rândul său, o dedublare. Această dedublare 
se referă la tactul timpului în cauză. Tactul timpului este dependent de procesul căruia îi este asignat 
şi anume, este cu atât mai accelerat cu cât procesul în cauză are o densitate mai mare. Prin densitate 
a procesului vom înţelege gradul de complexitate a acestuia sau, cu terminologia din materialul de 
faţă, gradul său de entropie (reamintim că gradul de complexitate şi „gradul” de entropie sunt invers 
proporţional corelate84). Sistemul disipativ a „căpătat” o entropie mai mică decât a mediului 
complementar, deci, o complexitate mai mare. În acest context, tactul asignat procesului din 
interiorul membranei sistemului disipativ se accelerează în raport cu tactul timpului care „măsoară” 
procesul din mediul complementar. De fapt, din punct de vedere absolut, noi nu putem stabili cu cât 
s-a accelerat tactul timpului din sistemul disipativ (şi, desigur, nici cu cât s-a decelerat tactul timpului 
din mediul complementar) deoarece, aşa cum am arătat mai sus, nu avem un benchmark (un cadru  
de referinţă) absolut85; cu toate acestea, din punct de vedere logic, este de aşteptat să se producă şi 
acest gradient de tact temporal. De data aceasta, însă, avem o „teorie” pentru trecerea gradientului 
entropic în gradient de tact temporal: postularea unei proporţionalităţi directe între gradul de 
complexitate a procesului şi tactul timpului asignat acelui proces; 

b. să notăm cu  tactul timpului în mediul complementar aflat în Universul 0 (se înţelege că mediul 

complementar coincide cu Universul 0), cu  tactul timpului în mediul complementar după apariţia 

sistemului disipativ şi cu  tactul timpului în sistemul disipativ86; atunci, având în vedere faptul că 

 sau, ceea ce este echivalent, , (unde cu „A” s-a notat gradul de complexitate 

sau, ceea ce este acelaşi lucru, gradul de analiticitate, unde „D” semnifică sistemul disipativ, „C” 
semnifică mediul complementar, iar „t0” semnifică momentul apariţiei sistemului disipativ) se poate 

                                                           
82 Să observăm, aici, din nou, indiscernabilitatea despre care am vorbit mai sus, ca urmare a faptului că nu avem un cadru 

de referinţă la care să se raporteze, concomitent, sistemul disipativ şi mediul complementar, din perspectiva vitezelor 

înregistrate pentru entropiile lor. 
83 Fără să mai spunem că ceasul în cauză este un ceas impropriu (în sensul…propriu al termenului) adică este un ceas cu 

tactul independent de procesul pe care-l contorizează. 
84 Ne referim, desigur, la o corelare pur metodologică – ba chiar la una de simplă definiţie – şi nu la o corelaţie de tip 

cauzal. 
85 Motivul este simplu: nu există altceva, în Univers, decât sistemul disipativ şi mediul complementar, cu excepţia 

divinităţii, desigur (dar doar dacă divinitatea este considerată într-un sens imanent în raport cu Universul, ceea ce nu 

epuizează,totuşi, sensurile în care poate fi considerată natura divinităţii). 

86 Evident, dacă notăm cu  tactul timpului în Universul 0, atunci trebuie să avem cu necesitate: . 
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scrie: 87. Aşadar, revenind la calculul vitezei entropiei pentru fiecare dintre cele trei entităţi 

conceptuale (Universul 0, sistemul disipativ şi mediul complementar88), putem scrie, succesiv: 

, ; 

c. într-o primă instanţă, am putea considera că creşterea tactului temporal asignat unui proces este 
proporţională cu scăderea entropiei care caracterizează acel proces. Aceasta înseamnă că, de fapt, 

. Acest rezultat (care verifică principiul invarianţei vitezei entropiei) este 

consistent şi cu concluzia că Universul 1 va ajunge la echilibru termodinamic în acelaşi moment pentru 
toate structurile din care este format în acel moment; cu toate acestea, el este inconsistent cu toate 
intuiţiile cercetătorilor care se ocupă de problematica entropiei şi care susţin că apariţia (şi 
menţinerea) unui (sau mai multor) sistem (e) disipativ (e) în Univers este de natură să accelereze 

entropia globală; cu alte cuvinte, cercetătorii evocaţi susţin că ; 

d. pornind de la inconsistenţa de mai sus, într-o a doua instanţă, ar trebui să ne întrebăm dacă apariţia 
gradientului entropic (care marchează naşterea sistemului disipativ) are vreo influenţă asupra vitezei 
„medii” a entropiei. Cu alte cuvinte, se pune problema dacă implicaţia logică 

 este adevărată. Aşadar, încă, ne întrebăm dacă, din faptul că 

variaţia tactului în sistemul disipativ în raport cu tactul din mediul complementar determină viteze 
egale ale entropiei în sistemul disipativ şi în mediul complementar, rezultă că viteza entropiei în 

Universul 1 este egală cu viteza entropiei în Universul 0, adică . Răspunsul nostru la această 

întrebare este negativ şi-l vom argumenta în felul următor: 1) apariţia unui sistem disipativ implică 
apariţia unui gradient entropic (entropie mai scăzută în interiorul membranei sistemului disipativ, 
comparativ cu entropia din mediul complementar); 2) apariţia acestui gradient, care reprezintă 
apariţia unei eterogenităţi, implică un „cost”, adică un consum de entropie joasă care să genereze 
diferenţierea entropică menţionată; 3) acest consum de entropie89 (mai exact de entropie joasă) va fi 
„suportat” de Universul 0 (mai exact, el va fi „contabilizat” în contul mediului complementar, 
deoarece formarea structurii disipative – şi, implicit, formarea mediului complementar – am 
presupus-o instantanee); 4) aşadar, mediul complementar se va confrunta nu doar cu o compensare 
proporţională şi de semn opus a variaţiei entropiei (cu cât scade entropia în sistemul disipativ, cu atât 
va creşte entropia în mediul complementar) ci, în plus, va suporta şi creşterea de entropie implicată 
de formarea eterogenităţii înseşi; 5) rezultă, de aici, că tactul mediului complementar va fi mai mic, 
odată ca urmare a creşterii entropiei de compensare90 şi apoi ca urmare a entropiei de eterogenizare91; 
dacă notăm cele două influenţe asupra tactului temporal din mediul complementar cu, respectiv: 

                                                           
87 Să observăm că, pe această bază, , adică variaţia standard a timpului (evident, aici nu are nici un sens trecerea 

la limită, adică considerarea unui moment generat de ) indică tocmai tactul timpului. Specificând, obţinem 

succesiv: , , . 

88 De observat că Universul 1 reprezintă o acoperire compactă a Universului 0 cu cele două entităţi generate de apariţia 

sistemului disipativ: sistemul disipativ însuşi şi mediul complementar (de exemplu, în sensul topologic al termenului). 
89 Am putea să-l denumim, metaforic, „costul eterogenizării” Universului 0. 
90 Numim entropie de compensare creşterea entropiei din mediul complementar care este antrenată de scăderea entropiei 

din sistemul disipativ. 
91 Numim entropie de eterogenizare entropia joasă care este necesară apariţiei eterogenităţii entropice (apariţiei sistemului 

disipativ). 
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 şi , atunci va trebui să scriem, conform relaţiilor anterioare: , respectiv 

. La acest nivel al relaţiilor, într-adevăr, variaţia celor două tacturi temporale ( , 

respectiv ) este egală şi de semn contrar, compensând exact variaţia celor două entropii, care, 

aşa cum am arătat, variază în sens invers proporţional sensului în care variază tacturile menţionate. 
Aşadar, în acest context (adică, făcând, pentru moment, abstracţie de entropia de eterogenizare), 
viteza entropiei în sistemul disipativ este egală cu viteza entropiei din mediul complementar (şi, ca 
urmare, viteza entropiei globale este invariantă la apariţia sistemelor disipative92), adică putem scrie: 

; 6) cum, însă, aşa cum am arătat deja, tactul temporal al mediului 

complementar scade (întrucât entropia sa creşte) cu o mărime suplimentară, generată de creşterea 
entropiei ca urmare a simplului fapt al apariţiei sistemului disipativ, apar elemente noi în discuţie. 

Pentru a exprima mai clar ceea ce vrem să spunem, vom face câteva notaţii noi: 

Fie  variaţia de entropie care se produce în momentul apariţiei unui sistem disipativ în Universul 0, la 

momentul t0. Această variaţie reprezintă un transfer de entropie joasă din mediul complementar către 

sistemul disipativ, adică avem: , unde cu  s-a notat un coeficient de creştere a 

entropiei în mediul complementar ca urmare a apariţiei eterogenităţii entropice ( ), respectiv 

. Se vede uşor că, ignorând consumul de entropie joasă pentru apariţia sistemului 

disipativ, după momentul t0  nu avem decât o redistribuire a entropiei între sistemul disipativ şi mediul 

complementar93, fără nici o creştere a entropiei globale în Universul 1 comparativ cu Universul 0. În acest caz, 

cum tactul temporal se modifică (tot instantaneu) în direcţia inversă modificării entropiei şi anume în mod 

proporţional, avem, aşa cum am arătat mai sus, invarianţa vitezei entropiei. Să determinăm modul în care 

variază, în acest caz, tactul în cele două substructuri ale Universului 1: , de unde, . 

Dar  şi, cum , rezultă 

. Cum, încă, conform principiului invarianţei 

vitezei entropiei globale, , obţinem: , de unde rezultă că rata tactului în mediul 

                                                           
92 Problema dacă relaţia este simetrică (adică dacă se produc fenomene inverse asupra tactului temporal propriu în cazul 

dispariţiei unui sistem disipativ) merită discutată, dar vom face acest lucru cu un alt prilej. 
93 Faptul că apariţia sistemului disipativ se produce instantaneu ne scuteşte de complicaţiile logice legate de creşterea 

entropiei pe perioada în care se formează structura disipativă în discuţie, deşi, într-o analiză mai generală, poate fi luat în 

considerare şi acest caz. 
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complementar (comparativ cu tactul natural, adică cu cel existent înainte de apariţia sistemului disipativ) este 

94. Cum  prin definiţie, rezultă că avem, în mediul complementar, o 

creştere a tactului temporal, ceea ce semnifică o „încetinire” a timpului propriu în raport cu timpul de ceas, 

adică o creştere a vitezei entropiei, măsurată după timpul universal (de ceas). Aşadar, trebuie aduse două 

amendamente la principiul invarianţei vitezei entropiei globale: 1) este vorba numai despre invarianţa vitezei 

raportată la entropia de compensare (deci nu cuprinde impactul entropiei de eterogenizare); 2) este vorba 

despre invarianţa vitezei entropiei raportată la timpul propriu şi nu la timpul de ceas (în raport cu care, aşa 

cum am văzut, avem o creştere a vitezei entropiei în mediul complementar, deci o acceleraţie a entropiei, ca 

urmare a apariţiei sistemului disipativ). Procedând în mod similar pentru sistemul disipativ, putem scrie în 

mod succesiv:  (adică, înainte de apariţia sistemului disipativ, viteza entropiei era aceeaşi în 

întregul Univers 0), de unde . Dar  şi, cum , rezultă 

. Cum, încă, conform principiului invarianţei vitezei entropiei 

globale,  obţinem: , de unde rezultă că rata tactului în sistemul disipativ (comparativ 

cu tactul natural, adică cu cel existent înainte de apariţia sistemului disipativ) este 

95. Cum  prin definiţie, rezultă că avem în sistemul disipativ (înăuntrul membranei sale) o reducere a 

tactului temporal, ceea ce semnifică o „accelerare” a timpului propriu în raport cu timpul de ceas, adică o 

scădere a vitezei entropiei, măsurată după timpul universal (de ceas). Aceasta înseamnă că, în sistemul 

disipativ, se produce o deceleraţie a entropiei, măsurată după timpul de ceas.  

Să observăm că accelerarea entropiei în mediul complementar este egală cu decelerarea entropiei în sistemul 

disipativ. Pe această bază, s-ar putea spune că apariţia unui sistem disipativ nu a modificat viteza entropiei 

globale în Universul 1, ci a generat doar o distribuire inegală a ei între cele două substructuri (sistemul disipativ 

şi mediul complementar). Concluzia aceasta nu este, însă, corectă, deoarece asupra vitezei entropiei din 

mediul complementar mai acţionează şi entropia de eterogenizare (o anumită creştere a entropiei ca urmare 

a „naşterii” sistemului disipativ96). Dacă introducem şi acest impact, rezultă: , cu 

                                                           
94 Aşadar, rata tactului temporal este aceeaşi cu rata entropiei de compensare „primită” de mediul complementar. 
95 Aşadar, rata tactului temporal este aceeaşi cu rata entropiei de compensare „pierdută” de sistemul disipativ. 
96 Acest efect ar putea fi ignorat dacă am accepta ipoteza „bobârnacului iniţial” divin în crearea sistemelor disipative (atât 

a celor non-umane cât şi a celor umane). În acest caz, nu ar mai fi nevoie să se consume entropie joasă din mediul 

complementar, deoarece această energie ar veni din afara Universului 0 (întrucât, evident, ipoteza „bobârnacului iniţial” 

divin nu poate fi disociată de ipoteza unui Dumnezeu transcendent; or, dacă Dumnezeu este transcendent, înseamnă că 

energia de constituire a sistemelor disipative vine din afara Universului 0). 
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 . Înlocuind, obţinem următoarea relaţie: 

. Cum, încă, conform 

principiului invarianţei vitezei entropiei globale, , rezultă . Folosind un rezultat 

anterior, avem . Cum  prin definiţie, rezultă că , ceea ce arată o 

creştere a tactului temporal în mediul complementar mai mare decât creşterea indicată de simpla entropie 

de compensare. De asemenea, mai putem scrie: . Aceasta arată că, de fapt, la nivelul 

acţiunii concomitente a celor două entropii (entropia de compensare şi entropia de eterogenizare), între 

vitezele entropiei în cele două substructuri ale Universului 1 (sistemul disipativ şi mediul complementar) nu 

mai există o simplă diferenţă relativă ci este vorba despre o diferenţă absolută de tact temporal (deci de viteză 

a entropiei, chiar în condiţiile utilizării unor timpuri proprii). Aceasta este explicaţia pentru care se acceptă, la 

nivel calitativ, faptul că apariţia sistemelor disipative accelerează entropia globală a Universului 1.  

 3.2. Entropia şi sustenabilitatea 

Prezenţa unui sistem disipativ poate, fi, aşadar, identificată, prin simpla detectare a unei accelerări a entropiei 

în Universul 197. Am vrea să încercăm, în continuare, o tipologizare generală a sistemelor disipative 

„disponibile” ca potenţialităţi şi, pe această bază, să discutăm varietăţi ale impactului apariţiei sistemelor 

disipative asupra accelerării entropiei în mediul complementar al acestor sisteme. 

3.2.1. O tipologie posibilă a sistemelor disipative 

Criteriul pe care am dori să-l propunem în stabilirea claselor posibile de sisteme disipative va fi cel al raportului 

relativ dintre viteza entropiei în sistemul disipativ şi viteza naturală ( 98) a entropiei în Universul 0. Astfel, 

dacă notăm cu  viteza entropiei în sistemul disipativ „i”, putem avea, teoretic, următoarele situaţii: 

a) sisteme disipative de rang „-1”99, cu condiţia: 100. Aşa cum am arătat deja, asemenea sisteme 

reprezintă o imposibilitate logică, deoarece apariţia lor ar însemna o „pompare” de energie joasă în 
mediul complementar, ceea ce ar însemna (pentru a realiza acest lucru) un consum de energie joasă 

                                                           
97 Rămâne, desigur, de rezolvat cruciala problemă a măsurării (sau, cel puţin, a cuantificării) variaţiei vitezei entropiei. 

Considerăm, încă, că această chestiune reprezintă o problemă practică şi nu una teoretică. În consecinţă o punem între 

paranteze. 
98 Prin definiţie, aşa cum s-a considerat, în mod tacit, şi până acum, . 

99 Faptul că notăm cu „-1” rangul unor asemenea sisteme disipative indică, metaforic, faptul că ele sunt imposibile (logic) 

sau, ceea ce este acelaşi lucru, constituie o eterogenitate inversă în Universul 0 (dar această eterogenitate a fost postulată 

şi demonstrată ca fiind imposibilă). Vezi, însă, mai departe, unele sugestii de valorificare a unei asemenea imposibilităţi, 

pentru o posibilă construcţie a unui model entropic dinamic (oscilant) al Universului. 
100 În toate relaţiile de ordine utilizate pentru obţinerea tipologiei sistemelor disipative, acceptăm faptul că avem în vedere 

atât entropia de compensare cât şi entropia de eterogenizare. 
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din… mediul complementar101. Cu toate acestea, apariţia lor este marcată de apariţia unei 
eterogenităţi entropice dar… de semn contrar. Aşadar, sistemele disipative de rang „-1” sunt 
imposibile  mai degrabă în actualul cadrul teoretic privind fenomenul entropic; vom spune că 
sistemele disipative de rang „-1” sunt sisteme disipative ambigue sau, mai bine zis, sunt sisteme 

disipative contextualizate observaţional (în sensul de contextualizate teoretic) ;  

b) sisteme disipative de rang „0”102, cu condiţia: . Este evident că asemenea sisteme disipative 

sunt indiscernabile de mediul complementar, deoarece, aşa cum am spus mai sus, identificarea unui 
sistem disipativ este echivalentă cu detectarea unei acceleraţii a entropiei în mediul global; or, faptul 
că nu apare o eterogenitate entropică este suficient pentru a cunoaşte faptul că nici un sistem 

disipativ nu a luat naştere în Universul 0 ; vom spune că asemenea sisteme disipative nu sunt 

sisteme autentice sau, pentru a menţine terminologia de mai sus, sunt sisteme disipative in-
discernabile observaţional (adică teoretic)103; 

c) sisteme disipative de rang „1”, cu condiţia: . Această categorie de sisteme disipative este 

prima care introduce o eterogenitate entropică „ortodoxă”104 în Universul 0. După câte ne dăm 
seama, aici ar putea exista două sub-categorii de sisteme disipative: 

c.1) sisteme disipative de rang „ ”, adică de tip non-uman, cu condiţia: . Înţelegem 

prin această categorie acele sisteme disipative care au apărut în Universul 0 şi care rămân, în esenţa 

lor, naturale. Deşi ele constituie, desigur, o eterogenitate entropică, această eterogenitate menţine 

săgeata timpului (la nivelul orientării vectoriale), diminuându-i doar „scalarul” în interiorul 

membranei, cu preţul, aşa cum am arătat anterior, al creşterii vitezei entropiei globale. Sistemele 

disipative „naturale” sunt reprezentate de orice structuri (minerale, vegetale, animale105) care au 

apărut pe baza unei cauzalităţi oarecare (asupra acestei cauzalităţi nu ne concentrăm deloc în 

prezentul material, preferând să acceptăm ipoteza spontaneităţii formării unei eterogenităţi 

entropice); 

c.2) sisteme disipative de rang „ ”, adică de tip uman, cu condiţia: . Ecartul 

 este cu atât mai mare cu cât nivelul de sofisticare a vieţii sociale umane este mai mare 

(ca urmare a apariţiei unor instituţii şi forme de activitate complexe ca medicina, activitatea 

economică, activitatea cognitivă sau artistică, organizarea politică etc.). În perioadele de dezvoltare 

                                                           
101 De observat faptul că asemenea sisteme disipative pot fi descrise formal prin contradicţia logică (adică printr-o 

contradicţie necesară). 
102 Faptul că notăm cu „0” rangul unor asemenea sisteme disipative indică, metaforic, faptul că ele nu constituie o 

eterogenitate în Universul 0. 
103 Dacă, totuşi, s-ar observa asemenea sisteme disipative (printr-o consecinţă entropică oarecare în Universul 0, adică 

printr-o inovaţie cognitivă), atunci rezultă că criteriul nostru de identificare a apariţiei unui sistem disipativ în Universul 

0 este inoperant. 
104 În sensul că ne plasează într-o poziţie privilegiată în raport cu „companionul” (observator, sau subiect cunoscător) 

nostru simetric, aflat în mediul complementar. Vezi, pentru detalii privind paradigma explicativă bazată pe companionul 

simetric  („pământul geamăn”), lucrarea lui Hilary Putnam, Raţiune, adevăr şi istorie, Editura Tehnică, Bucureşti, 2005, 

îndeosebi capitolul 1. 
105 Oricare dintre cele trei exemplificări (mineral, vegetal, animal) trebuie considerate, în contextul integral al discuţiei de 

faţă, drept exemplificări de sisteme vii .  
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incipientă a societăţii umane, acest ecart era foarte mic putând fi, la limită, nul (în cazul unor grupuri 

umane primitive). 

În mod absolut similar cu modul în care s-a postulat o limită superioară a vitezei luminii în teoria specială a 

relativităţii, se poate postula, în cazul teoriei entropice a evoluţiei, o limită inferioară a vitezei entropiei: 

aceasta nu poate fi niciodată negativă. 

3.2.2. Sisteme disipative şi sustenabilitate entropică 

Evident, toate aceste categorii de sisteme disipative pot exista simultan, iar din punct de vedere istoric se 

pare că trebuie acceptată şi o evoluţie dinspre sistemele disipative de rang „ ” spre cele de rang „ ”. Se 

pune întrebarea: există oare o „evoluţie” necesară dinspre sisteme de tip „ ” spre sisteme de tip „ ” sau 

ne confruntăm doar cu o evoluţie contingentă pe această filieră106, care este observată doar în colţul nostru 

de univers şi/sau doar în secvenţa noastră temporală? Cu alte cuvinte, odată o eterogenitate entropică 

apărută în Universul 0107 ea va urma în mod necesar „calea” reducerii permanente şi continue a vitezei 

entropiei în interiorul membranei sale? . Optăm pentru o raţionalitate intrinsecă („naturală”) a universului 

generic care, pur şi simplu, îşi creează eterogenităţile entropice pentru a-şi „atinge obiectivul” – moartea 

termică, prin urmare acceptăm ca pe o necesitate dezvoltarea sistemelor disipative din punctul de vedere al 

reducerii vitezei entropiei locale, deci al accelerării entropiei globale108.  

Am vrea să revenim la subclasificarea sistemelor disipative de rang „1”. Observăm că atât sistemele disipative 

de rang „ ” cât şi cele de rang „ ” pot atinge aceeaşi viteză a entropiei (cazul ). Aceasta nu se 

poate întâmpla conform consideraţiilor anterioare, decât dacă avem de-a face cu… un acelaşi sistem disipativ, 

adică cu o aceeaşi membrană. Cum o membrană unică pentru două sisteme disipative constituie o 

contradicţie în logica dezvoltată în materialul de faţă, rezultă că trebuie să acceptăm conceptul de membrane 

interioare, care să se constituie antagonic cu cel de membrane exterioare109. Cu alte cuvinte, din acest punct 

de vedere, poate exista o clasă de sisteme disipative în care entropia se conservă. Putem spune, în acest caz, 

                                                           
106 Valabilă, nota bene, şi ea, doar în ipoteza acceptării doctrinei evoluţioniste a speciilor şi, implicit în cea a respingerii 

doctrinei creaţioniste. 
107 Repetăm că prin Univers 0 înţelegem acel Univers despre care stabilim, în mod discreţionar, că se află în antecedentul 

unui Univers (numit Univers 1) în care urmează să apară o eterogenitate entropică (adică un sistem disipativ sau, încă, un 

sistem viu). 
108 Desigur, dacă cumva moartea termică a Universului este scopul lui Dumnezeu, atunci putem renunţa la spontaneitatea 

apariţiei sistemelor disipative şi transfera „decizia” formării şi, apoi, dezvoltării acestor sisteme asupra divinităţii 

transcendente; de remarcat faptul că, dacă divinitatea ar fi imanentă, atunci ea însăşi ar trebui considerată drept primul 

sistem disipativ din Universul 0, deşi, de data aceasta, reapare problema – de care scăpasem prin postularea unui scop 

divin transcendent – spontaneităţii apariţiei sistemelor disipative (este adevărat, limitată numai la apariţia primului sistem 

disipativ, adică limitată la naşterea lui Dumnezeu însuşi). Dacă nu acceptăm spontaneitatea apariţiei eterogenităţii 

entropice numită Dumnezeu, atunci trebuie să acceptăm un...Dumnezeu al lui Dumnezeu şi tot aşa, ad infinitum (în plus, 

perspectiva unui Dumnezeu al lui Dumnezeu este cam ireverenţioasă faţă de divinitatea care, de multe ori, ne serveşte, cu 

bunăvoinţă, ca ipoteză utilă în demersurile noastre cognitive). 
109 Cam în modalitatea în care Uniunea Europeană are o politică comercială comună (de exemplu, tariful extern comun) – 

membrana exterioară, dar, încă, există şi proceduri (îndeosebi non-tarifare) comerciale între statele membre – membrane 

interioare. Desigur, în lumea biologică exemplele în această materie abundă. 
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că avem o clasă de sisteme disipative staţionare entropic110. Această clasă poate fi populată atât cu sisteme 

disipative non-umane (de exemplu, o colectivitate de plante sau/şi de animale) cât şi cu sisteme disipative de 

tip uman (de exemplu, o comunitate urbană sau naţională sau mondială), precum şi cu o combinaţie de cele 

două subcategorii de sisteme disipative (un ecosistem mixt). În Figura 3 se indică, sinoptic, formarea clasei de 

sisteme disipative mixte staţionare entropic (SDMSE):  

 

Figura 3. Formarea sistemelor disipative mixte staţionare entropic 

De fapt, ceea ce noi ar trebui să numim sisteme sustenabile111 se referă tocmai la această clasă de sisteme 

disipative mixte (de tip non-uman şi de tip uman) care sunt staţionare din punct de vedere entropic . Dar, 

oare sistemele disipative de rang „ ” nu ar putea constitui, prin ele însele, sisteme disipative staţionare 

entropic112 (adică, ceea ce tocmai am denumit, sisteme sustenabile)? În mod esenţial, evident că acest lucru 

este posibil. Cu alte cuvinte, formarea sistemelor sustenabile entropic nu presupune cu necesitate prezenţa 

unui sistem disipativ de rang „ ”, în schimb presupune cu necesitate prezenţa unui sistem disipativ de rang 

„ ”. Din punct de vedere terminologic, însă, preferăm să realizăm o anumită distincţie aici şi anume în 

următorii termeni. Dacă vom considera mediul complementar din Universul 1 ca fiind un sistem anti-

disipativ113, atunci vom spune că orice sistem disipativ cvasi-mixt staţionar entropic ar trebui considerat un 

                                                           
110 Este evident motivul pentru care nu le denumim sisteme statice entropic (între ele şi mediul complementar există schimb 

substanţial, energetic şi informaţional, adică avem metabolism, deci sistemele disipative în cauză au caracter dinamic). 
111 Deşi este vorba, evident, aici, despre sustenabilitatea entropică, noi de îndoim că se poate vorbi cu sens (este vorba 

despre sens ştiinţific) despre vreo altă categorie de sustenabilitate, cu excepţia unor demersuri extrem de aplicate, în care 

noţiunea de sustenabilitate este considerată mai degrabă într-un sens metaforic (sustenabilitatea fiscală, sustenabilitatea 

socială etc.). 
112 Aşa cum s-a arătat la Note, comentarii şi referinţe bibliografice, la nr. de ordine ar fi vorba, în acest caz, (pentru 

a păstra unitatea terminologică), de sisteme disipative cvasi-mixte staţionare entropic (SDCMSE), adică de ecosisteme 

naturale sustenabile. 
113 Sistemul anti-disipativ este acel sistem care are „calitatea” de a avea o viteză a entropiei mai mare decât cea a sistemului 

disipativ (sau, ceea ce este logic echivalent, acel sistem care preia entropia înaltă din sistemul disipativ în schimbul 

SD de rang “1”
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sistem durabil, în timp ce orice sistem disipativ mixt staţionar entropic ar trebui considerat un sistem 

sustenabil propriu-zis. Cu alte cuvinte, sistemele disipative cvasi-mixte staţionare entropic nu pot forma 

sisteme sustenabile, în sensul propriu al cuvântului, ceea ce înseamnă că sustenabilitatea trebuie asociată 

întotdeauna cu prezenţa factorului antropic. De ce ar trebui considerată justificată o asemenea propunere de 

distincţie terminologică şi la ce este ea utilă? În „apărarea” justificării propunerii vom spune că prezenţa 

factorului subiectiv în cadrul unui SDMSE poate produce abateri (fie deliberate, fie accidentale) de la viteza 

nulă a entropiei, pe perioade scurte, de cele mai multe ori în chip ciclic cu caracter permanent114 , în timp 

ce, în cazul sistemelor disipative cvasi-mixte staţionare entropic acest fenomen nu se produce sau, dacă se 

produce, el este singular (atingerea unei anumite valori a vitezei entropiei va menţine sine die această valoare, 

distrugând în mod irevocabil staţionaritatea sistemului disipativ în cauză. Prin urmare, caracterul ireversibil115 

al stării de durabilitate, în comparaţie cu caracterul reversibil al stării de sustenabilitate ne face să acceptăm 

distincţia terminologică menţionată. În apărarea utilităţii acestei distincţii vom spune că întâlnim frecvent 

exprimări ca „dezvoltare durabilă” sau „creştere durabilă” cu referire la domeniul activităţii economice, ceea 

ce, în contextul celor discutate mai sus, face ca asemenea exprimări să fie incorecte, fiind mai adecvate 

exprimările de tipul „dezvoltare sustenabilă” sau „creştere sustenabilă”.  

 3.3. Raţionalitate, entropie şi sustenabilitate 

Consideraţiile de mai sus privind conceptul de sustenabilitate (sau, mai exact, conceptul de sistem disipativ 

mixt staţionar entropic) pot fi utilizate pentru o analiză a evoluţiei raţionalităţii societăţii umane de-a lungul 

istoriei. 

Este evident faptul că menţinerea stării staţionare a sistemelor economice (mai general, a celor sociale) 

accelerează creşterea entropiei mediului, deoarece menţinerea respectivă implică reducerea (la limită, 

oprirea) creşterii entropiei sistemului economic staţionar, cu preţul consumării de entropie joasă din mediul 

complementar. Să notăm cu  creşterea naturală a entropiei universale, în absenţa oricăror 

structuri disipative. Menţinerea stării staţionare de către sistemele disipative va trebui să contracareze, pe 

plan local, această creştere generală a entropiei. În acest scop, structurile disipative vor extrage din mediu o 

cantitate de entropie joasă de mărime 116. Aceasta este echivalent cu a „injecta” în mediu o 

                                                           
entropiei joase). De observat că, din punct de vedere logic, nu poate exista decât un singur sistem anti-disipativ şi anume 

ceea ce rămâne din Universul 0 după ce s-a format sistemul disipativ în cauză; după formarea, însă, cel puţin a celui de-al 

doilea sistem disipativ, pentru oricare sistem disipativ dat, sistemul anti-disipativ va fi format din mediul complementar 

genuin şi din toate celelalte sisteme disipative faţă de care sistemul disipativ analizat are o viteză a entropiei mai mică 

(desigur, aşa cum am arătat la discuţia despre „raţionalitatea” Universului 1, ele tind să-şi micşoreze această viteză)

. 
114 Vezi, de exemplu, paradigmele creşterii economice, bazate, marea majoritate dintre ele, pe ipoteza ciclicităţii activităţii 

economice. Or, ciclicitatea implică, prin definiţie, variaţii ale gradului de complexitate (de exemplu, ale gradului de 

organizare sau, ceea ce este acelaşi lucru, ale gradului de conexiune internă), variaţii care se „traduc” direct în variaţii ale 

vitezei entropiei. Variaţia vitezei entropiei, însă, distruge caracterul staţionar al sistemului disipativ în cauză. 
115 Pentru distincţii de mare fineţe între irevocabilitate şi ireversibilitate (în cheie statistică) vezi Nicholas Georgescu-

Roegen, Legea Entropiei şi Procesul Economic, Editura Expert, Bucureşti, colecţia Biblioteca Băncii Naţionale, 1996. 

Pentru necesităţile analizei de faţă aceste distincţii nu sunt, însă, indispensabile. 
116 Conform analizei făcute de Nicholas Georgescu-Roegen în lucrarea menţionată mai sus, Legea Entropiei şi Procesul 

Economic , în marja discuţiei despre demonul lui Maxwell, se pare că informaţia de care au nevoie structurile disipative 

pentru a „şti” câtă entropie joasă trebuie să extragă din mediu pentru a-şi menţine staţionaritatea consumă o cantitate 
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cantitate egală de entropie înaltă, ; înseamnă că entropia totală a mediului complementar 

va creşte cu . Această raţionalitate poate fi denumită raţionalitate de speţa I 

(raţionalitate a staţionarităţii locale). Raţionalitatea bazată pe optimalitate (adică pe extremizarea 

obiectivului în interiorul unor restricţii date) pare să conducă la o accelerare suplimentară a creşterii entropiei, 

comparativ cu cazul menţinerii stării staţionare a sistemelor economice. Într-adevăr, dacă se doreşte 

extremizarea unei funcţii obiectiv, atunci va trebui nu numai să se menţină entropia la nivelul existent (adică 

să se asigure o acceleraţie nulă a entropiei locale117) dar va trebui ca ea să se micşoreze direct proporţional 

cu „ambiţia” extremizării în cauză. Deci, sistemul disipativ va avea nevoie de un supliment de entropie joasă 

din mediul complementar, să notăm acest supliment cu: . Dacă notăm entropia joasă necesar a fi 

consumată pentru a se obţine abilitatea comprehensivă şi metodologică de a realiza extremizarea 

(construirea funcţiei-obiectiv, stabilirea ecuaţiilor restrictive, identificarea modalităţii de optimizare etc.) cu 

coeficientul , atunci sporul de entropie joasă (comparativ cu starea staţionară) necesar sistemului disipativ 

pentru a realiza raţionalitatea bazată pe optimalitate va fi: . Aşadar, entropia mediului va 

spori, în cazul unui sistem disipativ care urmează o raţionalitate bazată pe optimalitate, comparativ cu cazul 

unui sistem disipativ care urmează o raţionalitate bazată pe staţionaritate, cu 

. Dacă , atunci: . Această 

raţionalitate poate fi denumită raţionalitate de speţa a II-a (raţionalitate a optimizării locale). Atunci, 

acceleraţia entropiei în prezenţa structurilor disipative cu raţionalitate bazată pe optimalitate, comparativ cu 

situaţia naturală va fi: 118, unde, cu  s-a notat factorul de 

acceleraţie. Raţionalitatea bazată pe sustenabilitate (pe care o vom denumi raţionalitate de speţa a III-a, adică 

raţionalitate a sustenabilităţii locale), conform celor spuse anterior nu reprezintă altceva decât o raţionalitate 

a staţionarităţii dar, întrucât „vine” după raţionalitatea optimalităţii, am denumit-o raţionalitate de speţa a 

III-a. La drept vorbind, probabil că nu a existat niciodată o raţionalitate a staţionarităţii în sistemele disipative 

mixte, întrucât comportamentul economic genuin s-a bazat întotdeauna pe un criteriu de optimizare – 

minimizarea costului de oportunitate. Evident, pe măsura complexificării societăţii umane, optimizarea a 

devenit din ce în ce mai complexă, la rândul ei, sub aspect instrumental, ceea ce a necesitat accelerări repetate 

şi cumulative ale entropiei globale. Aşadar, este necesară o revenire la o raţionalitate  comparabilă cu 

raţionalitatea de speţa I; astfel, coeficientul  nu va mai funcţiona (nu mai este nevoie să cunoaştem cum 

anume se realizează principiul raţionalităţii de speţa a II-a) şi va fi înlocuit de un alt coeficient, să-l notăm cu 

, care exprimă consumul de entropie joasă din mediu, necesar pentru a cunoaşte cum anume se realizează 

                                                           
suplimentară de entropie joasă din mediu (vezi şi argumentul lui Loschmidt). Acest supliment de entropie joasă a fost 

asigurat de coeficientul . 
117 Este uşor de observat că o acceleraţie nulă a entropiei este echivalentă cu conservarea vitezei entropiei. 
118 Justificarea folosirii termenului de acceleraţie este următoarea: diferenţa dintre modificarea entropiei în cazul prezenţei 

structurilor disipative şi modificarea entropiei în cazul non-existenţei acestor structuri ne dă o modificare a modificării 

entropiei, ceea ce trimite la conceptul de acceleraţie (dacă am fi în cazul continuu, am avea de-a face cu derivata a doua a 

entropiei, care indică tocmai acceleraţia). 
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un proces economic circular local119. Aceasta înseamnă că expresia 120 exprimă noul spor de entropie 

din mediu, întrucât, aşa cum s-a arătat mai sus, sporul de neg-entropie din structurile disipative este egal cu 

sporul de entropie din mediul acestor structuri, abstracţie făcând de necesarul de entropie joasă pentru 

dobândirea cunoştinţelor sau capacităţilor acţionale pentru fiecare caz de raţionalitate în parte. Aşadar, 

trecerea de la modelul de raţionalitate bazată pe optimalitate la modelul de raţionalitate bazată pe 

sustenabilitate, va conduce la o reducere a acceleraţiei entropiei globale cu: 
121. Rezultă că „preţul”, exprimat în acceleraţia 

entropiei globale, plătit pentru fiecare speţă de raţionalitate a sistemelor disipative, se supune următoarei 

relaţii de ordine: 

  

sau, notând cu  „raţionalitatea” naturală, putem scrie: , unde cu  s-a notat 

„este de preferat122, sub aspectul entropic, lui”. Istoria reală a umanităţii a urmat, însă, un alt curs de evoluţie 

a raţionalităţii (Figura 4):  

 

                                                           
119 Apare, aici, următoarea problemă: odată ce sistemul disipativ a funcţionat în tipul de raţionalitate de speţa a II-a, 

entropia joasă corespunzătoare lui  fost deja consumată (s-a „pompat”, în mediul sistemului disipativ, o cantitate de 

entropie înaltă de „mărime” ). Această creştere de entropie nu mai poate fi niciodată „recuperată”. Semnificaţia 

raţionamentului simbolic este doar aceea că, de acum înainte, creşterea entropiei generată de menţinerea cunoştinţelor 

necesare realizării principiului raţionalităţii de speţa a II-a nu se va mai produce (evident, „uitarea” cunoştinţelor şi 

abilităţilor de a extremiza o funcţie obiectiv în condiţii restrictive date, nu poate crea neg-entropie, deşi dobândirea acestor 

cunoştinţe a creat entropie; aşadar, nu avem, aici, un comportament simetric privind trecerea de la o speţă de raţionalitate 

la alta, din punctul de vedere al dinamicii entropiei, ceea ce este consistent, desigur, cu condiţia de non-pozitivitate a 

vitezei entropiei). 
120 Evităm să spunem că avem de minimizat expresia , deoarece avem convingerea fermă că raţionalitatea bazată 

pe sustenabilitate ar trebui să fie independentă de orice tentativă de optimizare. Cu toate acestea, demonstraţia fără echivoc 

a faptului că raţionalitatea bazată pe sustenabilitate este independentă de orice criteriu de optimizare nu este, încă, 

disponibilă şi ea ar trebui să se constituie într-o provocare teoretică pentru experţii în materie. De menţionat, în acelaşi 

timp, faptul că, şi în materialul de faţă dar şi în alte studii ale domeniului (vezi, de exemplu, principiul producerii minime 

de energie, avansat de Prigogine) se apelează, încă, la principii de optimizare. Natura însăşi pare să nu aibă reticenţe 

evidente faţă de optimizări (cel puţin ca tendinţă pe termen lung; oare tendinţa principială a Universului spre echilibrul 

termodinamic nu ar putea fi evaluată ca urmând un principiu de optimizare?). În ciuda acestor aspecte controversate, 

„simţim” că sustenabilitatea ar trebui să fie evaluată cu alte principii decât cele de optimizare sau, la limită, cu principii 

bazate pe o... altă modalitate de a înţelege optimizarea. 
121 Este evident faptul că , deoarece necesarul de cunoştinţe pentru a asigura un proces economic circular este mai 

mic decât necesarul de cunoştinţe pentru a asigura o extremizare a procesului economic respectiv. Ca urmare: 

, deoarece  şi . 

122 Este imposibil să nu simţim disconfortul antropomorfic al acestei exprimări. Probabil că mult mai adecvată, adică într-

o conformitate mai mare cu contextul general al discuţiei de faţă, ar fi o exprimare de genul „generează o acceleraţie a 

entropiei globale mai mică decât”. 
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Figura 4. Logica formării modelelor de raţionalitate socială 

Întrucât  iese din discuţie în prezenţa structurilor disipative, rezultă că omenirea a făcut un „salt 

neraţional”, din perspectiva logicii entropiei, de la  la , ignorând raţionalitatea mai bună a lui 123. 

Este de sperat că, atât efectivitatea şi stringenţa problemelor ridicate de globalizare, cât şi progresele făcute 
pe linie epistemologică în ştiinţele care se ocupă de domenii în care se produc procese evolutive (între care, 
probabil că purtătoare de stindard ar trebui să fie biologia, urmată de economie), vor genera, la nivelul întregii 
omeniri, alegerea raţionalităţii de speţa a III-a, raţionalitatea bazată pe sustenabilitate locală124. În felul acesta, 
sistemul disipativ uman se va conforma, pe cale deliberativă, principiului producţiei minime de entropie. 

 3.4. Asupra relativităţii noţiunii de mediu complementar 

Chestiunea enunţată în titlul acestui paragraf este de cea mai mare importanţă pentru degajarea mai analitică 

a unei „teorii” privind cauzalitatea implicată în binomul „sistem disipativ – entropie” dar, în studiul de faţă, 

ne propunem doar enunţarea unor posibilităţi de analiză viitoare, sperând, astfel, în reacţia specialiştilor în 

domeniu, reacţie care să genereze o polemică mai largă şi profitabilă, în ultimă instanţă, ştiinţei. 

Aşa cum am menţionat, în treacăt, şi anterior, în situaţia în care, în Universul 0, apar simultan mai multe 

sisteme disipative (desigur, această mulţime de sisteme disipative se poate constitui şi într-o modalitate 

succesivă nu neapărat într-una concomitentă, important este că, la un moment dat, în Universul 1 avem mai 

multe asemenea sisteme disipative, atât de rangul „ ” cât şi de rangul „ ”) noţiunea de mediu 

complementar devine, pentru a spune astfel, multi-relativă (ea era, oricum, relativă chiar în condiţiile 

existenţei unui singur sistem disipativ, după cum se observă imediat). Aceasta înseamnă că, dat fiind un 

anumit sistem disipativ, să spunem A, un alt sistem disipativ, să spunem B, devine mediu complementar 

relativ anti-disipativ pentru sistemul A125. Aşa stând lucrurile, ne întrebăm cum anume va evolua entropia în 

                                                           
123 Aşa cum sugerează mulţi analişti ai materiei, se pare că paradigma economică de tip capitalist a generat acest „salt 

neraţional”; astăzi, cum vedem din procesele de globalizare şi de integrare economică actuale, se prefigurează un „salt 

înapoi” de raţionalitate, din perspectivă entropică şi anume de la  la . Expresia „salt înapoi” poate fi considerată 

potrivită din punct de vedere logic, deoarece, ordinal vorbind,  este „înainte” de . Ea este, însă, nepotrivită din 

punct de vedere istoric, întrucât, sub acest aspect,  este „după” .  
124 Din punct de vedere macrocosmic, omenirea „dispune” de un mediu limitat pentru sistemul său disipativ, bazat, pentru 

moment, pe raţionalitatea de speţa a II-a: planeta mamă. Ca urmare, acceleraţia entropiei în mediul sistemului său disipativ 

este incomparabil mai mare decât ar fi dacă contactul tehnologic al omenirii cu spaţiul cosmic, deci cu resurse cu entropie 

joasă, ar fi mai extins (evident, o extindere a mediului sistemului disipativ al omenirii, adică o reducere relativă a 

acceleraţiei entropiei în acest mediu, nu este de neimaginat în viitor; problema este dacă acest viitor este destul de apropiat 

pentru ca omenirea să-şi permită continuarea raţionalităţii de speţa a II-a). 
125 Evident că „A” şi „B” sunt interşanjabile, fără ca raţionamentul să se schimbe deşi, cum vom vedea, s-ar putea să fie 

necesar ca membranele sistemelor disipative să fie înzestrate cu capacitatea de a recunoaşte gradientul entropic între 
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sistemul B, dată fiind o anumită evoluţie a ei în sistemul A. Cu alte cuvinte, se pune întrebarea dacă avem un 

impact entropic al unui sistem disipativ asupra altui sistem disipativ126. Aşa cum ne dăm seama, pentru a 

formula un răspuns este necesar să admitem că sistemele disipative „recunosc”, la nivelul membranei (adică, 

la nivelul frontierei lor), gradientul entropic dintre ele şi mediul complementar127. Odată presupusă o 

asemenea capacitate, oare cum anume „aleg” sistemele disipative să realizeze „schimbul entropic” (adică să 

procure entropie joasă în schimbul entropiei înalte)? Formulată altfel, se pune deci întrebarea: un anumit 

sistem disipativ va „prefera” să realizeze schimbul entropic cu mediul complementar (în care, aşa cum este 

deja evident, intră şi toate celelalte sisteme disipative existente) la nivelul gradientului entropic maxim sau la 

nivelul celui minim? Probabil că va trebui să fie postulat, aici, un principiu similar celui al drumului minim din 

fizică128 şi anume că schimbul entropic se realizează la nivelul gradientului entropic minim . Acest 

principiu, odată acceptat, generează tocmai relativitatea mediului complementar dar, pe de altă parte, 

generează şi o matrice necesară (aici termenul de necesar are sensul său logic) a interacţiunilor entropice. 

Aceasta înseamnă că, dacă am avea o „hartă” a gradienţilor entropici din Universul 1, am putea spune cu 

exactitate (laplaceanismul din această exprimare nu este greu de recunoscut) ce anume interacţiuni entropice 

vor avea loc129 . Aşadar, mediul complementar nu poate fi definit decât în mod multi-relativ (de fapt, în 

mod contextual ba chiar, aşa cum ni se pare, în mod mai degrabă practic sau empiric decât teoretic).  

„Lanţul” de interacţiuni entropice bazat pe principiul alegerii gradientului entropic minim indică o accelerare 

necesară a entropiei globale a Universului şi anume o accelerare entropică autocatalitică: cu cât sistemele 

disipative sunt mai numeroase, cu atât produc o mai mare creştere a vitezei entropiei globale. Mai mult decât 

atât, cu cât sistemele disipative sunt mai evoluate (în sensul entropic al termenului, adică cu cât îşi micşorează 

mai mult viteza entropiei locale), cu atât produc o mai mare creştere a vitezei entropiei globale. Or, aşa cum 

am încercat să arătăm, sistemele disipative au o tendinţă necesară de evoluţie entropică. Putem rezuma, 

                                                           
sistemele disipative în cauză şi mediul complementar (inclusiv privind alte sisteme disipative, cu viteze diferite ale 

entropiei locale). 
126 Considerăm doar cazul unor sisteme disipative „contemporane”. Cazul alternativ, în care sistemele disipative aflate în 

interacţiune entropică nu sunt contemporane se reduce la cazul anterior, având în vedere faptul că existenţa unui sistem 

disipativ lasă o „urmă entropică” în mediul complementar în care a „trăit”, urmă care va fi „luată în calcul” cu ocazia 

apariţiei unui nou sistem disipativ, ne-contemporan, sub aspectul nivelului şi vitezei entropiei (Universul este adus la 

„zero” de fiecare dată). 
127 Printre „funcţiile” demonului care suplineşte demonul lui Maxwell, va fi, evident, şi aceea a „calculării” gradientului 

entropic dintre sistemul disipativ în cauză şi mediul complementar genuin (sau dintre sistemul disipativ în cauză şi alte 

sisteme disipative). 
128 Aşa cum se ştie, de exemplu, lumina urmează întotdeauna drumul cel mai scurt între două puncte (în general, drumul 

cel mai scurt este drumul care urmează geodezica generată de curbura spaţiului-timp, aşa cum indică geometriile non-

euclidiene, respectiv teoria generală a relativităţii). Or, aşa cum am menţionat în cuprinsul materialului de faţă, sistemele 

disipative generează, la rândul lor, o „curbură entropică” sui-generis, deşi în alt sens decât cea referitoare la spaţiul-timp 

fizic. Mai exact spus, sistemele disipative generează „geodezici” care indică faptul că interacţiunea entropică se va produce 

între sistemele disipative cu gradientul entropic minim (principiul funcţionează şi în cazul particular în care în Universul 

1 nu există decât un singur sistem disipativ: într-adevăr, în acest caz, gradientul entropic minim este chiar cel dintre 

sistemul disipativ şi mediul complementar anti-disipativ omogen genuin, deci principiul este regăsit) . 
129 Desigur, acest entuziasm determinist ar trebui să fie în mod substanţial temperat de faptul că, instrumental, pentru 

moment, ne este imposibil să cuantificăm aceşti gradienţi entropici. Să observăm că, din punct de vedere epistemologic, 

avem aici exact aceeaşi problemă care a apărut în materia teoriei utilităţii cardinale (în acest din urmă caz, avem, totuşi, 

„soluţia” recursului la teoria utilităţii ordinale, generatoare, însă, la rândul său, de atâtea inconsistenţe între predicţii şi 

actualizarea lor).  
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aşadar, următoarele: a) orice variaţie a vitezei entropiei locale echivalează cu o variaţie în sens invers a 

entropiei mediului complementar; b) principiul alegerii gradientului entropic minim pentru schimbul entropic 

inter sisteme disipative accelerează în mod suplimentar entropia globală. Ultima supoziţie are nevoie, însă, 

de o argumentare specifică: să presupunem că ne aflăm într-un Univers 1 în care există două sisteme 

disipative, A, cu viteza entropiei locale , şi B, cu viteza entropiei locale , aşa încât . Vom nota 

viteza entropiei în mediul complementar relativ la cele două sisteme disipative cu  (modul de notare vrea 

să indice faptul că apariţia celor două sisteme disipative a condus la o creştere a vitezei entropiei în mediul 

complementar – conform explicaţiilor propuse în discuţia de faţă – aşa încât ). În mod evident 

 (unde cu  s-a notat gradientul entropic), deci schimbul entropic pentru 

o reducere în continuare a vitezei entropiei în sistemul disipativ A, se va face între acesta din urmă şi sistemul 

disipativ B130. Având în vedere relaţia de ordine dintre vitezele entropiilor locale din cele două sisteme 

disipative, schimbul entropic va consta în preluarea de către sistemul A a unei cantităţi de entropie joasă din 

sistemul B şi, reciproc, preluarea unei cantităţi de entropie înaltă de către sistemul B de la sistemul A. Acum 

rezultă şi semnificaţia de fond a criteriului de alegere a gradientului entropic minim: prin acest criteriu de 

alegere se asigură un transfer minim de entropie joasă din sistemul mai puţin evoluat spre sistemul mai 

evoluat din punct de vedere entropic. Într-adevăr, este destul de evident faptul că, pentru a realiza un anumit 

diferenţial al vitezei entropiei locale, sistemul A ar trebui să consume mai multă entropie joasă din mediul 

complementar propriu-zis decât ar trebui să consume din sistemul B131.  

Aici apare o ultimă problemă pe care am dori s-o abordăm în studiul de faţă: oare alegerea gradientului 

entropic minim pentru realizarea schimbului entropic necesar unui sistem disipativ este consistent sau nu cu 

principiul prigoginean al producerii minime de entropie? Dacă am lua drept argument comportamentul 

sistemelor naturale (cvasi-mixte, în terminologia utilizată aici), ar trebui să dăm un răspuns afirmativ (vezi şi 

) . 

O imagine sinoptică a consideraţiilor de mai sus ar putea fi cea din Figura 5: 

                                                           
130 Din punct de vedere logic, imediat ce în Universul 1 există cel puţin două sisteme disipative, nu se mai produc schimburi 

entropice directe cu mediul complementar genuin, ci acestea au loc numai între sistemele disipative existente, pe baza 

principiului de alegere a gradientului entropic minim. Este evident, în acelaşi timp, că schimbul entropic indirect se va 

produce între cele două sisteme disipative urmând ca, pe baza aceluiaşi principiu al gradientului entropic minim, sistemul 

disipativ cu viteza entropiei cea mai apropiată de cea a mediului complementar, să realizeze, totuşi, schimbul entropic 

direct cu acest mediu. 
131 Este ca şi cum am avea de-a face cu un gen de „productivitate” entropică: cantitatea de entropie joasă necesară pentru 

a creşte cu o mărime dată diferenţialul entropic între două sisteme disipative (sau între sistemul disipativ şi mediul 

complementar, dacă în Universul 1 există un singur sistem disipativ). Prin urmare, principiul gradientului minim de alegere 

a interacţiunii entropice poate fi exprimat şi sub forma, echivalentă logic, a principiului productivităţii maxime de variaţie 

a gradientului entropic. Aici ar putea subzista o sugestie pentru economiştii care se ocupă de productivitatea globală a 

factorilor: poate că, alături de reziduul Solow, ar mai trebui luat în considerare şi un reziduu (de data aceasta, cu semn 

negativ) generat de procesele entropice din activităţile economice, aşa încât să avem o productivitate totală a factorilor şi 

nu numai una globală. 
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Figura 5. Logica interacţiunilor entropice directe/indirecte 

Vom încerca, acum, să formalizăm mecanismul interacţiunii entropice într-un Univers 1 „dotat” cu mai mult 

de un sistem disipativ. 

Să presupunem că există n sisteme disipative, fiecare cu viteze proprii132 ale entropiei locale, viteze care se 

află în relaţia de ordine următoare: . Conform criteriului de alegere a interacţiunii 

entropice (evident, principiul gradientului entropic minim mai poate fi formulat şi ca principiul interacţiunii 

proxime entropic), formulat mai sus, evoluţia entropică a celor n sisteme disipative va implica cu necesitate 

ca sistemul 1 să interacţioneze cu sistemul 2 pentru a prelua entropie joasă de la acesta, sistemul 2 să 

interacţioneze cu sistemul 3 pentru a prelua entropie joasă de la acesta etc. Sistemul n va interacţiona cu 

mediul complementar genuin (pe care-l vom considera ca pe un sistem „n+1”) pentru a prelua entropie joasă 

de la acesta. Să notăm cu  cantitatea de entropie joasă transferată de la sistemul „j” către sistemul „i” şi 

cu 133 consumul de entropie joasă în sistemul „j” pentru a realiza transferul de entropie joasă din sistemul 

„j” în sistemul „i”. Cantitatea de entropie joasă transferată din sistemul „j” în sistemul „i” este o funcţie 

crescătoare de gradientul entropic134, adică 135, cu . Aşadar, în urma interacţiunii dintre 

                                                           
132 De reţinut faptul că, în această demonstraţie, utilizăm timpul de ceas în mod impropriu, pentru că, altfel (utilizând 

timpul propriu, asignat procesului entropic şi dependent de el), aşa cum cititorul care ne-a urmărit până aici va sesiza 

imediat, nu avem diferenţe de viteze relative, la nivelul ansamblului de sisteme disipative considerate. 
133 Evident,  dar, pentru moment, caracteristicile acestei dependenţe funcţionale vor fi ignorate. 
134 Această condiţie nu este arbitrară, ea este consecinţa logică a postulatului anterior privitor la faptul că sistemul disipativ 

„alege” să transfere o cantitate minimă de entropie joasă pentru atingerea „ţintei” de reducere a vitezei locale a entropiei. 

Cum gradientul entropic este maxim atunci când sistemul disipativ interacţionează cu mediul complementar genuin (şi 

când, aşadar, ar trebui să extragă o cantitate maximă de entropie joasă) rezultă concluzia de mai sus. 
135 Pentru simplificare putem considera că această dependenţă, măsurată de h, este uniformă (independentă de sistemele 

disipative). Aceasta revine la faptul că h nu este specificată în mod distinct în raport cu perechea „i,j”. 
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sistemul „j” şi sistemul „i” în sistemul „j” avem o „creştere” de entropie joasă de mărime , 

j=i+1, pentru j=2,…, n+1 şi i=1,2,3,…,n (ne amintim că, cu „n+1”, s-a notat mediul complementar genuin). Dacă 

notăm rata consumului suplimentar de entropie joasă raportată la transferul de entropie joasă cu , atunci: 

136. Cum interacţiunea entropică între două sisteme137 a modificat vitezele entropiilor 

locale în cele două sisteme, rezultă că interacţiunea următoare (dintre sistemul care a „pompat” entropie 

joasă şi sistemul situat în proximitatea entropică – din punctul de vedere al gradientului entropic) va suferi 

modificări sub aspectul cantităţii de entropie joasă necesară interacţiunii entropice. Să organizăm procesul 

complet al interacţiunilor entropice ca în Tabelul 1 (vom nota cu  un mod funcţional, de exemplu, 

multiplicativ, de dependenţă a variaţiei vitezei entropiei locale într-un sistem ca urmare a creşterii 

entropiei138). 

Să notăm cu  un divizor al creşterii entropiei globale (DCEG), care se va determina ca raport între variaţia 

totală a entropiei în cazul interacţiunii entropice logice (pe baza principiului gradientului entropic minim) şi 

variaţia totală a entropiei în cazul interacţiunii entropice a fiecărui sistem cu mediul complementar genuin. 

Din punct de vedere formal, avem: 

 

Este evident, imediat, faptul că 139, întrucât numărătorul va fi mai mic decât numitorul, pe baza faptului 

că h este o funcţie crescătoare de gradientul entropic. 

De exemplu, dacă vom considera funcţia h ca pe o funcţie de tip multiplicativ, de tipul , unde cu  

s-a notat o mărime (considerată constantă) care ar semnifica o cantitate de transfer de entropie joasă pe 

„unitatea” de gradient entropic (deci, ar fi transferul mediu de entropie joasă în urma interacţiunii entropice), 

atunci se poate scrie, succesiv: 

                                                           
136 Vom mai presupune faptul că interacţiunea dintre oricare două sisteme disipative (pe baza principiului gradientului 

entropic minim) nu modifică, prin ea însăşi, ordonarea iniţială a vitezelor entropiilor locale pentru cele n sisteme disipative 

(chiar dacă modifică vitezele relative, vom presupune că această modificare nu are amplitudinea suficientă pentru a 

modifica ierarhia iniţială a vitezelor entropiilor). Aceasta este o ipoteză simplificatoare utilă metodologic şi care nu 

schimbă cu nimic valabilitatea rezultatului obţinut. 
137 Ipoteza că sistemele disipative interacţionează două câte două, celelalte sisteme disipative „aşteptând” să se încheie o 

anumită interacţiune pentru a „vedea” care este noua hartă a gradienţilor entropici, este una destul de simplificatoare. Este 

mult mai probabil (nu acordăm aici termenului „probabil” nici o conotaţie legată de teoria probabilităţilor, ci considerăm 

doar sensul „civil” al său) că sistemele disipative se vor comporta în modalitatea reţelei. Această ultimă ipoteză cere, însă, 

dezvoltări analitice pe care nu ni le-am propus în acest material. 
138 Pentru simplificare putem considera că această dependenţă, măsurată de , este uniformă (independentă de sistemele 

disipative). 
139 Este uşor de observat faptul că  doar în cazul particular în care în Universul 1 există doar un singur sistem 

disipativ.  
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,  ,  , 

unde cu  s-a notat un factor supraunitar care face legătura între gradientul entropic generat de 

interacţiunea entropică logică dintre oricare două sisteme disipative (bazată pe principiul gradientului 

entropic minim) şi gradientul entropic generat de interacţiunea entropică directă a oricărui sistem disipativ 

cu mediul complementar. Şirul , pentru , este un şir real, infinit, crescător, cu  şi , 

pentru orice . 

Atunci, putem scrie: . 

Aşadar, am obţinut concluzia că „respectarea” principiului gradientului minim pentru „alegerea” interacţiunii 

entropice verifică principiul producţiei minime de entropie, ceea ce indică, în mod clar, consistenţa dintre cele 

două principii . Acest rezultat mai poate fi luat şi ca o demonstraţie, sui-generis, a principiului producţiei 

minime de entropie (care este un principiu non-intuitiv) pe baza unui postulat mult mai intuitiv140 şi anume 

postulatul care cere ca interacţiunea entropică următoare să se producă întotdeauna între sistemele 

disipative care generează un gradient entropic minim. 

 

                                                           
140 Să nu uităm faptul că, epistemologic, înţelegerea necesită intuitivitate pe când cunoaşterea se mulţumeşte cu 

raţionalitatea (demonstraţia logică). Or, esenţial este ca intuitivitatea să fie asigurată la nivelul premiselor (aşa cum am 

procedat noi, prin postulatul gradientului entropic minim, vezi şi  , respectiv ), demonstraţia sau argumentaţia 

putând fi şi rezultatul unui automat logic. 
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Sisteme 
disipative în 
interacţiune 

Gradientul entropic 
iniţial 

Gradientul entropic după interacţiunea 
anterioară logic141 

(aplicarea principiului gradientului 
entropic minim)  

Variaţia totală a entropiei în cazul 
interacţiunii entropice a fiecărui 
sistem cu mediul complementar 

genuin 

Variaţia totală a entropiei în 
cazul interacţiunii entropice 
logice (pe baza principiului 

gradientului entropic minim) 

142  - 143  

  144   

     

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

     

     

Total 
Univers145  

- -   

                                                           
141 Nu ştim dacă ordinea logică a interacţiunii coincide cu ordinea cronologică a lor (după timpul de ceas, ar trebui să existe o asemenea corespondenţă; pentru 

necesităţile acestei analize nu avem nevoie de timpul propriu al sistemelor disipative). 
142 Săgeata grafică indică, aici, sensul deplasării entropiei joase. 
143 Este suficient să măsurăm sporul succesiv de entropie în mediul complementar genuin. 
144 Este suficient să măsurăm variaţia entropiei doar în sistemul disipativ „donator” de entropie joasă. 

145 Pentru simplificarea calculelor, putem accepta invarianţa lui , adică , pentru orice „i” şi „j”. 
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 3.5. Unele concluzii 

Apariţia sistemelor disipative rupe simetria entropică a Universului, creând două structuri generice: sistemul 

disipativ, pe de o parte şi mediul complementar sistemului disipativ, pe de altă parte. Această eterogenizare 

entropică generează o redistribuire a „masei” de entropie şi anume separă o entropie joasă (adică un grad de 

complexitate superior) în interiorul membranei sistemului disipativ, de o entropie înaltă (adică un grad de 

complexitate scăzut) în mediul complementar. Creşterea complexităţii micşorează, însă, tactul timpului propriu 

(specific, dependent de proces) în sistemul disipativ, adică reduce viteza entropiei (decelerând-o) şi măreşte tactul 

timpului propriu în mediul complementar, adică creşte viteza entropiei (accelerând-o). Principiul invarianţei 

vitezei entropiei globale (efect al unui principiu implicit al invarianţei entropiei globale şi care se bazează pe 

principiul invarianţei simplităţii totale a unui sistem disipativ) acţionează doar în cazul luării în considerare a 

simplei redistribuiri a entropiei cu „ocazia” apariţiei sistemului disipativ (adică doar pe baza entropiei de 

compensare). „Naşterea”, însăşi, a sistemului disipativ necesită un consum de entropie joasă din mediul 

complementar sau (ceea ce este acelaşi lucru, adică este echivalent logic), necesită o „producţie” de entropie 

înaltă în mediul complementar, ceea ce am numit cu termenul de entropie de eterogenizare. Astfel, între cele 

două substructuri ale Universului 1 (sistemul disipativ, respectiv mediul complementar) apare nu doar o diferenţă 

relativă de viteză a entropiei (generată de măsurarea inadecvată, cu timpul de ceas) a celor două viteze146 ci apare 

o diferenţă absolută de viteză a entropiei. Această diferenţă absolută este cea care conduce la accelerarea 

entropiei globale (la nivelul ambelor substructuri evocate). Aceasta înseamnă că procesul de apariţie a sistemelor 

disipative147 modifică, de fapt, la nivel absolut, viteza entropiei globale. 

În mod teoretic, pot exista trei categorii de sisteme disipative, de ranguri, respectiv „-1”, „0” şi „1”. Dacă sistemele 

disipative de rang „-1” sunt imposibile logic, iar cele de rang „0” sunt indiscernabile observaţional (pe baza 

criteriului de identificare a unui sistem disipativ: accelerarea entropiei în mediul complementar acelui sistem 

disipativ), sistemele disipative de rang „1” sunt cele care prezintă interes teoretic şi empiric. Divizarea acestora 

din urmă în sisteme de rang „ ” (sisteme disipative non-umane) şi sisteme de rang „ ” (sisteme disipative 

umane) conduce la conceptul de sisteme disipative mixte staţionare entropic (SDMSE), concept de natură să 

genereze o serie de construcţii teoretice cu privire la sustenabilitatea entropică. 

Aceste consideraţii sunt capabile să conducă la o concluzie importantă cu privire la dinamica raţionalităţii societăţii 

umane: de la raţionalitatea staţionarităţii la cea a optimalităţii şi, în prezent, de la raţionalitatea optimalităţii la 

raţionalitatea sustenabilităţii. Principiile entropiei (argument teoretic) precum şi problemele emergente ale 

globalizării (argument pragmatic) conduc la necesitatea renunţării la paradigma optimalităţii şi la dezvoltarea 

(inclusiv instituţională) a paradigmei sustenabilităţii. 

Interacţiunea entropică se produce pe baza principiului gradientului entropic minim (atunci când numărul de 

sisteme disipative din Univers este mai mare decât 1) şi se demonstrează că acest principiu este consistent cu 

                                                           
146 Pe când, prin măsurarea cu ceasurile proprii (bazate pe tactul timpului propriu al fiecărei substructuri), avem verificarea 

principiului invarianţei vitezei entropiei. 
147 Din punct de vedere logic, apariţia de sisteme disipative este echivalentă cu „perfecţionarea” entropică a sistemelor 

disipative existente sub aspectul decelerării entropiei în raport cu viteza entropică globală atinsă în momentul respectiv, 

deoarece impactul asupra entropiei de eterogenizare este acelaşi . Aici ar putea fi dezvoltată o frumoasă teoremă de 

invarianţă, similară, din unele puncte de vedere, cu invarianţa Miller-Modigliani din domeniul finanţării investiţiilor. 
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principiul producţiei minime de entropie, introdus de Prigogine, această demonstraţie de consistenţă putând fi 

considerată şi ca o demonstraţie propriu-zisă a principiului producţiei minime de entropie. 

În acelaşi timp, consideraţiile şi concluziile de mai sus nasc, la rândul lor, o mulţime de alte chestiuni care au rămas 

fără răspuns sau, în cel mai bun caz, fără un răspuns concludent. Enumerăm doar câteva: a) are vreo importanţă 

vârsta148 Universului 0 pentru momentul de apariţie a sistemului disipativ? Cum anume se exercită o asemenea 

influenţă, din punctul de vedere al vitezelor şi acceleraţiilor entropiei?; b) este posibil un sistem disipativ în care 

viteza entropiei să devină negativă, adică entropia să scadă149? Ce semnificaţie ar trebui să aibă această situaţie 

din perspectiva problemei săgeţii timpului?; c) are vreo importanţă dacă în Universul 0 apare un sistem disipativ 

sau mai multe? Cum influenţează această situaţie viteza entropiei globale?150;  

d) cum „ştie” un sistem disipativ dat câtă entropie joasă să extragă din mediul său complementar (sau, indirect, 

de la alte sisteme disipative, în acord cu principiul logicii interacţiunii entropice)? Cu excepţia sistemelor disipative 

de rang „ ” (caz în care putem folosi conceptul de program neg-entropic deliberativ), ce putem spune în celelalte 

cazuri? 

Consideraţiile propuse în studiul de faţă (inclusiv întrebările formulate în urma analizelor noastre) nu au doar o 

semnificaţie academică, de natura filosofică (sau chiar metafizică). Globalizarea şi problemele pe care ea le 

antrenează (sau le pune în evidenţă într-un mod mai acut şi mai insistent), şi care este un proces de natură 

pragmatică (generată, aşadar, de practica socială), precum şi, în cazul României, procesul de integrare în Uniunea 

Europeană şi, ulterior, procesul de integrare în zona euro, indică necesitatea aceloraşi preocupări faţă de „mediul 

complementar” pe care sistemele disipative de tip uman l-au creat în lumea sublunară (pentru moment), adică 

faţă de mediul artefactual. Iar cele mai importante „obiecte” artefactuale ale societăţii umane sunt, probabil, 

instituţiile. Ele reprezintă principii sui-generis, replici la principiile naturale (entropice) şi, de aceea, ar trebui 

analizate tot dintr-o perspectivă entropică151.  

  

                                                           
148 Este uşor de observat faptul că vârsta Universului 0 trimite la gradul de entropizare a Universului 0 la momentul apariţiei 

unui sistem disipativ. O întrebare suplimentară care poate apărea aici este: oare „şansa” (am dori să nu vedeţi în acest cuvânt 

nici o aluzie la teoria probabilităţilor) de apariţie a unui sistem disipativ este „catalizată” de gradul de entropizare a Universului 

sau este independentă de el? Întrebarea aceasta este de o importanţă crucială în întreaga economie a dezbaterii propusă în acest 

material. 
149 Să observăm că aici intervine importanţa distincţiei dintre sistemele disipative non-umane (care „merg” până la anularea 

vitezei entropiei, în principiu) şi sistemele disipative umane (care, mai ales prin construcţia socială, pare că reduc entropia, 

asigurând viteze negative ale acesteia). În mod curios, din perspectiva timpului de ceas, nu a apărut, încă, nici o angoasă 

existenţială legată de inversarea săgeţii timpului. Este posibil, totuşi, ca explicaţia să nu comporte doar considerente logice ci 

şi aspecte de natură psihologică. 
150 Aici s-a schiţat un răspuns prin chiar demonstrarea principiului producţiei minime de energie. Reţinem, totuşi, problematica, 

deoarece considerăm că poate genera noi dezvoltări şi simplificări ale teoriei entropiei. 
151 Se înţelege, desigur, că accepţiunea termodinamică a entropiei trebuie completată cu una informaţională sau chiar 

instituţională (în acest demers, conceptul de legătură sau de „traducere” a entropiei dintr-o accepţiune în alta este, desigur, cel 

de complexitate, utilizat mai sus). 
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Note, comentarii, referinţe bibliografice 

: În studiul lui Emil Dinga „Sustenabilitatea sursei financiare” (apărut în publicaţia Oeconomica, nr. 3/2006) s-a indicat o 

relaţie logică predicativă care poate obţine atributul de autonomie pentru un sistem oarecare dat (în Figura 6 redăm o 

adaptare a acestui punct de vedere): 

 

Figura 6. Generarea autonomiei (simplităţii ecologice) 

: Să observăm că postularea unui asemenea principiu nu impietează cu nimic asupra principiului săgeţii timpului, indicată 

de creşterea entropiei globale. Într-adevăr, este vorba doar despre o structurare (locală) a vitezei entropiei (pe diferite clase 

de entropie) şi nu despre vreo influenţă asupra vitezei globale a entropiei. Necesitatea unui asemenea postulat este una 

logică: se admite că un sistem disipativ va accelera entropia din mediul său complementar (îi va creşte viteza), concomitent 

cu decelerarea entropiei în interiorul membranei acelui sistem (scăderea vitezei). Se pune problema: cum ştim că în interiorul 

membranei sistemului disipativ avem o decelerare a entropiei, în timp ce, în afara lui (în mediul complementar, conform 

terminologiei propuse anterior) avem o accelerare a entropiei? Nu putem şti asta decât dacă avem o referinţă independentă, 

un benchmark, iar această referinţă nu poate fi decât viteza naturală a entropiei (după cum se ştie, conform teoriei restrânse 

a relativităţii, două sisteme care se „mişcă” unul faţă de altul introduc o indiscernabilitate cu privire la viteza absolută a 

fiecărui sistem. Este uşor de observat că mişcarea fizică, avută în vedere de teoria specială a relativităţii, poate fi înlocuită, 

mutatis mutandis, cu „mişcarea” entropică). Aşadar, postularea invarianţei vitezei entropiei naturale după momentul 

apariţiei sistemului disipativ este o necesitate logică. 

: Aşa cum am menţionat mai sus, entropia poate fi (pseudo)-măsurată prin intermediul complexităţii152 (organizării). A 

admite că un sistem disipativ ia naştere la un nivel de complexitate mai mic (adică la un nivel al entropiei mai mare) decât cel 

al mediului său ar însemna, din punct de vedere logic, că acest sistem „pompează” entropie scăzută (mai scăzută decât 

entropia medie, omogenă, a mediului originar) în mediu. Prin pomparea de entropie scăzută în mediu, sistemul în cauză 

„reuşeşte” să atingă un nivel al entropiei locale mai mare decât cel al entropiei mediului său complementar. Or, pentru a face 

                                                           
152 Complexitatea nu este altceva decât o măsură a densităţii de conexiuni structurale (de orice natură) în interiorul membranei 

sistemului în cauză. 
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asta, sistemul în cauză trebuie să consume de undeva tocmai entropie scăzută (mai scăzută decât cea medie a mediului său). 

Ajungem, astfel, într-un impas logic. Consecinţa este aceea că, în mod necesar, apariţia unei eterogenităţi în Universul 0 va 

avea loc la un nivel de entropie mai scăzută (adică, la un nivel de complexitate mai ridicat) decât cea a mediului 

complementar. Aceasta se realizează, desigur, prin „extragerea” de entropie scăzută din mediu şi „pomparea” echivalentă 

de entropie ridicată în mediu. Şi totuşi, avem impresia că ar putea fi acceptată o indiscernabilitate şi aici: de unde ştim 

(ignorăm cazul, simplist, în care sistemul disipativ ar trebui să fie mai...mic decât mediul complementar generat de apariţia 

sa – şi apoi, cum stabilim relaţia de ordine „mai mic decât”?) care dintre cele două componente care există după apariţia 

sistemului disipativ este sistemul disipativ însuşi?  

: Aici avem de-a face cu o dificultate enormă, deoarece, aşa cum am spus, chestiunea conţine întrebarea despre 

cauzalitatea apariţiei eterogenităţii. Aşa cum ne dăm seama, pot exista trei răspunsuri posibile la întrebarea privind conţinutul 

expresiei „potenţial de apariţie a eterogenităţilor entropice”: a) decizia divină153; b) cauzalitatea deterministă154; c) 

spontaneitatea imanentă a universului. Pentru moment, preferăm să „punem între paranteze” această chestiune (crucială, 

totuşi, pentru o discuţie completă) şi să acceptăm, tacit, soluţia a treia menţionată mai sus. 

: În lucrarea lui Emil Dinga, Fenomenul inerţial în procesul economic, Editura Economică, Bucureşti, 2001, se discută pe larg 

chestiunea timpului interior (pe exemplul timpului economic), indicându-se şi consecinţele epistemologice şi metodologice ale 

considerării unui timp dependent de procesul pe care-l „măsoară”. 

: Aici apare o problemă logică deosebit de interesantă. Aşa cum s-a descris situaţia anterior, în Universul 0 apare, totuşi, 

o eterogenitate entropică. Dar apariţia unei eterogenităţi entropice este un semn (în sens semiotic) pentru denotatul „sistem 

disipativ”. Prin urmare, nu putem să negăm, din punct de vedere logic, faptul că a apărut un sistem disipativ. Impasul se 

datorează, în opinia noastră, faptului că am „ales” deja ceea ce  înţelegem prin sistem disipativ („conţinutul” unei membrane 

care are un grad de complexitate mai mare, relativ la „conţinutul” a ceea ce este în afara membranei) şi ceea ce înţelegem 

prin mediul complementar sistemului disipativ (situaţia inversă). Or, această alegere este absolut arbitrară dacă nu cumva… 

de-a dreptul antropomorfică. Într-adevăr, un subiect cunoscător aflat în interiorul mediului complementar va considera că 

membrana respectivă (pe care o observăm şi noi, din interiorul a ceea ce numim sistem disipativ)este a mediului 

complementar şi că un sistem disipativ este un „conţinut” care are viteza entropiei mai mare (adică un grad de complexitate 

mai mic) decât ceea ce se află în afara acestei membrane. Dar aceasta înseamnă că noi (cei care facem analiza din acest 

material) suntem unul dintre cei doi subiecţi cunoscători. Din păcate nu putem spune care dintre ei suntem noi, poziţia 

noastră structurală fiind indiscernabilă (în absenţa unui cadru de referinţă absolut, adică exterior celor două substructuri: 

sistemul disipativ, respectiv mediului complementar) în raport cu poziţia celuilalt. Cu alte cuvinte, sunt posibile, pur şi simplu, 

două teorii privind fenomenul entropic: una care susţine că săgeata timpului este indicată de creşterea entropiei şi alta care 

susţine contrariul: săgeata timpului este indicată de scăderea entropiei. Vom reveni la această chestiune deoarece ea ar 

putea fi un punct de plecare în dezbaterea problemei săgeţii timpului. 

: Se poate observa cu uşurinţă faptul că Universul 0 se poate translata, din punct de vedere metodologic. Astfel, dacă la 

momentul t0 apare un sistem disipativ real (adică de rang strict pozitiv), atunci putem considera că, pentru analizarea apariţiei 

unui alt sistem disipativ real (la momentul t1, cu , momentele fiind măsurate cu ceasul fizic, adică cu contorul 

cosmologic), Universul 1 generat de apariţia sistemului disipativ anterior poate fi asimilat cu un nou Univers 0, cu condiţia, 

desigur, ca , unde  este noua viteză a entropiei „naturale”, după formarea primului sistem disipativ. 

                                                           
153 O ignorăm, aici. 
154 Nu se pune, desigur, problema apelului la o cauzalitate statistică (probabilistă), aceasta nefiind, în opinia noastră, decât un 

subterfugiu metodologic lipsit de orice semnificaţie epistemologică, deşi de o oarecare utilitate instrumentală. 
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: Pare oarecum excesiv să considerăm sistem viu orice sistem disipativ dar avem, pentru asta, două argumente: a) 

formarea membranei (inerentă apariţiei eterogenităţii entropice), precum şi menţinerea vitezei entropiei, în interiorul 

membranei, mai mici în raport cu viteza entropiei mediului complementar (ceea ce, încă, înseamnă existenţa capacităţii auto-

poietice) reprezintă chiar cele două condiţii constitutive ale unui sistem viu logic; acesta este argumentul conceptual; b) 

formula echivalenţei dintre sistemul viu şi sistemul disipativ asigură o coerenţă logică indiscutabilă şi greu de atins în alte 

condiţii; acesta este argumentul metodologic. 

: Este uşor de remarcat faptul că întrebarea poate fi pusă şi în termeni mai radicali şi anume dacă trebuie să acceptăm o 

„raţionalitate” a Universului 0 şi, dacă da, în ce mod putem descrie o asemenea „raţionalitate”? Dacă ar fi să acceptăm o 

asemenea raţionalitate (renunţăm la ghilimele, întrucât discutăm, aici, chiar în termeni antropomorfici), atunci ea, cu 

siguranţă, ar „urmări” omogenizarea (deci, reomogenizarea) Universului 1, deoarece principiul fundamental de evoluţie a 

Universului generic este acela care-l îndreaptă spre echilibrul termic. În acest context, rezultă nu numai că apariţia sistemelor 

disipative autentice (de grad „1”) reprezintă un accident dar mai rezultă că „dezvoltarea” accidentului (reducerea vitezei 

entropiei sau atingerea unei viteze negative155 a acesteia în interiorul sistemelor disipative) este un „accident de ordinul 2”, 

deci cu atât mai puţin permis de principiul fundamental al creşterii entropiei. Cu toate acestea, putem să dezvoltăm şi o 

argumentaţie contrară: având în vedere faptul că „ţinta” universului generic este de a atinge echilibrul termic, apariţia 

sistemelor disipative (şi, cu atât mai mult, dezvoltarea lor prin reducerea vitezei entropiei în interiorul membranei lor) 

reprezintă „vectori” tocmai pentru ţinta universului generic. Aşadar, dacă acceptăm o raţionalitate sui-generis a Universului 

0, atunci, în cadrul acestei raţionalităţi, apariţia sistemelor disipative reprezintă „strategii” extrem de eficiente, deoarece 

sistemele disipative accelerează entropia globală (aşa cum am explicat anterior). 

: Apare importanta chestiune, aici, a diferenţierii membranatice: într-adevăr, fiecare sistem disipativ de rangul „1” are 

o membrană în raport cu mediul complementar; de exemplu, un sistem disipativ de rangul „ ” are o membrană (aceeaşi) 

care îl separă atât de mediul complementar propriu-zis cât şi de alte sisteme disipative de rang „ ” (nu intrăm, acum, în 

amănunte legate de distincţii mai analitice între, de exemplu, sistemele disipative de rang „ ”, deşi antropologii şi sociologii 

discută diferenţele considerabile dintre diferitele comunităţi umane, în raport de mediul natural – adică de sistemele 

disipative de rang „ ” – faţă de care aceste comunităţi umane se află în proximitate). În acest caz, trebuie să admitem că 

membranele sistemelor disipative (indiferent de rangul lor) posedă capacităţi de recunoaştere a rangului (sau chiar a sub-

rangului, dacă facem diferenţieri mai analitice de natură sociologică, antropologică, geografică, culturală etc.) unui sistem  

disipativ cu care intră in interacţiune. Pe baza acestor capacităţi de recunoaştere, se formează sistemele disipative mixte 

despre care vorbeam mai sus156. 

: Cum mai putem pune în evidenţă, totuşi, mediul complementar, în cazul în care Universul 1 este dens populat de 

sisteme disipative? Ar trebui ca, pentru fiecare sistem disipativ, ceea ce există în afara membranei lui să fie considerat mediu 

complementar. Având în vedere, însă, faptul că, în cazul unei mari densităţi de sisteme disipative, membranele acestora au 

                                                           
155 Repetăm, deşi cu, probabil, prea multă insistenţă, că această supoziţie este mult prea complicată pentru a fi discutată în 

cadrul ambiţiilor studiului de faţă, ea implicând consideraţii semnificative cu privire la chestiunea inversării locale a săgeţii 

timpului, aşa cum este aceasta propusă de teoria entropiei. Este posibil ca teoria specială a relativităţii (care acceptă doar valori 

pozitive pentru timpul de ceas, asociate cu limita superioară a vitezei luminii) să fie doar un caz particular al teoriei evoluţiei 

Universului şi, ca urmare, teoria entropiei să poată dezvolta această teorie a evoluţiei prin includerea şi a valorilor negative ale 

timpului de ceas, adică, a valorilor negative ale vitezei entropiei. Deocamdată, noi procedăm într-un mod similar cu cel în care 

s-a procedat în cazul teoriei restrânse a relativităţii şi anume postulăm o limită minimă a vitezei entropiei – aceasta nu poate fi 

negativă. 
156 Este de la sine înţeles faptul că analiza trebuie extinsă şi la nivelul unor sisteme cvasi-mixte (pentru a le numi astfel), care 

se formează în cadrul sistemelor disipative de rang „ ”: de exemplu între sistemul disipativ vegetal şi cel animal. Există, de 

altfel, un termen consacrat pentru asemenea interacţiuni entropice: ecosistemele, doar că analiza trebuie purtată, în opinia 

noastră, în jurul conceptului de entropie şi de viteză a acesteia. 
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capacitatea de a recunoaşte celelalte sisteme disipative (şi, desigur, de a recunoaşte mediul complementar genuin), probabil 

că ar trebui să distingem (pentru fiecare sistem disipativ dat) între două categorii de mediu complementar: a) mediul 

complementar disipativ sau mediul complementar relativ anti-disipativ (mulţimea celorlalte sisteme disipative care au o 

viteză mai mare a entropiei decât sistemul analizat); b) mediul complementar absolut anti-disipativ (ceea ce rămâne din 

Universul 1 după separarea metodologică a tuturor sistemelor disipative existente). Aceasta atrage după sine, însă, problema 

„comunicării” entropice între sistemele disipative (la care ne vom referi, pe scurt, în continuare). 

: De observat faptul că sistemele sustenabile, aşa cum au fost descrise în acest paragraf, trimit imediat la conceptul de 

teorie economică evolutivă (evolutionary economics) care, în opoziţie cu teoria economică neoclasică, admite mai mult decât 

un echilibru. Printr-o analogie care nu poate fi prea îndrăzneaţă s-ar putea spune că, în timp ce sistemele durabile (în 

domeniul economic) sunt descrise de teoria economică neoclasică, sistemele sustenabile sunt descrise de teoria economică 

evolutivă. Legătura teoriei economice evolutive cu teoria entropiei este imediată dacă ne amintim că ambele acceptă 

schimbările calitative, schimbări care nu pot fi descrise întotdeauna prin ecuaţii analitice (de tip dinamic). 

: Pentru cazul sistemelor disipative economice (evident, sisteme disipative mixte) se pot defini gradienţi (adică diferenţe 

de „potenţial”) specifici (e) (vezi, pentru o propunere, în acest sens, bazată pe consideraţii de inerţie a procesului economic, 

lucrarea lui Emil Dinga, Fenomenul inerţial în procesul economic, Editura Economică, Bucureşti, 2001, de exemplu, la pag. 99). 

: Principiul este sugerat, de altfel, de experienţa sublunară (şi, până la proba contrarie, ar trebui să-l considerăm valid 

pentru întregul univers, adică să facem o trecere, sub sancţiunea falsificabilităţii popper-iene, de la contingent la necesar) cu 

privire, de exemplu, la lanţul trofic din natura genuină: animalele carnivore din vârful lanţului trofic nu-şi procură entropia 

joasă direct de la mediul vegetal ci „preferă” să facă acest lucru în mod indirect, consumând animalele ierbivore. Dar aceasta 

nu înseamnă decât „alegerea” schimbului entropic pe baza principiului gradientului entropic minim. 

: Să mai notăm un lucru important, aici: gradientul entropic are nu numai scalar ci şi semn algebric: schimbul entropic 

se va produce în aşa fel încât entropia joasă va „circula” de la sistemul care are entropia mai înaltă la cel care are entropia 

mai mică, niciodată invers. Această afirmaţie trebuie, însă, fundamentată. Iată care este argumentul nostru: am „stabilit” 

faptul că finalitatea Universului 0 (deci şi al oricărui Univers 1 posibil) este aceea de a atinge starea de echilibru termodinamic. 

Cum apariţia sistemelor disipative (sisteme departe de echilibru) accelerează acest proces, „rezultă” că această apariţie a 

sistemelor disipative este „raţională”. Acum, dacă am presupune că schimbul entropic, în cazul unui gradient entropic dat, s-

ar face în aşa fel încât, de la sistemul cu entropie mai înaltă ar circula entropie înaltă către sistemul cu entropie mai joasă, 

atunci, conform celor spuse anterior, ar trebui să se consume entropie joasă din sistemul cu entropie mai înaltă pentru a 

realiza acest schimb; or asta ar produce entropie înaltă în sistemul care tocmai a „livrat” entropie înaltă, ceea ce ar anula, de 

exemplu (sau ar micşora, în orice caz) „câştigul” entropic obţinut prin „exportul” de entropie înaltă. Acest rezultat nu se 

încadrează în raţionalitatea evocată mai sus. În consecinţă, schimbul entropic se va produce exact invers: sistemul cu entropie 

mai înaltă va „pompa”, către sistemul cu entropie mai joasă, entropie joasă, ceea ce va consuma entropie joasă suplimentară 

din sistemul cu entropie mai înaltă. De data aceasta, rezultatul este concordant cu „raţionalitatea” Universului în cauză. 

: De exemplu, în cazul sistemelor economice, apariţia specializării, pe baza avantajului productiv (absolut sau relativ), 

care a condus la schimb, face ca, de fapt, relaţiile comerciale să se desfăşoare pe „geodezici” specifice generate de gradul de 

dezvoltare economică. În acest sens, se poate afirma (dar rămâne, desigur, de dezvoltat într-o modalitate completă şi 

coerentă) că fluxurile economice (de mărfuri sau de factori de producţie) urmează un fel de gradient minim al nivelului de 

dezvoltare economică (grad care se poate referi fie la competitivitate, fie la productivitate fie la oportunitate etc.157) 

                                                           
157 Este posibil ca analiştii mai talentaţi să găsească, aici, sugestii pentru a înlocui actualele criterii de specializare naţională 

(avantajul absolut, avantajul relativ, avantajul competitiv, înzestrarea cu factori, nivelul mediu al productivităţii naţionale, 

nişele etc.) cu un criteriu mai general: cel al…geodezicii economice. O abordare la nivel de relevare a problemei poate fi găsită, 
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: Se ridică, desigur, întrebarea: de ce nu „procedează” Universul la împiedicarea apariţiei sistemelor disipative158 şi se 

„străduieşte” doar să respecte principiul interacţiunii entropice pe baza gradientului entropic minim care conduce la 

minimizarea producţiei de entropie, abia după apariţia sistemelor disipative. Această „soluţie” este, evident, mai puţin 

eficientă iar raţionalitatea pe care am proiectat-o, sub aspect cognitiv, asupra Universului 0 are de suferit. Aşa cum am arătat, 

însă, în mai multe rânduri, în cadrul studiului, apariţia primului sistem disipativ este rezultatul unei „acţiuni” spontane de 

apariţie a unei eterogenităţi entropice. Dacă acceptăm această spontaneitate „iraţională”, atunci apariţia celui de-al doilea 

sistem disipativ (şi regula se poate aplica, ad infinitum, la oricâte sisteme disipative) este necesară logic, tocmai pentru a 

respecta principiul producţiei minime de entropie. După apariţia primului sistem disipativ, Universul 1 se comportă 

„raţional”159. 

: Este demn de reţinut faptul că un sistem disipativ se poate afla în următoarele „situaţii entropice”:  

a) viteza entropiei din interiorul membranei sale este egală cu viteza entropiei globale (adică nu avem variaţii de viteză a 

entropiei în raport cu mediul complementar); b) viteza entropiei scade sub cea a entropiei globale (avem un consum de 

entropie joasă din mediul complementar, de natura entropiei de eterogenizare, pentru a asigura acest diferenţial de viteză); 

c) viteza entropiei devine zero, sistemul devine staţionar din punct de vedere entropic (avem un consum de entropie joasă  

din mediul complementar, de natura entropiei de eterogenizare, pentru a asigura această stagnare a gradului de 

complexitate); d) viteza entropiei devine negativă, adică sistemul îşi sporeşte gradul de complexitate (nu numai că avem un 

consum de entropie joasă din mediul complementar pentru a realiza acest „obiectiv” dar apare şi spinoasa problemă a săgeţii 

timpului160. 

  

                                                           
aşa cum s-a menţionat deja mai sus, în lucrarea lui Emil Dinga, Fenomenul inerţial în procesul economic, Editura Economică, 

Bucureşti, 2001, p. 99 
158 De fapt, importantă este împiedicarea apariţiei unui prim sistem disipativ. 
159 Din considerente de unitate terminologică, am putea spune că, în marja apariţiei spontane a primei eterogenităţi entropice 

(adică a apariţiei primului sistem disipativ), Universul 0 se comportă a-raţional (şi nu i-raţional). 
160 Problema săgeţii timpului se pune, evident, din perspectiva timpului de ceas, impropriu. 
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4. STABILIZATORII FISCALI AUTOMAŢI. O ABORDARE LOGICĂ 

 4.1. Discreţionar vs non-discreţionar în structura unei politici publice de ajustare 

Prin politică publică (PP) se înţelege, în general, o politică verificând următoarele atribute suficiente161: 

 este instrumentată de o instituţie/organizaţie publică abilitată ca atare, prin lege (de regulă, prin legea 
juridică fundamentală – Constituţia); 

 urmăreşte un obiectiv (sau un set coerent de obiective) public (e); 

 obiectivul public urmărit este relevant162 la nivel macroeconomic sau macrosocial; 

 are caracter permanent şi continuu; 

 există o procedură care declanşează mecanismul computaţional sus-menţionat; 

 conţine un mecanism computaţional163 (de tip algoritmic) care descrie relaţia intrări-ieşiri  (sau, mai 
general, relaţia cauză-efect), care însoţeşte instrumentalizarea sa; 

 există o procedură asociată mecanismului computaţional care declanşează acest mecanism. 

Politica publică poate fi calificată din perspectiva a două criterii fundamentale: a) criteriul cauzal; b) criteriul 

formal. După criteriul cauzal, o PP poate fi de două tipuri: a1) PP directă; a2) PP indirectă. După criteriul formal, o 

PP poate fi, de asemenea, de două tipuri: b1) PP explicită; b2) PP implicită. Vom caracteriza, pe scurt, cele patru 

tipuri de PP. 

PP directă este acea PP care determină variaţia variabilei ţintă în mod nemijlocit, fără intermedierea vreunei 

variabile de comandă. De exemplu, stabilirea administrativă a unui preţ la un anumit bun sau serviciu (nu 

interesează, aici, raţiunile unei asemenea intervenţii) înseamnă modificarea, pur şi simplu, a acelui preţ164.  

PP indirectă este acea PP care determină variaţia variabilei ţintă în mod mijlocit, prin intermedierea unei variabile 

de comandă. Desigur, aici sunt necesare unele precizări metodologice: 1) se prezumă că este dată (acceptată) 

teoria care stabileşte legătura cauzală dintre variaţia variabilei de comandă şi variaţia variabilei ţintă; 2) canalul 

(mecanismul) de transmitere a influenţei variaţiei variabilei de comandă asupra variabilei ţintă este cunoscut, 

observabil, accesibil şi controlabil (sub toate aspectele necesare: amplitudinea transmiterii şocului, diversele lag-

uri sau lead-uri etc.). De exemplu, obţinerea variaţiei bazei de impozitare prin variaţia ratei de impozitare (vezi şi 

curba Laffer) sau variaţia ratei dobânzii bancare prin variaţia ratei dobânzii de politică monetară. 

PP explicită este acea PP care obţine variaţia variabilei ţintă printr-o acţiune (urmare a unei decizii) formale a 

instituţiei/organizaţiei responsabile de acea PP. De exemplu, dacă banca centrală constată o apreciere excesivă a 

                                                           
161 Prin atribute suficiente înţelegem acele atribute care, verificate de către o entitate oarecare în totalitatea lor, conferă acelei 

entităţi o anumită calificare/clasificare. 
162 Relevanţa macroeconomică a unui obiectiv poate fi evaluată din cel puţin două puncte de vedere: a) ca semnificaţie – 

obiectivul are semnificaţie pentru marea majoritate a populaţiei; b) ca impact – obiectivul conţine principii emergente de 

antrenare la nivel macroeconomic. Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, sau sunt îndeplinite fără caracter de continuitate 

sau sunt îndeplinite parţial, atunci relevanţa macroeconomică este compromisă. 
163 Caracteristica de computaţional a mecanismului înseamnă că acesta poate fi rulat pe o maşină Turing universală. Cu alte 

cuvinte, aspecte cum ar fi înţelegerea (comprehensiunea) mecanismului sau încadrarea sa într-o axiologie oarecare nu sunt 

relevante aici, deşi, fără îndoială, orice PPA este generată de o teorie care, aceasta, conţine şi aspecte de înţelegere sau de 

valori. 
164 Un exemplu concret ar putea fi acela al stabilirii salariului minim garantat în plată pe economie. 
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cursului de schimb, atunci poate lua decizia de a micşora rata minimă obligatorie a rezervelor bancare. Sau, dacă 

guvernul constată o creştere a ponderii economiei subterane, atunci poate lua decizia reducerii presiunii fiscale 

(sau a restructurării convenabile a fiscalităţii generale). Cu alte cuvinte, o PP explicită presupune luarea unei decizii 

formale (şi, desigur, implementarea ei) în direcţia dorită.  

PP implicită este acea PP care obţine variaţia variabilei ţintă fără o acţiune (urmare a unei decizii) formală a 

instituţiei/organizaţiei responsabile de acea PP. Cum este posibil acest lucru? Prin implementarea, în mecanismul 

cauzal, a unor „dispozitive” instituţionale care se declanşează în mod automat, atunci când anumite condiţii, 

preconcepute, sunt verificate şi, ca urmare, produc variaţia variabilei ţintă. 

Să facem câteva comentarii în legătură cu cele propuse mai sus. 

1. în primul rând este de menţionat faptul că criteriile menţionate acţionează simultan, realizând o dublă 
caracterizare a oricărei PP concrete. Cu alte cuvinte, o anumită PP va fi calificată atât după primul criteriu 
cât şi după al doilea. Am avea, astfel, în principiu, patru categorii distincte de PP: a) PP directă explicită; 
b) PP directă implicită; c) PP indirectă explicită; PP indirectă implicită. Să observăm, însă, faptul că PP 
directă implicită este o PP inconsistentă. Într-adevăr, dacă PP este directă, acest lucru înseamnă că 
variabila ţintă este vizată în mod nemjilocit, fără intermedierea vreunei variabile de comandă. Or, 
caracterul implicit înseamnă tocmai existenţa unei asemenea variabile de comandă care acţionează 
asupra variabilei ţintă. Aşadar, conform condiţiei de consistenţă, vom avea doar trei tipuri distincte de PP: 
1) PP directă explicită: PP-de; 2) PP indirectă explicită: PP-ie; 3) PP indirectă implicită: PP-ii; 

2. o PP explicită este ceea ce vom numi, în continuare, o PP discreţionară, deoarece, aşa cum am precizat 
mai sus, ea presupune o intervenţie „conştientă” a instituţiei/organizaţiei responsabile de acea PP, la un 
moment, cu o amplitudine şi într-o modalitate care sunt stabilite odată cu luarea deciziei de intervenţie 
(de regulă, în mod formal); aşadar, avem două tipuri de PP discreţionare şi anume PP-de, respectiv PP-ie; 

3. o PP implicită este ceea ce vom numi, în continuare, o PP non-discreţionară, deoarece, aşa cum am 
precizat mai sus, ea nu presupune o intervenţie „conştientă” a instituţiei/organizaţiei responsabile de 
acea PP. Conform tipologiei identificate deja, există un singur tip de PP non-discreţionară: PP-ii; 

4. în acord cu cele anterioare, atât PP discreţionară cât şi PP non-discreţionară implică pre-existenţa unui 
algoritm de tip top-down165. Prin urmare, atât intervenţia deliberată cât şi intervenţia automată asupra 
variabilei ţintă se produc într-un mod computaţional care exclude atât necesitatea intuiţiei (adică a 
înţelegerii) cât şi necesitatea evaluării axiologice (se presupune că atât una cât şi alta au fost avute în 
vedere la proiectarea algoritmului top-down). Vom reveni asupra caracteristicilor acestui algoritm în cele 
ce urmează. 

Prin politică publică de ajustare166 (PPA) vom înţelege acea PP la care nu găsim caracterul direct al intervenţiei 

publice. Conform celor stabilite mai sus, rezultă că pot exista doar două asemenea PPA: PPA-ie, care este de tip 

                                                           
165 Prin algoritm top-down se înţelege (în teoria sistemelor şi, în special, în teoria computaţională), un algoritm care conţine 

întregul protocol de urmat de către o maşină Turing universală, fără a exista posibilitatea, pentru maşina Turing însăşi (deşi 

poate exista, evident, pentru programator dar, în acest caz, rămânem în cadrul algoritmilor de tip top-down) de a modifica acest 

protocol prin experienţă (sau învăţare). Dimpotrivă, un algoritm care permite această învăţare (deci, modificare a protocolului) 

prin însuşi procesul de rulare a algoritmului, de către maşina Turing însăşi,  se va numi un algoritm bottom-up. Se remarcă 

imediat consistenţa logică dintre algoritmii de tip bootom-up şi fenomenele de emergenţă. 
166 Să menţionăm faptul că o politică publică de ajustare nu poate fi decât o politică macroeconomică (adică o politică având 

ţinte care sunt relevante pentru nivelul macroeconomic, chiar dacă efectele de bază, de cele mai multe ori, se produc – sau se 

intenţionează a se produce – la nivel microeconomic). De aceea, politicile macroeconomice de ajustare (îndeosebi politica 

monetară – aflată la dispoziţia băncii centrale – şi cea fiscală – aflată la dispoziţia guvernului) trebuie să fie corelate cauzal, 
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discreţionar şi PPA-ii, care este de tip non-discreţionar. Cele mai cunoscute PPA sunt cele aflate, respectiv, la 

dispoziţia guvernului (politica fiscal-bugetară) sau la dispoziţia băncii centrale (politica monetară), având drept rol 

şi funcţii intervenţia în mecanismele economice de piaţă cu scopul de a implementa (induce, stimula, menţine, 

corecta etc.) acele procese şi fenomene economice, sociale etc., care se presupune că vor  conduce la atingerea 

obiectivelor fundamentale ale guvernului, respectiv ale băncii centrale. În cele ce urmează vom fi interesaţi doar 

de PPA167. 

Dacă, aşa cum am menţionat, semantica nu mai joacă nici un rol în aplicarea unei PPA, o dată ce algoritmul a fost 

proiectat, indiferent dacă este vorba despre un algoritm de tip discreţionar sau de unul de tip non-discreţionar, în 

schimb sintaxa intervenţiilor PPA este de o importanţă decisivă.  

Din punct de vedere sintactic, putem avea discursuri de ajustare extrem de diferite.  

În primul rând, există discursuri de ajustare simple, respectiv discursuri de ajustare compuse. Un discurs de 

ajustare simplu este acea intervenţie de PPA care este mono-tipică: fie o intervenţie de tip „de” (de0 – de1 – de2 - 

… - dek), fie una de tip „ie” (ie0 – ie1 – ie2 - … - iek), fie una de tip „ii” (ii0 – ii1 – ii2 - … - iik). Un discurs de ajustare 

compus este acea intervenţie de PPA care este poli-tipică: o concatenare de intervenţii mono-tipice diferite168.  

În al doilea rând, există discursuri de ajustare atomice (sau singulare, adică discursuri de ajustare care conţin o 

singură intervenţie de PPA) şi discursuri de ajustare moleculare. Acestea din urmă pot fi de două categorii: 

discursuri de ajustare periodice (conţin grupe de intervenţii de PPA care reapar, în aceeaşi configuraţie, în mod 

periodic) şi discursuri de ajustare a-periodice (conţin grupe de intervenţii de PPA care nu reapar, ca atare, de două 

ori). 

În al treilea rând,  este important dacă intervenţia iniţială este de tip discreţionar sau non-discreţionar. În acest 

sens, dacă intervenţia iniţială este de tip discreţionar dar antrenează, apoi, numai intervenţii de tip non-

discreţionar, această intervenţie iniţială poate fi numită intervenţie de amorsare a proceselor non-discreţionare169. 

Dacă intervenţia iniţială este de tip non-discreţionar, dar antrenează, apoi, numai intervenţii de tip discreţionar, 

această intervenţie iniţială poate fi numită mesaj de semnalizare. Desigur că un analist mai meticulos ar putea 

extrage de aici o multitudine de alte clasificări care pot fi interesante din punct de vedere conceptual, metodologic 

şi chiar instrumental170 dar, pentru scopurile acestui paragraf, considerăm că este suficient ceea ce am stabilit 

deja. 

                                                           
structural şi funcţional în ceea ce se numeşte mix-ul de politici fiscal-monetare, aşa încât agregarea efectelor la nivel 

macroeconomic să conducă la atingerea convergentă a ţintelor stabilite. 
167 Evident, conform celor menţionate: . 
168 Regulile sintactice după care se formează discursurile de ajustare poli-tipice sunt, desigur, încorporate în algoritmul top-

down menţionat şi depind, aşa cum am arătat, de teoria relevantă (acceptată) în materie. 
169 În stadiile de dezvoltare mai puţin evoluată a politicilor publice de ajustare, acesta este cazul tipic (nu luăm în calcul, situaţia 

în care intervenţia iniţială discreţionară este urmată numai de intervenţii tot de tip discreţionar). Pe măsură, însă, ce politicile 

publice de ajustare se perfecţionează, se instalează o dominanţă a intervenţiilor non-discreţionare iniţiale, urmate tot de 

intervenţii non-discreţionare. 
170 De exemplu, cazul discursului de ajustare circular, care extinde periodicitatea şi asupra intervenţiei iniţiale. 

PPPPA 
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În al patrulea rând, cu cât o PPA este mai elaborată (atât sub aspect conceptual cât şi sub aspect metodologic sau 

instrumental) cu atât predomină discursurile de ajustare poli-tipice iar acestea sunt cu atât mai complexe171. 

Aşadar, prin structura unei PPA vom înţelege, de fapt, structura sintactică a acelei PPA. Acest lucru nu este 

întâmplător dacă luăm în considerare faptul că mecanismul de transmitere a impulsului de orice fel în economie 

este, în ultimă instanţă, o chestiune de …sintaxă. Prin urmare, observăm faptul că avem o echivalenţă logică între 

mecanismul de transmitere a impulsului şi sintaxa unei PPA. De aceea, atunci când va trebui să discutăm despre 

una dintre ele, putem foarte bine să discutăm despre cealaltă, mutatis mutandis. Acest rezultat calitativ este 

deosebit de important, din punct de vedere metodologic, deoarece ne permite să mutăm centrul analizelor 

noastre de pe un aspect pe altul, după cum alegerea aceasta serveşte mai bine sau mai direct scopului urmărit 

prin acele analize.  

În încheiere, trebuie să spunem că titlul paragrafului de faţă este oarecum forţat deoarece, aşa cum am văzut 

din dezvoltările de mai sus, nu se poate vorbi despre o antinomie sau o inconsistenţă între intervenţiile de tip 

discreţionar şi cele de tip non-discreţionar, ele putând face parte din acelaşi discurs de ajustare, conform logicii 

instituţionale existente. 

 4.2. Costuri asociate structurii politicii publice de ajustare 

Aşa cum am văzut în anterior, o PPA poate fi descrisă, în modul cel mai exact cu putinţă, prin sintaxa sa. De 

asemenea, am văzut faptul că această sintaxă nu este, în principiu, monocromă, că putem avea intervenţii iniţiale 

de un anumit tip, urmate de intervenţii ulterioare de acelaşi tip sau de alt tip, că putem avea concatenări periodice 

sau aperiodice ori chiar circulare (atunci când nu este vorba, pur şi simplu, de intervenţii singulare). Evident, toate 

aceste diferenţieri ridică o problemă importantă, care va face obiectul paragrafului de faţă, şi anume problema 

costului PPA. 

Conceptul de cost al PPA se referă, în sensul său cel mai general, la costul de oportunitate172 al PPA în cauză (de 

fapt, mai exact spus, la costul de oportunitate al discursului de ajustare implementat). Cu alte cuvinte, atunci când 

se aplică o PPA, interesul analistului nu se îndreaptă spre beneficiile (de orice fel, în sensul cel mai general cu 

putinţă) aduse de acea aplicare ci, dimpotrivă, se îndreaptă spre pierderea (de orice fel, în sensul cel mai general 

cu putinţă) antrenată de aplicarea în cauză. Operaţionalizarea conceptului de cost de oportunitate este relativ 

dificilă dar, atunci când decidentul se confruntă cu o situaţie de resurse limitate (aşa cum este cazul resurselor 

reclamate de PPA), lucrurile se simplifică oarecum. 

În acest sens, vom spune că identificarea costului de oportunitate poate fi făcută doar prin elaborarea studiilor de 

impact asociate fiecărei PPA care se intenţionează a fi proiectată. Studiile de impact vor releva efectele de tip 

beneficiu pe care o anumită PPA nu le asigură: tocmai acestea vor reprezenta costul de oportunitate al 

operaţionalizării PPA analizate. Aşadar, prin studiile de impact este mai important să se releve efectele negative 

antrenate (sau, ceea ce nu este întotdeauna acelaşi lucru, efectele pozitive ne-antrenate) de o anumită PPA. În 

                                                           
171 Propunem ca gradul de complexitate al unui discurs de ajustare poli-tipic să se determine în funcţie de numărul de discursuri 

mono-tipice implicate. 
172 Prin cost de oportunitate se înţelege beneficiul maxim la care se renunţă atunci când se ia o decizie oarecare. De remarcat 

faptul că acest concept nu se reduce la sfera activităţii economice şi nu se reduce nici la exprimarea sa monetară. 
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felul acesta, un bun studiu de impact va putea furniza o imagine relativ concludentă asupra costului de 

oportunitate al acelei PPA173. 

Aşadar, atunci când este declanşat procesul de luare a deciziei cu privire la implementarea unui anumit discurs 

normativ174 de ajustare, se analizează alternativele la acel discurs, încercând evaluarea costului minim de 

oportunitate. Acel discurs de ajustare care prezintă costul de oportunitate minim, va fi ales pentru a fi 

implementat. Dificultatea utilizării costului de oportunitate în alegerea discursului „optim”de ajustare constă în 

dominanţa ingredientelor non-monetare ale acestuia (sociale, culturale, politice, morale etc.), de aceea, în cele 

mai multe cazuri, din cauza incomparabilităţilor, pe de o parte şi din cauza imposibilităţii cuantificărilor, pe de altă 

parte, costul de oportunitate nu stă, propriu-zis, la baza alegerii discursului de ajustare. Acesta este decis mai mult 

pe baza intuiţiilor politice sau, în cel mai bun caz, pe baza elaborării unor scenarii calitative care pot furniza unele 

indicaţii vagi privind costul de oportunitate menţionat. 

Rămâne, aşadar, de analizat, costul contabil generat de implementarea unui anumit discurs de ajustare. În acest 

sens, se pot spune următoarele: 

1. un discurs de ajustare discreţionar este întotdeauna mai „scump”, în termeni de resurse economice de 
orice fel, decât un discurs de ajustare non-discreţionar. De fapt, structura costului unui discurs de ajustare 
generic este următoarea: 

, unde: 

o : este costul total al discursului de ajustare „i” la momentul „ ”; 

o : este costul de proiectare a algoritmului top-down de implementare a discursului de ajustare 

(este de presupus că acest cost este adjudecat înainte de momentul „ ” 

o : este costul de implementare a discursului de ajustare „i” la momentul „ ” 

o : este costul de monitorizare (şi, ca urmare a rezultatelor monitorizării, de declanşare a unei 

noi secvenţe de ajustare) a discursului de ajustare implementat (este de presupus că acest cost este 

adjudecat după momentul ) 

2. în structura costului discursului de ajustare avem o componentă fixă, relativ constantă175 -  - şi o 

componentă variabilă176 -  + 177 

                                                           
173 Din păcate, în domeniul politicilor publice (inclusiv de ajustare) din România există încă o cultură insuficientă a studiului 

de impact. Ca urmare, modificările de politici publice după ce acestea sunt implementate, sunt frecvente şi creează atât 

instabilitate cât şi impredictibilitate pentru mediul de afaceri şi pentru mediul social în general. 
174 Nu trebuie să se considere că numai PPA discreţionare au caracter normativ; în virtutea faptului că şi PPA non-discreţionare 

se aplică tot pe baza unor algoritmi de tip top-down, rezultă că, în mod esenţial, orice PPA are caracter normativ (nu discutăm, 

deocamdată, fenomenele de emergenţă care, doar ele, au un caracter esenţial non-normativ). 
175 Analogă costului fix din structura costului de producţie, la nivel microeconomic. 
176 Analogă costului variabil din structura costului de producţie, la nivel microeconomic. 

177 Este de menţionat, totuşi, că  are un caracter variabil relativ scăzut, el putând foarte bine să fie inclus şi în costul 

fix. Dacă este inclus în costul fix sau în cel variabil reprezintă, aşadar, o opţiune a analistului. După opinia noastră, este mai 

indicat ca această componentă să fie inclusă în costul variabil deoarece este de presupus că diverse discursuri de ajustare 

reclamă infrastructuri sau operaţiuni diferite de culegere a informaţiilor şi de procesare a lor. 
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3. o PPA discreţionară va implica un cost de implementare superior unei PPA non-discreţionare din 
următoarele considerente: 

a. necesită o monitorizare ex ante, pentru a identifica momentul (şi, posibil, şi alte informaţii 
necesare sau utile: sectorul, perioada de timp, intensitatea etc. care vor caracteriza 
implementarea discursului de ajustare) de implementare a discursului de ajustare178, ceea ce, 
evident, nu se întâmplă în cazul unui discurs de ajustare aparţinând unei PPA non-discreţionare; 

b. necesită costuri de luare a deciziei de intervenţie (ore-muncă la nivelul guvernului sau al structurii 
legislative); 

c. este posibil să se producă lag-uri importante între momentul oportun pentru implementarea 
discursului de ajustare şi momentul efectiv de implementare a acestui discurs, din raţiuni 
birocratice; acest lag-uri pot fi purtătoare de costuri enorme, generate de reducerea eficacităţii 
discursului de ajustare sau chiar de reducerea perioadei de aplicare a acestui discurs; 

4. se poate afirma, aşadar: , unde cu s-a notat caracteristica 

PPA de a fi de tip discreţionar, iar cu  s-a notat caracteristica PPA de a fi de tip non-discreţionar; 

5. cum caracterul discreţionar, respectiv non-discreţionar al unui discurs de ajustare nu este niciodată pur 
(aşa cum am văzut, exemplificativ, anterior., putem avea diverse combinaţii între aceste două 
caracteristici), rezultă că, pentru determinarea costului efectiv al unui discurs de ajustare concret, trebuie 
realizate calcule structurale adecvate. În orice caz, dacă vom considera o creştere liniară a dominanţei 
caracterului discreţionar al PPA pe axa absciselor unui sistem de coordonate carteziene în care, pe axa 
ordonatei vom lua nivelul costului PPA, atunci costul asociat, în general, PPA ar putea fi reprezentat ca în 
Figura 7 (variaţia costului variabil în raport de variaţia gradului de discreţionaritate este considerată, de 
asemenea, liniară179, aici): 

                                                           
178 Presupunem că instituţia/organizaţia responsabilă de PPA în cauză are deja, în banca de date, proiectele discursurilor de 

ajustare; gradul în care banca de date acoperă eventualităţile pe care sistemul economic le poate produce nu este relevant aici; 

vom admite, totuşi, că această bancă de date este extrem de cuprinzătoare, fie ca urmare a experienţelor anterioare fie ca urmare 

a unui spirit anticipativ special al analiştilor din acea instituţie/organizaţie). 
179 Ipoteza liniarităţii este, desigur, forţată, aici, dar considerăm că, pentru scopurile unei simple exemplificări, această ipoteză 

nu deformează în mod decisiv concluziile. Desigur, în general, trebuie acceptată o ipoteză mai generală (şi, posibil, mai 

realistă), adică una privind neliniaritatea variaţiei costului de implementare (respectiv de monitorizare) în funcţie de variaţia 

gradului de discreţionaritate a PPA. 
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Figura 7. Costul unui discurs de ajustare, în funcţie de gradul de discreţionaritate 

Desigur, cel mai important, aici, este costul marginal al discursului de ajustare în raport de gradul de 

discreţionaritate a acestuia: 

180 

unde: Cm este costul marginal al discursului de ajustare în funcţie de gradul de discreţionaritate 

  este costul marginal al implementării discursului de ajustare 

 este costul marginal al monitorizării discursului de ajustare 

Costul marginal va juca un rol fundamental în decizia de alegere a unui anumit discurs de ajustare. De fapt, în 

lipsa operaţionalităţii costului de oportunitate (din motivele invocate mai sus), este posibil ca acest tip de cost – 

costul marginal – să fie singura ancoră de tip economic a deciziei de alegere a discursului de ajustare. Evident, 

criteriul cantitativ de alegere va fi minimizarea costului marginal181. 

                                                           
180 Întrucât costul de proiectare a discursului de ajustare este constant, costul său marginal va fi nul în raport de gradul de 

discreţionaritate. 
181 Dacă am avea posibilitatea de a cuantifica şi avantajele antrenate de un anumit discurs de ajustare, desigur că s-ar putea 

proceda într-un mod similar cu raţionamentele microeconomice standard, adică decizia de alegere a discursului de ajustare să 

se facă în „punctul” în care avantajul marginal este egal cu costul marginal. După părerea noastră, pentru scopurile analizei de 

faţă, nu avem nevoie de asemenea extinderi care, de fapt, pot fi destul de artificiale. 
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4.3. Particularităţile raportului discreţionar/non-discreţionar în cazul politicii fiscal-bugetare182 

Aşa cum am văzut anterior, o PPA este caracterizată complet de sintaxa sa. Aceasta înseamnă că mecanismul de 

funcţionare a unei asemenea politici este efectul, pur şi simplu, al funcţionării sintaxei sale. 

Plecând de la clasele de PPA identificate183, în mod abstract, în paragraful anterior, vom putea extrage o serie de 

concluzii cu privire la impactul structurii (adică, al sintaxei) PPA asupra economiei. 

Mai întâi, însă, vom examina conceptul de impact al PPA asupra economiei. Prin impact al PPA asupra economiei 

vom înţelege un efect (observabil, chiar dacă nu neapărat cuantificabil) creat de funcţionarea PPA asupra 

sistemului economic în care funcţionează legal acea PPA şi care are următoarele caracteristici (atribute): 

a. este un efect indirect (un efect care nu este în mod nemediat legat de cauza asociată184); 

b. este un efect structural (un efect care se va produce ori de câte ori se va produce cauza sa185); 

c. este un efect de tip ecou (un efect care manifestă, pe de o parte, o anumită persistenţă – explicabilă, însă, 
parţial, şi prin atributul său structural – iar, pe de altă parte, o capacitate de a genera, printr-un efect de 
antrenare – fie de tip multiplicare, fie de tip divizare –  alte efecte în economie, desigur, în acord cu 
preceptele teoriei economice acceptate) 

Aşa cum am văzut până acum, cele două categorii de PPA – explicit indirectă, care este de tip discreţionar, 

respectiv implicit indirectă, care este de tip non-discreţionar – se referă la orice politică publică de ajustare, nefiind 

specificat vreun domeniu anume de intervenţie. În acest sens, cele două categorii de PPA se pot referi atât la 

politica monetară cât şi la politica fiscală186. 

Orice PPA are un set specific de instrumente cu ajutorul cărora realizează intervenţia în economie. Unele 

asemenea instrumente au un caracter mai degrabă administrativ, altele unul mai degrabă economic. Se pune, 

aşadar, problema gradului de discreţionaritate al unei PPA. Mai exact, se ridică întrebarea: care este pragul de 

discreţionaritate al unei PPA peste care acea PPA este calificată ca fiind discreţionară şi sub care este calificată ca 

fiind non-discreţionară. Întrebarea este justificată deoarece este evident că, într-o PPA empirică (adică aplicată 

efectiv în economie), unele instrumente pot creşte gradul de discreţionaritate, altele îl pot reduce. Pe de altă 

parte, instrumentele unei PPA pot fi extrem de diferite din multiple puncte de vedere, aşa încât această 

neomogenitate (metodologică, tehnologică, de mecanism, de măsurare etc.) să facă imposibilă determinarea unei 

                                                           
182 Unii analişti disting între politică fiscală – prin care se înţelege ansamblul de norme, instituţii şi proceduri care asigură 

dinamica economiei reale din perspectiva veniturilor fiscale (mai general, a veniturilor publice) – şi politica bugetară – prin 

care se înţelege ansamblul de norme, instituţii şi proceduri care asigură dinamica economiei reale din perspectiva cheltuielilor 

bugetare (mai general, a cheltuielilor publice). În ceea ce ne priveşte, prin politică fiscală înţelegem atât aspectele privind 

veniturilor publice cât şi pe cele privind cheltuielile publice. Cu alte cuvinte, expresiile „politică fiscală” şi „politică bugetară” 

le vom considera perfect substituibile. 
183 PPA-ie (PPA indirecte explicite), care sunt PPA discreţionare, respectiv PPA-ii (PPA indirecte implicite), care sunt PPA 

non-discreţionare. 
184 Să observăm, aici, faptul că toată discuţia noastră este contextualizată teoretic: o anumită cauză este prezumată sau nu ca 

generând un anumit efect în funcţie de paradigma teoretică acceptată. Pentru moment, acest aspect nu este relevant, deoarece 

aprecierea respectivă este valabilă pentru orice teorie care corelează o anumită cauză cu un anumit efect. 
185 Un efect structural este, aşadar, legat indisolubil de o anumită certitudine teoretică cu privire la asocierea necesară dintre 

cauză şi efect. Opusul efectului structural este efectul conjunctural, care este un efect singular (făcut posibil de o constelaţie 

nerepetabilă de condiţii). Să observăm, aici, faptul că numai corelaţiile cauzale structurale pot face obiectul predicţiilor 

economice autentice. 
186 Considerăm doar cele două PPA întrucât sunt, de departe, cele mai importante asemenea politici. 



64 

 

„medii” sau a altui asemenea indicator agregat privind discreţionaritatea. În acest context, introducerea unei 

„măsuri” a gradului de discreţionaritate la nivelul întregii PPA este, se pare, o imposibilitate. Ca urmare, metoda 

pe care o vom utiliza este aceea a identificării unei liste minimale cu cele mai importante instrumente ale unei 

PPA date şi examinarea fiecărui asemenea instrument, în scopul de a stabili dacă el acţionează într-un mod 

discreţionar sau într-unul non-discreţionar. Acesta este, desigur, un obiectiv de natura clasificării şi el nu va 

constitui unul dintre obiectivele acestui paragraf şi nici, în general, ale studiului în întregul său. Vom fi interesaţi, 

mai degrabă, de a stabili condiţii instituţionale şi de mecanism care să asigure ca un anumit instrument (sau cele 

mai importante, sau, la limită toate) al unei anumite PPA să poată funcţiona într-o modalitate discreţionară sau 

într-una non-discreţionară. Această abordare ni se pare, pe de o parte, mai accesibilă din punct de vedere 

metodologic iar, pe de altă parte, mai relevantă din punct de vedere teoretic şi conceptual. 

4.3.1. Particularităţile PPA – politică fiscală 

Prin PPA numită politică fiscală vom înţelege ansamblul de norme, instituţii şi proceduri care sunt menite să 

gestioneze, din perspectiva autorităţii publice, echilibrul macroeconomic în economia reală, prin controlul 

traiectoriilor ratelor de impozitare şi ale cheltuielilor guvernamentale. Principalele caracteristici ale acestei politici 

publice de ajustare sunt: 

o este apanajul guvernului (prin intermediul, îndeosebi, al ministerului finanţelor publice); 

o este aplicabilă pe piaţa bunurilor şi serviciilor (adică asupra economiei reale); 

o se referă cu precădere la ajustarea dezechilibrelor macroeconomice interne187 ; 

o este relativ rigidă: modificarea ei este dificilă şi lentă (procesul bugetar este un proces relativ complicat 
şi birocratic); 

o este relativ eficace: aplicarea ei este asigurată prin forţa legii; 

o efectul aplicării politicii fiscale este imediat (din punct de vedere normativ nu există lag-uri între intrarea 
în vigoare a normei fiscale şi producerea de efecte ale acestei norme)188; 

o este strict şi total reglementată juridic (nu există instrumente fiscale persuasive ci doar instrumente 
fiscale normative). 

4.3.2. Raportul dintre caracterul discreţionar şi caracterul non-discreţionar în politica fiscală 

 asemănări189:  

o ambele categorii presupun un cadru teoretic (o paradigmă explicativă) de natură să le justifice raţional; 

o ambele categorii presupun o procedură; 

o ambele categorii sunt proiectate în mod conştient şi programatic de către instituţia publică 
responsabilă; 

o ambele categorii sunt de tip indirect (vezi consideraţiile din paragraful 2.1.); 

                                                           
187 Este dificil de distins între politica fiscală şi politica comercială: deşi taxele vamale reprezintă o categorie de impozite 

indirecte (ţinând, aşadar, de politica fiscală), ele reprezintă instrumente de protecţie a graniţei economice (ţinând, aşadar, de 

politica comercială). Totuşi, dacă vom considera modelul keynesian restrâns (care referă economia închisă), se poate afirma 

că politica fiscală priveşte echilibrul macroeconomic intern. 
188 Nu luăm în considerare, desigur, cazurile de non-conformare voluntară la plata obligaţiilor bugetare, deşi şi acest fenomen 

intră sub incidenţa politicii fiscale (evaziunea fiscală este una dintre problemele care, în anumite intervale de timp, poate 

constitui chiar principalul resort al politicii fiscale). 
189 Este vorba despre caracteristici comune, suplimentare faţă de cele enunţate anterior. 
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o eficacitatea instrumentelor de politică fiscală nu este influenţată de natura discreţionară sau non-
discreţionară a acestora. 

 deosebiri:  

o instrumentul discreţionar al politicii fiscale este activat atât în urma mesajului de semnalizare (vezi 
paragraful 2.1.) cât şi în afara acestuia, pe baza unor obiective prestabilite ale instituţiei responsabile190, 
în timp ce instrumentul non-discreţionar al politicii fiscale este activat de atingerea autonomă a unui 
prag programat al fenomenului economic controlat; 

o instrumentul discreţionar al politicii fiscale are un caracter explicit, în timp ce instrumentul non-
discreţionar al politicii fiscale are un caracter implicit; 

o caracterul rigid al politicii fiscale discreţionare este permanent, în timp ce caracterul rigid al politicii 
fiscale non-discreţionare se manifestă doar în faza de proiectare a politicii fiscale, nu şi în faza de 
implementare (funcţionare); 

o în principiu, politica fiscală discreţionară nu generează lag-uri între normare şi producerea efectelor 
normative, în timp ce politica fiscală non-discreţionară prezintă un oarecare lag, generat de necesitatea 
atingerii unui prag (unei mase) critic(e) a situaţiei care va activa politica fiscală non-discreţionară191; 

o politica fiscală discreţionară îşi creează propriul drum192, în timp ce politica fiscală non-discreţionară va 
folosi „drumul” care a fost „construit” în momentul proiectării politicii fiscale în cauză193; 

o politica fiscală non-discreţionară necesită un „caroiaj” mai fin (un număr mai mare de impozite sau de 
clase de cheltuieli guvernamentale194) sau de amplitudini mai mari (rate mai mari de impozitare sau de 
alocare a cheltuielilor guvernamentale) decât politica fiscală discreţionară, în ceea ce priveşte 
proiectarea mecanismului fiscal; aceste caracteristici nu ţin doar de creşterea eficienţei fiscale ci pot 
constitui condiţii necesare de amorsare a unei politici fiscale non-discreţionare (în sensul că, sub anumit 
prag al acestui „caroiaj” sau amplitudini, politica fiscală non-discreţionară este ineficace195); 

 intercondiţionări:  

o politica fiscală efectivă va avea o sintaxă care va conţine atât componente discreţionare cât şi 
componente non-discreţionare; gramatica respectivă va descrie ceea ce am numit anterior discursul de 
politică fiscală; 

                                                           
190 În cazul României, o asemenea activare a reprezentat-o implementarea ratei unice de impozitare a venitului personal şi a 

profitului corporativ, începând cu anul 2005. 
191 Aici ne vedem nevoiţi să acceptăm, totuşi, existenţa unei caracteristici persuasive sui-generis a politicii fiscale non-

discreţionare. Natura sui-generis a acestui atribut de persuasivitate rezultă din faptul că şi politica fiscală non-discreţionară este 

proiectată tot ca normă imperativă (deci nu este vorba despre o persuasivitate „tare”, ca în cazul, de exemplu, al politicii 

monetare). 
192 Aici este interesantă metafora tancului: tancul este un dispozitiv care îşi creează propriul drum de care are nevoie (şenilele, 

care sunt purtate de dispozitivul însuşi, construiesc drumul… pe măsură ce şi în modalitatea în care este nevoie de el). Ar fi 

interesant de dezvoltat această idee, în contextul în care construcţia europeană bazată pe catching-up pare să eşueze, fiind 

nevoie de o filozofie a găurilor de vierme (o asemenea gaură de vierme este metafora tancului). 
193 Apare, aici, interesanta problemă a dependenţei de cale (path dependence). În acest sens, o politică fiscală discreţionară are 

o autonomie ridicată faţă de cale (pe care, pur şi simplu, o statuează în momentul intervenţiei respective), pe când o politică 

fiscală non-discreţionară nu are această autonomie. Cu alte cuvinte, dacă în cazul politicii fiscale discreţionare condiţiile iniţiale 

nu sunt determinante cauzal (ele pot fi, pur şi simplu, schimbate cu ocazia intervenţiei), în cazul politicii fiscale non-

discreţionare, această dependenţă de condiţiile iniţiale este crucială. 
194 Vezi şi chestiunea capilarităţii fiscale, care se poate dovedi un „înlocuitor” extrem de eficient al presiunii (amplitudinii) 

fiscale. 
195 Distincţia între eficacitate şi eficienţă este utilă în acest context. 
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o prin intervenţia de amorsare, un act196 discreţionar va putea declanşa unul sau mai multe acte non-
discreţionare, în timp ce, printr-un mesaj de semnalizare, un act non-discreţionar va putea declanşa 
unul sau mai multe acte discreţionare197; 

o „succesele” repurtate de instrumentul non-discreţionar de politică fiscală (pe planul rapidităţii de 
reacţie, al eficacităţii, al reducerii costurilor etc.) poate conduce, în timp, la creşterea gradului de „non-
discreţionaritate” al politicii fiscale în întregul său198; cu alte cuvinte, sintaxa politicii fiscale va cuprinde 
din ce în ce mai multe componente („cuvinte”) non-discreţionare în discursul său; 

o politica fiscală discreţionară poate crea structuri instituţionale şi comportamente economice (îndeosebi 
fiscale) care, apoi, să constituie terenul pe care să poată fi implementată o politică fiscală non-
discreţionară. Această relaţie de cauzalitate este una, în opinia noastră, dezirabilă. 

 4.4. Descrierea stabilizatorilor fiscali automaţi 

4.4.1. Conceptul de stabilizator fiscal automat 

Aşa cum am arătat în paragrafele anterioare, o PPA non-discreţionară (adică una indirectă implicită) trebuie să 

conţină un dispozitiv instituţional care să intre în acţiune fără nici o decizie sau deliberare din partea structurii 

publice care este responsabilă de acea PPA. În continuare, ne vom referi doar la politica fiscală ca specie de politică 

publică de ajustare şi, în consecinţă, la stabilizatorii fiscali automaţi199, ca specie de stabilizatori automaţi. 

Dispozitivul instituţional evocat mai sus va fi numit stabilizator fiscal automat200 (SFA). Pentru a clarifica conceptul 

de stabilizator fiscal automat, vom face următoarele comentarii: 

a. SFA are un caracter exclusiv normativ. Aceasta înseamnă că un SFA nu poate apărea pur şi simplu din 
logica pieţei economice (deşi anumite fenomene economice pot inspira autoritatea normativă fiscală să 
proiecteze şi să implementeze unii SFA201); 

b. SFA are drept finalitate specifică reducerea volatilităţii output-ului macroeconomic202. Volatilitatea sau 
oscilaţiile PIB pot fi generate de şocuri (de obicei asupra ofertei de muncă, dar trebuie avute în vedere şi 
orice alte şocuri care influenţează, într-un sens sau într-altul, rezultatul funcţiei de producţie203). Această 

                                                           
196 Un act în sensul logicii acţiunii. 
197 Desigur că o sintaxă sofisticată a politicii fiscale ar putea concatena, logic şi cronologic, un act non-discreţionar cu un alt 

act non-discreţionar. Cazul cel mai general este, fireşte, cel în care actele discreţionare şi cele non-discreţionare de politică 

fiscală se înlănţuie conform logicii economice acceptate. Se pune, cu toate acestea, problema asigurării unui control asupra 

dinamicii economiei reale „dirijate” de acte non-discreţionare, în scopul asigurării atingerii ţintelor propuse, dar aceasta se 

poate realiza prin rapoarte periodice privind politica fiscală, elaborate de către Ministerul Finanţelor Publice. 
198 Să observăm, aici, apariţia auto-poiezei, adică a ingredientului care conferă politicii fiscale (şi oricărei PPA) caracteristicile 

sistemului logic viu, aşa de important în proiectarea, funcţionarea şi evoluţia instituţională în general. 
199 Recomandarea proiectării şi implementării de stabilizatori fiscali automaţi în mecanismul politicii fiscale este conţinută în 

Pactul de Creştere şi Stabilitate. 
200 Evident, pe baza celor menţionate în paragrafele anterioare privitor la faptul că prin politică fiscală vom înţelege ceea ce 

alţi analişti înţeleg prin politică fiscal-bugetară, rezultă că stabilizatorul fiscal automat se va referi atât la latura pur fiscală cât 

şi la latura pur bugetară a politicii publice de ajustare, indirectă şi implicită, în cauză. 
201 Trebuie spus, totuşi, că, în procesul economic ca atare, pot apărea şi apar asemenea stabilizatori automaţi. De altfel, dacă 

nu ar fi aşa, eşecul pieţei ar fi total (de exemplu, doctrina economică de tip comunist prezuma, în mod implicit, că procesul 

economic însuşi nu poate genera şi menţine stabilizatori automaţi). Exemplul cel mai cunoscut este fenomenul de market 

clearing (coincidenţa cererii cu oferta pentru un bun economic dat, cu generarea preţului de echilibru aferent). Totuşi, să 

observăm faptul că, atunci când vorbim despre politici publice de ajustare (cum este şi politica fiscală), natura (originea) 

normativă a stabilizatorilor automaţi este necesară în sens logic. 
202 Output-ul macroeconomic este măsurat prin indicatorul PIB actual. 
203 Expresia „tare” a volatilităţii PIB se referă la depăşirea PIB potenţial de către PIB actual (la creştere) sau la scăderea PIB 

actual sub aşa-numitul PIB de ocupare constantă (la scădere). PIB de ocupare constantă este un concept relativ dificil de 
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capacitate de stabilizare, definitorie pentru un SFA, dă, de altfel, şi numele dispozitivului instituţional în 
cauză204; 

c. o finalitate mai generală a SFA este aceea de absorbţie a şocurilor asimetrice generate în mod necesar de 
funcţionarea unei politici monetare comune (şi ea o politică publică de ajustare), în condiţiile în care 
efectele acestei politici comune se manifestă în state membre cu structuri financiare distincte (canale cu 
parametri diferiţi de transmitere a impulsului monetar); 

d. SFA nu are o acţiune simetrică, atunci când acţionează din perspectiva venitului disponibil, comparativ cu 
situaţia în care acţionează din perspectiva cheltuielii: de exemplu, eficacitatea sa este certă în cazul 
cheltuielilor guvernamentale, dar este incertă în cazul în care acţionează din perspectiva venitului205, 
deoarece, dacă multiplicatorul cheltuielii guvernamentale se produce în totalitate206, reducerea venitului 
ca urmare a acţiunii SFA nu produce o modificare proporţională a consumului, deci a cererii agregate207; 

e. SFA are un impact, prin definiţie, anti-ciclic208. Ceea ce este important de menţionat aici este faptul că SFA 
are doar impact anti-ciclic, în timp ce măsurile discreţionare de politică fiscală, chiar dacă sunt, ca 
finalitate, anti-ciclice, pot avea şi consecinţe pro-ciclice (temporar sau cu privire la anumite segmente din 
materia fiscală); 

f. SFA măreşte eficacitatea predicţiei macroeconomice (prin reducerea incertitudinii predicţiilor în cauză). 
Mecanismul este următorul: un SFA este proiectat întotdeauna din perspectiva scopului politicii fiscale 
(adică, a cauzei finale), ceea ce înseamnă că, odată acceptată paradigma teoretică în interiorul căreia este 
gândit un asemenea SFA, operaţionalizarea sa conduce cu o mare certitudine la variaţia variabilei 
macroeconomice-ţintă în direcţia şi, de cele mai multe ori, cu amplitudinea aşteptată209.  

g. SFA este un instrument structural, spre deosebire de deciziile discreţionare de politică fiscală care sunt 
pur funcţionale. Acesta este un aspect de o deosebită importanţă deoarece aspectul structural conferă 
instrumentului respectiv o proprietate fundamentală şi anume capacitatea acestuia de a „controla”, cu 

                                                           
instrumentat analitic dar el este sugestiv din perspectiva asigurării unei traiectorii „netede” a PIB (vezi şi Barry Eichengreen, 

University of California, Berkeley, Saving Europe’s Automatic Stabilizers, în National Institute Economic Review, November 

1996). 
204 Studii empirice au arătat, totuşi, că SFA pot avea şi efecte destabilizatoare, de exemplu, în cazul în care baza de acţiune 

(vezi mai jos) a SFA nu este indexată la şocuri (de exemplu, la şocul inflaţionist). 
205 De exemplu, în ţările OECD, atât impozitarea cât şi cheltuiala guvernamentală acţionează ca stabilizatori fiscali automaţi. 
206 Se apreciază că multiplicatorul cererii agregate (modificarea absolută a output-ului la modificarea cu o unitate a cererii 

agregate) este diminuat de stabilizatorul automat cu mărimea: , unde: 

: înclinaţia marginală de reducere a consumului ca urmare a impozitului pe venit 

: rata marginală a impozitului pe venit 

: un coeficient care preia efectul de crowding-out generat de creşterea ratei dobânzii şi a preţurilor (vezi şi Cohen, D, 

Follette, G., The automatic fiscal stabilizers: Quietly doing their thing, FRBNY Economic Policy Review, Aprilie 2000). 
207 Astfel, în cazul acţiunii SFA în sensul creşterii venitului se produce scăderea înclinaţiei marginale spre consum, iar în cazul 

acţiunii SFA în sensul scăderii venitului se produce efectul de clichet al lui Duesenberry. 
208 De aici rezultă trăsătura esenţială a SFA şi anume aceea de a fi un feed-back negativ. Pe de altă parte, şi o PPA discreţionară 

(adică indirectă şi explicită) poate fi anti-ciclică, adică poate avea natura unui feed-back negativ, doar că, în acest din urmă 

caz, feed-back-ul negativ aferent este unul explicit, deliberat, spre deosebire de cazul SFA în care acesta este implicit, automat. 
209 Această constatare poate fi de o importanţă crucială în regândirea paradigmatică a modelării (predicţiei) economice. De 

exemplu, pentru noi este de natura evidenţei faptul că, de fapt, în economie nu avem predicţii propriu-zise ci…retrodicţii 

dinspre viitor spre prezent. Această afirmaţie este verosimilă deoarece, într-o aşa-zisă predicţie economică, noi nu extrapolăm 

trecutul şi prezentul (adică legea de mişcare a fenomenului economic, respectiv condiţiile iniţiale; dacă am face aşa, ne-am 

expune, de altfel, în mod direct, criticii lucasiene) ci refacem procesul plecând de la scopul stabilit, adică dinspre viitor spre 

prezent. În acest sens, o aşa-numită predicţie economică ar trebui să aibă o încărcătură normativă enormă (de fapt, predicţia 

economică trebuie considerată ca închisă normativ), adică ea ar trebui să proiecteze procesul, din punct de vedere cronologic, 

dinspre prezent spre viitor plecând, din punct de vedere logic, dinspre viitor spre prezent. 
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certitudine210, dinamica structurii fenomenului sau procesului căruia îi este asignat. Deşi caracterul 
structural poate conferi şi o altă proprietate – aceea de permanenţă – suntem rezervaţi în a pune un 
accent prea mare pe aceasta deoarece, în principiu, o decizie discreţionară poate desfiinţa oricând SFA în 
cauză şi, în mod egal, poate perpetua sau reînnoi orice decizie de tip discreţionar; cu alte cuvinte, SFA 
poate avea aceleaşi proprietăţi de permanenţă ca şi o decizie de tip discreţionar, deci această proprietate 
nu exprimă o diferenţă specifică; 

h. aşa cum am precizat în paragrafele anterioare, SFA necesită proiectarea unui „drum instituţional” pe care 
acesta să meargă (spre deosebire de politica fiscală de tip discreţionar care îşi creează drumul simultan 
cu decizia discreţionară de intervenţie, vezi metafora tancului). Aceasta înseamnă că SFA prezintă o 
anumită „dependenţă de cale”, ceea ce înseamnă că întrunirea condiţiilor (de regulă, preponderent 
economice) reprezintă cauza eficientă pentru declanşarea acţiunii automate avute în vedere; 

i. SFA se caracterizează printr-o mare eficacitate (eficacitatea acţiunii este, desigur, altceva decât 
certitudinea acţiunii). Prin eficacitatea SFA înţelegem proprietatea acestuia de a realiza scopul pentru care 
a fost proiectat şi introdus în mecanismul instituţional de politică fiscală. De menţionat faptul că 
eficacitatea SFA este diminuată sau chiar anulată (existând riscul producerii unor efecte pro-ciclice 
destabilizante) dacă SFA sunt proiectaţi pe baza unor rate de impozitare distorsionante211. Eficacitatea 
SFA depinde, în plus, în mod direct proporţional, de rigidităţile nominale şi reale din economie. Această 
ultimă concluzie este logică, având în vedere faptul că acţiunea SFA este, pentru a face o comparaţie fizică, 
de tipul unei pârghii (levier): rigiditatea acestei pârghii asigură efectul prezumat (ceea ce înseamnă că 
avem un trade-off potenţial între distorsiunile introduse de rigidităţile nominale şi reale în economie şi 
eficacitatea SFA care se bazează tocmai pe aceste rigidităţi). În fond, un SFA determină sectorul privat să 
facă (din punctul de vedere al modificării comportamentului economic şi, uneori, chiar al criteriului de 
comportament economic) ceea ce guvernul nu poate să-l determine pe acesta să facă. Din punct de 
vedere calitativ, eficacitatea este tot o consecinţă logică a naturii structurale a SFA, aşa cum este şi 
certitudinea. Din punct de vedere cantitativ, eficacitatea este o funcţie de doi parametri: 1) rata de acţiune 
– intensitatea cu care SFA îşi actualizează acţiunea programată; 2) baza de acţiune – suportul economic 
asupra căruia se exercită rata de acţiune. Să examinăm, pe rând, cele două componente şi să facem unele 
consideraţii logice şi metodologice212: 

(1) rata de acţiune ( ) se referă la „pasul” pe care SFA îl face, odată întrunite condiţiile de „cale” care 
declanşează, în mod automat, acţiunea sa. De exemplu, în cazul unui SFA care acţionează asupra 
venitului, cum ar fi impozitarea progresivă a venitului personal sau/şi a profitului corporativ, rata de 
acţiune este descrisă de mărimea cu care rata de impozitare se modifică de la o tranşă de venituri la 
alta213; 

                                                           
210 Cuvântul „certitudine” este esenţial aici, deoarece şi deciziile discreţionare de politică fiscală pot modifica (sau pot aspira 

să modifice) structura fenomenului sau procesului economic vizat, dar aceasta doar în momentul sau începând cu momentul în 

care sunt implementate. Aşadar, nu avem certitudinea faptului că autoritatea publică responsabilă va reacţiona la semnalele din 

economie în sensul de a decide discreţionar modificările de structură necesare (autoritatea poate fi incompetentă sau poate avea 

un interes, de exemplu, de natură politică, să nu intervină). Dimpotrivă, SFA, odată implementat în mecanismul instituţional 

fiscal, devine autonom în raport cu autoritatea publică respectivă iar acţiunea lui este certă, imediat ce condiţiile economice 

permit activarea sa. 
211 Orice normă publică cu efect de reducere a surplusului consumatorului este considerată ca fiind distorsionantă 

(distorsionary). 
212 Se pare, de exemplu, că eficacitatea SFA este cu atât mai mare cu cât dimensiunea statului este mai mare (un stat mai mare 

implică, în mod necesar, baze de acţiune mai mari dar, din considerente de echilibru bugetar, poate implica şi rate de acţiune 

mai mari) (vezi, în acest sens, şi Barrell, R., Pina, A.L., How important are automatic stabilizers in Europe? A stochastic 

simulation assessment, European University Institute, WPECO nr. 2/2000) . 
213 Să observăm, aici, caracterul necesar discret al ratei de acţiune. Să mai observăm, în acelaşi timp, o altă proprietate (pe care 

o vom relua şi dezvolta mai departe) şi anume aceea conform căreia există, pe de o parte, o constrângere administrativă 

(administrarea veniturilor fiscale) în ceea ce priveşte atât numărul de „celule de acţiune” (tranşele de venituri în exemplul 

k
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(2) baza de acţiune ( ) se referă la intervalul „celulei de acţiune” pentru care este dată o anumită rată 
de acţiune; 

(3) dimensiunea cantitativă a eficacităţii SFA ( ) se referă la produsul dintre rata de acţiune şi baza de 

acţiune: 214. Se observă imediat că rata de acţiune şi baza de acţiune sunt substituibile215. 
În acest caz se poate defini o curbă de indiferenţă a eficacităţii SFA, punând condiţia diferenţială 
(Figura 8): 

 

unde cu Rms s-a notat rata marginală de substituţie dintre rata de acţiune şi baza de acţiune; 

 

Figura 8. Curba de indiferenţă a eficacităţii unui SFA 

j. în legătură cu SFA introducem conceptul de  granularitate a acestuia, care este un concept referitor la 
fineţea „caroiajului” aferent atât ratei de acţiune cât şi bazei de acţiune. Cu cât cele două „caroiaje” sunt 
mai fine, cu atât vom spune că granularitatea SFA este mai mică şi invers. Granularitatea SFA este 
importantă din perspectiva sensibilităţii cu care SFA reacţionează la modificarea condiţiilor economice 
care constituie, cum am spus, cauza sa eficientă. Se înţelege că, aşa cum avem substituibilitate între rata 
de acţiune şi baza de acţiune a unui SFA, la fel se poate vorbi despre substituibilitatea dintre granularitatea 
ratei de acţiune şi granularitatea bazei de acţiune. Este, desigur, o altă problemă dacă eficacitatea SFA 
depinde mai mult de o granularitate sau de alta. Probabil că o concluzie, în acest sens, ar putea fi 
interesantă dar chestiunea va fi reluată într-un alt context al studiului216; 

k. conform definiţiei unei PPA non-discreţionare, deci inclusiv a dispozitivului instituţional numit SFA, acesta 
este o entitate indirectă şi implicită. Din punctul de vedere al acţiunii concrete în economie, însă, SFA 

                                                           
nostru de mai sus), iar, pe de altă parte, o constrângere economică în ceea ce priveşte mărimea efectivă a ratei de acţiune (vezi 

curba Laffer). 
214 Semnul algebric negativ indică sensul invers de acţiune a SFA asupra variaţiei variabilei economice controlate în raport cu 

variaţia autonomă a acesteia.  
215 Desigur, de la caz la caz, trebuie analizate pragurile minimale şi maximale ale acestei substituibilităţi, punând condiţii 

economice. În opinia noastră, aceste condiţii economice trebuie să fie de natura sustenabilităţii. 
216 În opinia noastră, chestiunea evocată trebuie tranşată mai degrabă empiric decât teoretic, adică ea reprezintă o proprietate 

mai degrabă contingentă decât una necesară. 
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poate avea un impact caracterizat de un anumit lag economic217. Dezvoltând ideea cu privire la caracterul 
asimetric al acţiunii unui SFA, se poate spune că, de exemplu, un SFA care acţionează asupra cheltuielilor 
guvernamentale (cum ar fi indemnizaţia de şomaj) acţionează fără nici un intermediar economic asupra 
cererii agregate, întrucât cheltuiala guvernamentală este o componentă explicită a cererii agregate. În 
schimb, un SFA care acţionează asupra consumului privat (o altă componentă explicită a cererii agregate) 
va modifica mai întâi venitul disponibil, iar modificarea venitului disponibil va modifica, la rândul său (de 
exemplu, prin intermediul înclinaţiei marginale spre consum) consumul privat. Aici avem de-a face cu ceea 
ce dorim să numim un lag economic. Aşadar, probabil că ar trebui să vorbim despre SFA non-mediaţi (ţinta 
SFA fiind o componentă a cererii agregate sau a ofertei agregate, după caz), respectiv despre SFA mediaţi 
(ţinta SFA fiind o variabilă economică caracterizată de un anumit lag economic faţă de componenta finală 
a cererii agregate sau a ofertei agregate, după caz); 

l. efectele de substituţie menţionate mai sus (atât între rata de acţiune şi baza de acţiune cât şi între 
granularităţile celor două) pot acţiona ca SFA sui-generis (vom reveni). 

Cele 12 caracteristici ale dispozitivului instituţional numit SFA ne vor ajuta, în continuare., să identificăm atributele 

necesare şi suficiente pe care un asemenea dispozitiv le întruneşte. 

Pe baza celor de mai sus, putem spune că un SFA este un dispozitiv de tip instituţional, de origine normativă, cu 

caracter structural, cu sferă macroeconomică, cu acţiune anti-ciclică şi cu declanşare implicită (automată), având 

drept finalitate reducerea volatilităţii output-ului macroeconomic (PIB). 

4.4.2. Predicatele suficiente ale unui SFA 

În paragraful anterior. am încercat să definim şi să caracterizăm un SFA. Pe baza consideraţiilor respective, în acest 

paragraf vom încerca să identificăm lista atributelor necesare şi suficiente ale unui SFA iar, pe această bază logică, 

să descriem mecanismul (sau clasele de mecanisme, după caz) prin care SFA îşi transmite impulsul de stabilizare 

până la componenta (ţinta finală a) cererii (sau a ofertei, după caz) agregate. 

Din punct de vedere logic, ne interesează, în primul rând, să stabilim atributele (sau predicatele) suficiente pentru 

ca un anumit construct abstract să poată fi calificat drept SFA. În al doilea rând, va trebui să examinăm dacă 

mulţimea predicatelor suficiente ale unui SFA este egală (adică conţine aceleaşi predicate) cu mulţimea 

predicatelor necesare218, iar, în al treilea rând, va trebui să descriem mecanismul (sau clasele de mecanisme) 

implicate în procesul de stabilizare fiscală automată. Să notăm constructul abstract care este „candidat” la 

calificativul de SFA cu . 

Considerăm că numărul predicatelor suficiente ale unui SFA este de 5, după cum urmează: 

1. este un construct de tip instituţional, adică este generat normativ. Acesta este un atribut evident de 
natura suficienţei, deoarece dacă nu este îndeplinit, putem avea de-a face cu mecanisme de auto-
stabilizare (bazate tot pe principiul feed-back-ului negativ) dar generate de procesul economic însuşi. 

                                                           
217 Deci, nu este vorba despre un lag temporal, deoarece orice SFA acţionează „instantaneu”, o dată întrunite condiţiile care 

formează cauza eficientă a SFA, ci despre un lag economic, adică de un lag referitor la mecanismul de transmitere a acţiunii 

SFA asupra variabilei de comandă pe care trebuie s-o modifice (lag-ul economic este generat de teoria economică acceptată ca 

guvernând procesul economic în cauză). 
218 Este posibil, dar nu obligatoriu, ca mulţimea predicatelor necesare să fie mai cuprinzătoare decât cea a predicatelor 

suficiente, în sensul că prima mulţime o include pe cea de-a doua. Este, deci, exclusă situaţia ca intersecţia celor două mulţimi 

să nu fie egală cu mulţimea predicatelor suficiente. 
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Aşa cum am arătat, însă, mai sus, aceasta este în contradicţie cu faptul că SFA sunt discutaţi în interiorul 

unei PPA; vom nota acest atribut (predicat) suficient cu ; 

2. este un construct de tip structural – un construct cu caracter permanent şi cu acţiune continuă219. 
Argumentul pentru natura suficientă a acestui predicat este următorul: fiind un construct care trebuie 
să se comporte non-deliberativ (automat), această non-deliberativitate nu poate fi asigurată decât dacă 

este parte componentă a procesului economic vizat, adică este endogenizat structural220. Dacă nu ar 
fi aşa, atunci activarea sa ar necesita o evaluare a întrunirii cauzei eficiente şi, în urma acestei evaluări, 
ar necesita o decizie deliberativă de activare a acţiunii sale specifice (adică exact modalitatea activării 

unei măsuri discreţionare de politică fiscală); vom nota acest predicat suficient cu ; 

3. este un construct macroeconomic, adică acţiunea lui este relevantă cu privire la dinamica variabilelor 
macroeconomice. Deşi critica lucasiană221 asupra modelării macroeconomice a orientat economiştii (în 
special econometricienii) spre cercetarea bazelor microeconomice ale macroeconomiei şi deşi 
acţionează în mod efectiv la nivel microeconomic, relevanţa acestei acţiuni este întotdeauna 
macroeconomică (respectiv reducerea volatilităţii output-ului macroeconomic – PIB). Acest predicat are 
natura unui predicat suficient întrucât dacă constructul nu verifică predicatul în cauză, finalitatea 
constructului – aceea de reducere a volatilităţii output-ului macroeconomic – nu se actualizează222; vom 

nota acest predicat suficient cu ; 

4. este anti-ciclic223, adică acţionează în sensul invers al variaţiei variabilei pe care o controlează. Acest 
predicat este, şi el, în mod clar, de natura suficienţei deoarece, dacă nu am impune acest lucru, orice 
asemenea dispozitiv instituţional ar putea avea un impact de escaladare a volatilităţii variabilei 
controlate structural (ar fi, adică, pro-ciclic), adică ar mina însuşi conceptul de SFA; vom nota acest 

predicat suficient cu ; 

5. acţiunea este supra-proporţională în raport cu variaţia variabilei controlate. Acest predicat este, în 
mod evident, de natura suficienţei deoarece, dacă acţiunea ar fi proporţională (sau, şi mai rău, sub-
proporţională), atunci dinamica procesului nu ar fi influenţată ci doar întreţinută, conservată224 sau ar 

                                                           
219 Aici, termenul de continuu nu are conotaţia caracterului continuu ca opus caracterului discret, ci o are pe aceea de asigurare 

a acţiunii ori de câte ori cauza eficientă este întrunită, adică de a nu exista „curse moarte”, adică ratări ale întrunirii cauzei 

eficiente. 
220 Aici dorim să prevenim cititorul că prin asta nu înţelegem deloc faptul că este o variabilă endogenă (rezultativă) a 

modelului logic al procesului economic în cauză. Mai degrabă trebuie considerat că este un parametru (nu poate fi o 

variabilă, deoarece fixarea sa s-a făcut de la bun început, prin predicatul de a fi instituţional, adică normativ) de control sau,  

mai bine zis, un analizor de gap (vezi Caseta 1 la prezentul studiu). 
221 Noi nu acceptăm critica lucasiană, pe considerentul că fenomenul de emergenţă care se situează la nivelul macroeconomic 

face irelevantă analiza microeconomică (poate nu atât din punctul de vedere contingent-pragmatic cât din punctul de vedere al 

necesităţii logice). 
222 De exemplu, putem avea constructe instituţionale cu efect stabilizator la nivel de firmă sau de piaţă microeconomică, dar 

impactul final al acestora nu se regăseşte în reducerea volatilităţii PIB. Deşi teoria fundamentării microeconomice a 

macroeconomiei poate argumenta că, de fapt, prin agregare, asemenea constructe pot avea efectul aşteptat asupra PIB, 

respingem aceste argumente prin invocarea erorii de compoziţie (composition fallacy) şi pretindem ca un construct de acest 

gen să vizeze, de la bun început, adică încă din faza proiectării, ca scop (cauză finală), impactul macroeconomic. 
223 Să observăm faptul că predicatul de anti-ciclicitate este mai „tare” decât un eventual predicat care ar reţine doar 

comportamentul de tip feed-back. Cum se ştie, feed-back-ul poate acţiona şi pro-ciclic, în cazul în care analiza ieşirii unei cutii 

negre indică faptul că realizarea finalităţii respectivei cutii negre necesită o variaţie pro-ciclică a intrării. Prin precizarea unui 

predicat de tipul anti-ciclicităţii ne asigurăm de faptul că acţionează întotdeauna în sensul invers al variaţiei variabilei 

controlate, adică în sensul netezirii volatilităţii, ceea ce reprezintă chiar raţiunea de a fi a unui SFA. 
224 De exemplu, cota (rata) unică de impozitare a venitului personal şi a profitului corporativ, introdusă în România începând 

cu 01.01.2005, nu „întoarce” trendul unui gap al PIB care are tendinţa de a deveni pozitiv, deoarece variaţia sumelor prelevate 

din venit sunt proporţionale cu variaţia venitului, întreţinând, aşadar, acest trend inflaţionist. 
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fi chiar augmentată în sens pro-ciclic. Este de menţionat faptul că verificarea predicatului de supra-
proporţionalitate nu depinde de sensul în care variază variabila controlată: dacă aceasta creşte, o va 
reduce cu mai mult decât creşte, iar dacă ea scade, o va mări cu mai mult decât scade. Cu alte cuvinte, 

vorbim aici de valoarea supraunitară a variaţiei marginale a lui . Dacă notăm cu variaţia variabilei 

controlate generate de evoluţia procesului economic în cauză, cu variaţia variabilei controlate 

generate de acţiunea constructului şi cu efectul marginal al lui , atunci trebuie să avem 

verificată condiţia algebrică: . Acesta este, de fapt, ceea ce propunem să se numească 

multiplicatorul SFA (în Caseta 2 este dată o reprezentare grafică a multiplicatorului SFA). Desigur, 
măsura în care multiplicatorul SFA este supraunitar dă chiar măsura eficacităţii sale225; vom nota acest 

predicat suficient cu ; 

Să observăm faptul că predicatele menţionate îndeplinesc, luate două câte două, condiţiile de independenţă 

(nici unul nu este un rezultat logic al altuia), de consistenţă (nici unul nu este contradictoriu cu un altul) şi de 

completitudine (verificarea concomitentă a celor cinci predicate generează un construct care va funcţiona ca 

un SFA, conform precizărilor făcute anterior, referitoare la conceptul de SFA). 

Notând cu  mulţimea predicatelor suficiente, se poate scrie, aşadar: . 

4.4.3. Predicatele necesare ale unui SFA 

Să examinăm, acum, posibilitatea ca, o dată un construct verificând cele cinci predicate suficiente şi, deci, 

devenit, din punct de vedere conceptual, un SFA, acesta să poată genera alte predicate care să-l caracterizeze, 

adică predicate care sunt necesare dar nu şi suficiente. Modalitatea prin care vom realiza această analiză este de 

a considera fiecare dintre predicatele suficiente şi de a cerceta dacă, din punct de vedere logic, ele (fiecare în 

parte sau combinaţii între ele) generează, în mod necesar, alte predicate. 

 predicate necesare generate de predicate suficiente individuale: 

o dintre cele cinci predicate suficiente individuale, predicatul structuralităţii generează (în conformitate 
cu preceptele teoriei sistemelor) un predicat necesar, pe care-l vom numi  funcţionalitate226. Aceasta 
înseamnă că deţine o anumită „sensibilitate” (desigur, în funcţie de granularitatea sa, fie la nivelul 
ratei de acţiune, fie la nivelul bazei de acţiune) la variaţia variabilei pe care o controlează, aşa încât, la 
depăşirea unui prag prestabilit al acestei variaţii, se activează în mod spontan şi produce modificarea 
programată prin mecanismul de transmitere aferent. De ce ar fi acest atribut de natura necesităţii? 
Pentru că, o dată constructul inclus structural în proces, el va fi integrat, în mod necesar, în 
funcţionalitatea procesului economic respectiv, stabilind astfel legătura între întrunirea cauzei 
eficiente (depăşirea pragului prestabilit de către variaţia variabilei controlate) şi activarea spontană, 

non-deliberativă a lui . Dacă nu am accepta acest impact al predicatului suficienţei , ar însemna 

să acceptăm faptul că dinamica procesului economic nu ar influenţa constructul , ceea ce ar face ca 

                                                           
225 Măsura în care multiplicatorul SFA este supraunitar depinde, în mod evident, de granularitatea ratei de acţiune, respectiv 

de granularitatea bazei de acţiune ca şi de domeniul de admisibilitate a substituibilităţii dintre cele două mărimi, respectiv 

dintre cele două granularităţi. Este uşor de observat legătura logică şi metodologică dintre conceptul de granularitate şi 

conceptul de capilaritate, evocat în paragrafele anterioare (elementul comun putând fi, desigur, conceptul de caroiaj 

instituţional). 
226 Aici termenul de funcţionalitate are accepţiunea sa din matematică (dependenţă funcţională) şi nu accepţiunea „civilă” de 

funcţionalitate. 
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acest construct să nu aibă impactul prezumat prin însăşi raţiunea de a fi a unui SFA; vom nota acest 

predicat necesar cu . Formula logică de generare a acestui predicat este, evident: ; 

 predicate necesare generate de predicate suficiente combinate: 

o predicatele suficiente de anti-ciclicitate - , respectiv de supra-proporţionalitate - vor genera, 

împreună, un al doilea predicat necesar al SFA şi anume cel de inflexionalitate. Prin inflexionalitate 
înţelegem proprietatea SFA de a reduce viteza de variaţie a variabilei economice controlate, adică de 
a crea, din punct de vedere matematic, un punct de inflexiune al traiectoriei variabilei economice 
controlate. Reducerea vitezei de variaţie a variabilei economice controlate se referă, evident, atât la 
situaţia în care această variaţie este pozitivă (variabila creşte) – în acest caz, SFA reduce viteza de 
creştere –  cât şi la situaţia în care variaţia este negativă (variabila scade) – în acest caz, SFA reduce 

viteza de scădere. Vom nota acest predicat necesar cu . Formula logică de generare a acestui 

predicat este: . Din punct de vedere grafic, modalitatea în care se verifică acest 

predicat necesar (pe exemplul regimului de impozitare) este ilustrat în Figura 9: 

 

 
Figura 9. Impactul predicatului necesar de inflexionalitate asupra venitului disponibil 

unde s-au făcut următoarele notaţii:  este impozitul pe venit,  este venitul disponibil ( . 

De menţionat aspectul foarte important conform căruia, orice predicat suficient este şi predicat necesar227. Într-

adevăr, dacă un predicat suficient nu se regăseşte printre cele necesare, înseamnă că, de fapt, el fie era redundant, 

fie era contradictoriu cu celelalte predicate suficiente. Cum, însă, am arătat mai sus că nici unul dintre aceste 

cazuri nu se produce, rezultă că, de fapt, un SFA are 7 predicate necesare, cinci care coincid cu cele suficiente şi 

două noi, generate de predicatele suficiente, odată ce ele au fost întrunite în constructul . Cu alte cuvinte, dacă 

                                                           
227 Reciproca – orice predicat necesar este şi predicat suficient – nu este, evident, adevărată. 
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notăm cu  mulţimea predicatelor necesare şi cu  mulţimea predicatelor necesare noi, atunci putem scrie 

succesiv: , , , , , 

. 

Schema logică de generare a predicatelor necesare noi este arătată în Figura 10: 

 

 
Figura 10. Schema logică a generării predicatelor necesare noi ale SFA 

4.4.4. Mecanismul de transmitere a impulsului de stabilizare al unui SFA 

Am introdus mai sus conceptul de cauză eficientă pentru activarea SFA şi am vorbit, de asemenea, despre 

întrunirea condiţiilor economice care compun această cauză eficientă. Descrierea mecanismului de transmitere a 

impulsului de stabilizare al unui SFA nu înseamnă, de fapt, altceva decât descrierea modului în care se realizează 

întrunirea condiţiilor care compun cauza eficientă în materie.  

Întrucât SFA este un construct instituţional de tip structural (vezi predicatul suficient ) el este sensibil la 

modificările de structură care se produc în procesul economic controlat (de fapt, cu privire la modificările de 

structură care se produc la nivelul variabilei economice controlate). Ca urmare, trebuie să ne asigurăm asupra 

faptului că variabila economică controlată produce, o dată cu variaţia ei, asemenea modificări structurale. Pentru 

a ne asigura în acest sens, este necesar să avem un cadru instituţional de variaţie a variabilei economice 

controlate, cadru care să conţină praguri, adică un anumit caroiaj instituţional. Vom descrie mecanismul abstract 

al activării unui SFA. 

Fie o variabilă economică  „prevăzută” cu caroiajul instituţional „j” 228. Să notăm cu  un prag „i” din setul de 

caroiaj „j”. Să presupunem că avem un SFA „q”, care este asignat funcţional (vezi predicatul necesar nou )  la 

variabila economică , pe care-l notăm . Atunci, predicatul necesar nou  ne asigură că există o 

procedură instituţionalizată, , care funcţionează automat (adică nu este nevoie de o decizie 

deliberativă exogenă procesului economic în cauză) şi care, la atingerea pragului  de către variabila economică 

, activează . Aşadar, se poate spune că, la atingerea pragului , vom avea modificări fie în rata de 

                                                           
228 Notăm şi setul de caroiaj instituţional deoarece este posibil ca, în sisteme mai sofisticate, o aceeaşi variabilă economică (mai 

exact, macroeconomică) să poată fi asignată la mai multe asemenea caroiaje (care caroiaje pot fi, de asemenea, în dependenţă 

funcţională unele de altele), aşa încât un SFA să poată fi activat de întrunirea cauzei eficiente de către mai mult decât un singur 

caroiaj. Pentru moment, însă, ne vom limita la o analiză simplificată, în care presupunem că avem un singur caroiaj instituţional. 
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acţiune a , fie în baza sa de acţiune229, fie şi în rata de acţiune şi în baza de acţiune a SFA, aşa încât să se 

asigure valoarea supraunitară a  marginal (a multiplicatorului SFA). Să admitem că atingerea pragului  

semnifică o variaţie a ratei de acţiune  a , care conduce la o variaţie a lui  de mărime . Atunci 

„cantitatea de acţiune” generată de  va fi 230, cu condiţia (care este impusă 

de verificarea predicatului suficient ): .  

Aşa cum s-a arătat anterior, putem avea SFA mediaţi, respectiv SFA non-mediaţi. Mecanismul abstract de mai sus 

s-a referit, în mod evident, la SFA non-mediaţi. În cazul SFA mediaţi, se produc următoarele schimbări de 

mecanism: să notăm cu  o variabilă economică intermediară între SFA şi variabila economică finală , aflată 

la „distanţa instituţională” „d” de variabila economică finală (componentă a cererii sau a ofertei agregate, după 

caz). Problema, în cazul SFA  mediaţi, este că întregul mecanism descris mai sus se aplică în legătură cu  care, 

din perspectiva SFA, reprezintă variabila economică finală231. În continuare, însă, noua valoare a  va acţiona, 

conform modelelor teoretice acceptate, asupra  şi tot aşa mai departe, până când va fi influenţată variabila 

economică finală, . În conformitate cu modelele teoretice acceptate, să notăm cu un coeficient de 

modificare a variabilei . Atunci putem descrie mecanismul de transmitere a impulsului de stabilizare al  

mediat în felul următor:  

. 

Sub aspect grafic, mecanismul mediat al transmiterii impulsului de stabilizare al SFA se poate reprezenta ca în 

Figura 11: 

                                                           
229 Aici este important de subliniat faptul că, în interiorul unei „celule de acţiune”, de exemplu, în interiorul unei tranşe de 

venituri supuse impozitării venitului personal, avem o variaţie a bazei de acţiune (respectiv a bazei de impozitare) dar această 

variaţie nu atinge pragul critic care să genereze variaţia ratei de acţiune, prin urmare, în interiorul acestei „celule de acţiune”, 

SFA acţionează proporţional asupra controlării variabilei economice în cauză, deci se comportă atipic pentru un SFA (în speţă, 

nu verifică predicatul suficient , deci nu este un SFA genuin). 

230 Cu  s-a notat rata de acţiune a  în momentul imediat anterior atingerii pragului , iar cu  s-a notat variaţia 

ratei de acţiune a  generată de atingerea pragului respectiv. Semnul algebric negativ din formulă este impus de 

verificarea predicatului suficient . 
231 Aşadar, SFA nu deţine o procedură intrinsecă de „recunoaştere” a calităţii variabilei economice asupra căreia acţionează, 

orice SFA va „considera” că variabila asupra căreia acţionează este variabila economică finală. Rezultă că clasificarea SFA în 

mediaţi şi non-mediaţi nu este o clasificare metodologică, operaţională, ci una de interes doar pentru analist. 
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Figura 11. Mecanismul general (mediat) al transmiterii impulsului de stabilizare al SFA 

Caseta 1. Politici pro-ciclice vs politici anti-ciclice 

Politica pro-ciclică acţionează ca un feed-back pozitiv, în timp ce politica anti-ciclică acţionează ca un feed-back negativ. Să 

facem următoarele notaţii: : output-ul efectiv; : output-ul aşteptat (normat, de regulă, PIB potenţial); : gap-ul 

output-ului; ; : sensul de influenţare, prin politica publică de ajustare, a gap-ului output-ului (  dacă se 

doreşte mărirea gap-ului output-ului, respectiv  dacă se doreşte micşorarea gap-ului output-ului). Atunci vom putea 

spune că avem o politică anti-ciclică dacă   şi avem o politică pro-ciclică dacă : 
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Caseta 2. Efectul stabilizatorilor fiscali automaţi 

 

 4.5. O clasificare abstractă a stabilizatorilor fiscali automaţi 

4.5.1. Consideraţii generale 

În general, politica fiscală232 afectează stabilitatea macroeconomică prin trei canale distincte:  

a) efectul impozitelor distorsionante233; b) pro-ciclicitatea cheltuielilor guvernamentale; c) efectul stabilizatorilor 

fiscali automaţi234.  

Pentru a încerca fundamentarea unei clasificări generale a stabilizatorilor fiscali automaţi, vom face câteva 

precizări de principiu: 

 o reducere a fluctuaţiilor ciclice este considerată echivalentă cu o reducere a volatilităţii output-ului235; 

 poate exista o inconsistenţă între efectul de stabilizare şi efectul de eficienţă ale stabilizatorilor fiscali 
automaţi: de exemplu, prin crearea de hazard moral, acţiunea SFA poate întârzia luarea de măsuri de 
către sectorul privat (nivelul microeconomic al activităţii economice)236; 

 clasificarea SFA implică identificarea criteriilor de clasificare a acestora; 

                                                           
232 Un studiu din 1997 al Comisiei Europene arăta faptul că majoritatea politicilor fiscale din UE sunt de tip discreţionar. 
233 Prin efect distorsionant se înţelege orice efect care reduce surplusul consumatorului. Evident, impozitele distorsionante se 

referă la politica fiscală discreţionară. 
234 Să reţinem faptul că stabilizatorii fiscali automaţi sunt, în principiu, de natură keynesiană. 
235 Este evident faptul că o asemenea aserţiune poate fi, în unele cazuri, falsă: de exemplu, reducerea fluctuaţiilor ciclice poate 

fi direcţionată spre reducerea volatilităţii soldului de cont curent. 
236 Unii autori vorbesc chiar despre existenţa unui trade-off între stabilizare şi eficienţă, cu privire la acţiunea SFA. 
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 condiţia de amplitudine a acţiunii SFA, şi anume supra-proporţionalitatea237, pare a nu fi suficientă pentru 
efectivitatea acestei acţiuni, ci mai trebuie îndeplinită şi condiţia de responsivitate a variabilei 
macroeconomice controlate de SFA respectiv; după cum se poate observa imediat, condiţia de supra-
proporţionalitate este o condiţie de grad, în timp ce responsivitatea este o condiţie de efectivitate238; 

 SFA acţionează la şocurile ciclice239; 

 se pare că există o proporţionalitate inversă între gradul de deschidere a economiei şi eficacitatea SFA240; 

 prezenţa echivalenţei ricardiene241 blochează funcţionarea SFA; 

 dimensiunea guvernului în economie (măsurată, de regulă prin ponderea bugetului public naţional în PIB) 
este invers proporţională cu volatilitatea output-ului, volatilitate care face obiectul acţiunii SFA; 

 se pare că există o relaţie de directă proporţionalitate între eficacitatea SFA şi rigidităţile (atât nominale 
cât şi reale) din economie242. 

4.5.2. Criterii de clasificare a SFA 

Propunem următoarele criterii de clasificare a stabilizatorilor fiscali automaţi: 

1. latura procesului economic vizată de SFA (criteriul E): se referă la categoria macroeconomică afectată de 
acţiunea SFA – cererea agregată, respectiv oferta agregată; 

2. lungimea acţiunii SFA (criteriul L): se referă la numărul de verigi intermediare dintre SFA şi ţinta finală a 
acţiunii SFA, cu condiţia acţiunii unui singur SFA pe tot „lanţul” de transformări (pe tot lanţul „discursului 
fiscal”); 

3. lăţimea acţiunii SFA (criteriul W): se referă la numărul de variabile macroeconomice afectate concomitent 
de acţiunea SFA; 

4. ţinta finală a SFA (criteriul S): se referă la variabila macroeconomică asupra căreia va acţiona, în cele din 
urmă, SFA, conform predicatelor sale necesare; 

5. canalul de transmitere a impactului SFA (criteriul T): se referă la instrumentul de politică fiscală utilizat de 
către SFA pentru a-şi transmite acţiunea, conform predicatelor sale necesare243; 

                                                           
237 Condiţia de direcţie a acţiunii SFA este, aşa cum am arătat în paragrafele anterioare, anti-ciclicitatea. 
238 De pildă, responsivitatea poate depinde de structura de formare a variabilei macroeconomice controlate de SFA: dacă 

variabila macroeconomică în cauză depinde într-o măsură foarte mică de componenta la care este elastic SFA, atunci 

responsivitatea va fi relativ scăzută. 
239 Se poate observa imediat faptul că, dacă nu este vorba despre şocuri ciclice ci despre şocuri singulare, atunci este de preferat 

utilizarea politicii fiscale discreţionare (de exemplu, aderarea la UE poate reprezenta un şoc singular pe partea ofertei agregate 

– creşterea importurilor ca urmare a desfiinţării taxelor vamale de import). 
240 Vezi şi J. Andreas, R. Domenech, Automatic Stabilizers, Fiscal Rules and Macroeconomic Stability, University of Milano 

Bicocca, November 2003. 
241 Echivalenţa ricardiană stipulează existenţa unei curbe de indiferenţă între utilizarea impozitării şi utilizarea datoriei publice 

pentru finanţarea deficitului bugetar, din punct de vedere inter-temporal. Echivalenţa ricardiană s-ar putea să nu funcţioneze 

(deci, SFA s-ar putea să funcţioneze) din următoarele motive: moartea contribuabililor actuali, miopia, restricţiile de credit, 

asigurările. 
242 Acest aspect va fi reluat, mai departe, la clasificarea SFA după capacitatea acestora de a se auto-modifica prin relaţii de 

auto-feed-back. 
243 Într-un anumit sens, şi anume din perspectiva paradigmei sistemelor logic vii aplicate artefactelor numite politici 

macroeconomice de ajustare (în cazul nostru, aplicate politicii fiscale non-discreţionare), SFA reprezintă entităţi parazitare, 

întrucât ei folosesc instrumentele clasice ale politicii fiscale discreţionare, pentru a-şi exercita acţiunea lor non-discreţionară. 

Desigur, aici apare posibilitatea ca, prin imaginaţie şi viziune trans-disciplinară, să se poată „inventa” şi specii de SFA non-

parazitari, a căror acţiune să nu mai folosească instrumentele sau canalele clasice ale politicii fiscale. Pentru moment, vom 

considera că SFA nu au propriul „drum instituţional” ci folosesc „drumul instituţional” al politicii fiscale. 
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6. conectivitatea acţiunii SFA (criteriul C): se referă la caracteristicile unui SFA de a-şi transmite acţiunea 
asupra unei variabile macroeconomice imediate care este, la rândul său, rezultatul acţiunii cel puţin şi a 
unui alt SFA, în cadrul aceluiaşi ciclu de stabilizare (desigur, pe „circuitul” acţiunii totale, pot interveni şi 
transformări generate de legile economice acceptate în cadrul teoriei economice); 

7. forma acţiunii SFA (criteriul F): se referă la caracteristicile unui SFA de a acţiona în mod continuu244 sau cu 
discontinuităţi asupra variabilei macroeconomice imediate; 

8. modalitatea acţiunii SFA (criteriul M): se referă la caracteristicile unui SFA de a acţiona permanent asupra 
variabilei macroeconomice imediate sau, dimpotrivă, de a avea o acţiune singulară asupra acesteia; 

9. densitatea caroiajului instituţional (criteriul K), care se referă la existenţa unui prag sau a mai multor 
asemenea praguri de variaţie a ratei de acţiune a SFA; 

10. invarianţa SFA (criteriul I): se referă la posibilitatea sau la lipsa acestei posibilităţi ca acţiunea SFA să aibă 
efect (auto-feed-back) asupra SFA însuşi, aşa încât, pentru următoarea secvenţă acţională, SFA să fie 
diferit faţă de SFA iniţial245. 

4.5.3. Clase de stabilizatori fiscali automaţi 

 După criteriul E, putem avea: 1) SFA care vizează oferta agregată – E1 (îndeosebi pe componenta ofertei 
de muncă); 2) SFA care vizează cererea agregată – E2 (pe diferite componente ale acesteia: consum privat, 
investiţii private). Desigur, această clasificare se referă la un singur ciclu de acţiune a SFA: de exemplu, un 
SFA care afectează cererea agregată va afecta, în ciclul următor, şi oferta agregată (având în vedere o 
economie de tip keynesian, închisă sau semi-închisă), dar noi vom clasifica un asemenea SFA ca fiind unul 
care acţionează din perspectiva cererii agregate246. De altfel, precizăm că toate clasificările pe care le 
propunem sunt făcute doar din perspectiva primului efect. Această precauţie metodologică este necesară 
întrucât împiedică identificarea în mod eronat a unor SFA care pot fi combinaţii de „discurs fiscal” şi nu 
SFA distincţi, individualizaţi. 

 După criteriul L, putem avea: 1) SFA non-mediaţi, atunci când SFA în cauză afectează, prin acţiunea sa, 
variabila macroeconomică aflată sub „controlul” său (cu alte cuvinte, atunci când lag-ul economic al SFA, 
sau, ceea ce este echivalent, distanţa instituţională a SFA faţă de variabila macroeconomică aflată sub 
controlul SFA sunt nule) – L1; 2) SFA mediaţi247, atunci când SFA în cauză afectează o variabilă 
macroeconomică aflată la o anumită distanţă instituţională de variabila macroeconomică aflată sub 

                                                           
244 Din punct de vedere practic, continuitatea ar putea fi acceptată sub un anumit grad de fineţe a caroiajului instituţional care 

condiţionează acţiunea SFA (acest grad de fineţe depinde, desigur, de capacitatea de a administra SFA în cauză). 
245 Acest efect de non-conservabilitate a SFA nu este discutat în literatura empirică de specialitate, dar este evident că, dintr-o 

perspectivă abstractă, el poate fi avut în vedere. Mai mult decât atât, non-conservabilitatea SFA ar putea fi punctul de plecare 

pentru a discuta despre SFA de ordinul 2 şi anume despre acei SFA care se modifică tocmai ca urmare a impactului acţiunii 

lor. În acest sens, s-ar putea încerca o numerotare a stabilizatorilor fiscali: stabilizatori fiscali automaţi de ordin 0 (politici 

discreţionare), stabilizatori fiscali automaţi de ordin 1 (SFA clasici), stabilizatori fiscali automaţi de ordin 2 (SFA care se auto-

modifică) etc.. Evident, auto-modificarea SFA de ordin 2 trebuie înţeleasă ca supunându-se tot unui algoritm de tip top-down, 

pentru că acceptarea unui algoritm de modificare de tip bottom-up ar trimite imediat la conceptul de sistem logic viu, ceea ce, 

deşi este foarte interesant de cercetat, depăşeşte cu mult obiectivele studiului din care face parte paragraful de faţă. 
246 Cu alte cuvinte, clasificarea vizează numai efectele neafectate de ecou. Desigur, ecoul acţiunii unui SFA este foarte 

important în mecanismul de stabilizare macroeconomică dar, pentru a asigura rigoarea metodologică a demersului de 

clasificare, el va fi ignorat. Ecoul va fi luat în considerare atunci când se va construi „discursul fiscal” integral, adică atunci 

când vom încerca să descriem mecanismul general al impactului SFA. 
247 Nu trebuie să se confunde caracterul mediat al unui SFA cu impactul trans-ciclic al său (adică cu impactul unui anumit SFA 

pe mai multe cicluri, aşa cum s-a evocat mai sus). Impactul mediat al unui SFA este considerat în cadrul aceluiaşi ciclu, deci 

medierea este pur economică şi nu temporală. 
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controlul SFA (sau, echivalent, o variabilă macroeconomică având un anumit lag economic248 faţă de 
variabila macroeconomică aflată sub controlul SFA) – L2. Desigur, categoria SFA mediaţi reprezintă, de 
fapt, o familie de asemenea SFA, fiecare membru al familiei fiind caracterizat de o anumită distanţă 

instituţională, respectiv de un anumit lag economic: , unde cu „i” s-a notat distanţa 

instituţională „i”. Rezultă că, de fapt, SFA mediaţi sunt codificaţi . Aşadar, lungimea unui SFA este dată 

de numărul de variabile macroeconomice intermediare între SFA şi variabila macroeconomică finală (cea 
aflată sub controlul SFA în cauză). 

 După criteriul W, putem avea: 1) SFA cu acţiune mono-variabilă, care se referă la situaţia în care SFA 
antrenează, în acţiunea sa, o singură variabilă macroeconomică imediată (de exemplu, SFA care 
acţionează prin intermediul impozitării) – W1

249; 2) SFA cu acţiune multi-variabilă, care se referă la situaţia 
în care SFA antrenează, în acţiunea sa, mai multe variabile macroeconomice imediate (de exemplu, SFA 
care acţionează prin intermediul indemnizaţiei de şomaj afectează, în acelaşi timp, cheltuiala 
guvernamentală, şi venitul disponibil) – W2

250. Desigur, din punct de vedere teoretic, notaţia pentru SFA 

cu acţiune multi-variabilă va fi , unde cu „j” s-a notat lăţimea instituţională „j”. 

 Pentru a identifica clasele de SFA după criteriul S, vom pleca de la ecuaţia echilibrului macroeconomic: 

, unde: Y este PIB intern, C este consumul privat intern, I este investiţia privată 
internă, X este exportul total, M este importul total. Cum Y este o funcţie de producţie, se poate scrie: 

, unde cu L s-a notat factorul muncă, iar cu K s-a notat factorul capital. Atunci, ecuaţia de 

echilibru macroeconomic se poate rescrie: , unde în partea stângă a 

ecuaţiei avem oferta agregată iar în partea dreaptă a ecuaţiei avem cererea agregată. Atunci, ţinând 
seama şi de criteriul E, putem avea, din perspectiva criteriului S: 1) SFA care vizează factorul muncă, atunci 
când acţiunea sa afectează componenta muncă a ofertei agregate – S1; 2) SFA care vizează factorul capital, 
atunci când acţiunea sa afectează componenta capital a ofertei agregate – S2; 3) SFA care vizează importul, 
atunci când acţiunea sa afectează componenta importului a ofertei agregate – S3; 4) SFA care vizează 
consumul privat, atunci când acţiunea sa afectează componenta consumului privat a cererii agregate – S4; 
5) SFA care vizează investiţiile private, atunci când acţiunea sa afectează componenta investiţiilor private 
a cererii agregate – S5; 6) SFA care vizează exportul, atunci când acţiunea sa afectează componenta 
exportului a cererii agregate – S6; 7) SFA care vizează cheltuiala guvernamentală, atunci când acţiunea sa 
afectează componenta cheltuielilor guvernamentale a cererii agregate – S7. 

 După criteriul T, putem avea: 1) impozitarea neliniară251 a venitului personal, adică SFA care afectează 
venitul disponibil prin aplicarea caroiajului ratei de impozitare (observăm faptul că acest SFA are distanţa 
instituţională 1 faţă de variabila macroeconomică ţintă finală – consumul privat) – T1; 2) impozitarea 

                                                           
248 Repetăm faptul că lag-ul economic nu este un lag de tip temporal ci un lag introdus de teoria economică acceptată pentru 

descrierea procesului economic vizat (de exemplu, dacă teoria economică acceptată este cea keynesiană, atunci lag-ul economic 

al SFA numit impozitare este de „1”: SFA acţionează nu direct asupra consumului, ci asupra venitului care, la rândul său, prin 

intermediul înclinaţiei marginale spre consum – concept keynesian – acţionează asupra consumului, care este componentă a 

cererii agregate). 
249 Spunem, în acest caz, că SFA are lăţimea 1 (evident, pe baza logicii de aici, politica fiscală tradiţională va avea lăţimea 0). 
250 Spunem, în acest caz, că SFA are lăţimea 2. 
251 Este vorba, desigur, despre o neliniaritate în trepte, discontinuă, şi nu despre o neliniaritate continuă (aceasta din urmă nu 

ar fi, de altfel, administrabilă practic). În plus, această impozitare neliniară trebuie să fie de tip progresiv, deoarece este uşor 

de observat faptul că o impozitare neliniară de tip regresiv nu verifică predicatul suficient al unui SFA care se referă la anti-

ciclicitate (o impozitare regresivă este, în mod evident, pro-ciclică; de menţionat faptul că, de exemplu, la nivelul impozitării 

indirecte, proporţionalitatea impozitării implică un caracter regresiv implicit cu privire la SFA de tip S4, deci generează un 

efect pro-ciclic). 
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neliniară a profitului corporativ – T2; 3) indemnizaţia de şomaj252, adică SFA care afectează cheltuiala 
guvernamentală prin verificarea eligibilităţii253 pentru acordarea acestei indemnizaţii (observăm faptul că 
acest SFA are distanţa instituţională 0 faţă de variabila macroeconomică ţintă finală) – T3; 4) prelevarea 
para-fiscală254 neliniară, adică SFA care afectează venitul disponibil prin prelevarea contribuţiilor sociale 
de orice fel – T4; 5) asistenţă socială neliniară, adică SFA care afectează cheltuiala guvernamentală 
(simultan, de altfel, cu afectarea venitului disponibil) prin diferite feluri de transferuri: ajutor social, venit 
minim garantat, subvenţii sociale – T5; 

 După criteriul C, putem avea: 1) SFA unic într-un lanţ de transformări, care se referă la cazul în care, într-
un lanţ de transformări (de o lungime mai mare decât 1), acţionează un singur SFA – C1; 2) SFA non-unic 
într-un lanţ de transformări, care se referă la cazul în care, într-un lanţ de transformări (de o lungime mai 
mare decât 1), acţionează cel puţin două SFA distincte, concatenate în mod imediat – C2

255. 

 După criteriul F, putem avea: 1) SFA cu acţiune continuă, adică SFA care modifică în mod continuu variabila 
macroeconomică imediată – F1 (din punct de vedere administrativ, un asemenea SFA ar fi foarte dificil de 
implementat şi întreţinut, de aceea existenţa sa este doar una teoretică); 2) SFA cu acţiune discontinuă, 
adică SFA care modifică în mod discontinuu, la întâlnirea succesivă a unor praguri instituţionale, variabila 
macroeconomică imediată – F2. 

 După criteriul M, putem avea: 1) SFA cu acţiune singulară, adică SFA care modifică o singură dată variabila 
macroeconomică imediată256 - M1; 2) SFA cu acţiune permanentă, adică SFA care modifică variabila 
macroeconomică imediată ori de câte ori se produce cauza eficientă care declanşează acţiunea SFA în 
cauză – M2. 

 După criteriul K, putem avea: 1) SFA cu basculare unică, care se referă la situaţia în care condiţia eficientă 
se produce la atingerea unui prag unic de variaţie a variabilei macroeconomice imediate (de exemplu, în 
cazul indemnizaţiei de şomaj) – K1; 2) SFA cu basculare repetată, care se referă la situaţia în care condiţia 
eficientă se produce la atingerea mai multor praguri succesive de variaţie a variabilei macroeconomice 
imediate (de exemplu, în cazul impozitării neliniare a venitului personal) – K2; 

 După criteriul I, putem avea: 1) SFA conservabili, care se referă la acei SFA care nu produc auto-feed-back-
uri care să-i modifice pentru următorul ciclu de acţiune asupra variabilei macroeconomice imediate – I1; 
2) SFA non-conservabili, care se referă la acei SFA care produc auto-feed-back-uri care îi modifică pentru 
următorul ciclu de acţiune asupra variabilei macroeconomice imediate – I2

257. 

                                                           
252 Acest SFA este de natura transferurilor, în timp ce ceilalţi SFA generaţi de acest criteriu de clasificare sunt de natura 

veniturilor. 
253 Verificarea eligibilităţii este un test care verifică dacă un individ se încadrează sau nu în condiţiile de acordare a 

indemnizaţiei de şomaj. Aceste condiţii pot fi: este/nu este angajat; este în interiorul/este în exteriorul perioadei de acordare a 

indemnizaţiei de şomaj. 
254 Prelevările para-fiscale sunt acele prelevări la bugetul general consolidat care nu verifică principiul bugetar al neafectării 

veniturilor. 
255 De exemplu, în cazul impozitării neliniare a veniturilor din salarii, care reprezintă doar una dintre componentele venitului 

disponibil. Desigur, eficacitatea unui SFA depinde şi de structura variabilei imediate (această eficacitate este măsurată, de 

regulă, în studiile empirice prin elasticităţi ale responsivităţii). 
256 Să nu confundăm acţiunea singulară a unui SFA cu singularitatea situaţiei care reclamă o politică fiscală discreţionară (aşa 

cum s-a arătat mai sus): acţiunea singulară a unui SFA se referă tot la o situaţie ciclică (deci, nesingulară) dar singularitatea 

acţiunii SFA asupra variabilei macroeconomice imediate este considerată suficientă (desigur, acest caz este pur teoretic, este 

dificil de imaginat un caz practic în care să avem SFA cu acţiune singulară). 
257 Aici apar două probleme pe care dorim să le lămurim: 1) prin auto-feed-back se înţelege un feed-back care vine, evident, 

tot din mediul economic, dar care este generat cauzal de acţiunea SFA; 2) modificarea SFA ca urmare a auto-feed-back-ului 

este tot automată (adică nu implică nici o decizie deliberativă), ca urmare nu se poate vorbi despre un nou SFA. Mecanismul 

de auto-feed-back este, aşadar, el însuşi, un SFA (cum spuneam, un SFA de ordinul 2). 
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4.5.4. Codificarea stabilizatorilor fiscali automaţi 

Prin combinarea celor zece criterii de clasificare a SFA se poate obţine o codificare sui-generis a SFA, care s-ar 

putea dovedi utilă atunci când vom încerca să descriem discursul fiscal non-discreţionar (Figura 12). 
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Figura 12. ”Distribuţia” tipologică a stabilizatorilor fiscali automaţi 

 4.6. Criterii de proiectare a stabilizatorilor fiscali automaţi 

În paragrafele anterioare am văzut ce se înţelege (sau ce propunem să se înţeleagă) prin stabilizatori fiscali 

automaţi (SFA). De asemenea, pe baza definiţiei generale, am propus o serie de criterii de clasificare a SFA, arătând 

şi care sunt interferenţele posibile, teoretice, între clasele de SFA generaţi de diferitele criterii taxonomice. Pasul 

logic următor ni se pare a fi determinarea criteriilor de proiectare a SFA şi acesta este obiectul paragrafului de 

faţă. 

Prin criterii de proiectare a SFA vom înţelege criterii de identificare a: a) rolului pe care trebuie să-l îndeplinească 

un SFA generic; b) condiţiilor instituţionale sau obiective (de regulă economice) care permit implementarea şi 

funcţionarea SFA pe durata prezumată; c) regulilor de monitorizare şi, dacă este cazul, de corecţie (parţială sau 

totală – adică de înlocuire) a funcţionării SFA. Desigur, funcţia decisivă a SFA a fost deja definită şi ea nu mai 

necesită comentarii suplimentare: reducerea şi, la limită, absorbţia integrală a oscilaţiilor indezirabile258 ale 

                                                           
258 Este important să precizăm faptul că ne referim la abaterile (gap-urile) indezirabile ale output-ului deoarece, în anumite 

cazuri bine precizate, unele abateri de la ţinta obiectivă (generată de mecanismul economic în sine) poate fi dezirabilă sau poate 
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output-ului (PIB-ului). Dar această funcţie, care are caracter final, poate fi realizată, eventual, prin funcţii şi roluri 

intermediare. La acestea de urmă ne vom referi atunci când vom discuta chestiunea criteriilor de proiectare a SFA. 

Prin urmare, criteriile de proiectare a unui SFA vor urma cele trei caracteristici generice pe care trebuie să le 

verifice un asemenea SFA. Paragraful va urma, în continuare, tocmai această logică. 

(a) Rolul SFA 

Un SFA trebuie să fie capabil să asigure o netezire a output-ului nominal259, în timp, adică trebuie să fie capabil, 

aşa cum cer predicatele lui suficiente şi necesare, să inverseze procesele economice pe care le controlează. Din 

acest punct de vedere, al rolului, un criteriu de proiectare ar fi acela al identificării unui proces invers procesului 

controlat, care să fie „anvelopat” în cadrul SFA respectiv. Rezultă, aşadar, că asigurarea funcţionării SFA se reduce 

la a construi, la nivel instituţional, perechi de procese care acţionează în sens opus unul altuia: unul dintre ele va 

fi procesul actual260, iar celălalt va fi procesul-umbră, adică acel proces care-l va controla, în mod automat, pe 

primul, cu scopul evitării sau reducerii variaţiei prea mari (peste o marjă acceptabilă prestabilită, inclusiv prin 

mijloace normative) a acestuia din urmă. Acest criteriu este, de departe, cel mai important dintre cele trei evocate, 

deoarece el asigură guvernul (adică pe proiectantul instituţional) că obiectivul urmărit va fi atins. Desigur, nu este 

posibil să se identifice (sau să se…inventeze) procese-umbră pentru orice proces economic actual261, dar, pentru 

acele procese actuale care sunt responsabile de oscilaţii mari ale output-ului, adică pentru principalele procese 

economice actuale, cu puţină imaginaţie, aceste procese-umbră pot fi construite. 

Vom spune, totuşi, că procesele-umbră nu sunt procese de mare amplitudine, cu atât mai puţin procese de 

amplitudinea proceselor-obiect. Ele funcţionează, mai degrabă, ca nişte ”comutatoare” care amorsează o serie de 

fenomene economice de natură să inducă în sistemul economic în cauză un anumit trend (evident, un trend 

orientat invers, ca sens, faţă de procesul-obiect), trend care, o dată amorsat, se autoîntreţine (hazard moral 

pozitiv) pe baza logicii mecanismului economic însuşi. Acesta este motivul pentru care proiectarea proceselor-

umbră trebuie să se bazeze pe aceeaşi teorie economică pe care se bazează funcţionarea proceselor-obiect262. 

(b) Condiţiile instituţionale 

După ce s-a făcut proiectarea unui SFA, pornind de la rolul şi funcţiile pe care acesta trebuie să le îndeplinească, 

este necesar să se proiecteze şi condiţiile instituţionale în care acesta poate funcţiona efectiv. De aceea spunem 

că al doilea criteriu de proiectare a SFA este cel al asigurării condiţiilor instituţionale de funcţionare. Cea mai 

                                                           
chiar constitui o ţintă subiectivă (cum este cazul procesului de catching-up pe care România încearcă să-l întreţină, în această 

perioadă, în procesul convergenţei economice, nominale şi reale, cu UE). 
259 Oscilaţiile output-ului (de exemplu, ale PIB) vor fi considerate la nivel nominal. Într-adevăr, o ajustare, de natură 

metodologică a oscilaţiilor, poate fi făcută dacă se trece de la valori nominale la valori reale (prin intermediul unor deflatori 

specifici), dar această ajustare nu este de natura unei absorbţii a oscilaţiilor (de exemplu, dacă se ajustează la valori reale toate 

variabilele macroeconomice, vom constata că avem aceleaşi oscilaţii (sau aceeaşi scară a oscilaţiilor relative). 
260 Putem numi procesul actual cu termenul de proces-obiect, pentru a-l diferenţia, sub aspect conceptual, de termenul de 

proces-umbră. 
261 Nu spunem proces economic real sau existent, pentru a nu introduce nedorite confuzii terminologice, deoarece şi procesele-

umbră sunt tot procese reale, chiar dacă au un caracter potenţial (ele se actualizează, aşa cum am precizat în paragrafele 

anterioare, numai la îndeplinirea anumitor condiţii). 
262 Să observăm, aici, posibilitatea ca proiectarea proceselor-umbră (şi urmărirea funcţionării lor conform scopului prestabilit) 

să reprezinte teste sui-generis (de natură popperiană) pentru teoria dominantă pe baza căreia s-a făcut proiecţia acelui proces-

umbră. Dacă procesul-umbră este infirmat (falsificat), rezultă, pe cale de consecinţă, că şi teoria care a stat la baza proiectării 

lui este infirmată (falsificată), deoarece, din punct de vedere metodologic, un proces-umbră este o teoremă care decurge din 

axioma numită proces-obiect.  
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importantă condiţie instituţională este, desigur, asigurarea caroiajului instituţional menţionat în paragrafele 

anterioare. Deşi un SFA este un dispozitiv instituţional permanent263, funcţionarea sa este discontinuă: SFA intră 

în funcţiune (îşi produce efectele) doar atunci când se produc condiţiile constitutive de declanşare a acţiunii sale. 

Dată fiind, însă, declanşarea acţiunii lui, funcţionarea efectivă depinde de caroiajul instituţional: amplitudinea, 

viteza sau acceleraţia cu care se produc efectele SFA depind, în mod funcţional, de acest caroiaj. Acest al doilea 

criteriu de proiectare a unui SFA particularizează, de fapt, acţiunea primului criteriu, deoarece modul şi gradul în 

care vor fi atinse obiectivele aferente rolului şi funcţiilor SFA sunt dependente de cel de-al doilea criteriu. 

În principiu, primul criteriu de proiectare a SFA este mult mai stabil decât cel de-al doilea: rolul şi funcţiile unui 

SFA sunt, în general, rigide, conformându-se definiţiei pe care am dat-o acestui dispozitiv instituţional. Cel de-al 

doilea criteriu, însă, este mult mai elastic: guvernul poate să modifice, prin modificarea caroiajului instituţional în 

care funcţionează SFA, aproape toate elementele de dinamică, structură şi intensitate cu care acţionează SFA în 

cauză. Această elasticitate este necesară şi utilă având în vedere dinamica accentuată a sistemului economic, în 

condiţiile actuale ale globalizării şi, mai ales, într-o economie emergentă cum este cazul României. 

(c) Regulile de monitorizare 

Dacă cel de-al doilea criteriu de proiectare a SFA particularizează primul criteriu, cel de-al treilea criteriu de 

proiectare este menit să asigure testarea/validarea şi, în ultimă instanţă, mentenanţa SFA. Aşadar, o dată cu 

proiectarea SFA trebuie să se proiecteze şi mecanismele, regulile sau procedurile de monitorizare a intrării în 

funcţiune şi a producerii efectelor SFA în cauză. Desigur, aceasta nu trebuie să ducă neapărat la apariţia unor 

structuri/instituţii specializate în materie (ceea ce ar însemna o multiplicare instituţională posibil indezirabilă) ci 

la introducerea unor proceduri specifice în structurile de monitorizare deja existente. Monitorizarea funcţionării 

SFA este cea care asigură evoluţia acestuia, prin identificarea punctelor slabe şi a celor tari în această funcţionare. 

De fapt, monitorizarea funcţionării SFA asigură tocmai feed-back-ul necesar stabilităţii în funcţionare şi eficacităţii 

SFA în „administrarea” procesului-obiect. 

Criteriile care au fost menţionate în legătură cu proiectarea SFA sunt importante deoarece de gradul în/cu care 

ele sunt respectate depinde întregul proces avut în vedere şi anume procesul automat de reducere sau eliminare 

a oscilaţiilor output-ului macroeconomic. Rezultă, aşadar, că, la nivelul structurii de proiectare a SFA (guvern sau 

minister de resort – Ministerul Finanţelor Publice) trebuie să existe o procedură standard de proiectare a SFA. 

Această procedură va trebui să cuprindă nu numai tehnologia concretă de implementare a criteriilor menţionate 

în acest paragraf în proiectarea SFA, dar şi o bibliotecă/arhivă care să conţină: liste de SFA posibili; rezultatele 

monitorizării anterioare a funcţionării SFA (dacă este posibil, şi cu date privind funcţionarea SFA în alte state 

membre sau nemembre ale UE); liste cu procese-obiect relevante în ceea ce priveşte potenţialul de generare a 

oscilaţiilor output-ului macroeconomic; liste cu procese-umbră asociate, în cazul unei matrice de sistematizare, 

proceselor-obiect „compatibile” din perspectiva SFA. 

Să observăm un aspect important din punct de vedere metodologic (şi chiar teoretic): faptul că asocierea unui 

proces-umbră unui proces-obiect, în scopul atenuării (la limită, în scopul anulării) oscilaţiilor la nivelul output-ului 

macroeconomic, este de natură să creeze un invariant. Într-adevăr, dacă vom presupune, la nivel maximal, că 

orice oscilaţie indezirabilă (sau care depăşeşte un nivel prestabilit ca fiind acceptabil) este integral absorbită de 

                                                           
263 Desigur, permanenţa este dată de permanenţa necesităţii de a contracara procesul-obiect, deci nu este o permanenţă 

necondiţionată (categorică). 
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către procesul-umbră, atunci perechea proces-obiect – proces-umbră reprezintă un invariant din punct de vedere 

al oscilaţiilor output-ului264. 

 4.7. Aspecte formale ale acţiunii stabilizatorilor fiscali automaţi 

În acest paragraf, vom încerca să descriem logica după care funcţionează stabilizatorii fiscali automaţi. 

Pentru aceasta, vom introduce câteva notaţii necesare: 

 : procesul-obiect „k”, adică procesul în legătură cu care ne aşteptăm ca acesta să genereze oscilaţii 

indezirabile la nivelul output-ului; 

 : procesul-umbră „i”, asociat PO(k) adică procesul în legătură cu care ne aşteptăm ca acesta să 

genereze reducerea sau absorbţia totală a oscilaţiilor indezirabile la nivelul output-ului, create de 
265; 

 : stabilizatorul fiscal automat asociat „t” procesului-umbră  şi care asigură, de fapt, 

exercitarea acţiunii acestuia din urmă asupra procesului-obiect; 

 : caroiajul instituţional asociat ; 

 : baza de acţiune a  - dimensiunea variabilei economice pe care  o controlează în 

mod nemijlocit, la nivelul  sau intervalul266 dintre două praguri succesive ale acestui caroiaj, pe 

care avem o rată de acţiune dată (constantă pe orizontul de acţiune respectiv)267; 

 : rata268 de acţiune a  - intensitatea cu care  modifică, conform obiectivului fixat, 

pe ; 

 : masa de acţiune269 a , adică întreaga cantitate de variaţie indusă de PU(i,k) asupra PO(k) 

prin intermediul ; 

 : abaterea maximă acceptată a output-ului, fie ca atare, fie la nivelul unor componente apropiate 

sau coincidente cu baza de acţiune a . 

                                                           
264 Problema descrierii acestor invarianţi este una care depăşeşte cu mult obiectivele studiului de faţă. Ea ar trebui să trimită la 

construirea unor tensori specifici care să descrie această invarianţă în termeni operaţionali din punct de vedere matematic. 
265 Utilizarea aceluiaşi contor „i”, atât pentru procesul-obiect cât şi pentru procesul-umbră este menită să indice faptul că este 

vorba despre o asociere a procesului-umbră la procesul-obiect (sau de o „alocare” a procesului-umbră către procesul-obiect) 

sau, încă, de un pachet „PO – PU”. 
266 Acest interval mai poate fi denumit sector de acţiune sau celulă de acţiune sau, încă, orizont de acţiune. 
267 Să reţinem faptul, extrem de important că o rată de acţiune este asociată unei celule de acţiune. Este interzis, în sens 

metodologic, să avem mai multe orizonturi de acţiune pentru aceeaşi rată de acţiune şi, reciproc, să avem mai multe rate de 

acţiune pentru acelaşi orizont de acţiune (dacă asemenea cazuri se produc, pur şi simplu se „redesenează” caroiajul instituţional, 

în aşa fel încât să avem o corespondenţă bijectivă între portofoliul ratelor de acţiune şi mulţimea orizonturilor de acţiune. 

Aceasta este o condiţie de uniformitate (simplitate) metodologică obligatorie. De precizat, totuşi, că această condiţie de 

uniformitate metodologică nu este necesară (obligatorie) în cazul asocierii PU la PO. Această concluzie rezultă imediat din 

clasificarea SFA menţionată în anterior. 
268 Termenul de rată nu trebuie să trimită, aici, la noţiunea de creştere relativă (în legătură cu care este folosit, îndeobşte 

termenul de rată), el poate indica şi o mărime absolută sau orice altă unitate de măsură convenită pentru a indica intensitatea 

cu care acţionează SFA într-un anumit „sector” al caroiajului instituţional. 
269 Mai sus, acest concept a fost denumit eficacitate a acţiunii. În continuare, vom considera eficacitatea acţiunii şi masa de 

acţiune ca fiind echivalente din punct de vedere denotativ. 
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Modalitatea generală în care se asociază acţiunea PO şi cea a PU poate fi redată prin intermediul Figurii 13: 

 

 

Figura 13. Schema generală a perechii PO-PU 

Fie f o funcţie de transformare a input-ului (X) în output (Y): . Analizorul de gap-uri va compara270 output-

ul cu o valoare prag/plafon a acestuia ( ) şi va stabili mărimea oscilaţiei output-ului de la valoarea prag/plafon (

). Dacă această oscilaţie este mai mare decât o valoare prag/plafon a acesteia ( ), se va declanşa, în mod 

automat, acţiunea SFA prin intermediul procesului-umbră asociat procesului-obiect în cauză. SFA va modifica, în 

sens anticiclic, valoarea input-ului în PO, prin variaţia masei de acţiune (E).  

Putem scrie, succesiv, următoarele relaţii formale care descriu procesul menţionat mai sus: 

; . Pentru 271se declanşează acţiunea SFA, pentru  nu. Acţiunea SFA constă în 

variaţia masei de acţiune asupra unei componente care formează output-ul. De fapt, SFA modifică input-ul aferent 

următorului ciclu economic al procesului-obiect, printr-o reacţie de tip feed-back. Să încercăm formalizarea 

acestei acţiuni. Cum x este ajustat cu variaţia masei de acţiune, dE, putem scrie, pentru input, x+dE. Cum, în 

general, , obţinem, pentru valoarea input-ului, x+h(G,r). Obţinem, aşadar, expresia 

pentru funcţia de transformare realizată de procesul-obiect. Formalizarea mai precisă a 

conexiunii inverse (pe baza notaţiilor din Figura 14) se prezintă după cum urmează: 

 

Figura 14. Reprezentarea generală a conexiunii inverse 

                                                           
270 Este foarte important de reţinut, aici, faptul că nu există o entitate instituţională care realizează, în mod explicit, această 

comparaţie, ci procesul este „programat” în SFA asociat procesului-umbră. Aceasta este diferenţa specifică a politicii fiscale 

non-discreţionare faţă de cea discreţionară, aşa cum s-a arătat anterior. 
271 Mărimea  ar putea fi denumită comutatorul SFA, deoarece ea comută sau nu SFA pentru a acţiona asupra bazei de acţiune. 
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unde: 

 ya: efectul normat, aşteptat, scontat; 

 yef: efectul produs, efectiv; 

 R(y): mărime de reglare 

Ieşirea efectivă se compară cu ieşirea normată, în cadrul unui analizor special (vezi Figura 14) şi, pe baza rezultatului 

comparării, se decide modificarea cauzei cu o mărime R(y) (mărime de reglare). Deci, în cadrul conexiunii inverse, 

modelarea reglării este următoarea: 

y = T(u + R(y)), de unde: (E - TR)(y) = T(u) 

în ipoteza că matricea (E - TR) este inversabilă: 

y = (E - TR)-1 . T(u) 

unde: (E-TR)-1 se numeşte operator de reglare prin conexiune inversă272. 

Vom admite că, într-un anumit moment, anterior analizei noastre, autoritatea publică responsabilă de proiectarea 

SFA a proiectat şi implementat în structura instituţională un asemenea SFA (cu respectarea principiilor de 

proiectare enunţate anterior). Aceasta înseamnă că avem deja stabilită perechea PO(k) – PU(i,k) în legătură cu 

care este prezumat a funcţiona SFA(i), precum şi toate celelalte elemente (G(i), r(i)) menţionate mai sus. 

Să presupunem că, la un moment dat, să spunem „j”273, PO(k) depăşeşte un anumit prag de oscilaţie, prag 

prestabilit şi „precizat” în . Este evident faptul că, atâta timp cât acest prag nu este depăşit,  este 

inert în sensul că PU(i,k) asociat PO(k) nu exercită nici un fel de acţiune asupra variaţiei acestuia din urmă. La 

momentul „j”, însă (sau, cum am precizat, atunci când baza de acţiune intră în celula de acţiune „j”),  

atinge pragul menţionat şi-şi modifică rata de acţiune274. Modificarea ratei de acţiune va modifica masa de 

                                                           
272 O particularizare se poate face pentru cazul multiplicativ. T(u) = Tu; R(y) = wy. Atunci operatorul de reglare prin conexiune 

inversă este: . Operatorul de reglare prin conexiune inversă se mai numeşte multiplicatorul conexiunii inverse. 

Conexiunea inversă este utilă în reglarea acţiunilor sau activităţilor atât în sensul dinamicii acestora cât şi în cel al stabilizării 

sistemului acţional. Conexiunea inversă pozitivă amplifică abaterile efectului actual faţă de cel normat, conducând  la destabilizarea 

sistemului, conexiunea inversă negativă reduce abaterea menţionată având ca rezultat stabilizarea sistemului acţional. 

Conexiunea directă şi conexiunea inversă se referă doar la ocazia dată a acţiunii analizate. Totuşi, există situaţii în care cauza este 

supradeterminată de o conexiune în viitor, anticipativă (aşteptarea raţională), numită feed-before şi care, deşi aparţine altei ocazii, 

altei coordonate locative, influenţează intrarea ocaziei respective înainte de producerea efectului său. 

Atât în cadrul acţiunilor elementare cât şi, mai ales, în cel al acţiunilor complexe (activităţilor), există o pluralitate de cauze şi, de 

asemenea, efecte multiple. Aceasta înseamnă că se produc o multitudine de conexiuni între cauze şi efecte. 
273 Pentru a nu introduce mai multe notaţii decât este necesar (briciul lui Occam), vom echivala momentul de timp la care se 

produce trecerea bazei de acţiune într-o nouă celulă de acţiune chiar cu numărul de ordine al celulei în care trece baza de 

acţiune corespunzătoare caroiajului instituţional respectiv.  
274 Aşa cum am arătat şi în paragrafele anterioare, este prezumată ideea că, în interiorul unei celule de acţiune, SFA nu este, 

propriu-zis, pasiv, ci el acţionează în mod invariabil, exercitând, în mod constant, aceeaşi masă de acţiune (rata de acţiune 

multiplicată cu baza de acţiune).  
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acţiune, chiar în ipoteza în care caroiajul instituţional este uniform275. Se poate scrie, în acest caz simplificat,: 

 (desigur, am putea utiliza aici o scriere formală adecvată cazului discret, dar preferăm 

să folosim una adecvată cazului continuu din două motive: a) este un caz mai general, care cuprinde cazul discret 

ca pe un caz particular; b) este posibil să avem nevoie de calcul diferenţial în paragrafele următoare, ceea ce cere, 

de asemenea, formalizarea de tip continuu). Aşadar PO(k) (sau, mai bine zis, indicatorul relevant care descrie, din 

interesul cercetătorului, procesul-obiect în cauză) este modificat (în sensul indicat de semnul algebric al mărimii 

dr(t)) cu mărimea dE(t). Având în vedere faptul că, prin definiţie (mai exact, prin verificarea predicatelor necesare, 

menţionate anterior) un SFA are acţiune anticiclică, rezultă că PU(i,k) „întoarce” PO(k), prin intermediul SFA(t,i), 

cu mărimea indicată de masa de acţiune dE(t).  

De fapt, putem avea următoarele situaţii standard: 

(a) Intensitate constantă  a acţiunii SFA 

a.1. Caroiaj uniform şi portofoliu de rate de acţiune uniform. 

Să presupunem că PO(k) evoluează în aşa fel încât, la momentul „j”, oscilaţiile sale determină intrarea  

în celula de acţiune cu numărul de ordine „j”276. În acest caz, avem situaţia descrisă în aliniatul precedent, cu titlu 

exemplificativ, . Se observă imediat faptul că este 

suficient să se ştie doar numărul de ordine al celulei de acţiune şi dimensiunea (constantă) a celulei de acţiune 

pentru a determina variaţia masei de acţiune a SFA. În felul acesta se poate determina variaţia masei de acţiune 

nu numai faţă de momentul iniţial ci şi faţă de orice alt moment de „mişcare” a bazei de acţiune pe caroiajul 

instituţional. Să presupunem că avem două momente de timp, asociate cu două treceri ale bazei de acţiune dintr-

o celulă în alta, „h”, respectiv „q”, unde . Să notăm cu , respectiv cu numerele de ordine ale celulelor 

de acţiune corespunzătoare celor două momente de timp selectate. Atunci se poate determina variaţia masei de 

acţiune corespunzătoare trecerii la celula de acţiune , respectiv a trecerii la celula de acţiune , comparativ 

cu celula de acţiune iniţială277, astfel: , respectiv: . Conform celor spuse mai sus, 

ambele variaţii ale masei de acţiune se raportează la momentul iniţial (la celula de acţiune cu numărul de ordine 

„0”). Putem, însă, să determinăm variaţia masei de acţiune nu numai faţă de momentul iniţial ci şi în momentul 

                                                           
275 Desigur, atât caroiajul instituţional (grila de praguri care conduce la variaţia ratei de acţiune) cât şi „portofoliul” de rate de 

acţiune asociat caroiajului instituţional pot fi ne-uniforme: de exemplu, caroiajul instituţional poate fi crescător/descrescător 

(din punctul de vedere al dimensiunii celulelor de acţiune), după cum şi portofoliul de rate de acţiune asociate celulelor de 

acţiune poate fi crescător/descrescător. Pentru a atinge maximul de generalitate, putem spune că nici variaţia dimensiunii 

celulelor de acţiune, nici variaţia ratelor de acţiune nu trebuie neapărat să fie monotonă. Mai degrabă, aşa cum ni se pare, şi 

aici poate fi acceptată curba logistică, atât pentru variaţia bazelor de acţiune cât şi pentru variaţia ratelor de acţiune. 
276 Vom admite că numerotarea celulelor de acţiune se face în ordinea naturală a specificării lor în caroiajul instituţional. 

Aceasta înseamnă că, de fapt, nu există o relaţie biunivocă între momentele de timp în ordinea lor naturală şi numerele de 

ordine ale celulelor de acţiune; de exemplu, la un moment p > h, se poate trece de la celula de acţiune p la celula de acţiune k, 

unde p < k. Acesta este motivul pentru care recomandăm insistent cititorului să ia în considerare numerele de ordine ale 

celulelor de acţiune şi nu ordinea temporală naturală a momentelor. 
277 Celula de acţiune iniţială este considerată a avea implicit numărul de ordine „0”. 
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„q” faţă de momentul „h”. Pentru aceasta este suficient să notăm . Atunci putem scrie: 

. 

Din punct de vedere grafic, variaţia masei de acţiune în această ipoteză se poate reprezenta ca în Figura 15: 

 

Figura 15. Variaţia masei de acţiune în cazul caroiajului uniform şi a ratei de acţiune uniforme 

a.2. Caroiaj neuniform278 şi portofoliu de rate de acţiune uniform. 

În acest caz, variaţia masei de acţiune poate fi scrisă: 

, unde cu  s-a notat creşterea 

absolută a dimensiunii celulei de acţiune în momentul „j” faţă de dimensiunea celulei de acţiune de referinţă (în 

cazul examinat aici, celula de acţiune de referinţă este celula din momentul imediat anterior „j-1”). Dacă notăm 

cu  coeficientul (indicele) de creştere a dimensiunii celulei de acţiune în momentul „j” faţă de momentul „j-1” 

(adică ), atunci relaţia anterioară devine: . Stabilirea variaţiei 

masei de acţiune faţă de momentul „0” este imediată: . 

Faţă de un moment oarecare „z”, unde , variaţia masei de acţiune279 în momentul „j” va fi, evident: 

. 

                                                           
278 Nu dezvoltăm „speciile”: celule de acţiune crescătoare, descrescătoare sau logistice, deoarece raţionamentul este absolut 

similar, mutatis mutandis. 
279 Ipoteza aditivităţii variaţiilor masei de acţiune (implicită în cele de mai sus) este, desigur, extrem de discutabilă, deoarece 

ignoră efectele de scară, efectele de amortizare, feed-back-urile posibile ca şi anticipaţiile formate în urma acţiunii SFA. Pentru 

moment, însă, suntem interesaţi doar de o descriere a logicii generale, prezumtive, a acţiunii SFA şi nu de acţiunea lor actuală. 
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Din punct de vedere grafic, situaţia este descrisă în Figura 16: 

 

Figura 16. Variaţia masei de acţiune în cazul caroiajului neuniform şi a ratei de acţiune uniforme 

(b) Intensitate variabilă a acţiunii SFA 

b.1. Caroiaj instituţional uniform şi portofoliu de rate de acţiune neuniform280. 

Ne aflăm, cu acest caz, în situaţia în care caroiajul este omogen (celulele de acţiune au aceeaşi dimensiune) dar 

rata de acţiune variază atunci când se trece de la o celulă de acţiune la alta.  

Să scriem relaţia care stabileşte variaţia masei de acţiune: 

, 

unde . 

Şi în acest caz putem stabili variaţia masei de acţiune faţă de momentul iniţial: 

. Faţă de un moment oarecare „z”, unde , variaţia 

masei de acţiune în momentul „j” va fi, evident:  

. 

                                                           
280 Nu dezvoltăm „speciile”: rate de acţiune crescătoare, descrescătoare sau logistice, deoarece raţionamentul este absolut 

similar, mutatis mutandis. 
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Din punct de vedere grafic, vom avea următoarea reprezentare (Figura 17): 

 

Figura 17. Variaţia masei de acţiune în cazul caroiajului uniform şi a ratei de acţiune neuniforme 

b.2. Caroiaj instituţional neuniform şi portofoliu de rate de acţiune neuniform. 

Acesta este cazul cel mai general care se poate proiecta în legătură cu un SFA. Relaţia analitică pentru stabilirea 

variaţiei masei de acţiune este: 

 

Pentru stabilirea variaţiei masei de acţiune faţă de momentul iniţial, relaţia devine: 

. Faţă de un moment oarecare „z”, unde 

, variaţia masei de acţiune în momentul „j” va fi, evident:  

 

Din punct de vedere grafic, avem următoarea reprezentare sinoptică (Figura 18): 

rată de acţiune

b
a

z
ă
 d

e
 a

c
ţi

u
n

e

Bj

B  = 2Bj+1 j

rj rj+1

dB

dr

     jj

B

1j iBiridE 

     
j1j

r

1j
iBidridE 



                       
       11tBtr

1tB1trtBtBtrtrtdBtdrtdE

jj1j1j

j1jj1j1jj1jjjj1j,j









          







 



j

1s

s

j

1s

s

j

1s

ss00

j

1s

s0,j jtBtrtdEtdE

jz 

            







 



j

1zs

s

j

1zs

s

j

1zs

ss00

j

1zs

sz,j zjtBtrtdEtdE



92 

 

 

Figura 18. Variaţia masei de acţiune în cazul caroiajului neuniform şi a ratei de acţiune neuniforme 

Caseta 3. Intensitatea (viteza) variaţiei masei de acţiune a stabilizatorilor fiscali automaţi 

Dacă vom considera rata de acţiune ca fiind variabila calitativă a acţiunii PU asupra PO, iar baza de acţiune ca fiind variabila 

cantitativă a acestei acţiuni, atunci rata de acţiune ar putea fi considerată ca exprimând viteza cu care PU influenţează 

(anticiclic) PO. 

În Figura 19 este reprezentat cazul portofoliului uniform al ratelor de acţiune, în Figura 20 cazul portofoliului crescător al 

ratelor de acţiune, în Figura 21 cazul portofoliului descrescător al ratelor de acţiune, iar în Figura 22 cazul portofoliului logistic 

al ratelor de acţiune: 

 

Figura 19 
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Figura 20 

 

Figura 21 
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Figura 22 

 4.8. Sisteme („portofolii”) de stabilizatori fiscali automaţi 

Problema pe care ne propunem s-o dezbatem în acest paragraf se referă la posibilitatea (evocată deja în 
paragrafele anterioare) ca unui proces-umbră dat să-i fie „alocaţi” mai mulţi SFA. Această posibilitate este 
fundamentată de propunerea de tipologie a SFA (prezentată mai sus), tipologie care permite concatenarea, în 
timp sau în spaţiu, a mai multor SFA care, împreună, să realizeze funcţia prestabilită asupra procesului-obiect. Cu 
alte cuvinte, se pune problema ca unui PU să i se asocieze un „portofoliu” de SFA care, printr-o concatenare 
specifică, în timp şi spaţiu, să realizeze, într-un mod concertat, funcţia prestabilită privind reducerea/eliminarea 
oscilaţiilor indezirabile ale output-ului. 

4.8.1. Economicitate şi fiabilitate/eficacitate în funcţionarea PU 

Vom aduce în discuţie posibilitatea unui trade-off între principiul raţiunii suficiente (PRS) – care cere ca numărul 

SFA asociat unui PU să fie minim – şi principiul redundanţei (PR) – care cere existenţa unor „replici” ale SFA281 în 

cadrul PU în cauză. Într-un anumit sens, principiul raţiunii suficiente ar trebui să asigure economicitatea282 

funcţionării PU în timp ce principiul redundanţei are ca finalitate eficacitatea. Cum se ştie, eficienţa realizează 

optimul dintre economicitate şi eficacitate, prin urmare cele două principii pot asigura, împreună, tocmai eficienţa 

funcţionării PU. Aşadar, dacă principiul raţiunii suficiente este mai degrabă un principiu de tip economic 

(reducerea „cheltuielilor”, măsurate în număr de SFA alocaţi unui proces-umbră dat), principiul redundanţei este 

mai degrabă un principiu tehnic (reducerea probabilităţii de ne-funcţionare a procesului-umbră). În context, este 

posibilă identificarea unui prag la care minimizarea cheltuielilor menţionate să coexiste cu maximizarea fiabilităţii 

                                                           
281 Să observăm faptul că, în timp ce principiul raţiunii suficiente are în vedere economicitatea funcţionării SFA, principiul 

redundanţei are în vedere fiabilitatea/eficacitatea funcţionării SFA. De fapt, mai exact ar fi dacă ne-am referi nu la funcţionarea 

SFA ci la funcţionarea procesului-umbră în cauză. Prin urmare, trade-off-ul evocat poate fi menţionat în legătură cu 

economicitatea vs fiabilitatea/eficacitatea funcţionării proceselor-umbră. 
282 Se poate spune acest lucru deoarece esenţa principiului raţiunii suficiente are conotaţii… economice, în sensul că presupune 

existenţa unui număr minim de SFA (adică a unei „cheltuieli” minime) care să asigure realizarea funcţiilor prestabilite ale 

acestora. 
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procesului-umbră. De fapt, acest prag ar trebui să determine numărul corect de SFA care pot fi alocaţi unui proces-

umbră economicos şi fiabil (EF). Un EF-proces-umbră este, aşadar, un proces-umbră optimizat pe baza celor două 

principii discutate. Este de menţionat, aici, în primul rând, faptul că nu există nici o legătură între numărul necesar 

de SFA şi numărul dezirabil de asemenea SFA: astfel, numărul necesar de SFA este, de regulă, mai mic decât 

numărul dezirabil de SFA, ca urmare a impactului principiului redundanţei. În al doilea rând, trebuie precizat faptul 

că, în funcţie de mecanismul concret implementat pentru funcţionarea procesului-umbră, unii SFA necesari pot 

avea nevoie de SFA redundanţi, alţii nu. Această determinare este, mai degrabă, una empirică decât una teoretică, 

deoarece este puternic influenţată de cazualitate.  

4.8.2. Construirea „portofoliului” de SFA asociat unui PU 

Posibilitatea conceperii unui „portofoliu”283 de SFA asociaţi unui PU dat derivă din trei caracteristici (care sunt şi 

criterii de clasificare) ale SFA: a) lungimea unui SFA; b) lăţimea unui SFA; c) conectivitatea unui SFA. 

(a) din perspectiva lungimii unui SFA, se pune problema dacă, atunci când un SFA acţionează nu direct asupra 
variabilei finale la care ne aşteptăm să apară corecţia privind amortizarea oscilaţiilor, ci asupra unei 
variabile intermediare, urmând ca efectul asupra variabilei finale să se transmită prin mecanismele 
economice dictate de teoria economică acceptată. Să luăm un exemplu, rata de impozitare a venitului: 
acest SFA acţionează în mod nemijlocit asupra venitului brut, urmând ca, prin intermediul mecanismului 
economic al înclinaţiei marginale spre consum să se producă variaţia consumului, care, la rândul său, va 
determina variaţia cererii agregate care, la rândul său, va determina variaţia PIB. Prin urmare, avem patru 
mecanisme concatenate, logic şi cronologic: 1) acţiunea ratei de impozitare asupra bazei de impozitare 
(venitul brut); 2) acţiunea variaţiei venitului asupra variaţiei consumului; 3) acţiunea variaţiei consumului 
asupra variaţiei cererii agregate; 4) acţiunea cererii agregate asupra ofertei agregate (PIB), adică netezirea 
scontată a oscilaţiilor output-ului. Observăm că, de fapt, în mecanismul global descris, nu acţionează decât 
un SFA, restul efectelor producându-se prin simpla acceptare a teoriei economice care descrie 
cauzalitatea fenomenului analizat284. Prin urmare, conform definiţiei lungimii unui SFA, nu putem avea 
doi sau mai mulţi SFA în procesul de netezire a oscilaţiilor output-ului (adică, nu putem avea portofolii de 
SFA din perspectiva lungimii unui SFA) decât în cazul în care fie teoria economică acceptată nu asigură 
asupra transmiterii impulsului de netezire de la SFA până la variabila finală vizată, fie canalele de 
transmitere a impulsului menţionat sunt alterate (din cauze conjuncturale, care nu pun în discuţie 
valabilitatea teoriei economice). În acest din urmă caz, mai ales, este posibilă concatenarea unuia sau a 
mai multor SFA suplimentari care să compenseze deficienţele de transmitere a impulsului SFA originar 
până la variabila finală vizată. Acest (aceşti) SFA va (vor) considera ieşirea de la SFA anterior logic285 ca 
intrare (bază de acţiune) pentru ei înşişi. Din punct de vedere grafic, cele menţionate pot fi reprezentate 
ca în Figura 23 (cazul unui singur SFA de lungime k+1), respectiv Figura 24 (cazul introducerii unui al doilea 

                                                           
283 Precizăm că ne referim exclusiv la cazul unor portofolii sincronice (care există şi funcţionează într-un singur „ciclu” de 

acţiune a PU asupra PO). Cazul în care am avea „portofolii diacronice” este, în opinia noastră, lipsit de sens, deoarece el 

presupune, pur şi simplu, repetarea ciclului acţional al unui portofoliu sincronic (repetare care poate fi necesară fie din cauza 

unei funcţionări neeficace a SFA sau a portofoliului sincronic de SFA, fie din cauza unei oscilaţii prea mari a output-ului, 

oscilaţie care nu poate fi absorbită într-un singur ciclu de acţiune al portofoliului sincronic –  deşi, unii cititori ar putea obiecta 

că acest ultim caz poate fi reductibil la primul caz, adică la non-eficacitatea portofoliului sincronic). 
284 În cazul nostru, fiind vorba despre teoria economică keynesiană, care postulează cererea agregată ca variabilă de comandă 

a procesului macroeconomic. 
285 În cazul portofoliilor sincronice, de regulă, anterioritatea logică este echivalentă cu anterioritatea cronologică, dar pot fi şi 

excepţii. Cu alte cuvinte, concatenarea SFA în portofoliul sincronic poate fi fie în serie (ieşirea unui SFA este intrare – bază de 

acţiune – pentru următorul SFA, în sens cronologic), fie în paralel (ieşirea unui SFA este intrare – bază de acţiune – pentru 

următorul SFA, în sens logic). 
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SFA de lungime k, din cauza „înfundării” canalului de transmitere a impulsului de la primul SFA, pe baza 
teoremelor teoriei economice acceptate): 

 

Figura 23. SFA unic, de lungime k+1 

 

Figura 24. Introducerea sincronică a unui al doilea SFA, de lungime k 

(b) din perspectiva lăţimii unui SFA, un anumit SFA are impact asupra mai multor variabile macroeconomice, 
variabile care, prin intermediul teoremelor economice ale teoriei acceptate, vor transmite acest impuls 
până la nivelul variabilelor finale vizate. De exemplu, indemnizaţia de şomaj afectează, în acelaşi timp, 
cheltuielile bugetului general consolidat şi venitul disponibil286, impulsul de stabilizare (de reducere a 
oscilaţiilor output-ului) transmiţându-se concomitent pe două canale distincte, prin intermediul 
teoremelor economice ale teoriei acceptate. Din punct de vedere grafic, situaţia unui SFA de lăţime 2 este 
prezentată în Figura 25, iar situaţia introducerii unui al doilea SFA este prezentată în Figura 26 (pe unul 
dintre „culoarele” de acţiune, SFA cu lăţimea 1), respectiv în Figura 27 (pe ambele „culoare” de acţiune, 
un SFA cu lăţimea 1 şi unul cu lăţimea 2): 

                                                           
286 Ambele „ţinte” sunt de categoria cererii agregate, deoarece venitul disponibil se transformă, prin teorema economică a 

înclinaţiei marginale spre consum, în consum, care este componentă directă a cererii agregate interne. 
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Figura 25. SFA unic cu lăţimea 2 

 

Figura 26. Introducerea unui al doilea SFA, cu lăţimea 1, pe un singur „culoar” 
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Figura 27. Introducerea a doi noi SFA, unul cu lăţimea 1, pe un „culoar” şi altul cu lăţimea 2 pe celălalt „culoar” 

(c) din perspectiva conectivităţii unui SFA, vom discuta următoarele chestiuni: 1) afinitatea conectivă dintre 
doi SFA; 2) efectul de sinergie al portofoliului de SFA, la nivelul PU. 

Cu privire la afinitatea conectivă dintre doi SFA, vom spune că, prin această expresie, înţelegem capacitatea celor 
doi SFA implicaţi de a-şi transfera bazele de acţiune unul către celălalt, fără a se genera contradicţii (la nivelul 
teoremelor economice sau la nivel instituţional general), ca urmare a unor incompatibilităţi. Cu alte cuvinte, 
trebuie să ne asigurăm de faptul că rezultatul acţiunii unui SFA este (sau poate fi, după caz) de natura unei baze 
de impozitare a SFA care urmează să-şi exercite acţiunea asupra „ieşirii” primul SFA. Afinitatea conectivă ne 
asigură, de fapt, asupra a două aspecte: a) că „ieşirea” primului SFA este (sau poate fi, după caz) obiect al acţiunii 
celui de-al doilea; b) că acţiunea celui de-al doilea SFA nu este contradictorie cu acţiunea primului SFA, adică dacă 
acţiunea celui de-al doilea SFA nu anulează (sau micşorează, după caz) efectul obţinut în urma acţiunii primului 
SFA. Aşadar, afinitatea conectivă este un concept care stabileşte că o mulţime dată de SFA poate sau nu să 
constituie un portofoliu de SFA, adică, încă, dacă acea mulţime de SFA este coerentă, consistentă şi are acţiune 
convergentă (la nivelul ansamblului) cu scopul final urmărit. 

Efectul de sinergie al portofoliului de SFA este o consecinţă directă şi necesară a afinităţii conective, deoarece 
nerealizarea afinităţii conective conduce cu necesitate la nerealizarea efectului sinergic al portofoliului de SFA. 
Prin urmare, avem şi aici un posibil test de efectivitate (tot în sensul popperian al termenului), adică nerealizarea 
efectului de sinergie implică nerespectarea afinităţii conective în proiectarea portofoliului de SFA. 

Desigur, conectivitatea SFA stă şi la baza analizelor pe care le-am făcut mai sus privind proiectarea portofoliului 
de SFA plecând de la caracteristicile de lungime şi lăţime a unui SFA.  Mai exact spus, introducerea unui SFA de 
lungime diferită faţă de SFA originar sau introducerea unui SFA de o lăţime oarecare pe una dintre variabilele 
afectate în mod nemediat de către SFA originar, nu se poate face decât respectând regulile privind conectivitatea 
SFA (în mod deosebit, afinitatea conectivă despre care am vorbit). 

 4.9. Remarci finale 

4.9.1. Privind aspectele conceptuale 

Politicile publice de ajustare sunt specii de politici publice care intervin în mod indirect în economie. Există două 

categorii de politici publice de ajustare: politici publice de ajustare explicite, respectiv politici publice de ajustare 
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implicite. Prima categorie este de tip discreţionar, cea de-a doua este de tip non-discreţionar. Costul cel mai 

relevant pentru o PPA este costul său de oportunitate. Acesta poate fi pus în evidenţă de studiul de impact asociat 

oricărei PPA. Sub aspectul costului economic, PPA de tip non-discreţionar este mai „ieftină” decât una de tip 

discreţionar (ca urmare, îndeosebi, a costului de implementare mai mic). Transformările elementare (rezultate în 

urma acţiunii sau intervenţiei prin PPA) sunt în număr de 8, referitoarea la o anumită stare a sistemului economic: 

1) provocarea dispariţiei; 2) tolerarea conservării; 3) prevenirea dispariţiei; 4) tolerarea dispariţiei; 5) prevenirea 

apariţiei; 6) tolerarea apariţiei; 7) provocarea apariţiei; 8) tolerarea absenţei. Între politica fiscală discreţionară şi 

cea non-discreţionară apar asemănări (generate de caracteristicile proprii unei politici fiscale, ca specie de PPA), 

deosebiri (generate de sintaxa diferită cu care fiecare categorie de politică fiscală îşi construieşte propriul discurs) 

şi intercondiţionări (generate de aspectele practice de operaţionalizare a politicii fiscale). Ca dezirabilitate, politica 

fiscală non-discreţionară trebuie să prevaleze în filosofia fiscală, în general. Stabilizatorul fiscal automat (SFA) 

reprezintă un dispozitiv instituţional  care asigură caracterul non-discreţionar al instrumentelor fiscale 

operaţionalizate prin intermediul său. Finalitatea SFA este de a reduce volatilitatea output-ului macroeconomic. 

SFA este un dispozitiv instituţional structural, ceea ce-i conferă o natură de feed-back negativ. Eficacitatea 

acestuia este o funcţie de rata sa de acţiune şi de baza sa de acţiune, în condiţii de granularitate instituţională 

dată a politicii fiscale. Un SFA are cinci predicate suficiente (instituţionalitatea, structuralitatea, relevanţa 

macroeconomică, anti-ciclicitatea şi supra-proporţionalitatea) şi 2 predicate necesare generate de predicatele 

suficiente (funcţionalitatea şi inflexionalitatea). SFA îşi transmit impulsul de stabilizare a volatilităţii PIB fie în mod 

non-mediat (într-un singur ciclu cauzal) fie în mod mediat (în mai multe cicluri cauzale). Transmiterea impulsului 

de stabilizare al SFA presupune existenţa unei proceduri sui-generis (non-deliberativă) de activare a SFA. Medierea 

în transmiterea impulsului de stabilizare presupune asumarea unui model teoretic al procesului economic. 

Plecând de la caracteristicile de funcţionare a stabilizatorilor fiscali automaţi, pot fi identificate 10 criterii 

independente între ele de clasificare a SFA. Pe baza celor 10 criterii de clasificare sunt identificaţi şi caracterizaţi 

5 SFA distincţi (mai bine zis, 5 clase de SFA distincţi): 3 SFA de natura prelevării de venituri publice (impozitarea 

venitului personal, impozitarea profitului corporativ şi prelevările cvasi-fiscale) şi 2 SFA de natura transferurilor 

(indemnizaţii de şomaj şi transferuri de natura asistenţei sociale). SFA acţionează prin variaţia masei de acţiune 

asupra variabilei responsabile (direct sau indirect) de oscilaţiile output-ului. Variaţia masei de acţiune depinde de 

caroiajul instituţional (celula de acţiune) şi de rata de acţiune. Intensitatea acţiunii SFA este o funcţie de caracterul 

uniform/neuniform al caroiajului instituţional, respectiv al portofoliului de rate de acţiune. Unui PU i se poate 

asocia nu numai un SFA ci un „portofoliu” de SFA, concatenaţi în timp şi spaţiu, pe baza afinităţii conective dintre 

doi asemenea SFA. În principiu, un „portofoliu” de SFA este unul de tip sincronic, în sensul că producerea efectului 

concertat se înregistrează la nivelul unui singur ciclu reglator cu privire la oscilaţiile indezirabile ale output-ului. 

Construirea „portofoliului” de SFA este supus acţiunii concomitente a două principii: a) principiul raţiunii 

suficiente; b) principiul redundanţei, iar această acţiune conduce la optimul dintre economicitate şi eficacitate, 

adică la eficienţă. 

4.9.2. Precauţii metodologice 

Rezultatele obţinute în studiu sunt rezultate generale, abstracte. Operaţionalizarea acestor rezultate în 

proiectarea efectivă a unei politici fiscale care să instrumentalizeze stabilizatorii fiscali automaţi trebuie să aibă în 

vedere următoarele precauţii metodologice: 

a. implementarea stabilizatorilor fiscali automaţi trebuie făcută într-o structură de filozofie fiscală, aşa încât 
să se obţină valoarea adăugată efectivă din creşterea gradului de discreţionaritate a politicii fiscale; 
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b. în concatenarea stabilizatorilor fiscali automaţi între ei, dar, mai ales, în concatenarea acestora cu 
instrumentele discreţionare existente sau nou introduse, după caz, trebuie să se ţină cont de specificul 
(uneori contradictoriu) canalelor de transmitere a celor două categorii de instrumente; 

c. lungimea şi lăţimea stabilizatorilor fiscali automaţi sunt esenţiale în asigurarea performanţei acestora; 

d. mix-ul dintre politica fiscală şi politica monetară trebuie asigurat încă din faza de proiectare a 
stabilizatorilor fiscali automaţi, pentru a nu compromite efectul de sinergie specific acestora. 
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5. SUSTENABILITATEA SURSEI DE FINANŢARE 

 5.1. Proces, resurse, mediu şi sustenabilitate 

Problema sustenabilităţii se pune, în ultimă instanţă, cu privire la procese (sisteme) economice dar, în instanţe 
mai apropiate din punct de vedere metodologic, ea se pune şi cu privire la mediul procesului (sistemului) precum 
şi cu privire la resursele utilizate de proces. Pentru demersul nostru ulterior, este util să încercăm o precizare a 
acestor chestiuni. 

Orice proces economic se bazează pe trei componente: a) intrări de resurse – input-uri;  
b) ieşiri de efecte – output-uri; c) un proces de transformare a input-urilor în output-uri (cunoscutul black-box din 
teoria sistemelor). Sustenabilitatea procesului este, deci, o funcţie de sustenabilitatea acestor trei componente287. 
Pentru moment, vom presupune că cea de-a treia componentă a procesului – black-box-ul – este sustenabilă în 
sine, [1]288 şi vom analiza doar dependenţa sustenabilităţii procesului de sustenabilitatea intrărilor şi ieşirilor, 
respectiv de sustenabilitatea mediului. 

Vom realiza analiza noastră pe baza următoarei organizări a celor trei componente ale procesului economic 
(Figura 28): 
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Figura 28. Corespondenţa dintre tipul de capital şi categoria de resursă economică 

Analizând situaţia descrisă în Figura 28, putem extrage următoarele concluzii: 

1) există o corespondenţă între tipurile de capital identificabile şi categoriile de resurse economice care pot fi 
stabilite. Atât tipurile de capital cât şi categoriile de resurse economice au fost stabilite pe baza 
următoarelor criterii logice289: 

a. criteriul completitudinii: tipurile de capital, respectiv categoriile de resurse economice trebuie să 
acopere întreg câmpul de interes privind procesul economic; 

b. criteriul consistenţei: tipurile de capital, respectiv categoriile de resurse economice trebuie să fie non-
contradictorii între ele; 

c. criteriul independenţei: nici unul dintre tipurile de capital, respectiv nici una dintre categoriile de resurse 
economice nu poate fi dedusă din vreo combinaţie oarecare de alte tipuri de capital, respectiv din vreo 
combinaţie oarecare de alte categorii de resurse economice 

2) corespondenţa dintre tipurile de capital şi categoriile de resurse economice conduce la un proces generativ 
– generarea resurselor economice de către capital, conform următoarei scheme: 

                                                           
287 Desigur, sustenabilitatea procesului nu derivă, în mod aritmetic, din sustenabilitatea, luată în sine, a celor trei componente, 

este vorba, aici, despre dominaţia întregului asupra părţilor, deci trebuie luat în considerare efectul de sinergie al combinării 

celor trei componente în procesul în cauză. 
288 Cu această notaţie trimitem la Note, comentarii, referinţe bibliografice, nr. de ordine [𝑥], de la sfârşitul studiului. 
289 De menţionat că cele trei criterii logice de realizare a unei taxonomii, sunt criterii logice generale, care se aplică la orice 

taxonomie şi nu numai la cele care privesc obiecte economice, cum este cazul discutat aici. 
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a. capitalul natural, împreună cu capitalul de echipament290 generează resursa materială (RMt) şi resursa 
financiară (RF); 

b. capitalul uman generează resursa umană (RU) şi resursa financiară (RF); 

c. capitalul cognitiv generează trei resurse economice: resursa managerială (RM), resursa financiară (RF) 
şi resursa informaţională (RI); 

d. capitalul instituţional generează tot trei resurse economice: resursa managerială (RM), resursa 
financiară (RF) şi resursa formală (RN); 

3)  aşa cum rezultă din cele de mai sus, resursa financiară corespunde fiecărui tip de capital identificabil după 
criteriile logice menţionate. Consecinţa acestui fapt este concluzia că resursa financiară este „opozabilă”, 
din punct de vedere metodologic, oricărui tip de capital. Cu alte cuvinte, resursa financiară este generată 
de fiecare dintre tipurile de capital în parte, într-un mod specific, desigur. [2] Această concluzie va fi de 
folos atunci când vom discuta caracteristicile resursei financiare în cadrul resurselor economice în genere; 

Să observăm, acum, faptul că, din punctul de vedere al tipurilor de capital, mediul procesului economic este 
reprezentat, ca şi resursa financiară, de toate tipurile de capital. Într-adevăr, capitalul natural stă pentru mediul 
natural al procesului economic, în timp ce celelalte tipuri de capital stau, împreună şi în interdependenţele dintre 
ele, pentru mediul economic al procesului economic. [3] Ignorăm, pentru moment şi doar din motive de 
prezentare, faptul evident că mediul economic este parte a mediului natural, fiind generat şi întreţinut de acesta 
(vom constata, chiar, mai departe, faptul că sustenabilitatea procesului economic nu reprezintă altceva, în esenţă, 
decât integrarea structural-funcţională a mediului economic în mediul natural). 

Sinoptic putem reprezenta această constatare ca în Figura29: 
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Figura 29. Corespondenţa dintre tipul de capital, mediul procesului economic şi categoria de resursă economică 

Revenind la rolul black-box-ului, am dori să reţinem un singur element care priveşte aspectele de sustenabilitate 
a procesului şi anume inovaţia. Inovaţia se referă, în sensul ei cel mai general, fie la descoperire (introducerea în 
proces de elemente structurale sau funcţionale inexistente, până în momentul respectiv) fie la dezvoltare 
(asignarea de proprietăţi funcţionale îmbunătăţite, din perspectiva obiectivelor procesului, elementelor existente 
în proces). Din Figura este evident că inovaţia este proprie doar mediului economic, deşi efectele inovaţiei se pot 
repercuta (deseori în sens benefic, uneori în sens malefic) şi asupra mediului natural291. În orice caz, inovaţia, ca 

                                                           
290 Nu ni s-a părut suficient de clar să numim capitalul de echipament cu sintagma „capital fizic”, deoarece poate exista o 

oarecare suprapunere semantică cu capitalul natural care este, şi el, tot capital fizic. 
291 Nu trebuie uitat faptul că, în sens genuin, mediul economic este un mediu natural. Dar, odată ce resursele naturale sunt 

antrenate (indiferent în ce mod sau grad) în procesul economic, acestea devin elemente ale mediului economic şi chiar, în 
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proces social în sine, este de o importanţă cardinală pentru aspectele de sustenabilitate a procesului economic. 
Se poate concluziona asupra faptului că sustenabilitatea procesului economic depinde, pe de o parte, de „zestrea” 
naturală a planetei, în genere, iar, pe de altă parte, de modul în care aceasta este gestionată. Modul de gestionare 
a mediului natural se referă, la rândul său, atât la administrarea „zestrei” menţionate cât şi la inovaţia generată 
de această administrare. În acest sens, se poate vorbi, printr-un oarecare abuz de limbaj, de „creare” de mediu 
natural, prin această expresie înţelegând atât prezervarea sa intergeneraţională (cu orizont de timp nedefinit) cât 
şi generarea, prin inovaţie, de mediu „natural” artefactual292. Organizarea raţionamentelor de mai sus se poate 
face în forma din Figura 30: 

 

Figura 30. Relaţia generală, funcţională, dintre mediul natural şi mediul economic 

Aşadar, din punctul de vedere al sustenabilităţii procesului economic, suntem interesaţi, la nivel minimal, doar de 
mediul economic, iar, la nivel maximal, de mediul economic şi de zona de impact nemijlocit, pe orizont previzibil, 
al acţiunii agentului acţional uman. Zona mediului natural, dincolo de zona de impact nemijlocit, va fi considerată 
ca fiind autosustenabilă, [4] deci nu va „participa” la discuţia noastră din acest studiu. Cu alte cuvinte, atât 
mediului economic cât şi mediului natural aflat în zona de impact nemijlocit a agentului acţional uman, trebuie să 
i se asigure, în mod artificial, principii de sustenabilitate (sau de sustenabilizare, sau de resustenabilizare, după 
caz). Aici apare o chestiune extrem de importantă din punct de vedere metodologic şi chiar din punct de vedere 
teoretic: oare care entitate ar trebui să aibă „prioritate” în proiectarea şi implementarea, de către sistemul 
disipativ [5] uman (societatea umană generică): mediul economic, mediul aflat în zona de impact nemijlocit al 
agentului acţional uman, resursele economice? Răspunsul la o asemenea întrebare legitimă ne va conduce la o 
relaţie structural-funcţională între mediu, proces, resurse şi sustenabilitate. Vom construi răspunsul pe baza 
următoarelor argumente: 

a) entitatea asupra căreia trebuie focalizată condiţia de sustenabilitate este procesul (sistemul) economic; 

b) sustenabilitatea procesului economic este o funcţie de sustenabilitatea resurselor economice; 

c) sustenabilitatea resurselor economice este o funcţie de sustenabilitatea mediului economic; 

                                                           
funcţie de gradul de dezvoltare a procesului economic (dependent, la rândul său, în primul rând, de tehnologie dar nu numai), 

ele capătă o anumită autonomie în raport cu mediul natural-mamă. 
292 Desigur, aici avem un al doilea abuz de limbaj, deoarece un artefact nu poate fi, riguros vorbind, natural. Dar abuzul de 

limbaj este menit să creeze o înţelegere 

metaforică utilă a demonstraţiei noastre. 
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d) sustenabilitatea mediului economic este o funcţie de sustenabilitatea zonei de  impact nemijlocit al 
agentului acţional uman şi de mediul natural aflat în afara zonei de impact nemijlocit al agentului acţional 
uman; 

Să facem următoarele notaţii, pentru formalizările ulterioare: : procesul economic „k”,: : resursa 

economică „i” asignată procesului economic „k”, : resursa naturală asignată resursei economice , 

: mediul economic în care se desfăşoară procesul economic „k”, : zona din mediul natural în care 

procesul economic „k” are impact nemijlocit, pe un orizont de timp previzibil, : mediul natural aflat dincolo 

de , : rezultate ale procesului economic „k”. Să mai notăm cu  funcţia de sustenabilitate a 

variabilei . Pe baza acestor notaţii, putem scrie succesiv: 

 

 

Rezultă aşadar, că, în primă instanţă metodologică, esenţială este sustenabilitatea procesului economic dar, în 
ultimă instanţă metodologică, trebuie asigurată sustenabilitatea mediului natural afectat nemijlocit de procesul 
în cauză şi, în corelaţie cu asta, sustenabilitatea mediului natural global (sau, cel puţin, a mediului natural accesibil 
sistemului disipativ în cauză, într-un orizont de timp previzibil). Această concluzie este extrem de importantă, din 
punctul de vedere al politicilor de asigurare a dezvoltării (creşterii) sustenabile şi trebuie să spunem că este în 
perfect acord teoretic cu modelul entropic al procesului economic, probabil cel mai adecvat model care s-a 
imaginat pentru procese disipative evolutive293.[6] O schemă sinoptică a concluziilor de mai sus se poate prezenta 
ca în Figura 31: 

 

Figura 31. Condiţiile succesive de sustenabilitate:  proces, resurse, mediu economic, mediu natural 

                                                           
293 Aşa cum s-a mai arătat, mediul natural „dotat” cu sisteme disipative non-umane asigură procese staţionare, în timp ce mediul 

natural „dotat” cu sisteme disipative umane generează procese evolutive (adică procese care presupun schimbări calitative). 
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 5.2. Resurse economice sustenabile 

5.2.1. Conceptul şi criteriile resursei economice sustenabile 

Prin resursă economică înţelegem, în general, acea entitate (nu are, deocamdată, importanţă natura entităţii, din 
punct de vedere material sau din punctul de vedere al originii ei – naturală sau artefactuală,) care este rară, 
disponibilă (în sensul economic, adică la un anumit cost de oportunitate) şi utilă într-un proces economic şi care 
este susceptibilă294 să fie atrasă şi folosită în acel proces economic.  

Conferirea caracterului de sustenabilitate unei resurse economice implică, desigur, conferirea către acea resursă 
a particularităţilor prezentate mai sus cu privire la conceptul general de sustenabilitate.  

Vom pune în evidenţă caracteristicile minimale ale unei resurse economice pentru ca ea să fie considerată o 
resursă economică sustenabilă (RES). Aceste caracteristici se constituie, de fapt, în criterii sui-generis de 
identificare a unei resurse economice ca fiind de tip sustenabil. 

În primul rând, o resursă economică este sustenabilă dacă ea constituie, concomitent, un input şi un output al 
procesului economic în cauză. Vom numi această condiţie: condiţia materială a resursei economice sustenabile. 
Condiţia materială a sustenabilităţii resursei economice asigură izomorfismul de natură dintre input-ul şi output-
ul procesului (sistemului) economic. Folosind o diagramă specifică teoriei sistemelor, vom putea prezenta această 
caracteristică astfel (Figura 32): 

 

Figura 32. Condiţia materială mono-ciclu a resursei economice sustenabile 

Desigur, trebuie discutat, aici, şi aspectul cantitativ al problemei: în ce grad, output-ul de aceeaşi natură din proces 
asigură input-ul în ciclul următor al procesului. Deşi această chestiune este importantă pentru asigurarea 
sustenabilităţii resursei economice analizate, ea este, totuşi, o chestiune de grad şi nu una calitativă: din punct de 
vedere calitativ este necesar, deşi nu suficient, ca, în structura output-ului, să se regăsească şi resursa economică 
respectivă. Latura cantitativă va fi discutată imediat. 

De menţionat că output-ul de aceeaşi natură nu trebuie neapărat să rezulte în mod direct din procesul în cauză 
(în acest caz avem, aşa cum se arată în Figura 32, un mono-ciclu al resursei economice), el poate fi generat şi pe 
o „cale” mai complicată, dar important este ca circuitul prin care un input de o anumită natură generează şi un 
output de aceeaşi natură, să se închidă cu caracter de continuitate şi de permanenţă (multi-ciclu al resursei 
economice, Figura 33): 

                                                           
294 Caracterul de potenţialitate a utilizării resursei economice este necesar, din punct de vedere logic, deoarece, aşa cum se ştie, 

atragerea unei resurse economice în circuitul economic este dependentă de o serie de bariere la intrare care trebuie depăşite, 

fie din punct de vedere economic, fie din punct de vedere tehnologic fie din alte perspective (formale, morale etc.). 
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Figura 33. Condiţia materială multi-ciclu a resursei economice sustenabile 

Aşa cum se observă din Figura33 de mai sus, după un prim input, resursa economică „urmărită” de către analist 
nu mai apare explicit în output-urile şi input-urile succesive, până la închiderea circuitului economic. Acest aspect 
nu este necesar, fiind posibil, desigur, ca resursa economică în cauză să apară în mod explicit în analiză, noi, însă, 
am considerat aici cazul cel mai general. De fapt, mult mai probabil este ca, în practică, o anumită resursă 
economică, după o primă constituire ca input într-un proces economic, să-şi schimbe forma de manifestare în 
toate procesele intermediare şi să reapară sub forma naturală sub care a intrat în procesul iniţial abia cu un pas 
înainte de închiderea circuitului economic. Acesta este motivul esenţial pentru care am preferat ca resursa 
economică analizată în speţă să nu mai apară explicit în fazele intermediare ale circuitului economic în cauză. 

În al doilea rând, resursa economică este sustenabilă dacă ea se formează (fie în sistem mono-ciclu, fie în sistem 
multi-ciclu) în cantitate suficientă pentru reluarea, la o rată prestabilită, a procesului în cauză. Problema ratei cu 
care se reia procesul este, aşa cum ni se pare, chestiunea-cheie a întregii discuţii despre sustenabilitate, deoarece, 
în condiţiile actuale, nu mai este implicit faptul că rata unui proces economic trebuie să fie crescătoare şi nici 
măcar că ea trebuie să fie pozitivă. Să analizăm într-un mod mai amănunţit această chestiune. Să considerăm, mai 
întâi că avem de-a face cu un proces economic în care toate variabilele de cuantificare sunt reale (sunt implicit 
deflatate). În acest caz, staţionaritatea procesului se produce, simplificând puţin lucrurile, la rată zero de creştere, 
ri = 0 (unde cu r s-a notat rata reală de creştere). Dacă procesul este crescător, atunci, evident, avem relaţia 
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295,  [7] iar dacă procesul este descrescător, trebuie să avem   (cu „i” s-a notat momentul 

analizei). Aşa cum am arătat mai sus, la discuţia privind conceptul de sustenabilitate, sustenabilitatea unui proces 
este independentă de rata cu acesta evoluează: putem avea la fel de bine un proces sustenabil dacă el este 
staţionar, crescător sau descrescător. Cu alte cuvinte, trendul de evoluţie al procesului nu este cauza efectului de 
sustenabilitate ci, mai degrabă, relaţia de cauzalitate este inversă – trendul de evoluţie al procesului este efectul 
raţionalităţii care asigură sustenabilitatea acelui proces. Din punct de vedere formal296, dacă notăm cu s-proces 
un proces economic care este guvernat de raţionalitatea sustenabilităţii, iar cu d direcţia de evoluţie a procesului 

în cauză (evident, din punct de vedere logic, , unde s-au făcut următoarele notaţii: „s”: 

scădere uniformă a procesului; „cs”: creştere a scăderii procesului; „sc”: scădere a creşterii procesului sau 
deceleraţie; „st”: staţionaritate a procesului; „c”: creştere a procesului; „cc”: creştere a creşterii procesului sau 
acceleraţie)  am putea, aşadar, scrie: 

 

Dacă notăm cu o-proces un proces economic guvernat de raţionalitatea optimizării pe termen scurt (cel mult 
mediu), atunci, din punct de vedere formal, putem scrie următoarele: 

 

Avem, aşadar, de-a face aici cu o inversare, pur şi simplu, a relaţiei de cauzalitate între tipul de raţionalitate a 
procesului economic şi direcţia pe care acesta va evolua. [9] În timp ce, în cazul raţionalităţii bazate pe optimizare, 
direcţia în care va evolua procesul este dependentă de funcţia-obiectiv a modelului de optimizare, în cazul 
raţionalităţii bazate pe sustenabilitate, dimpotrivă, sustenabilitatea procesului depinde de direcţia pe care este 
antrenat procesul. Aşadar, se inversează, cum spuneam mai sus, relaţia de cauzalitate dintre input-ul şi output-ul 
procesului analizat. Numim condiţia cantitativă a relaţiei dintre input-ul şi output-ul procesului economic, 
izomorfism de viteză dintre input-ul şi output-ul procesului (sistemului) economic. [10]  

În al treilea rând, sustenabilitatea unei resurse economice trebuie să se refere la funcţia pe care această resursă 
o are în procesul economic în cauză. Să luăm, drept, exemplu, o resursă economică care verifică extrem de 
puternic condiţia izomorfismului de natură dintre input şi output: resursa umană. Este evident că un proces 
economic în care avem ca input resursa umană (într-un anumit număr, de o anumită calificare etc.) va avea nevoie, 
în ciclul economic297 ulterior, de resursă umană care să îndeplinească funcţiile specifice acestui tip de resursă 
economică. Evoluţia procesului economic poate face, însă, să se producă posibilitatea unei substituiri între resursa 
umană şi resursa de capital fizic (de exemplu, ca urmare a automatizărilor tehnologice), aşa încât necesarul de 
resursă umană în ciclul următor să scadă, în timp ce, în conformitate cu rata de substituţie capital-forţă de muncă, 
[11] să crească necesarul de capital fizic. Această particularitate a resursei economice, de a conserva funcţia pe 
care o îndeplineşte în procesul economic analizat, va fi denumită izomorfism funcţional. Izomorfismul funcţional 
reduce, după cum se poate cu uşurinţă observa, din presiunea primelor două condiţii de sustenabilitate a resursei 
economice: într-adevăr, pentru proces este importat ca el să poată funcţiona la parametrii dezirabili, pe orizontul 
de timp prestabilit. Modul în care se produce combinaţia concretă a resurselor în cadrul procesului este de 
importanţă secundară, de aceea, izomorfismul funcţional poate fi răspunsul practic la multe dintre problemele 
fundamentale pe care le ridică necesitatea schimbării paradigmei actuale, bazate pe raţionalitatea optimizării 

                                                           
295 Explicaţia pur tehnică este scăderea valorii numărului raţional care exprimă rata de variaţie relativă, ca urmare a creşterii 

valorii numitorului fracţiei (rezultat al creşterii procesului în cauză). 
296 Formalizarea unor deducţii sau rezultate ale studiului nostru are o mare importanţă, deoarece ar putea permite, ulterior sau, 

eventual, chiar în cadrul studiului, exerciţii de logică a sustenabilităţii. Această „logicizare” a analizei de sustenabilitate poate 

conduce la stabilirea unor rezultate importante, de tip abstract, imposibil de dedus prin analize clasice, non-formale. [8] 
297 Aici prin ciclu economic înţelegem, pur şi simplu, ciclul de exploatare în înţelesul lui microeconomic. La nivel 

macroeconomic, echivalentul ciclului economic ar fi anul financiar. 
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constrânse, cu paradigma sustenabilităţii. Vom vedea, de fapt, că, atunci când vom trece la analizarea 
sustenabilităţii resursei economice de tip financiar (pe care o vom apela, pur şi simplu, cu expresia „resursă 
financiară”), izomorfismul funcţional este, de departe, cea mai importantă condiţie de sustenabilitate. 

Pe baza celor de mai sus, conchidem asupra faptului că o resursă economică este o resursă sustenabilă, din 
perspectiva unui proces economic298 dat, dacă îndeplineşte, cumulativ, cele trei condiţii de izomorfism dintre 
input-ul şi output-ul acelui proces – izomorfismul de natură, izomorfismul de viteză şi izomorfismul de funcţie. 
Dacă s-ar pune problema ierarhizării acestor condiţii de sustenabilitate, din punctul de vedere al semnificaţiei lor 
(mai bine zis, din perspectiva „forţei” cu care fiecare condiţie, în sine, impune sustenabilitatea resursei în cauză) 
am putea accepta următoarea ordine de importanţă: 1) izomorfismul de funcţie; 2) izomorfismul de viteză; 3) 
izomorfismul de natură. Logica acestei ierarhizări este relativ simplă: într-adevăr, dacă funcţia resursei economice 
analizate este asigurată, atunci nici natura ei şi nici chiar (într-o măsură mai mică, însă) viteza cu care ea este 
reprodusă, nu mai au o semnificaţie prea mare. Lăsând la o parte funcţia, se poate spune, în acelaşi timp, că viteza 
de reproducere (mai exact spus, oportunitatea temporală a reproducerii) a resursei economice este mai 
importantă decât natura ei. Desigur, rolul metodologic al acestei ierarhizări nu trebuie exagerat, deşi ea pune în 
evidenţă, într-un fel, impactul diferit pe care fiecare dintre izomorfismele menţionate îl are asupra calificării unei 
resurse economice ca fiind sau nu sustenabilă. 

Punerea în evidenţă a celor trei condiţii cumulative de sustenabilitate a resursei economice generice pare că a 
lăsat la o parte un „actor” foarte important, dacă nu cumva decisiv pentru orice proces economic: mediul 
procesului (sistemului) economic în cauză. Oare acest „actor” are vreun rol în calificarea resursei economice ca 
fiind sau nu sustenabilă? Vom analiza, în cele ce urmează, acest aspect. 

Mediul economic poate fi descris, din perspectiva interesului acestui studiu, ca fiind „anvelopa” economică a 
procesului economic. Mai exact spus, mediul economic reprezintă, pe de o parte, cauza generală a procesului 
economic299 iar, pe de altă parte, efectul general al acestui proces. În fond, procesul economic nu face altceva 
decât să transforme, temporar şi local, mediul economic din forma sa genuină într-o formă care să fie compatibilă 
cu principiile de existenţă şi evoluţie ale omului şi societăţii. Limitarea mediului economic (atât din punct de 
vedere spaţial – caracteristică supusă, totuşi, unei extinderi generate de ştiinţă) –  cât şi din punct de vedere 
structural (mai bine spus, din punct de vedere al potenţialităţilor) – caracteristică mult mai rigidă, cel puţin pe 
termen mediu –  a condus, în ultimă instanţă, tocmai la geneza actualelor dezbateri cu privire la dezvoltarea 
durabilă şi cu privire la sustenabilitatea proceselor (sistemelor) economice. Aşadar, sustenabilitatea unui proces 
(sistem) economic şi, cu atât mai puţin, sustenabilitatea unui factor al procesului economic – cum ar fi resursa 
economică sau, şi mai particular, resursa financiară – nu pot fi discutate în afara conexiunii cu mediul economic 
în care acel proces a fost generat şi se desfăşoară. Aşa cum s-a arătat mai sus, este suficient, la limită, să se asigure 
sustenabilitatea mediului în care se desfăşoară un proces pentru a pune baze solide sustenabilităţii procesului în 
cauză. 

Prin urmare, o resursă economică – obiect al analizei de sustenabilitate – trebuie considerată ca fiind asignată nu 
doar procesului economic în cauză ci şi mediului economic imediat (MEI)300 al acelui proces (sistem) economic. 
Această dublă asignare a unei resurse economice generice conduce la necesitatea ca sustenabilitatea ei să fie 
analizată nu doar la nivelul procesului în cauză ci, mai degrabă, la nivelul mediului economic care este implicat în 
circuitul economic caracteristic multi-ciclului menţionat mai sus (adică multi-ciclului care asigură „regăsirea” 

                                                           
298 Este extrem de important de subliniat faptul că sustenabilitatea unei resurse economice concrete nu poate fi evaluată decât 

în raport cu un proces economic concret. Cu alte cuvinte, sustenabilitatea resursei economice este un concept asignat, deşi nu 

întru totul contingent. 
299 Avem, aici, (aşa cum cititorul informat poate observa cu uşurinţă) o aplicaţie mai largă a cunoscutului principiu antropic. 
[12] 
300 Expresia „mediu economic imediat” are următoarea conotaţie în materialul de faţă: mediul economic care furnizează, în 

ultimă instanţă, input-ul procesului economic analizat şi care primeşte, în primă instanţă, output-ul acelui proces. [13] Vorbim, 

desigur, tot timpul, despre resurse economice care verifică condiţia izomorfismului de natură deşi se poate arăta cu uşurinţă 

faptul că precizarea este valabilă pentru orice resursă economică generică. 



109 

 

formei naturale a resursei economice). Această concluzie este deosebit de importantă din punct de vedere 
metodologic dar, mai ales, din punct de vedere managerial, întrucât permite un concept mai relaxat al 
sustenabilităţii, atât din punct de vedere temporal cât şi din punct de vedere structural şi funcţional. 

5.2.2. Conceptul şi criteriile resursei financiare sustenabile 

Este evident faptul că toate consideraţiile şi concluziile puse pentru resursa economică sustenabilă sunt valabile 
şi se aplică şi categoriei de resursă financiară sustenabilă. Acest rezultat se fundamentează pe faptul că resursa 
financiară este o subcategorie (subspecie) a resursei economice generice.[14]   Aplicarea concretă a acestora se 
poate face, însă, numai pe baza definirii analitice a resursei financiare, ca o subspecie a categoriei de resursă 
economică. Iar pentru definirea analitică a resursei financiare sustenabile, este necesară analiza delimitărilor 
conceptuale pe care le putem face între această resursă şi resursa economică în general.301  

Prima diferenţă specifică a resursei financiare în raport cu resursa economică generică este aceea că resursa 
financiară se prezintă sub formă de monedă. Prin monedă înţelegem activul financiar cu cea mai mare lichiditate 
(sau, ceea ce este echivalent din punct de vedere logic, cu cel mai mic cost de tranzacţie). Desigur, nu este câtuşi 
de puţin relevant aici faptul care priveşte starea actuală în care se prezintă moneda: cash sau scriptic, curent sau 
viitor etc. De menţionat şi faptul că nu are importanţă, aici, nici dacă moneda respectivă se constituie în activ 
economic efectiv sau este doar o creanţă a procesului (sistemului) economic asupra mediului său economic. Deşi, 
în ultimă instanţă, într-o economie de schimb monetară, orice activ economic (deci orice resursă economică) este 
exprimat(ă) sau exprimabil(ă) în monedă, să reţinem că, în cazul resursei financiare, exprimarea în monedă este 
singura posibilă, deci este necesară, pe când, în cazul celorlalte resurse economice, exprimarea acestora în 
monedă este subsidiară exprimării în unităţi naturale, fiind, deci, contingentă. 

A doua diferenţă specifică a resursei financiare în raport cu resursa economică generică este aceea că resursa 
financiară este supusă unei uzuri exclusiv exterioare, generată de mediul economic şi nu, ca în cazul celorlalte 
resurse economice, unei uzuri care are atât o cauzalitate internă (utilizarea resursei în procesul economic302) cât 
şi una externă (generată de mediul economic în care se desfăşoară procesul în cauză303. „Uzura”, din cauze externe 
procesului economic, a resursei financiare se referă, desigur, la fenomenul de scontare. Ca urmare a acestui 
fenomen, puterea de cumpărare a unei sume monetare variază în timp, introducând atât riscuri cât şi incertitudini. 
Cazul cel mai frecvent este cel al reducerii valorii reale a unei sume monetare (de exemplu, din cauza inflaţiei 
monetare), ceea ce face să se producă o uzură sui-generis a resursei financiare. Faptul că uzura resursei financiare 
este generată exclusiv de mediul economic al procesului este un aspect important, deoarece acest fenomen poate 
fi tratat din perspectiva teoretică şi metodologică a riscului sistemic (ca şi riscul generat de variaţia cadrului 
normativ, care produce uzura resursei formale). 

A treia diferenţă specifică este aceea că resursa financiară este convertibilă, aproape imediat304, în oricare dintre 
celelalte resurse financiare, cu o singură excepţie: resursa formală.[17]  Această caracteristică este, deseori, 
responsabilă de o anumită confuzie care se face între resursa financiară şi celelalte resurse economice (cu excepţia 
completă a resursei formale şi cu excepţia parţială a resursei informaţionale) şi anume aceea că, de fapt, celelalte 
resurse economice, însumate valoric, dau tocmai resursa financiară. Pe lângă faptul că această apreciere este 
inexactă şi confundă o serie de planuri de analiză la care ne vom referi mai departe, ea ne obligă să facem câteva 
consideraţii mai generale care vor conduce la o clasificare a resurselor economice şi din punctul de vedere al 
semnificaţiei lor cauzale (să ne amintim că unul dintre criteriile de identificare a resurselor economice sustenabile 
                                                           
301 Cu alte cuvinte, vom căuta diferenţele specifice care stau faţă de genul proxim (resursa economică), adică vom construi o 

definiţie de tip aristotelic. 
302 Cazul resursei umane sau a resursei materiale reprezentată de capitalul fizic. [15]  
303 Cazul resursei de management, al resursei informaţionale şi, mai ales, cazul resursei formale. 
304 Desigur, aici intră şi alte condiţionări, cum ar fi structura ofertei de celelalte resurse economice sau elasticitatea acestei 

oferte la variaţia cererii de resurse economice (sau de factori de producţie), ceea ce face ca această convertire să nu fie tocmai 

imediată. Totuşi, pe fond, putem face abstracţie, deocamdată, de aceste constrângeri care introduc anumite întârzieri în 

convertire, importantă fiind posibilitatea principială a acestei convertiri. [16] 
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era cel al funcţiei sau rolului – criteriul izomorfismului funcţional). Consideraţiile noastre în context sunt 
următoarele: 

a. resursele economice pot fi evaluate dintr-o perspectivă cauzală, pe baza matricei cauzale aristotelice. 
În acest sens, se poate realiza următoarea corespondenţă (Figura 34): 

 Categoria cauzală 

Materială 
(causa materialis) 

Eficientă 
(causa eficiens) 

Formală 
(causa formalis) 

Finală 
(causa finalis) 

Resursa materială x    

Resursa umană  x   

Resursa managerială   x  

Resursa financiară  x   

Resursa informaţională   x  

Resursa formală   x  

Figura 34. Caracteristica de cauzalitate a resurselor economice 

Aşadar, resursa financiară reprezintă, alături de resursa umană, causa eficiens a procesului economic. Ei bine, 
tocmai în acest sens, se poate vorbi despre posibilitatea ca resursa financiară să fie convertibilă în orice altă 
resursă economică (cu excepţia, menţionată deja, a resursei formale). Cu alte cuvinte, orice resursă economică 
este dependentă de posibilitatea procurării ei, adică este dependentă de finanţarea ei, adică de convertirea 
resursei financiare în resursa economică în cauză. Această posibilitate trebuie luată cu precauţiile necesare din 
următoarele motive: 1) resursa financiară poate fi convertită în resursa non-financiară „i” doar dacă această 
resursă non-financiară este disponibilă pe piaţă; 2) această disponibilitate trebuie să verifice condiţiile impuse de 
causa finalis a procesului (sistemului) economic analizat305 (nivel, structură, calitate, dinamică etc.); 3) de multe 
ori, resursa financiară are doar o existenţă potenţială (virtuală), de exemplu, credibilitatea, ceea ce face ca mediul 
economic al procurării resurselor non-financiare să devină „vâscos”. 

b. între cele şase resurse economice, resursa financiară constituie condiţie de realizare şi de punere în 
operă a celorlalte resurse economice (cu excepţia totală a resursei formale şi cu excepţia parţială a resursei 
informaţionale). Prin urmare, resursa financiară ar putea garanta, în ultimă instanţă, existenţa tuturor celorlalte 
resurse economice. Acesta este sensul exact în care resursa financiară este considerată resursă de sustenabilitate 
pentru procesul economic. [19] Prin urmare, apare aici o disociere a problemei sustenabilităţii cu privire la resursa 
financiară: a) pe de o parte se pune problema sustenabilităţii resursei financiare în sine (şi pe acest aspect se va 
concentra studiul nostru); b) pe de altă parte, se pune problema sustenabilităţii celorlalte resurse economice, 
sustenabilitate care este condiţionată, parţial, tocmai de sustenabilitatea resursei financiare. Aşadar, observăm 
că sustenabilitatea resursei financiare este, cum am spus deja mai sus, o condiţie existenţială necesară (evident, 
nu suficientă) pentru sustenabilitatea celorlalte resurse economice şi, deci, pentru sustenabilitatea procesului 
(sistemului) economic analizat. 

A patra diferenţă specifică este aceea că resursa financiară are nu numai o componentă obiectivă (masa monetară 
disponibilă sau potenţială) ci şi o componentă subiectivă. Această componentă subiectivă se referă la 
credibilitatea de care se bucură posesorul resursei financiare pe piaţa economică. De această credibilitate 
depinde, în mod hotărâtor, sustenabilitatea procesului economic, deoarece ea condiţionează sustenabilitatea 
(procurării) celorlalte resurse economice. Literatura dedicată analizei financiare a introdus aici un termen specific, 
cel de good-will, care semnifică tocmai acest aspect imponderabil al firmei, strâns legat de credibilitatea 

                                                           
305 Aşa cum se observă din Figura 34, causa finalis nu are corespondent în nici una dintre resursele economice ale procesului. 

Acest lucru este natural, deoarece resursele economice reprezintă, din punct de vedere praxiologic, mijloace şi nu scopuri (în 

afară de cazul în care se consideră omul ca scop ultim al oricărei acţiuni umane individuale sau sociale, dar această accepţiune 

este prea largă pentru obiectivele studiului de faţă). [18]  
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acesteia.306 Prin urmare, potenţialul de sustenabilitate asigurat de resursa financiară depinde şi de acest element 
imponderabil, care, din punct de vedere logic, se constituie fie într-o constrângere, fie într-o rigiditate, după caz. 

A cincea diferenţă specifică este aceea că resursa financiară nu urmează niciodată un mono-ciclu al procesului 
economic. Cu alte cuvinte, resursa financiară nu se regăseşte ca atare (ca natură) în output-ul imediat al procesului 
economic, adică, încă, din punctul de vedere al formalizărilor propuse cu privire la mediul economic imediat al 

procesului economic, resursa financiară nu se va afla niciodată în , unde cu „j” s-a notat tocmai resursa 

financiară. În cele mai multe cazuri, resursa financiară se va afla în  dar pot fi şi cicluri mai lungi de 

„recuperare” a acestei resurse. Această caracteristică face, probabil, cea mai substanţială diferenţă între resursa 
financiară şi restul resurselor economice. Caracteristica discutată aici este „responsabilă” de faptul că 
sustenabilitatea resursei financiare (şi, pe cale de consecinţă, sustenabilitatea procesului economic, din 
perspectiva resursei financiare) trebuie evaluată pe termen cel puţin mediu (recomandabilă este, însă, abordarea 
pe termen lung şi foarte lung), pe de o parte, precum şi la nivel global (sau cu o extindere spaţială cât mai mare 
[20]) pe de altă parte.  

Sintetizând cele de mai sus, vom spune, aşadar, că, prin resursă financiară sustenabilă înţelegem acea resursă 

financiară capabilă să fie regăsită, în conformitate cu direcţia urmată de procesul în cauză, (

) în output-ul unui multi-ciclu consistent şi închis, pe termen previzibil maxim, aşa încât resursele economice ale 
procesului (cu excepţia completă a resursei formale şi cu excepţia parţială a resursei informaţionale) să poată fi 
procurate în ritmul, cantitatea şi structura reclamate de proces307.  

 5.3. Surse sustenabile pentru resursa financiară 

5.3.1. Conceptul de sursă financiară 

În secţiunile anterioare ale studiului s-au discutat toate aspectele structurale ale conceptului de sustenabilitate a 
procesului economic, din perspectiva resursei financiare. Cu alte cuvinte, s-a pus în evidenţă conceptul de resursă 
financiară sustenabilă, în raport cu celelalte resurse economice, cu procesul economic în cauză, cu mediul 
economic în care se desfăşoară procesul respectiv, cu mediul natural imediat (mediul natural afectat, în mod 
nemijlocit şi pe un orizont de timp previzibil, de impactul agentului acţional uman) şi, în cele din urmă, cu mediul 
natural în accepţiunea sa globală (desigur, sublunară). 

Toate aceste elemente constituie, însă, doar baza teoretică şi metodologică pentru a încerca decuparea variabilei 
esenţiale pentru asigurarea sustenabilităţii procesului economic: sursa sustenabilă de resurse financiare. Într-
adevăr, din perspectiva asigurării sustenabilităţii procesului economic, resursa financiară este „output-ul” specific 
al sursei financiare (sau, mai exact, al sursei de resursă financiară), prin urmare, important, cu adevărat, este să 
se identifice existenţa (condiţiile de existenţă, criteriile de identificare, criteriile de suficienţă şi de necesitate, 
mecanismele de funcţionare etc.) şi sustenabilitatea acestei surse. Secţiunea de faţă este dedicată acestei 
problematici. 

Vom încerca, aşadar, să cădem de acord asupra conceptului de sursă de finanţare308. Înţelesul intuitiv al acestui 
concept este acela care trimite la un dispozitiv (de natură instituţională, desigur) care „produce” resursa 
financiară. Aşadar, resursa financiară care, aşa cum am arătat mai sus, este unul dintre output-urile procesului 
economic, nu se prezintă cercetătorului (şi, desigur, nici observatorului direct sau agentului acţional direct) ca 
atare, ci doar ca potenţialitate a unei surse financiare. Cu alte cuvinte, resursa financiară nu reprezintă, în general 
vorbind, decât o actualizare locală (atât în timp cât şi în spaţiu) a potenţialităţilor unei surse financiare. În acest 

                                                           
306 Cititorul mai analitic poate găsi, aici, sugestii interesante legate de aspectele de histerezis sau chiar de ergodicitate ale firmei 

non-financiare. 
307 Desigur, un anumit gap (fie la nivelul cantităţii, fie al calităţii, al structurii sau al ritmului), poate fi acceptat doar dacă el se 

află în interiorul unei marje acceptabile prestabilite care nu afectează sustenabilitatea procesului economic. Aici rolul 

analizorilor de gap este fundamental.  
308 Uneori vom folosi, în mod perfect substituibil, şi conceptul de sursă financiară sau, mai riguros, sursă de resurse financiare. 

j1o

j2o

 cc,c,st,sc,cs,sd
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context, se poate spune că sursa financiară denotă mecanismul instituţional (schema instituţională) prin care se 
generează resursa financiară, pe baza convertirii output-ului procesului economic în cauză, în monedă. 

Principalele semnificaţii ale definiţiei propuse pentru conceptul de sursă financiară309 par a fi următoarele: 

a) sursa financiară este un mecanism, adică un sistem de interacţiuni orientate convergent spre un scop: 
acela de a genera resursa financiară; 

b) mecanismul implicat de conceptul de sursă financiară este un mecanism de tip instituţional, cu alte 
cuvinte el este proiectat, implementat şi, eventual, controlat310 prin intermediul normelor (vorbim tot 
timpul despre norme codificate şi nu despre norme informale). Evident, aceste norme pot fi induse atât 
de mediul economic cât şi de procesul (sistemul) în cauză însuşi (de obicei, există un mix coerent al celor 
două surse de norme); 

c) mecanismul implicat de sursa financiară este unul necesar procesului economic. Aceasta înseamnă că 
procesul economic este „dotat” în mod necesar (obligatoriu) cu un asemenea dispozitiv instituţional care 
să genereze resursa financiară ca urmare şi în marja desfăşurării procesului economic însuşi. Concluzia 
este aceea că apare imposibil ca un proces economic să nu dispună de un asemenea dispozitiv de generare 
a resursei financiare; 

d) mecanismul implicat de sursa financiară reprezintă o interfaţă specifică (de natură informaţională şi 
formală) cu mediul economic în care se desfăşoară procesul economic în cauză. Aceasta înseamnă că, aşa 
cum am precizat şi mai sus, generarea resursei financiare este rezultatul cooperării dintre procesul 
(sistemul) economic în cauză şi mediul economic (în sens larg) în care funcţionează acel proces. De altfel, 
s-ar putea, chiar, aserta faptul că sursa financiară este un mecanism prin care output-ul procesului 
economic este convertit, pe baza unei „gramatici” economice specifice, în resursă financiară.  

În concluzie, având în vedere faptul că, într-o economie de schimb monetar, cum sunt toate economiile moderne, 
contrapartida financiară a output-ului unui proces economic este contrapartida care se bucură de cea mai mare 
preferinţă (ca urmare, cum se ştie, a lichidităţii maxime pe care o deţine în raport cu alte categorii de active, deci, 
ca urmare a costului minim de tranzacţie311 implicat de această contrapartidă), se poate spune, aşa cum am propus 
deja, că sursa financiară reprezintă mecanismul prin care output-ul unui proces economic este convertit în 
contrapartida sa cea mai lichidă: moneda. Aici apare, totuşi, o chestiune importantă, pe care dorim s-o discutăm, 
în scopul completării definiţiei sursei financiare. Oare sursa financiară transformă în monedă doar output-ul 
procesului economic în cauză? Răspunsul este, evident, pozitiv. Într-adevăr, deşi sursa financiară poate genera 
resurse financiare şi pe baza economisirii (fie din trecut, fie din viitor – de exemplu, prin credit bancar) sau pe baza 
emisiunii de acţiuni sau obligaţiuni, în general, şi aceste posibilităţi de generare a resursei financiare sunt, din 
punct de vedere logic, tot convertiri ale output-ului (în sens larg, al) procesului economic. De exemplu, 
contractarea unui credit bancar este rezultatul „vânzării” credibilităţii (solvabilităţii, rentabilităţii, lichidităţii etc.) 
procesului (sistemului) în cauză; procurarea de resurse financiare prin emiterea de acţiuni reprezintă convertirea 
în monedă, prin „vânzare”, a dreptului de proprietate al procesului (sistemului), după cum procurarea de resurse 
financiare prin vânzarea de obligaţiuni reprezintă convertirea în monedă („vânzare”) a rentabilităţii economice a 
procesului (sistemului) analizat. Condiţia pentru asigurarea acestei omogenităţi conceptuale a definiţiei sursei 
financiare (care asigură şi simplitatea ei, în acelaşi timp, lucru de dorit într-o cercetare ştiinţifică fundamentală) 
este, desigur, acceptarea unui concept extins al output-ului unui proces (sistem) economic către mediul său 

                                                           
309 Sperăm că pare destul de evident faptul că sursa financiară nu este o componentă nici  a procesului economic în sine şi nici 

a mediului economic în sine, ci reprezintă un „output” al interacţiunii dintre procesul economic şi mediul economic. Cu alte 

cuvinte, sursa financiară constituie un element de interfaţă dintre proces şi mediul său. [21] 
310 Aici, termenul de controlat trebuie înţeles în sensul de „controlling” şi nu în sensul de „inspection”.  
311 Reamintim că, prin cost de tranzacţie al unui activ, se înţelege costul implicat de utilizarea acelui activ. 
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economic. În baza unui asemenea concept extins privind output-ul312, se poate accepta ideea că sursa financiară 
nu face altceva decât să convertească în monedă acest output. 

5.3.2. Condiţiile suficiente şi necesare ale unei surse financiare sustenabile  

5.3.2.1. Preliminarii conceptuale 

Pe baza semnificaţiilor prezentate deja ale conceptului de sustenabilitate, precum şi pe baza definiţiei sursei de 
resurse financiare, se poate aborda, acum, conceptul de sursă sustenabilă de finanţare sau sursă financiară 
sustenabilă. Aceasta înseamnă, în esenţă, să se găsească acele caracteristici care, adăugate celor identificate la 
sursa financiară „obişnuită” sau care, căpătând unele specificităţi ce urmează a fi precizate, conferă sursei 
financiare caracterul de sustenabilitate.  

În acest paragraf ne vor interesa condiţiile pe care le îndeplineşte (sau, dacă este vorba despre un deziderat, 
condiţiile pe care ar trebui să le îndeplinească) o sursă sustenabilă de finanţare (sau, ceea ce este echivalent, o 
sursă financiară sustenabilă). Este uşor de observat faptul că, aşa cum s-a pus problema, este vorba despre 
stabilirea condiţiilor necesare şi suficiente pe care le are o sursă financiară sustenabilă.  

În primul rând, să precizăm conceptul de condiţii suficiente. Prin condiţii suficiente ale unei surse financiare, 
pentru ca aceasta să devină sursă financiară sustenabilă, se înţelege condiţiile care, odată verificate, transformă 
sursa financiară într-o sursă financiară sustenabilă sau, din perspectiva analistului, permite ca sursa financiară să 

fie considerată, în mod legal,  o sursă financiară sustenabilă. Din punct de vedere logic, dacă notăm cu  o 

sursă financiară sustenabilă şi dacă notăm cu  mulţimea condiţiilor suficiente care transformă o sursă 

financiară într-o sursă financiară sustenabilă, atunci se poate scrie: , unde cu  s-a notat 

implicaţia logică. Cu alte cuvinte, „dotarea” unei surse financiare cu predicatele conţinute de mulţimea , 

face ca acea sursă financiară să devină o sursă financiară sustenabilă. 

În al doilea rând, să precizăm conceptul de condiţii necesare. Prin condiţii necesare ale unei surse financiare 
sustenabile înţelegem condiţiile pe care le verifică, în mod obligatoriu, o asemenea sursă. Din punct de vedere 

logic, dacă notăm cu  mulţimea condiţiilor necesare ale unei asemenea surse financiare, atunci se poate 

scrie: . Prin urmare, o sursă financiară sustenabilă se va caracteriza prin toate predicatele pe care 

le conţine mulţimea . 

În principiu, , deoarece, dacă ar exista un predicat în  care nu s-ar regăsi în , atunci ar 

trebui să acceptăm faptul că nu avem de-a face, în mod legal, cu o sursă financiară sustenabilă. Aceasta înseamnă 

că, din punct de vedere funcţional, odată ce o sursă financiară ( ) verifică predicatele din , devenind o 

, atunci ea capătă o serie de caracteristici (predicate) noi, generate de noua stare a sursei financiare, 

predicate care nu se regăsesc printre cele ale mulţimii313 . Dacă notăm cu  mulţimea predicatelor noi 

pe care le capătă o sursă financiară prin trecerea ei la starea de sursă financiară sustenabilă, atunci se poate scrie: 

. 

                                                           
312 Este suficient, de exemplu, să se considere drept output al unui proces (sistem) economic, orice impact pe care procesul 

(sistemul) în cauză, îl are asupra mediului economic sau asupra zonei de impact nemijlocit din mediul natural, indiferent de 

forma de manifestare a acelui impact: bunuri, servicii, informaţii, externalităţi pozitive sau negative, şomaj (sau absorbţie a 

forţei de muncă), inflaţie (sau deflaţie or dezinflaţie), concentrare a proprietăţii (sau, dimpotrivă, omogenizare a ei), presiuni 

pentru reglementare (sau, dimpotrivă, pentru dereglementare) etc. 
313 Avem, aici, un exemplu tipic de efect de sinergie sau, cum se mai spune, de dominaţie a părţilor de către întreg. [22] 
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Fie un element oarecare (un predicat despre SF),  din mulţimea . Adică, , unde „i” este un 

contor. Atunci, avem cu necesitate următoarea relaţie de apartenenţă: , sau, în alţi termeni: 

. În acelaşi timp, este posibil (deşi nu este obligatoriu) să avem un element (un 

predicat despre SFS), sau mai multe asemenea elemente,  din mulţimea , care să nu aparţină mulţimii 

, adică  şi, în acelaşi timp, . Desigur, raţionamentul de mai sus este riguros doar 

dacă punem o condiţie pentru mulţimea contoarelor care numără elementele de tip , respectiv . Dacă 

notăm cu , mulţimea indicilor pentru predicatele , şi cu  mulţimea indicilor pentru predicatele , 

aşadar, , respectiv , atunci condiţia va fi: .  

Diagrama generală a celor spuse mai sus se poate prezenta ca în Figura35: 

 

Figura 35. Logica condiţiilor suficiente şi necesare ale sursei financiare sustenabile 

5.3.2.2. Stabilirea condiţiilor suficiente314 

Să vedem, acum, care ar trebui să fie condiţiile suficiente pentru ca o sursă financiară să devină o sursă financiară 
sustenabilă. Vom presupune că există o asemenea sursă financiară, adică acel dispozitiv instituţional capabil să 
convertească output-ul unui proces economic în monedă.  

Vom dezvolta discuţia în direcţia unui nucleu dur de asigurare a sustenabilităţii sursei financiare (indiferent de 
faptul că această sursă financiară funcţionează la nivel microeconomic – de exemplu, o firmă, fie ea financiară sau 
non-financiară – sau la nivel macroeconomic – de exemplu, dispozitivul fiscal al guvernului). Această orientare 
este necesară în scopul de a identifica caracteristicile cele mai generale, din perspectiva suficienţei, aşa încât, prin 
particularizarea dorită, să se obţină condiţiile suficiente de sustenabilitate pentru o sursă financiară dată.  

Pe baza tuturor rezultatelor obţinute până acum, considerăm că o listă a predicatelor (o listă a membrilor mulţimii 

) care să asigure sustenabilitatea unei surse financiare generice ar putea fi următoarea. Vom construi 

această listă, mai întâi, din perspectiva tuturor „actorilor” implicaţi în asigurarea sustenabilităţii creşterii şi 
dezvoltării, aşa cum au fost aceştia analizaţi mai sus. Apoi, vom sintetiza lista predicatelor care se impun, din 
perspectiva suficienţei, pentru sursa financiară însăşi. 

                                                           
314 Deşi mulţi autori încep cu condiţiile necesare, considerăm că, din punct de vedere logic, ordinea trebuie să fie condiţii 

suficiente – condiţii necesare, deoarece, cel puţin în cazul discutat aici, din punct de vedere metodologic, sursa financiară 

sustenabilă încă nu există, ea trebuie să devină. Or devenirea sursei financiare la stadiul de sursă financiară sustenabilă reclamă 

verificarea condiţiilor suficiente. 
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I. LISTA PREDICATELOR SUFICIENTE PENTRU ELEMENTELE CARE ÎNTREŢIN PROCESUL ECONOMIC 

a. Lista predicatelor suficiente pentru procesul economic în sine 

1. integrarea procesului economic implicat 

 notaţia predicatului: ; 

 definiţia predicatului: capacitatea procesului economic de a furniza output-uri care să fie absorbite 
de mediul economic în care se desfăşoară procesul în cauză (cu alte cuvinte, output-ul procesului 
economic să constituie element al cererii economice solvabile)315; 

 funcţia predicatului: asigurarea, pe un orizont de timp previzibil, a posibilităţii convertirii output-ului 
în monedă (cu alte cuvinte, acest predicat asigură condiţia esenţială pentru funcţionarea sursei 
financiare); 

 mod de cuantificare: stabilitatea relativă a cifrei de afaceri a procesului economic în cauză. 

2. competitivitatea procesului economic implicat 

 notaţia predicatului: ; 

 definiţia predicatului: capacitatea procesului economic de a furniza output-uri care să fie considerate, 
în mediul economic aferent procesului respectiv, ca având puţini înlocuitori pe termen mediu, sau, la 
limită, ca având un cost de oportunitate relativ ridicat pentru substituirea sa316; 

 funcţia predicatului: asigurarea, pe un orizont de timp previzibil, a certitudinii convertirii output-ului 
în monedă (cu alte cuvinte, acest predicat asigură condiţia esenţială pentru funcţionarea, fără riscuri 
sau cu riscuri minime, a sursei financiare); 

 mod de cuantificare: elasticitatea de substituire a output-ului procesului economic în cauză. 

b. Lista predicatelor suficiente pentru resursele economice 

b.1. Pentru resursele economice non-financiare 

1.  izomorfismul de natură317 

 notaţia predicatului: ; 

 definiţia predicatului: regăsirea, cel puţin la acelaşi nivel calitativ al randamentului economic specific, 
a celor două categorii de resurse economice în structura output-ului; 

 funcţia predicatului: asigurarea, pe un orizont de timp previzibil, a capitalului uman şi a capitalului de 
tip know-how (capitaluri care asigură resursele active ale procesului, adică acele resurse care 
antrenează, conform funcţiei de producţie specifice, toate celelalte resurse economice implicate în 
proces); 

                                                           
315 Semnificaţia acestui predicat, este, mai degrabă, aceea ca output-ul procesului economic să fie convergent cu cererea 

mediului economic, sau, încă, output-ul procesului să se afle pe „lista” obiectelor economice care compun cererea din mediul 

economic. În acest sens, predicatul mai poate fi denumit şi „convergenţa output-ului procesului economic cu cererea mediului 

economic”, dar termenul de integrare pare destul de potrivit pentru semnificaţiile menţionate, aşa că-l vom păstra. [23] 
316 Atragem atenţia cititorului să nu tragă concluzia, din această definiţie, că s-a descris o situaţie de monopol. Cu toate acestea, 

trebuie menţionat şi faptul că monopolul îndeplineşte în mod necesar această condiţie, fără ca ea să fie condiţie suficientă de 

monopol, ceea ce verifică consideraţiile făcute anterior cu privire la relaţiile de incluziune dintre  şi . În acelaşi 

timp, din punct de vedere semantic, este evident, credem, faptul că trăsătura de competitivitate ar putea fi considerată un 

monopol sui-generis (monopolul asupra costului minim de oportunitate a alegerii, de exemplu).  
317 Predicatul este valabil doar pentru resursa umană şi resursa managerială. 
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 mod de cuantificare: randamentul factorial (în cazul resursei de management, randamentul se 
stabileşte prin misiuni specifice de audit al performanţei. [𝟐𝟒] 

 2. izomorfismul funcţional318 

 notaţia predicatului: ; 

 definiţia predicatului: asigurarea, prin intermediul celor trei componente de output, a exercitării 
funcţiilor acestor componente, pentru ciclul economic următor; 

 funcţia predicatului: evitarea, pe un orizont de timp previzibil, a şocurilor posibile ca urmare a 
nesuprapunerii modificărilor structurale ale input-urilor necesare cu modificările structurale ale 
output-urilor efective; 

 mod de cuantificare: menţinerea ratelor marginale de substituire între resursele economice ale 
procesului, în funcţie de output-ul concret din fiecare ciclu economic, în marjele posibile din punct 
de vedere tehnologic, normativ şi economic. 

b.2. Pentru resursa financiară 

1. izomorfismul de viteză 

 notaţia predicatului: ; 

 definiţia predicatului: asigurarea convertirii output-ului procesului economic în monedă, (indiferent 
de înlănţuirea multi-ciclurilor în procesul economic în cauză sau între mai multe procese economice 
corelate funcţional) în interiorul unui gap temporal care asigură lipsa riscului de nefinanţare; 

 funcţia predicatului: evitarea, pe un orizont de timp previzibil, a şocurilor posibile ca urmare a 
nesuprapunerii modificărilor structurale ale input-urilor necesare cu modificările structurale ale 
output-urilor efective; 

 mod de cuantificare: gap-ul temporal fără risc de nefinanţare.319 

c. Lista predicatelor suficiente pentru mediul economic 

c.1. Sistemul fiscal-bugetar 

1. transparenţa sistemului fiscal-bugetar 

 notaţia predicatului: ; 

 definiţia predicatului: predictibilitatea320, fără costuri de tranzacţie (sau la costuri de tranzacţie care 
reprezintă cel mai mic cost de oportunitate) a deciziilor de politică fiscală şi bugetară, pe un orizont 
de timp pe termen cel puţin mediu (existenţa unei strategii fiscal-bugetare pe termen cel puţin mediu 
sau a unui cadru bugetar pe termen cel puţin mediu321); 

                                                           
318 Predicatul este valabil doar pentru resursa materială, resursa informaţională şi resursa formală. 
319 Aici avem, desigur, ceva asemănător cu cazul stocării de resurse materiale sau cu cazul optimizării portofoliului de active, 

deoarece, ca şi în aceste ultime două cazuri, este vorba despre minimizarea costului de oportunitate generat de apariţia riscului 

de nefinanţare 
320 Este evident faptul, sperăm, că transparenţa politicii fiscal-bugetare şi predictibilitatea acesteia, din perspectiva procesului 

economic, sunt noţiuni perfect interşanjabile. 
321 Aşa după cum se ştie, instrucţiunile Comisiei Europene pentru elaborarea Programului de convergenţă de către statele 

membre ale UE (dar nemembre ale UEM), aşa cum va fi şi România de la 01.01.2007, cer ca toate predicţiile din cadrul acestui 

program să se bazeze pe un cadru bugetar pe termen mediu, iar pentru unele domenii (cum ar fi sustenabilitatea sistemului de 

pensii) se cere chiar un termen lung. 
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 funcţia predicatului: asigurarea, pe un orizont de timp previzibil, a posibilităţii luării în calculul 
strategiei procesului economic în cauză, a deciziilor respective (prin anticiparea impactului, respectiv 
prin construirea, de către proces, a propriilor funcţii de reacţie la aceste decizii); 

 mod de cuantificare: minimizarea pierderilor impredictibile la nivelul procesului economic în cauză. 

2. competenţa322 anticiclică a sistemului fiscal-bugetar 

 notaţia predicatului: ; 

 definiţia predicatului: capacitatea instituţională dar şi efectivitatea practică a sistemului fiscal-
bugetar (a ministerului de resort), de a acţiona (de a lua măsuri instituţionale) anti-ciclice sau de a 
contracara, total sau parţial, efectul pro-ciclic al acţiunilor altor actori instituţionali; 

 funcţia predicatului: asigurarea, pe un orizont de timp previzibil, împotriva formării de cercuri 
vicioase (pe baza reacţiilor de tip feed-back pozitiv), atât în sensul creşterii proceselor economice cât 
şi în sensul scăderii lor [𝟐𝟓]; 

 mod de cuantificare: indicatorii de tip dezinflaţie323 pentru diverse variabile macroeconomice, reale 
sau simbolice. 

3. gradul de dominanţă fiscală 

 notaţia predicatului: ; 

 definiţia predicatului: prevalenţa, în materia politicilor de ajustare macroeconomică, a regulilor şi 
ţintelor fiscale, în raport cu obiectivele şi ţintele monetare324; 

 funcţia predicatului: corelarea dinamicii ofertei de monedă (adică a surselor monetare325) cu 
dinamica deficitelor sectorului public; 

 mod de cuantificare: gradul de „acomodare” a politicii monetare la politica fiscală. 

c.2. Sistemul monetar-bancar326 

1. transparenţa sistemului monetar-bancar327 

 notaţia predicatului: ; 

                                                           
322 Aici, termenul de competenţă nu se referă la obişnuitele stipulări din normele de organizare şi funcţionare a unei structuri 

instituţionale date, ci are semnificaţia unei capacităţi de natura abilităţii, a potenţialului efectiv de acţiune. Acest termen trebuie 

văzut în lumina în care pierderea, de către politica monetară (odată cu aderarea României la UE), a competenţei proprii (a 

independenţei) de acţiune anti-ciclică, lasă această obligaţie de ajustare macroeconomică pe seama politicii fiscal-bugetare. 
323 Aici folosim termenul de dezinflaţie (preluat din fenomenologia monetară) cu privire la oricare indicator cantitativ 

macroeconomic (real sau monetar), cu sensul de scădere a vitezei de variaţie (scădere a vitezei de creştere, dacă fenomenul în 

cauză este crescător, respectiv scădere a vitezei de scădere, dacă fenomenul în cauză este unul descrescător). Pentru tipologia 

logică, completă, a unor asemenea fenomene. 
324 Reamintim cititorului faptul că dominanţa fiscală introduce în economie ceea ce se numeşte un model non-ricardian (spre 

deosebire de modelul ricardian, care implică o dominanţă monetară). 
325 Dorim să facem o precizare extrem de importantă în legătură cu expresia „sursă monetară” şi cu corelaţia dintre această 

expresie şi expresia „sursă financiară”. Prin sursă monetară înţelegem un „bazin” monetar, de exemplu, o bancă, fără nici o 

legătură cu output-ul procesului în cauză şi, posibil, fără nici o legătură directă cu nici un output al vreunui proces economic 

din mediul economic în cauză. Sursa financiară, în schimb, are o legătură directă şi, uneori, exclusivă cu un anumit proces 

economic (chiar dacă deţine o anumită autonomie în raport cu acesta), fiind o sursă personalizată, asignată. 
326 Această exprimare, puţin mai neobişnuită, este menită să includă în concept atât banca centrală cât şi sistemul bancar 

comercial. 
327 Toate caracteristicile acestui predicat (cu excepţia notaţiei, desigur) sunt analoge celui cu aceeaşi denumire de la sistemul 

fiscal-bugetar, cu singura deosebire că se referă la politica monetară şi de credit monetar. 
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2.    stabilitatea financiară a sistemului monetar-bancar 

 notaţia predicatului: ; 

 definiţia predicatului: capacitatea instituţională dar şi efectivitatea practică a sistemului monetar-
bancar (în primul rând, a băncii centrale), de a proiecta, implementa şi controla consolidarea bancară; 

 funcţia predicatului: asigurarea, pe un orizont de timp previzibil, a disciplinei financiare, precum şi 
asigurarea împotriva formării de substitute monetare (arierate, euroizare), a încălcării normelor 
privind decontările financiare etc.; 

 mod de cuantificare: indicatori specifici care să măsoare tendinţele (trendurile) diferitelor elemente 
care descriu stabilităţi, staţionarităţi, funcţii de reacţie etc. [26]. 

3. gradul de sterilizare monetară 

 notaţia predicatului: ; 

 definiţia predicatului: ponderea pe care o are masa monetară medie sterilizată, pe un orizont de timp 
previzibil, în masa monetară totală din economie; 

 funcţia predicatului: împiedicarea deplasării curbei LM328 ca răspuns la variaţia masei monetare 
(ofertei de monedă), variaţie determinată, în principal, de fluxurile nete de capital la graniţa 
economică; 

 mod de cuantificare: calculul coeficientului respectiv de sterilizare. 

c.3. Balanţa de plăţi externe (deschiderea mediului economic) 

1. gradul de acoperire a deficitului de cont curent prin datorie publică externă 

 notaţia predicatului: ; 

 definiţia predicatului: ponderea pe care o deţine contractarea de datorie publică externă directă în 
acoperirea contabilă a deficitului de cont curent; 

 funcţia predicatului: asigurarea, pe un orizont de timp previzibil, a autonomiei fluxurilor de capital, la 
graniţa economică, aşa încât reglarea echilibrului extern să depindă cât mai puţin de intervenţia de 
îndatorare publică externă directă; 

 mod de cuantificare: calculul coeficientului respectiv de acoperire. 

II. LISTA PREDICATELOR SUFICIENTE PENTRU SURSA FINANCIARĂ. 

Pe baza predicatelor stabilite, din perspectiva sustenabilităţii, pentru principalii „actori” care joacă în marja sursei 

financiare sustenabile, vom stabili, acum, lista predicatelor care trebuie să facă parte din mulţimea , aşa 

încât o sursă financiară care verifică aceste predicate să devină o sursă financiară sustenabilă. 

În primul rând, este necesară o sistematizare şi o abstractizare a predicatelor stabilite mai sus, în scopul de a 
identifica caracteristici predicative care să transforme o sursă financiară obişnuită într-una sustenabilă. Este utilă 
de asemenea, evaluarea semnificaţiei pe care fiecare dintre aceste predicate o are din perspectiva sustenabilităţii 
pe care este chemat s-o genereze sau s-o conserve. Vom realiza această examinare sub forma unui tabel 
centralizator (Figura 36): 

                                                           
328 Aşa cum se ştie, curba LM (Liquidity-Money) modelează politica monetară, mai exact, echilibrul dintre cerere şi ofertă pe 

piaţa monetară. Deplasările curbei LM, generate de apariţia de gap-uri între cererea şi oferta de monedă, generează variaţii ale 

output-ului (PIB) şi ale ratei dobânzii, cu impact asupra echilibrului macroeconomic intern. 
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Figura 36 Concordanţa/discordanţa dintre variaţia predicatelor şi variaţia sustenabilităţii 

IPE

CPE

INnf

RE

IFnf

RE

IVf

RE

Tfb

ME

Cacfb

ME

DFfb

ME

Tmb

ME

CBmb

ME

SMmb

ME

DPEbpe

ME



120 

 

În al doilea rând, vom spune că, în fond, sustenabilitatea este o specie a unui gen mai larg, fiabilitatea. La rândul 
ei, fiabilitatea unui proces (sistem) este o funcţie de mai multe caracteristici ale acestuia329 (Figura 37):  

 

Figura 37 Cadrul conceptual de generare a fiabilităţii (sustenabilităţii) 

Aşadar, procesul (sistemul) poate fi considerat a avea patru caracteristici (predicate) de bază (atomice): mărimea: 

 (nivelul, eventual, cantitativ), analiticitatea:  (gradul de dezvoltare structurală internă), comunicarea intra-

sistem:  (capacitatea informaţională de a dizolva perturbările de tip feed-back pozitiv) şi redundanţa:  
(proprietatea de a avea componente paralele, homo-funcţionale). Analiticitatea combinată cu comunicarea intra-

sistem generează predicatul numit diferenţiere :  (un fel de personalizare a procesului, în mediul economic), 

diferenţierea combinată cu mărimea generează predicatul numit autonomie:  (grad de independenţă 
funcţională în raport cu mediul economic) iar autonomia combinată cu redundanţa generează predicatul numit 

fiabilitate:  pe care, fără a mai căuta distincţii prea analitice, o asociem cu predicatul numit sustenabilitate: . 
Putem conchide asupra următoarelor: 

a. orice proces are un număr de predicate de bază (atomice), noi considerăm că ele sunt cele patru 
menţionate mai sus; 

b. celelalte predicate ale procesului sunt predicate compuse (agregate) din predicatele de bază sau, după 
caz, din predicate compuse de rang inferior; 

c. fiabilitatea (sustenabilitatea) unui proces este predicatul său maximal, care poate fi un predicat compus 
de ordin 1, 2, 3 etc., în funcţie de natura procesului analizat. 

Calculul logic al predicatelor compuse ale unui proces (sistem) economic, pe baza predicatelor sale simple, până 
la „dobândirea” caracteristicii de sustenabilitate, este următorul: 

;  ;  

Evident, „tăria” sau intensitatea (ori gradul) fiecărui predicat compus este o funcţie de „tăria” predicatelor 
atomice componente (sau de tăria predicatelor compuse de rang inferior, după caz).  

                                                           
329 Dezvoltăm şi particularizăm, aici, o sugestie din Dinga, Emil, Fenomenul inerţial în procesul economic, Editura Economică, 

Bucureşti, 2001, pag. 109. 
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În al treilea rând, vom dezvolta, suplimentar, conceptul de sursă financiară. Este evident, sperăm din tot ceea ce 
s-a prezentat până acum, că prin sursă financiară înţelegem un „dispozitiv” instituţional, un mecanism menit să 
convertească output-ul unui proces economic (nu contează dacă este vorba despre nivelul microeconomic sau de 
cel macroeconomic) în monedă. Am explicat, deja, faptul că indiferent dacă convertirea în monedă se referă la 
output-ul curent (eventual fizic) sau la cel viitor (de exemplu, un credit) sau chiar la credibilitatea procesului 
(sistemului) economic (ceea ce este tot un output, în ultimă instanţă), dispozitivul financiar în cauză funcţionează 
după aceleaşi principii generale. Aceste principii ale sursei financiare se referă la următoarele: 

a. sursa financiară este independentă, din punct de vedere structural şi funcţional, în raport cu procesul 
economic căruia îi este asignat; 

 explicaţie: este suficient ca sursa financiară să asigure circuitul informaţional între output-ul 
procesului şi sursa monetară prin care se realizează conversia output-ului în monedă; în acest sens, 
este posibil ca o sursă financiară să fie asignată mai multor procese, de obicei corelate funcţional (fie 
pe orizontală, fie pe verticală); 

b. sursa financiară este, de fapt, o schemă de finanţare. Aşa cum am precizat şi mai sus, sursa financiară, ca 
schemă de finanţare, ia naştere la interfaţa dintre procesul economic şi mediul economic; 

 explicaţie: sursa financiară îndeplineşte o funcţie de comunicare sui-generis, asigurând, în fond, 
„metabolismul” procesului economic, în forma sa monetară; 

c. sursa financiară nu este unică pentru un proces economic dat, acesta putând avea mai multe surse 
financiare care pot funcţiona fie concomitent, fie alternativ, fie redundant330; aici avem, din punct de vedere 
teoretic, surse financiare atomice (adică surse elementare care construiesc o legătură directă între output-ul 
procesului economic şi sursa monetară) şi surse financiare moleculare (agregate de surse financiare atomice care 
comunică între ele în încercarea de a asigura resursele economice care să reia ciclul economic al procesului în 
cauză); 

 explicaţie: „reţeaua” surselor financiare trebuie să asigure minimizarea riscului de nefinanţare; 

În al patrulea rând, pe baza tuturor elementelor anterioare, vom extrage următoarele predicate care să populeze 

mulţimea : 

a. analiticitatea (A): se referă la un anumit grad, suficient de mare, de structurare instituţională şi funcţională 
a sursei de finanţare. Analiticitatea se poate referi la „competenţa informaţională” a sursei financiare (de 
exemplu, la întreţinerea unei baze de date cu privire la sursele monetare din mediul economic), sau la 
mulţimea posibilităţilor de combinare a surselor monetare din mediul economic, în scopul de a „construi”, 
ad-hoc, o schemă de finanţare fezabilă;331 analiticitatea poate fi, de fapt, o măsură a complexităţii 
structurale a sursei financiare în cauză; 

b. comunicarea intra-sursă (CIS): se referă la capacitatea sursei financiare de a procesa, într-un interval 
temporal acceptabil (ideal ar fi în timp real) orice informaţii care privesc, sub toate aspectele, convertirea 
output-ului procesului în monedă. Aici, prin intra-sursă se va înţelege întotdeauna o sursă moleculară, 
aşadar comunicarea intra-sursă este echivalentă, din punct de vedere logic, cu comunicarea inter-surse 
financiare atomice; 

                                                           
330 Nu vom dezvolta, aici, mai mult, problema redundanţei în domeniul finanţării, dar, aşa cum se vede din Figura 37, ea 

constituie un element esenţial al fiabilităţii sursei financiare (al sustenabilităţii sursei financiare). Dezvoltări eventuale ale 

acestei chestiuni trebuie să ia în calcul, desigur, costul redundanţei, mai exact spus, costul de oportunitate al asigurării 

redundanţei în finanţare. 
331 Se mai poate referi, chiar mai frecvent, la „portofoliul” de surse monetare potenţiale, pe care sursa financiară le poate activa 

(sursa financiară trebuie înţeleasă ca un asemenea portofoliu de posibilităţi de convertire a output-ului procesului în monedă). 
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c. autonomia relativă (AR) a sursei financiare în raport cu procesul (aspectul a fost identificat şi la nivelul 
principiilor de proiectare a unei surse financiare): acest predicat este necesar, deoarece o dependenţă 
completă faţă de proces induce imposibilitatea sursei financiare de a contracara unele posibile sincope în 
fenomenologia procesului economic; aceasta înseamnă că trebuie acceptată o logică internă a sursei 
financiare (o gramatică proprie) care, deşi are procesul economic asignat ca pe una dintre variabilele sale 
independente, funcţionează, în acelaşi timp, relativ independent; 

d. continuitatea (C) sursei financiare: se referă la caracteristica unei surse financiare de a nu avea întreruperi 
în funcţionare; continuitatea sursei financiare este strâns legată de autonomia sa relativă;332 

e. transparenţa (T) sursei financiare: se referă la caracteristica unei surse financiare de a fi observabilă,333 din 
perspectiva mediului economic, şi, ca urmare, de a fi predictibilă în ceea ce priveşte deciziile de convertire 
a output-ului procesului economic în monedă; caracteristica de observabilitate este şi mai importantă, 
desigur, din perspectiva inspectorului guvernamental generic, deoarece transparenţa implică legalitatea şi 
regularitatea, adică, într-un cuvânt, conformitatea normativă a respectivei surse financiare; 

f. redundanţa (R) sursei financiare: se referă la caracteristica sursei financiare de a conţine, (ca urmare şi a 
analiticităţii sale) dispozitive alternative de convertire a output-ului procesului economic în monedă, ceea 
ce-i permite, cum vom vedeaulterior, să capete o caracteristică (un predicat necesar) de alternativitate, 
adică de posibilitate de a înlocui o schemă de finanţare cu o alta, în funcţie de „căderea” unor asemenea 
scheme de finanţare, din diverse motive, de obicei, externe procesului economic, adică din mediul 
economic al procesului în cauză..  

În al cincilea rând, este necesară evaluarea modului în care predicatele atomice şi cele compuse ale „actorilor” 
din marja unui proces economic (vezi Figura ) devin predicate suficiente (atomice sau moleculare) ale sursei 

financiare sustenabile, adică elemente componente ale mulţimii . Pentru relevarea unui asemenea aspect 

generativ, foarte important din punct de vedere metodologic, vom întocmi schema din Figura 638: 
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332 Să remarcăm faptul că, printre condiţiile suficiente ale sursei financiare sustenabile nu se regăseşte caracteristica de eficienţă 

(de altfel, cum vom vedea, această caracteristică se va regăsi printre condiţiile necesare dar nu suficiente ale sursei financiare 

sustenabile); această constatare este consistentă cu precizările făcute în cadrul studiului referitoare la faptul că, în ceea ce 

priveşte instituirea şi prezervarea sustenabilităţii, costul nu reprezintă o variabilă de evaluare. Or, cum se ştie, eficienţa 

reprezintă un optim între eficacitate şi cost. Aici, ca şi în cazul inspecţiei guvernamentale destinate asigurării conformării 

voluntare la îndeplinirea obligaţiilor normative, randamentul (eficienţa) nu se pune în termenii obişnuiţi, deoarece ambele 

situaţii (asigurarea sustenabilităţii, respectiv asigurarea conformării voluntare la norme) conţin imponderabile (atât la nivelul 

input-ului cât şi la nivelul output-ului) care nu pot fi cuantificate monetar. 
333 Aici, termenul observabil are semnificaţia din cadrul teoriei sistemelor (mai exact, din cadrul teoriei ciberneticii economice). 
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Competenţa anti-ciclică        

Gradul de dominanţă fiscală        

 

Transparenţa (2)      x  
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Mărimea M     x  

Analiticitatea A x      

Comunicarea intra-sistem CIS  x     

Redundanţa R      x 

Figura 6 38 Matricea generativă a predicatelor suficiente ale sursei financiare sustenabile 

NB: Prin transparenţa (1) am notat predicatul în cauză pentru sistemul fiscal-bugetar, iar prin transparenţa (2) l-
am notat pe cel aferent sistemului monetar-bancar. 

Să observăm faptul că, din perspectiva predicatelor de suficienţă din afara sursei financiare, cel mai „productiv”, 
în sensul de cel care are cel mai larg impact asupra predicatelor suficiente de sustenabilitate a sursei financiare 
este stabilitatea financiară, iar din perspectiva capacităţii de a „culege” impactul predicatelor de suficienţă din 
afara sursei financiare, predicatul cel mai productiv, dintre predicatele de suficienţă a sustenabilităţii sursei 
financiare, este cel de continuitate. 

Prin urmare, mulţimea predicatelor suficiente pentru o sursă financiară sustenabilă va fi următoarea: 

. 

5.3.2.3. Stabilirea condiţiilor necesare 

Aşa cum am arătat mai sus, odată ce condiţiile de suficienţă sunt verificate, o sursă financiară dată devine sursă 
financiară sustenabilă (SFS). În acelaşi timp, o sursă financiară sustenabilă generează o serie de predicate 
(predicate necesare noi sau suplimentare) care, adăugate predicatelor de suficienţă, constituie mulţimea 
predicatelor necesare ale unei surse financiare sustenabile. Aşadar, este important de analizat ce predicate 
necesare suplimentare pot apărea la o sursă financiară sustenabilă şi care este logica acestei activităţi generative 
post-factum (adică după ce sursa financiară originară a verificat condiţiile de suficienţă pe care le-am prezentat.334 
În opinia noastră (şi luând în considerare precizările conceptuale de până acum), odată ce o sursă financiară devine 

sustenabilă (prin verificarea predicatelor de suficienţă din mulţimea ) ea dezvoltă un număr de patru alte 

                                                           
334 Reamintim notaţiile anterioare: mulţimea predicatelor suficiente pentru o sursă financiară sustenabilă: , mulţimea 

predicatelor necesare ale unei surse financiare sustenabile: , mulţimea predicatelor noi (suplimentare) ale unei surse 

financiare sustenabile: . 
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predicate moleculare (compuse), din predicatele de suficienţă. Aceste predicate noi (elemente ale mulţimii 

) sunt stabilitatea, alternativitatea, eficienţa şi expectativitatea:  

1. stabilitatea (S): se referă la caracteristica SFS de a atenua şocurile generate de variaţiile la interfaţa 
dintre procesul economic şi mediul economic (revezi Figura ) şi de a produce propriile output-uri într-
o marjă de variaţie acceptabilă; 

 mod de generare: combinarea autonomiei relative (AR) cu continuitatea (C) 

 calcul logic:  

2. alternativitatea (AL): se referă la caracteristica SFS de a „glisa” în mod dinamic şi în timp real, între 
elementele atomice ale structurii proprii, aşa încât convertirea output-ului procesului în monedă să 
nu fie periclitată d eventuale accidente la nivelul unor surse monetare din portofoliul sursei financiare; 

 mod de generare: combinarea analiticităţii (A), cu combinarea intra-sistem (CIS) şi cu redundanţa 
(R) 

 calcul logic:  

3. eficienţa (E): se referă la caracteristica SFS de a minimiza costul de oportunitate al tranzacţiei de 
convertire a output-ului procesului economic în monedă; 

 mod de generare: combinarea analiticităţii (A) cu alternativitatea (AL) 

 calcul logic:  

4. expectativitatea (EX): se referă caracteristica SFS de a anticipa evoluţii în structura şi capacitatea 
surselor monetare şi chiar, în cazul surselor financiare sustenabile mai complexe (de exemplu, mai 
analitice) de a anticipa evoluţii în cazul procesului însuşi la care este asignată; 

 mod de generare: combinarea alternativităţii  (AL) cu transparenţa (T) 

 calcul logic:   

Diagrama care descrie acest proces generativ este prezentată în Figura39: 

 

Figura 39. Schema generativă a predicatelor necesare noi ale sursei financiare sustenabile 
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Prin urmare, mulţimea predicatelor necesare ale unei surse financiare sustenabile va fi următoarea: 

. 

Se vede imediat faptul că: , ceea ce era o condiţie teoretică anunţată deja anterior. 

5.3.2.4. Consolidare şi alertare în sustenabilitatea sursei financiare 

Am arătat, mai sus, modul în care predicatele suficiente ale unei surse financiare sustenabile generează predicate 
necesare noi care se adaugă predicatelor suficiente pentru a forma mulţimea predicatelor necesare. Se pune, 
desigur, întrebarea dacă aceste predicate necesare noi (care nu sunt şi predicate suficiente), au vreun impact (şi 
care anume) asupra predicatelor suficiente şi necesare.335 În virtutea mecanismelor inerţiale intrinseci oricărui 
proces (sistem) economic, este de prezumat faptul că predicatele necesare noi vor „căuta” să prezerve calitatea 
de sustenabilitate a sursei financiare în cauză. Avem aşadar, aici, un mecanism implicit, „natural” de întărire a 
sustenabilităţii, ceea ce împiedică comutarea inversă a sursei financiare (din SFS în SF). Acest element de 
sustenabilitate a ...sustenabilităţii este extrem de important deoarece asigură un fel de sustenabilizare de ordinul 
2 a sursei financiare analizate. Din acest motiv, din punct de vedere managerial (al monitorizării 
comportamentului de sustenabilitate al sursei financiare) degradarea celor patru predicate necesare noi sau 
apariţia de vulnerabilităţi la nivelul lor, constituie primul semnal de alarmă cu privire la pericolul comutării inverse 
a sursei financiare sustenabile. În acest context, managerul procesului (sistemului) în cauză trebuie să instituie, 
drept „santinele” ale sustenabilităţii sursei financiare tocmai aceste patru predicate necesare noi. Un eventual 
tablou de bord al managerului procesului va trebui, deci, să includă, cu necesitate, aceste predicate, printre 
indicatorii monitorizaţi cu caracter de permanenţă. Prin urmare, cele patru predicate au un dublu rol: în primul 
rând (şi anume nu numai în ordine logică, dar chiar în ordine cronologică) consolidează sustenabilitatea sursei 
financiare (funcţia de consolidare) iar, în al doilea rând, semnalizează apariţia vulnerabilităţilor la nivelul 
sustenabilităţii sursei financiare (funcţia de alertare). În termenii teoriei sistemelor, prima funcţie este de natura 
feed-back-ului negativ, iar cea de-a doua funcţie este de natura feed-before-ului negativ, deoarece ambele 
urmăresc prezervarea stării de sustenabilitate a sursei financiare, doar că o fac din perspective diferite: prima 
funcţie dinspre starea existentă, cea de-a doua dinspre starea prezumtivă viitoare. 

Această logică de conservare a statu-quo-ului, proprie, de fapt, oricăror sisteme, fie ele naturale sau sociale (cum 
este cazul sursei financiare) este de mare importanţă pentru proiectanţii instituţionali ai sursei financiare 
sustenabile, deoarece funcţiile menţionate (de consolidare, respectiv de alertare) trebuie să facă parte din 
modelul structural al unei asemenea surse. Aspectul structural (care, aşa am cum menţionat în cuprinsul studiului, 

este responsabil atât de comutarea directă a sursei financiare -  - cât şi de comutarea ei inversă - 

) trebuie să constituie baza metodologică şi tehnologică a proiectării şi întreţinerii sursei financiare 
sustenabile. 

Evident, predicatele necesare noi (sau de ordinul al doilea, deoarece sunt generate de predicatele suficiente) vor 
acţiona, cu oricare dintre cele două funcţii, în mod direct asupra predicatelor necesare de ordinul întâi (identice, 
cum se ştie, cu predicatele suficiente) care le-au generat şi doar în mod indirect, mijlocit, asupra celorlalte 
predicate necesare de ordinul doi. Aşadar, vom avea, atât din perspectiva consolidării cât şi din cea a alertării 
asupra apariţiei de vulnerabilităţi, reacţii din partea predicatelor necesare de ordinul doi asupra celor de ordinul 
întâi. Este interesant de semnalat faptul că, aşa cum ni se pare, „santinelele” (predicatele necesare de ordinul doi) 
sunt cele care preiau rolul de interfaţă instituţională cu mediul economic, pe de o parte, şi cu procesul economic, 
pe de alta, în timp ce predicatele necesare de ordinul întâi trec în planul secund de interacţiune atât cu procesul 
cât şi cu mediul. Tragem concluzia că, de fapt, predicatele care asigură sustenabilitatea operaţională (sau 
sustenabilitatea funcţională) a sursei financiare sunt chiar predicatele necesare de ordinul doi, în timp ce 

                                                           
335 Dacă vom nota cu  mulţimea condiţiilor (predicatelor) necesare şi suficiente pentru o sursă financiară sustenabilă, 

este evident că avem: . 
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predicatele necesare de ordinul întâi (sau, ceea ce este acelaşi lucru, predicatele suficiente) sunt cele care asigură 
sustenabilitatea structurală a sursei financiare. 

5.4. Asupra mecanismului logic336 al sursei financiare sustenabile 

De fapt, suntem interesaţi să încercăm stabilirea, pe baza calculului logic, a ceea ce s-ar putea denumi drumul 
sustenabilităţii.337 Reanalizând datele din Figura 6, respectiv din Figura, observăm că predicatele suficiente ale 
sursei financiare sustenabile pot fi obţinute, din punct de vedere logic, pe mai multe căi compuse (moleculare). 
Să descriem, pentru început, căile compuse (moleculare) pe care iau naştere predicatele suficiente (adică, încă, 
predicatele necesare de ordinul întâi): 

1. analiticitatea (A): . Analiticitatea este rezultatul relaţiei logice de identitate, ea fiind un predicat 
intrinsec al sursei financiare; se mai spune că analiticitatea sursei financiare este autoreferenţială; 

2. comunicarea intra-sistem (CIS): . Comunicarea intra-sistem este rezultatul 

conjuncţiei logice dintre comunicarea intra-sistem intrinsecă (din proiectare) a sursei financiare şi starea 
de consolidare a sistemului monetar-bancar; spunem, în acest caz că comunicarea intra-sistem este un 
predicat cvasi-autoreferenţial;338 

3. autonomia relativă (AR): . Autonomia relativă este rezultatul conjuncţiei logice 

dintre competitivitatea procesului economic şi starea de consolidare a sistemului monetar-bancar; 

4. continuitatea (C): . Continuitatea este 

rezultatul conjuncţiei logice dintre integrarea procesului economic, izomorfismul de natură al resurselor 
economic, izomorfismul funcţional al resurselor economice, izomorfismul de viteză al resursei financiare, 
starea de consolidare a sistemului monetar-bancar şi gradul de sterilizare monetară din sistemul monetar-
bancar; 

5. transparenţa (T): . Transparenţa este rezultatul 

conjuncţiei logice dintre transparenţa mediului fiscal-bugetar, transparenţa mediului monetar-bancar, 
starea de consolidare a sistemului monetar-bancar, gradul de finanţare a deficitului de cont curent prin 
datorie publică externă şi mărimea sursei financiare (dependentă, desigur, printre altele, şi de mărimea 
procesului economic); 

6. redundanţa (R): . Redundanţa este rezultatul conjuncţiei logice dintre starea de 

consolidare a sistemului monetar-bancar şi redundanţa sursei financiare; ca şi predicatul de comunicare 
intra-sistem, redundanţa este, deci, un predicat cvasi-autoreferenţial.  

Ţinând cont de faptul că vorbim despre condiţii suficiente de sustenabilitate a sursei financiare, putem scrie: 

. Aşadar, acesta este ceea ce s-ar putea denumi, drumul sustenabilităţii 

(sustainability trail) în ceea ce priveşte sursa financiară. 

                                                           
336 În practică este, desigur, important mecanismul instituţional prin care o sursă financiară devine sursă financiară sustenabilă 

(şi se menţine ca atare) dar însuşi mecanismul instituţional se bazează pe mecanismul logic, abstract, pe care am încercat, în 

tot cuprinsul studiului, să-l punem în evidenţă. Aşa cum se ştie, de altfel, esenţa modelării în economie este generarea modelului 

logic, modelul instrumental (de exemplu, cel instituţional) nefăcând altceva decât să testeze sau să calibreze modelul logic. 
337 Chestiunea este asemănătoare, ca finalitate, cu cea care se pune în legătură cu misiunea de audit. În acest din urmă caz, se 

stabileşte un aşa-numit audit trail, care se referă la drumul (succesiunea verigilor structurale sau operaţionale urmate de 

misiunea de audit) care, odată parcurs, se asigură riscul minim în realizarea obiectivelor misiunii de audit în cauză. În mod  

similar, aşadar, am putea vorbi despre un sustainability trail (lista şi succesiunea logică a predicatelor atomice sau moleculare, 

din marja sursei financiare – proces, resurse, mediu –   care generează predicatele suficiente pentru sursa financiară sustenabilă), 

care ar reprezenta drumul care, odată urmat, determină ca o sursă financiară să devină o sursă financiară sustenabilă. 
338 În cazul predicatelor cvasi-autoreferenţiale, atât feed-back-ul negativ cât şi feed-back-ul pozitiv, au efecte mult mai 

accentuate în comparaţie cu efectul acestor reacţii inverse în cazul predicatelor non-autoreferenţiale. 
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Din punct de vedere calitativ, punerea în evidenţă a logicii de formare a predicatelor suficiente ale sursei financiare 
sustenabile (şi, implicit, a logicii de formare a drumului sustenabilităţii în materie), ridică următoarele întrebări la 
care vom încerca să formulăm răspunsuri: 

a. predicatele atomice ale procesului, resurselor economice şi mediului economic au, desigur, grade de 
actualizare (de exemplu, gradul de dominanţă fiscală, gradul de consolidare bancară, sau gradul de 
sterilizare monetară). În context, oare şi predicatele necesare, care sunt conjuncţii logice ale predicatelor 
gradate menţionate, generează grade de sustenabilitate? 

 răspunsul nostru: nu; dacă am accepta grade de sustenabilitate, s-ar submina însuşi conceptul de 
sustenabilitate. Aşa cum am arătat la începutul studiului, sustenabilitatea, spre deosebire de 
optimizare (care este variabilă, în raport de criteriul de optimizare şi de restricţiile implicate), este un 
invariant calitativ al procesului economic, prin urmare nu poate avea grade de întemeiere. Consecinţa 
logică a acestui rezultat este aceea că, dacă cel puţin unul dintre predicatele care generează 
predicatele suficiente ale sursei financiare sustenabile nu este verificat, atunci formula logică a 
predicatului rezultant este falsă (aceasta înseamnă că predicatul suficient în cauză nu este generat, 
deci sustenabilitatea, în întregul ei, este suspendată). Mai mult decât atât, este suficient ca cel puţin 
unul dintre predicatele care generează predicatele suficiente ale sursei financiare sustenabile să se 
afle în afara marjei de variaţie acceptabile339 pentru ca, de asemenea, formula logică a predicatului 
rezultant să fie falsă; 

b. oare predicatele suficiente ale sursei financiare sustenabile n-ar putea fi generate nu de conjuncţia logică 
a predicatelor antecedente ci de disjuncţia lor logică? 

 răspunsul nostru: nu; propunem două argumente în favoarea răspunsului nostru:  
1) dacă s-ar accepta disjuncţia logică, atunci predicatele cvasi-autoreferenţiale ar putea deveni 
predicate autoreferenţiale, ceea ce ar diminua din capacitatea de compunere a impactului diferitelor 
predicate antecedente pentru generarea predicatelor suficiente ale sursei financiare sustenabile; în 
plus, aceasta ar creşte foarte mult din vulnerabilitatea predicatelor suficiente generate;  2) conjuncţia 
logică, spre deosebire de disjuncţia logică, permite un rezultat extrem de important şi anume 
intersecţia dintre efectele predicatelor antecedente, ceea ce conduce la un rezultat de natură 
structurală şi anume la un nucleu dur de caracteristici ale predicatului suficient generat astfel. 

Desigur, pe baza formulelor logice ale generării predicatelor necesare de ordinul doi, se pot dezvolta, acum, căile 
logice pentru a descrie drumul complet al generării sustenabilităţii necesare a sursei financiare, combinând 
generarea predicatelor necesare de ordinul întâi cu generarea predicatelor necesare de ordinul doi. Aceste 
dezvoltări le lăsăm, însă, pe seama cititorului interesat. 

5.5. Surse empirice de finanţare. Analiza sustenabilităţii 

5.5.1. Stabilirea listei surselor empirice de finanţare  

Sursele empirice (sau „istorice”, cum le-am denumit mai sus) de finanţare sunt acele surse de finanţare care pot 
fi identificate din două perspective: 

a. prin cercetarea realităţii lor în lumea economică şi financiară contingentă – surse de finanţare empirice 
(actuale); 

b. prin cercetarea posibilităţii lor logice în lumea economică şi financiară posibilă – surse de finanţare 
potenţiale (virtuale). 

Conform primei perspective, vom obţine o listă cu sursele de finanţare care funcţionează în momentul acesta, în 
condiţiile date (de spaţiu, timp, instituţii etc.) iar, conform celei de-a doua perspective, vom obţine o listă cu 

                                                           
339 Aceste marje se presupun „prestabilite” fie de practică fie de teorie. 
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sursele de finanţare care ar putea funcţiona în condiţii convenabile şi rezonabile de spaţiu, timp şi instituţii. 
Întrucât cea de-a doua perspectivă poate face, numai ea, obiectul unei cercetări separate340, ne vom limita în acest 
studiu doar la valorificarea primei perspective. 

Pentru stabilirea listei surselor de finanţare actuale va trebui, mai întâi, să stabilim criteriile pe baza cărora 
„recunoaştem” o sursă de finanţare, în general. Sursa de finanţare este un mecanism instituţional341 care 
transformă orice output al unui proces economic în monedă. În acest sens, pentru stabilirea claselor de surse 
financiare este util să se prezinte clasele de output-uri ale unui proces economic. 

În opinia noastră, output-ul unui proces economic generic342 poate fi de următoarele categorii: 

 output cuantificabil contabil (output-ul tangibil) 

1.1. bunuri 

1.1.1. ca rezultat al activităţii economice specifice 

1.1.2. existente în patrimoniul sistemului în care are loc procesul economic 

1.2. servicii 

1.2.1. ca rezultat al activităţii economice specifice 

1.2.2. existente în patrimoniul sistemului în care are loc procesul economic 

1.3.  lucrări 

1.4. capital social 

 output necuantificabil contabil (output-ul intangibil) 

2.1. good-will 

Să mai menţionăm faptul că, din perspectiva construirii „instituţiei” numite sursă de finanţare, unele output-uri 
se suprapun, în timp ce altele, dimpotrivă, pot conduce la construirea mai multor asemenea surse de finanţare. 
De exemplu, impactul bunurilor, serviciilor şi lucrărilor are ca rezultat constituirea unei singure surse de finanţare 
– încasări din vânzări343, pe când good-will-ul poate conduce la construirea mai multor surse de finanţare – credit 
bancar, emiterea de obligaţiuni. Sunt şi output-uri care construiesc o singură sursă de finanţare – de exe. capitalul 
social care poate construi sursa de finanţare: emisiune de acţiuni. 

Aşadar, în sens generic, un proces economic standard are un număr de 3 output-uri agregate care pot conduce la 
surse distincte de finanţare: 

1. bunuri, servicii, lucrări 

2. capital social 

                                                           
340 Metodologia care ar putea fi utilizată aici ar putea fi de genul metodei Mendeleev: se identifică toate necesităţile posibile 

de finanţare, apoi se identifică toate capacităţile posibile de finanţare iar acolo nu există un corespondent între necesitate de 

finanţare şi capacitate de finanţare se poate prezuma că ar putea apărea (inventa instituţional) o sursă specifică de finanţare. 
341 Putem accepta că acest mecanism poate fi atât formal (codificat, normat) cât şi informal, fără a reduce din rigoare analizei. 
342 Precizăm faptul că ne interesează doar procesele microeconomice aici. De ex., nu vom analiza sursele de finanţare publice 

(care se referă la o finanţare macroeconomică). Mai precis, trebuie spus că vor fi analizate sursele de finanţare microeconomice 

private. Cu toate acestea, în ceea ce priveşte sursele de finanţare ale proceselor microeconomice private, avem în vedere atât 

finanţarea la nivel naţional cât şi finanţarea de pe pieţe internaţionale. 
343 Să observăm faptul că, din punctul de vedere al interesului lucrării de faţă, nu are relevanţă faptul că se vinde un bun sau un 

serviciu care sunt rezultatul activităţii economice specifice sau se vând active (bunuri sau servicii) ca atare. În schimb, este 

relevant faptul dacă finanţarea se face prin vânzarea de bunuri şi servicii finale (reinvestirea profitului) sau prin vânzarea de 

bunuri şi servicii intermediare (vânzare de active). 
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3. good-will344 

Să examinăm, din perspectiva lumii economice şi financiare contingente, sursele de finanţare pe care le pot genera 
aceste 3 clase de output-uri (Figura 40): 

Nr. 
crt. 

Output 

Tipul de finanţare 

Internă (autofinanţare) 
Externă 

Directă Indirectă 

1.  Bunuri 

1. Reinvestirea profitului 
2. Vânzare de active 

 

2.  Servicii 

3.  Lucrări  

4.  Capital social  3. Emisiune de acţiuni  

5.  Good-will 
 

4. Emisiune de obligaţiuni 
5. Credit bancar 

6. Leasing 

Figura 40. Clasele de surse de finanţare 

Aşadar, cele trei clase de output-uri pot genera 6 clase de surse de finanţare345 diferite. Se observă faptul că cea 
mai „prolifică” clasă de output-uri în a genera surse de finanţare este good-will-ul Aceasta se explică atât prin 
faptul că deciziile economice se bazează foarte mult pe anticipaţii (or, good-will-ul exact asta face – predicţii 
favorabile despre viitorul procesului economic analizat), cât şi prin faptul că o economie de piaţă este cu atât mai 
dezvoltată cu cât ponderea surselor externe de finanţare este mai mare346. În acelaşi context, capitalul social 
reprezintă output-ul cu cel mai scăzut potenţial de generare de surse de finanţare, fiind baza pentru emisiunile 
de acţiuni. 

5.5.2. Marca de sustenabilitate a surselor empirice de finanţare  

În continuare, vom analiza caracteristicile de sustenabilitate ale celor 10 surse de finanţare generate de cele 3 
clase de output-uri microeconomice private. Din punct de vedere tehnic, vom evalua gradul în care fiecare dintre 
cele 6 surse de finanţare verifică cele 10 criterii de sustenabilitate (6 atribute suficiente şi 4 atribute necesare). 

În acest paragraf apar două chestiuni metodologice cruciale: 

a. problema stabilirii unui criteriu de prag sub care verificarea atributelor de sustenabilitate trebuie 
considerată a nu se produce. 

b. problema stabilirii unei metode de agregare a „cantităţii” fiecărui atribut de sustenabilitate verificat de o 
anumită sursă de finanţare, pentru a obţine un indicator agregat global de sustenabilitate la nivelul sursei 
analizate. 

În ceea ce priveşte prima problemă, va trebui, mai întâi, sa realizăm o analiză cu privire la „contribuţia” fiecărui 
atribut la sustenabilitatea globală a unei surse de finanţare. Criteriul de evaluare a acestei contribuţii va consta în 
aprecierea a două caracteristici esenţiale ale sustenabilităţii, în general: a) reproductibilitatea; b) 
conservabilitatea. 

                                                           
344 Ar fi interesant de analizat (dar asta poate fi o sugestie pentru o altă lucrare distinctă) rolul good-will-ului public în 

acceptabilitatea socială a sistemelor de impozitare (mai ales în cazul de-relaxărilor fiscale). 
345 Vorbim despre clase de surse de finanţare şi nu, pur şi simplu, despre surse de finanţare deoarece fiecare clasă, la rândul ei, 

este particularizată istoric. Deocamdată ne interesează comportamentul de sustenabilitate al surselor de finanţare la nivel de 

clasă. 
346 Fără să mai punem la socoteală faptul că acelaşi indicator privind gradul de dezvoltare a economiei de piaţă este proporţional 

şi cu ponderea finanţării externe indirecte în totalul finanţării externe. Această ultimă pondere este, însă, puternic dependentă 

instituţional: gradul de bancarizare, gradul de intermediere financiară, gradul de reglementare a sistemului financiar în general. 



130 

 

Rezultatul acestei analize, atât pentru atributele de suficienţă cât şi pentru atributele de necesitate, este prezentat 
în cele ce urmează (Figura 41): 

Nr. 
crt. 

Atributul de sustenabilitate 

Evaluarea calitativă pentru capacitatea de: 

Reproductibilitate Conservabilitate 

mare rezonabilă mică mare rezonabilă mică 

1.  Analiticitate (A)  x   x  

2.  Comunicare intra-sursă (CIS)  x   x  

3.  Autonomie relativă (AR) x    x  

4.  Continuitate (C) x   x   

5.  Transparenţă (T)   x   x 

6.  Redundanţă (R) x    x  

7.  Stabilitate (S) x   x   

8.  Alternativitate (AL)  x  x   

9.  Eficienţă (E)  x   x  

10.  Expectativitate (EX)  x   x  

Figura 41. Evaluarea calitativă a caracteristicilor de reproductibilitate, respectiv conservabilitate a atributelor de 
sustenabilitate 

Dacă vom asocia evaluării „mare” valoarea 3, evaluării „rezonabil” valoarea 2 şi evaluării „mic” valoarea 1 şi dacă, 
în plus, vom considera că reproductibilitatea contează cu circa 61,8%347 la asigurarea sustenabilităţii, pe când 
conservabilitatea contează cu circa 38,2% la asigurarea sustenabilităţii348. În acest context, vom putea determina 
valori numerice (deci cuantificări) pentru fiecare dintre atributele de sustenabilitate ale unei surse financiare, 
după cum urmează (Figura 42): 

Nr. 
crt. 

Atributul de sustenabilitate 
Reproductibilitate Conservabilitate 

Cuantificator 
Valoare % Valoare % 

1.  Analiticitate (A) 2 0,618 2 0,382 2 

2.  Comunicare intra-sursă (CIS) 2 0,618 2 0,382 2 

3.  Autonomie relativă (AR) 3 0,618 2 0,382 2,618 

4.  Continuitate (C) 3 0,618 3 0,382 3 

5.  Transparenţă (T) 1 0,618 1 0,382 1 

6.  Redundanţă (R) 3 0,618 2 0,382 2,618 

7.  Stabilitate (S) 3 0,618 3 0,382 3 

8.  Alternativitate (AL) 2 0,618 3 0,382 2,382 

9.  Eficienţă (E) 2 0,618 2 0,382 2 

10.  Expectativitate (EX) 2 0,618 2 0,382 2 

Figura 42. Cuantificatorul absolut al atributelor de sustenabilitate 

                                                           
347 Raţiunea stabilirii acestor ponderi de importanţă se bazează pe obţinerea împărţirii unităţii (sau sutei la sută) de importanţă 

în numărul de aur (1,618), număr care este dat de raportul a oricare dintre doi termeni succesivi (începând cu cel de-al 17-lea 

termen) ai şirului lui Fibonacci ( , ,  pentru ). Într-adevăr, dacă se împarte 61,8 

la 38,2 se obţine 1,618. 
348 Justificarea acestei „aprecieri” poate fi făcută pe baza următorului raţionament calitativ: în timp ce conservabilitatea 

conduce, în timp, la acumularea unor tensiuni în sistemul conservat (ca urmare a „luptei” de disipare a perturbaţiilor care 

urmăresc distrugerea caracterului conservativ), reproductibilitatea presupune o anumită flexibilitate faţă de perturbaţii, în aşa 

fel încât reproducerea se poate face şi prin mici „concesii” acordate perturbărilor menţionate, fără ca prin aceasta să se 

compromită identitatea sursei de finanţare în cauză. În plus reproductibilitatea nu mai presupune acumularea de tensiuni de 

schimbare care, pe termen lung, ar putea compromite această capacitate de reproducere (replicare). Este foarte interesant, de 

altfel, de observat, aici, intervenţia unui aspect darwinist în asigurarea reproducerii sursei de finanţare (aspect care ar merita cu 

prisosinţă dezvoltat dintr-o perspectivă mai largă asupra sustenabilităţii economice şi financiare). 

1x1  1x 2  211ii xxx     3i 
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Ponderea cu care contează fiecare atribut de sustenabilitate la evaluarea sustenabilităţii unei surse de finanţare 
este determinată în Figura 43: 

Nr. 
crt. 

Atributul de sustenabilitate Cuantificator relativ 

1.  Analiticitate (A) 0,088 

2.  Comunicare intra-sursă (CIS) 0,088 

3.  Autonomie relativă (AR) 0,116 

4.  Continuitate (C) 0,133 

5.  Transparenţă (T) 0,044 

6.  Redundanţă (R) 0,116 

7.  Stabilitate (S) 0,133 

8.  Alternativitate (AL) 0,105 

9.  Eficienţă (E) 0,088 

10.  Expectativitate (EX) 0,088 

Figura 43. Cuantificatorul relativ al atributelor de sustenabilitate 

Pe această bază metodologică se poate evalua fiecare dintre cele 10 surse „istorice” de finanţare, pentru a se 
stabili o marcă de sustenabilitate a fiecăreia dintre ele. Această marcă de sustenabilitate va fi, apoi, utilizată pentru 
proiectarea portofoliului sustenabil de finanţare. 

Vom organiza datele în Figura 44. Menţionăm că vom aprecia, pentru fiecare sursă de finanţare, gradul în care se 
verifică fiecare dintre atributele de sustenabilitate, tot prin notarea cu cifra 3 a gradului mare de verificare, prin 
notarea cu cifra 2 a gradului rezonabil de verificare şi prin notarea cu cifra 1 a gradului mic de verificare. Obţinem 
următoarele rezultate: 

 

Nr. 
crt. 

Sursa A CIS AR C T R S AL E EX 

1.  Reinvestire a profitului 1 1 3 1 2 3 2 3 3 2 

2.  Vânzare de active 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 

3.  Emisiune de acţiuni 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 

4.  Emisiune de obligaţiuni 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 

5.  Credit bancar 3 3 1 2 2 3 2 3 2 3 

6.  Leasing 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 

Figura 44. Cuantificarea absolută a atributelor de sustenabilitate ale surselor empirice de finanţare 

Ponderând cu cuantificatorii relativi ai atributelor de sustenabilitate, determinaţi mai sus, obţinem marca de 

sustenabilitate a fiecăreia dintre sursele empirice de finanţare (Figura 45). 

Nr. 
crt. 

Sursa 
Marca absolută de 

sustenabilitate 
Rangul 

1.  Reinvestire a profitului 2,114 III 

2.  Vânzare de active 1,319 VI 

3.  Emisiune de acţiuni 1,627 V 

4.  Emisiune de obligaţiuni 2,247 II 

5.  Credit bancar 2,367 I 

6.  Leasing 1,644 IV 

Figura 45. Marca de sustenabilitate şi rangul surselor empirice de finanţare 

Aşadar, ordinea de sustenabilitate a surselor empirice de finanţare, pe baza mărcii de sustenabilitate, va fi: 
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1. Credit bancar (finanţare externă indirectă) 

2. Emisiune de obligaţiuni (finanţare externă directă) 

3. Reinvestirea profitului obţinut (finanţare internă - autofinanţare) 

4. Leasing (finanţare externă indirectă) 

5. Emisiune de acţiuni (finanţare externă directă) 

6. Vânzare de active (finanţare externă directă) 

Cum se poate observa, sursa empirică de finanţare cu cea mai mare sustenabilitate este creditul bancar, iar 

sursa cu cea mai mică sustenabilitate este vânzarea de active. 

5.5.3. Asupra portofoliului sustenabil de finanţare  

5.5.3.1. Conceptul de portofoliu sustenabil de finanţare 

După ce am determinat marca de sustenabilitate a surselor de finanţare, se pune problema de a proiecta un 

portofoliu sustenabil de finanţare care să cuprindă, în „cantităţi” diferite, diverse surse sustenabile de finanţare, 

aşa încât să se dea posibilitatea decidentului de a alege, conform situaţiei concrete din lumea economică şi 

financiară dată la un moment dat, un pachet de finanţare adecvat. 

Construirea portofoliului sustenabil de finanţare nu se va baza pe considerente de frontieră eficientă349 ci pe cel 

de frontieră sustenabilă. În context, vom fi interesaţi de posibilitatea de a construi curbe de indiferenţă care să 

exprime acelaşi grad de sustenabilitate global (al portofoliului) la combinaţii diferite ale surselor de finanţare 

sustenabile. 

Înainte de a încerca construirea acestor curbe de indiferenţă, să facem câteva precizări de natură conceptuală. 

1.  Portofoliul sustenabil de finanţare: se referă la un set de puncte de pe curba de indiferenţă, din planul 7-
dimensional350. De fapt, avem nu o curbă de indiferenţă ci o hipersuprafaţă de indiferenţă, deoarece o 
anumită valoarea a sustenabilităţii de portofoliu este dată de un pachet de valori ale celor 6 surse 
sustenabile de indiferenţă. În concluzie, portofoliul sustenabil de finanţare este ansamblul (mulţimea) de 
puncte din planul 7-dimensional menţionat, care exprimă o aceeaşi sustenabilitate globală (la nivelul 
portofoliului) pentru diferite combinaţii posibile de „cantităţi” de surse sustenabile de finanţare dintre cele 
6 menţionate. 

2. Rolul pe care îl au preţurile în curbele de indiferenţă ale consumatorului, atunci când se stabilesc cantităţile 
de bunuri necesar a fi achiziţionate pentru maximizarea utilităţii totale, îl au, în cazul nostru, mărcile de 
sustenabilitate. 

3. Valoarea sustenabilităţii portofoliului se stabileşte nu pe criterii de optimizare (maximizare sau minimizare) 
ci pe criterii de mix reproductibilitate-conservabilitate, aşa cum au fost stabilite (inclusiv ponderile relative 
ale acestora), în raportul de aur. 

                                                           
349 Dup cum se ştie, abordările standard de optimizare a portofoliilor se bazează pe analiza frontierei eficiente (eventual pe 

analiza frontierei optime, de exemplu ca în cazul frontierei de tip Pareto). 
350 Din acest motiv, nu vom putea avea reprezentări grafice ale curbelor de indiferenţă (adică ale frontierei sustenabile) ci doar 

descrieri analitice. Hipersuprafaţa de indiferenţă este 7-dimensională deoarece, la cele 6 variabile independente se adaugă o a 

7-a, care este variabila dependentă exprimând valoarea sustenabilităţii portofoliului de surse sustenabile de finanţare. 
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4. Se pune problema, din punct de vedere metodologic, dacă nu cumva sustenabilitatea portofoliului ar trebui 
determinată tot pe criterii de maximizare. Chestiunea este foarte complicată şi ea necesită o discuţie mai 
amplă. Pe de o parte, dacă acceptăm determinarea frontierei (hipersuprafeţei) de sustenabilitate a 
portofoliului pe criterii de maximizare, atunci minăm întreaga construcţie filosofică cu privire la faptul că 
sustenabilitatea este opusă optimizării. Pe de altă parte, dacă nu acceptăm criteriul de maximizare în 
determinarea structurii surselor sustenabile de finanţare în portofoliu, renunţăm la unul dintre cele mai 
puternice mijloace operaţionale la îndemână. În context, vom spune următoarele: întrucât sursele 
sustenabile de finanţare sunt calificate drept sustenabile doar cu un caracter generic, ele având, cum am 
văzut, deja, mărci diferite de sustenabilitate, se poate accepta ideea că unele surse de finanţare sunt 
mai...sustenabile decât altele. Cu alte cuvinte se poate accepta ideea că sustenabilitatea este susceptibilă 
de a avea grade. Existenţa gradelor de sustenabilitate justifică, din punct de vedere logic, acceptarea ideii 
unui cel mai mare grad de sustenabilitate. De aici se poate infera cu privire la justificarea conceptului de 
grad maxim de sustenabilitate. Atunci, dacă se acceptă posibilitatea existenţei unui grad maxim de 
sustenabilitate, se poate accepta şi mijlocul operaţional de determinare a acestuia prin punerea condiţiei 
de extremizare (în cazul nostru, de maximizare). La drept vorbind, punerea condiţiei de sustenabilitate a 
sursei de finanţare (care a condus la determinarea mărcii de sustenabilitate a fiecărei asemenea surse de 
finanţare) a eliminat deja, la nivel incipient, optimizarea (din perspectiva eficienţei, a randamentului, în 
general, a feed-back-ului), aşa încât reluarea conceptului de optimizare la nivel operaţional nu distruge 
filosofic conceptul de sustenabilitate ci reprezintă doar o tehnică la îndemână pentru identificarea unor 
soluţii efective351. Altfel exprimat, utilizăm metodologia de optimizare (în cazul în speţă, maximizare) doar 
din perspectiva eficienţei deciziei de obţinere a portofoliului sustenabil de finanţare. 

5. O altă problemă care se pune este cea a eventualelor restricţii existente cu privire la maximizarea mărcii de 
sustenabilitate a portofoliului de finanţare. În cazul teoriei consumului, după cum se ştie, restricţia 
fundamentală era bugetul dat al consumatorului (ca sumă a produselor preţuri-cantităţi). Oare am putea 
avea ceva similar în cazul maximizării mărcii de sustenabilitate a portofoliului de finanţare? În opinia 
noastră, avem şi aici o restricţie şi anume pe cea dată de faptul că utilizarea unei anumite surse sustenabile 
de finanţare are un cost: costul de atragere a finanţării în cauză (de exemplu, pentru creditul bancar este 
vorba despre dobânda activă bancară, pentru emisiunea de titluri de valoare este vorba despre cheltuielile 
de emisiune precum şi de alte costuri impuse de piaţă etc.). Rezultă că avem un echivalent al bugetului 
consumatorului (preţul de achiziţie al sursei sustenabile de finanţare în cadrul portofoliului sustenabil de 
finanţare înmulţit cu „cantitatea” achiziţionată din fiecare asemenea sursă sustenabilă de finanţare). 

6. În context, propunem utilizarea unei funcţii de optimizare de tip Lagrange care să maximizeze marca de 
sustenabilitate a portofoliului de finanţare, în condiţiile în care utilizăm restricţia propusă mai sus. 

5.5.3.2. O propunere metodologică de construire a portofoliului sustenabil de finanţare 

Pe baza celor de mai sus, putem, atunci, formaliza cele de mai sus în felul următor: 

 Notaţii: 

o : „cantitatea” din sursa sustenabilă de finanţare „i” care intră în portofoliul sustenabil „optimal” 

o : preţul de achiziţie” a sursei sustenabile „i” în cadrul portofoliului sustenabil de finanţare352 

                                                           
351 Se simte, totuşi, necesitatea de a identifica metode, criterii şi concepte care să înlocuiască tehnica bazată pe frontiere de 

eficienţă cu metode, criterii şi concepte care să se bazeze pe frontiere de sustenabilitate, în mod explicit şi nu în mod implicit, 

aşa cum procedăm noi aici, neavând la îndemână aceste metode, criterii şi concepte noi. Nu este de neconceput ca ştiinţa 

economică să întoarcă datoria sa către matematică tocmai prin aceste noi constructe operaţionale care ar putea reprezenta, la 

drept vorbind, chiar o contribuţie la dezvoltarea calculului matematic. 
352 Acest preţ are semnificaţia unui cost de tranzacţie. 
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o : marca de sustenabilitate a sursei sustenabile de finanţare „i” 

o : bugetul alocat (exogen) pentru construirea portofoliului sustenabil de finanţare 

o : portofoliul sustenabil de finanţare 

o : marca de sustenabilitate a portofoliului sustenabil de finanţare353 

o : multiplicatorul Lagrange al sustenabilităţii portofoliului de finanţare354 

 Relaţii formale: 

o Restricţia modelului de optimizare:  

o Funcţia-obiectiv355:  

o Funcţia de optimizare (Lagrange) va avea următoarea formă analitică: 

 

 Semnificaţia economică a multiplicatorului Lagrange: 

o Condiţiile de maximizare:  pentru , deci: 

,  

unde , adică este marca marginală de sustenabilitate a portofoliului de finanţare. 

o Cum, evident, pentru  dat, , rezultă că o variaţie a mărcii de sustenabilitate a 

portofoliului de finanţare,  se va scrie ca: 

 

o Cum , obţinem:  

 de unde rezultă semnificaţia lui : 

                                                           
353 Care, conform convenţiei acceptate mai sus, va fi maximizată. 
354 Multiplicatorul Lagrange arată cu câte unităţi se va modifica valoarea mărcii de sustenabilitate a portofoliului de finanţare 

atunci când bugetul alocat pentru constituirea portofoliului sustenabil de finanţare se modifică cu o unitate. 
355 Se poate demonstra cu uşurinţă că o asemenea funcţie este descrescătoare şi convexă (adică are matricea hessian pozitiv 

definită). Aceste caracteristici matematice descriu ipotezele calitative cu privire la o hipersuprafaţă de indiferenţă. 
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 Soluţia optimă a modelului: 

o este dată de punctul de tangenţă dintre hipersuprafaţa bugetului (o hipersuprafaţă concavă) şi 
hipersuprafaţa portofoliului sustenabil de finanţare (o hipersuprafaţă convexă) 

o sistemul de ecuaţii care va conduce la soluţia optimă este: 

 

adică:  

dacă diferenţiem complet a doua ecuaţie (reţinem faptul că B este dat, deci este asimilabil unei constante), 
obţinem:  

, de unde:  pentru  

Pe de altă parte, din ecuaţia hipersuprafeţei de indiferenţă rezultă:  

, pentru  

Combinând cele două rezultate (de fapt, eliminând, între cele două rezultate expresia ), obţinem condiţia 

matematică a portofoliului sustenabil de finanţare care realizează optimul deciziei în condiţiile bugetare date:  

, 

de unde rezultă: 

, 

unde s-au făcut notaţiile: 

: costul relativ de finanţare prin sursele sustenabile de finanţare „i”, respectiv „j” 

: marca relativă de sustenabilitate ale surselor sustenabile de finanţare „i”, respectiv „j” 
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Aşadar, se va obţine portofoliul sustenabil de finanţare (optim din perspectiva bugetului alocat pentru costurile 
de intrare a surselor sustenabile de finanţare în portofoliul de finanţare) atunci când, pentru toate sursele 
sustenabile de finanţare care intră în discuţie, se va realiza condiţia matematică: raportul dintre marca marginală 
de sustenabilitate a portofoliului de finanţare în raport cu oricare două surse sustenabile de finanţare este egal cu 
raportul dintre preţul relativ de achiziţionare şi marca relativă de sustenabilitate a celor două surse sustenabile de 
finanţare în cauză. 

Dacă notăm , unde , pe care-l numim marcă marginală ajustată de sustenabilitate, reprezintă 

marca marginală de sustenabilitate a portofoliului sustenabil de finanţare în raport cu sursa sustenabilă de 
finanţare „i”, corectată multiplicativ cu marca de sustenabilitate a sursei sustenabile de finanţare „i”, atunci putem 
face câteva precizări, după cum urmează: 

a. raportul dintre două mărci marginale ajustate de sustenabilitate a portofoliului de finanţare (mărci 
marginale de sustenabilitate determinate în raport cu două surse sustenabile de finanţare oarecare) 
reprezintă chiar rata marginală de substituţie dintre cele două surse sustenabile de finanţare, aşa încât 
marca de sustenabilitate a portofoliului sustenabil de finanţare să nu se modifice (cu alte cuvinte, aşa 
încât decizia de formare a portofoliului sustenabil de finanţare să rămână pe hipersuprafaţa de 
sustenabilitate); 

b. deşi mărcile de sustenabilitate aferente fiecărei surse sustenabile de finanţare au fost considerate 
constante, ele se pot modifica datorită modificărilor structurii financiare a pieţei; în consecinţă, modelul 
poate fi complicat, mai ales pentru cazurile de prognoză, considerând că mărcile de sustenabilitate ale 
surselor sustenabile de finanţare sunt, la rândul lor, variabile. Acelaşi raţionament poate fi făcut şi pentru 
preţurile de achiziţie a surselor sustenabile de finanţare, susceptibile să intre în construcţia portofoliului 
sustenabil de finanţare. 

5.5.3.3. O analiză calitativă pentru un portofoliu de dimensiune 3 

Pentru a observa impactul caracterului variabil al bugetului, al preţurilor de intrare a surselor sustenabile de 

finanţare în portofoliul sustenabil de finanţare precum şi al mărcii de sustenabilitate a surselor sustenabile de 

finanţare, vom realiza o analiză pentru două surse de sustenabilitate oarecare, date, „i”, respectiv „j”, având 

preţurile de achiziţie „ti”, respectiv „tj”, mărcile de sustenabilitate „mi”, respectiv „mj” şi bugetul total B. 

I. Variaţia bugetului (B) alocat pentru construirea portofoliului sustenabil de finanţare 

Vom presupune că bugetul B este variabil iar preţurile de achiziţie a surselor sustenabile de finanţare, respectiv 
mărcile de sustenabilitate ale acestor surse de finanţare rămân constante.  

Ecuaţia bugetului iniţial va fi: , de unde: . Cum ti şi tj sunt constante, 

reprezentarea grafică a bugetului va fi o dreaptă cu pantă negativă (de mărime ti/tj) şi cu termen liber B/tj.  

Curba de indiferenţă a mărcii de sustenabilitate a portofoliului sustenabil de finanţare va fi descrescătoare şi 

convexă. 

Optimul portofoliului sustenabil de finanţare se va obţine în toate punctele de tangenţă dintre dreapta bugetului 

variabil şi diferitele curbe de indiferenţă (paralele între ele356). Unind toate aceste puncte de optim obţinem 

                                                           
356 După cum se poate cu uşurinţă demonstra, două curbe de indiferenţă nu se pot niciodată intersecta. Cum ne aflăm în spaţiul 

eucludian, rezultă că oricare două curbe de indiferenţă sunt paralele între ele. 
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traiectoria portofoliului sustenabil de finanţare, pentru diferite valori date ale bugetului de construire a 

portofoliului sustenabil de finanţare. Expresia grafică a acestor rezultate este dată în Figura 46: 

 

Figura 46. Traiectoria portofoliului sustenabil de finanţare, la buget variabil 

 

II.  Variaţia preţului de achiziţie (t) al surselor sustenabile de finanţare 

Dacă vom presupune date mărimea bugetului, respectiv nivelurile mărcilor de sustenabilitate ale surselor 
sustenabile de finanţare şi vom considera ca variind preţurile de achiziţie ale surselor sustenabile de finanţare 
care vor intra în portofoliul sustenabil de finanţare, atunci obţinem cele două cunoscute efecte (efectul de venit, 
respectiv efectul de substituţie). Pentru simplificarea reprezentării grafice a celor două efecte menţionate, vom 
presupune (fără a afecta generalitatea demonstraţiei) că preţul de achiziţie al sursei sustenabile de finanţare „j” 

rămâne constant (adică = constant) şi că variază doar preţul celeilalte surse sustenabile de finanţare, adică  

(de ex., vom presupune că acest preţ scade). 

Ţinând seama de ecuaţia bugetului de construire a portofoliului sustenabil de finanţare, , 

rezultă că, pentru B constant şi tj constant, termenul liber al dreptei bugetului va rămâne fixat. Ceea ce se schimbă 
este panta dreptei bugetului (adică raportul ti/tj). Pentru a menţine panta bugetului iniţial se construieşte o linie 
de buget paralelă cu linia iniţială de buget (ceea ce semnifică revenirea la preţul relativ iniţial de achiziţionare a 
celor două surse sustenabile de finanţare), şi tangentă la curba de indiferenţă iniţială. Pe baza acestor construcţii, 
pot fi identificate cele două efecte remarcabile ale variaţiei preţului de achiziţie a sursei sustenabile de finanţare 
„i” şi anume efectul de substituţie, respectiv efectul de venit (Figura 47): 
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Figura 47. Efectul de venit şi efectul de substituţie la scăderea preţului de achiziţie a sursei sustenabile „i” 

III. Variaţia mărcii de sustenabilitate (m) a surselor sustenabile de finanţare 

Dacă până acum am avut modificări la nivelul bugetului alocat construirii portofoliului sustenabil de finanţare (fie 
prin variaţia directă a mărimii bugetului, fie prin variaţia pantei acestuia, ca urmare a variaţiei preţurilor de 
achiziţie a surselor sustenabile de finanţare), de data aceasta avem modificări la nivelul curbei de indiferenţă.  

Să reluăm relaţia care descrie curba de indiferenţă în cazul a două surse sustenabile de finanţare, „i” şi „j”: 

. Dacă vom presupune că marca relativă de sustenabilitate a celor două surse sustenabile de 

finanţare scade, adică , iar , atunci rezultă că rata marginală de substituţie dintre cele două 

surse sustenabile de finanţare scade. Aceasta înseamnă că, pentru o aceeaşi scădere a „cantităţii” din sursa 
sustenabilă „i” va fi nevoie de o creştere mai mică (decât în momentul iniţial) a creşterii „cantităţii” din sursa 
sustenabilă „j” aşa încât marca de sustenabilitate a portofoliului sustenabil de finanţare să se conserve. 

Din punct de vedere grafic, această situaţie este redată în Figura 48: 
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Figura 48. Efectul variaţiei mărcii relative de sustenabilitate a surselor sustenabile de finanţare „i”, respectiv 
„j” 

Se observă faptul că variaţia mărcii relative de sustenabilitate a surselor sustenabile de finanţare „i”, respectiv „j” 
este echivalentă cu variaţia simultană a preţurilor de achiziţie a celor două surse sustenabile de finanţare avute 
în vedere. Acest rezultat este foarte important, deoarece permite un comportament de neutralitate din partea 
decidentului interesat în construirea portofoliului sustenabil de finanţare: dacă evaluarea mărcilor de 
sustenabilitate se modifică el poate contracara acest lucru prin negocierea unei variaţii corespunzătoare a 
preţurilor de achiziţie a celor două surse sustenabile de finanţare357. 

5.6. Remarci finale 

Dezvoltarea (creşterea) sustenabilă reprezintă o provocare inedită şi radicală la adresa societăţii umane la 
începutul mileniului III. Problema de fond a dezvoltării durabile este, fără îndoială,  problema resurselor naturale 
(mediul natural), prezervarea lor (sau, mai exact, regenerarea lor în ritmul consumării în activitatea economică) 
în aşa fel încât să nu fie afectate generaţiile viitoare sub aspectul potenţialului economic. Alături de problema de 
fond apare, însă, şi o problemă operaţională: cea a finanţării activităţii economice durabile358, mai exact a surselor 
de resurse financiare. Aici autorii studiului puteau alege între a trata sursa financiară din perspectiva activităţii 
economice durabile (adică identificarea surselor care asigură activitatea economică durabilă) şi a trata sursele 

                                                           
357 Convingerea noastră este că, dacă s-ar dezvolta până la ultimele consecinţe această concluzie, este posibil să se ajungă la 

un rezultat de neutralitate absolut similar celui obţinut de Miller-Modigliani şi, foarte interesant, tot cu privire la scheme de 

finanţare dar, de data aceasta, pe o paradigmă superioară celei avute în vedere de către cei doi şi anume pe paradigma 

sustenabilităţii (cei doi au avut în vedere paradigma optimalităţii). 
358 Ajunşi la capătul studiului nostru, ni se pare că nici chiar conceptele de dezvoltare sau creştere durabilă nu sunt adecvate, 

deoarece este posibil ca logica sustenabilităţii să ne conducă nu spre o creştere ci spre o descreştere economică. Considerăm 

că corelatul termenului de sustenabil trebuie să fie procesul economic sau, cu un termen mai general, activitatea economică. 

Opinăm, aşadar, pentru sintagma „activitate economică durabilă” (AED) ca sintagmă adecvată pentru problematica abordată 

în studiul de faţă. Evident, „activitate economică sustenabilă” (AES) ar fi şi mai potrivită. Această ultimă expresie depăşeşte 

chiar şi sintagma propusă în cadrul studiului, de „evoluţie durabilă”, deoarece denotă nu numai procese economice ci orice 

acţiuni umane care au semnificaţie economică, adică aleg între opţiuni pe baza costului de oportunitate. 
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financiare sustenabile ca atare. Ni s-a părut că a doua opţiune este mai adecvată, mai ales că ea includea, într-o 
mare măsură, şi aspecte ale primei opţiuni posibile. 

Actorii care „joacă” în perspectiva activităţii economice sustenabile sunt: procesul economic în sine (ca black-box, 
într-o oarecare măsură), resursele economice (respectiv factorii de producţie generaţi de resursele economice), 
mediul economic, mediul natural de impact nemijlocit al agentului acţional uman şi mediul natural în întregul său. 
Studiul a identificat, mai întâi caracteristicile de sustenabilitate ale acestor „actori” pentru ca, apoi, pe baza lor să 
stabilească caracteristicile de sustenabilitate ale sursei financiare. În al doilea, rând, s-a arătat că sursa financiară 
este, de fapt, un dispozitiv instituţional de convertire a output-ului unui proces economic în monedă. În plus, s-a 
propus ca „sediul” sursei financiare să fie interfaţa dintre procesul economic şi mediul economic. Toate aceste 
rezultate au condus şi la sistematizări metodologice cu privire la resursele economice, la locul resursei financiare 
în cadrul resurselor economice, la anumite principii de sustenabilitate a resurselor economice. În ceea ce priveşte 
sustenabilitatea procesului economic, autorii au simţit nevoia să  facă recurs la cunoscutul model entropic al 
procesului economic, care explică extrem de clar condiţiile de sustenabilitate (chiar dacă este vorba despre o 
sustenabilitate care tinde asimptotic spre echilibrul termodinamic) la nivelul mediului natural global (sau, în cazul 
societăţii omeneşti actuale, la nivelul sublunar). 

Toate cele de mai sus au condus, în cele din urmă, la stabilirea condiţiilor suficiente ale unei surse financiare 
sustenabile (acele condiţii care, în completitudinea lor, asigură devenirea unei surse financiare spre o sursă 
financiară sustenabilă). Aceste condiţii, numite de către autori, într-un limbaj de logică formală, predicate 
suficiente pentru sursa financiară sustenabilă, devin, după ce sunt verificate de o sursă financiară oarecare, 
predicate necesare ale sursei financiare sustenabile. În acest moment, se produce un fenomen interesant şi foarte 
important: predicatele necesare generate în mod bijectiv de către predicatele suficiente (şi pe care le-am numit 
predicate necesare de ordinul întâi) generează predicate necesare de ordinul doi. Atât cele 6 predicate suficiente 
(analiticitatea, comunicarea intra-sistem, autonomia relativă, continuitatea, transparenţa şi redundanţa) cât şi 
cele patru predicate necesare de ordinul 2 (stabilitatea, alternativitatea, eficienţa şi expectativitatea) sunt 
derivate pe cale logică (inclusiv în limbajul logicii formale), ceea ce asigură o rigoare necesară unui studiu care se 
doreşte unul fundamental, de baze ale sustenabilităţii în domeniul surselor financiare.  

Studiul stabileşte, aşadar, „decalogul” condiţiilor necesare pe care trebuie să le îndeplinească o sursă financiară 
sustenabilă, într-un mod abstract, extrem de general. Aceasta va permite, desigur, orice analiză particulară, prin 
simpla concretizare a predicatelor logice la cazul concret avut în vedere (fie că este vorba despre o sursă financiară 
microeconomică, fie că este vorba de bugetul de stat sau de balanţa de cont curent). 

Privitor la analiza surselor empirice de finanţare, se pot reţine următoarele concluzii:  

a. sursele empirice de finanţare sunt reflexul claselor de output-uri ale entităţilor microeconomice; 
b. sursele empirice de finanţare sunt susceptibile de evaluare a mărcii de sustenabilitate specifice; 
c. marca de sustenabilitate se bazează pe cele două categorii de atribute generale care referă 

sustenabilitatea: reproductibilitatea şi conservabilitatea; 
d. pot fi acceptate grade de sustenabilitate, aşa încât se poate vorbi despre o marcă de sustenabilitate a 

portofoliului de finanţare ca agregat metodologic al mărcilor de sustenabilitate ale surselor de finanţare 
care intră în portofoliu; 

e. structura portofoliului de surse sustenabile de finanţare poate fi optimizată după criteriile clasice de 
optimalitate (de ex., aşa cum se face în studiu, folosind o funcţie Lagrange); 

f. restricţia fundamentală în determinarea portofoliului sustenabil de finanţare este bugetul pe care 
decidentul este dispus să-l aloce suportării costurilor de construcţie a portofoliului (preţurile de „achiziţie” 
a surselor sustenabile de finanţare din portofoliu). 

De asemenea, studiul pune în evidenţă unele concluzii care pot fi importante pentru o serie de dezvoltări care ar 
putea fi efectuate în continuare: 
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 hipersuprafaţa (în spaţiul 7-dimensional) de indiferenţă a portofoliului sustenabil de finanţare este 
convexă şi descrescătoare în raport cu toate variabilele independente; 

 punctul de optim al portofoliului sustenabil de finanţare este dat de punctul de tangenţă dintre 
hipersuprafaţa de indiferenţă şi hipersuprafaţa bugetară; 

 variaţiile bugetului decidentului (la preţuri de achiziţie constante a surselor sustenabile de finanţare, 
respectiv la mărci de sustenabilitate constante ale acestor surse) conduc la descrierea traiectoriei 
portofoliului sustenabil de finanţare; 

 variaţia preţurilor de achiziţie a surselor sustenabile de finanţare (în condiţiile constanţei bugetului, 
respectiv a mărcilor de sustenabilitate ale surselor sustenabile de finanţare) generează cele două efecte 
cunoscute (de substituţie, respectiv de venit); 

 variaţia mărcilor de sustenabilitate ale surselor sustenabile de sustenabilitate (în condiţiile constanţei 
bugetului, respectiv a preţurilor de achiziţie a surselor sustenabile de finanţare) este echivalentă, din 
punct de vedere metodologic cu variaţia simultană a preţurilor de achiziţie a surselor sustenabile de 
finanţare; 

 este necesar ca, din punct de vedere teoretic şi metodologic, să se caute înlocuirea optimizării structurii 
portofoliului sustenabil de finanţare cu criterii şi metode analitice care să se bazeze exclusiv pe conceptul 
de sustenabilitate (frontiera sustenabilităţii indiferente trebuie generată tot de criterii de sustenabilitate 
şi nu de criterii de eficienţă, aşa cum se întâmplă în studiul de faţă). 

Note, comentarii și referinţe bibliografice 

[1]: Această „punere între paranteze” este necesară din raţiuni care ţin de obiectivul studiului nostru, dar, în nici un caz, 
sustenabilitatea procesului de transformare a intrărilor în ieşirile unui sistem nu este lipsită de importanţă pentru studierea 
sustenabilităţii procesului în cauză. Să ne gândim, de exemplu, numai la inovaţia tehnologică, de natură să conducă la 
„salvarea” sustenabilităţii unor resurse fie prin diminuarea ratei de consum al acestora fie, pur şi simplu, asigurând 
regenerarea lor artificială. Dar, din punctul de vedere al problemei sustenabilităţii, inovaţia tehnologică este doar una dintre 
categoriile de inovaţie relevante: cel puţin la fel de importante sunt inovaţiile instituţionale, culturale, manageriale etc.  
Aşadar, black-box-ul folosit pentru descrierea unui proces este, în realitate, el însuşi, de o complexitate dificil de cuantificat. 
În cuprinsul studiului, vom lua în considerare şi această perspectivă, desigur; 

[2]: Să observăm, imediat, consecinţa logică a acestei concluzii: toate celelalte resurse economice din marja unui proces 
(sistem) economic se pot exprima în termenii resursei financiare. De altfel, se ştie faptul că, atât la nivel microeconomic cât 
şi la nivel macroeconomic, valoarea financiară (să ne limităm, aici, la valoarea patrimonială şi nu la cea de piaţă) a unei entităţi 
economice (de exemplu, o firmă) este dată de exprimarea în monedă a întregului activ economic deţinut (mai exact, a 
capitalului propriu). Să remarcăm, aici, numeroasele încercări de tratare economică a fenomenelor non-economice (vezi 
lucrările lui Becker, Gary, îndeosebi Comportamentul uman. O abordare economică, Editura ALL, Bucureşti, 1994) sau 
încercările de cuantificare monetară a oricărei acţiuni umane sau sociale. Fără a nega o anumită importanţă pragmatică a 
acestor demersuri, considerăm, totuşi, că pretenţiile metodologice (ca să nu mai vorbim despre cele teoretice) ale acestora 
sunt, în mod evident, mult exagerate, dacă nu cumva orientează cercetarea metodologică pe un drum fals, în orice caz, fără 
o finalitate utilă; 

[3]: Faptul că resursa financiară este generată de toate tipurile de capital nu înseamnă, simplificând oarecum lucrurile, decât 
faptul că orice tip de capital este, pe de o parte, exprimabil monetar iar, pe de altă parte, este posibil de dobândit în 
contrapartidă cu resursa financiară. Aşa cum cititorul va observa, desigur, aici capitalul generic joacă rolul de resursă 
economică potenţială, adică el va deveni resursă economică actuală doar prin intermediul contrapartidei financiare. Aşadar, 
resursa financiară pare să joace rolul unui factor de actualizare (nu în sensul actuarial al termenului, evident) a capitalului de 
orice fel, sub forma resursei economice; 

[4]: Ideea autosustenabilităţii zonei din mediul natural care se află dincolo de impactul nemijlocit, pe orizont previzibil, al agentului 
acţional uman nu este chiar de nesusţinut359. Vom prezenta câteva argumente în acest sens: 1) mediul natural are, prin definiţie, 

                                                           
359 Ignorăm, desigur, cu bună ştiinţă, aici, faptul că, prin existenţa mediului economic şi a zonei de impact nemijlocit a acţiunii 

agentului acţional uman asupra mediului natural, se accelerează creşterea entropiei în întreg mediul natural. Totuşi, se poate 

accepta, credem, ideea că, chiar la o viteză mai mare de creştere a entropiei globale (la nivelul întregului Univers), acesta, ca 
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principii de dizolvare (neutralizare) a perturbărilor care afectează echilibrul său pe termen lung360; 2) în absenţa sistemelor 
disipative non-umane, mediul natural verifică, încă, asemenea principii de autosustenabilitate; 3) apariţia sistemelor disipative 
umane generează, atât în mediul economic cât şi în zona de impact nemijlocit asupra mediului natural, perturbări care nu mai pot 
fi dizolvate de mediul natural prin el însuşi361, de aceea, atât în mediul economic (parte a mediului natural, cum am arătat) cât şi 
în zona de impact nemijlocit asupra mediului natural este nevoie de funcţionarea unor principii de sustenabilizare generate de 
înseşi sistemele disipative de tip uman; 4) cu toate acestea, dincolo de zona de impact nemijlocit a agentului acţional uman asupra 
mediului natural, acesta din urmă reuşeşte să-şi menţină, prin propriile principii, sustenabilitatea, ca urmare a diluării impactului 
menţionat, diluare datorată imensei întinderi a mediului natural în ansamblu, comparativ cu zona ocupată de mediul economic şi 
de zona de impact nemijlocit asupra mediului natural; 

[5]: Pentru o discuţie analitică privind sistemele (structurile) disipative, vezi Prigogine, Ilya şi Stengers, Isabelle, Noua Alianţă – 
Metamorfoza ştiinţei, Editura Politică, Bucureşti, 1984, îndeosebi capitolul V; 

[6]: Vezi, în acest sens, lucrarea crucială a lui Georgescu-Roegen, Nicholas, Legea Entropiei şi Procesul Economic, Editura Expert, 
Bucureşti, 1996 (Colecţia Biblioteca Băncii Naţionale), îndeosebi capitolele: VI, VIII, X şi XI; 

[7]: Să remarcăm, aici, zonele de gap numeric negativ admisibil (unde avem creştere de proces chiar dacă rata numerică 
scade), zonele de gap pozitiv (în care creşterea procesului este evidentă) şi de gap numeric negativ inadmisibil (în care avem 
scădere de proces) (Figura 49). De asemenea, să remarcăm faptul că zona descrisă de gap-ul negativ admisibil este similară, 
din punct de vedere al semnificaţiei, de exemplu, cu fenomenul dezinflaţiei din domeniul monetar.  

                                                           
întreg, se va afla în echilibru termodinamic (sau foarte aproape de el) ca urmare a ponderii extrem de mici a mediului în care 

acţionează sisteme disipative umane. 
360 Această trăsătură are caracter necesar, în sensul logic, dacă luăm în considerare faptul că, în absenţa proceselor (sistemelor 

disipative), mediul natural urmează legea producerii minime de entropie, adică se află în echilibru termodinamic. Prin opoziţie 

cu procesele (sistemele) departe de echilibru – adică procesele (sistemele) disipative – mediul natural ar putea fi considerat ca 

proces (sistem) aproape de echilibru. Dacă nu ar exista sistemele disipative non-umane, mediul natural s-ar afla, probabil, chiar 

în echilibru termodinamic (de remarcat, însă, faptul că sistemele disipative non-umane sunt perfect integrate în procesualitatea 

mediului natural – avem, aici, o reflectare a principiului antropic, cu o anumită extensie de aplicare).  
361 Această imposibilitate se datorează faptului că, deşi ponderea mediului economic şi a zonei de impact nemijlocit asupra 

mediului natural în ansamblul mediului natural, este aproape infinitezimală, tocmai datorită acestei ponderi mici, ca urmare a 

vitezei extrem de mari de acumulare a perturbărilor locale, este depăşită rata de absorbţie (dizolvare, neutralizare) a acestor 

perturbări de către mediul natural. 
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Figura 49. Zonele de gap pozitiv şi negativ, admisibil şi inadmisibil în creşterea relativă reală a unui proces economic362 

Evident că, în cazul proceselor (sistemelor) în care variabilele de cuantificare nu sunt implicit deflatate, apare necesitatea 
deflatării lor, ceea ce conduce la relaţia, mai generală, între ratele nominale de variaţie a procesului între două intervale de 
timp: 

 . Aici, „i” reprezintă coeficienţi de inflatare/deflatare, iar  

este un coeficient care asigură omogenitatea intensională în timp. 

[8]: Oricărei judecăţi contingente363 îi corespunde, dacă este adevărată, o stare de fapt în lumea în care este adevărată acea 
judecată. În genere, există trei categorii de fapte: stări, evenimente, procese. 

Starea este o imagine statică a vectorului de parametri ai procesului (sistemului) analizat. 

Evenimentul este ajungerea sistemului într-o altă stare, în sensul că modificarea de stare are loc, se produce. 

Procesul semnifică desfăşurarea trecerii dintr-o stare în alta. 

Prin urmare, un eveniment semnifică trecerea sistemului dintr-o stare în alta, sau o transformare de stare. Mai putem spune 
că are loc o transformare a unei lumi care conţine proprietatea de stare iniţială într-o lume care conţine proprietatea de stare 
finală. Identificarea stărilor trebuie făcută prin apelul la conceptul de ocazie, ceea ce înseamnă că o stare aferentă poate să 
nu se modifice în sine, dar să aparţină altei ocazii, în acest caz putând vorbi, încă, de o transformare de stare. Dacă 

                                                           
362 Diagrama este preluată dintr-un studiu în manuscris al lui Dinga, Emil, care tratează chestiunea „Ratei minime sustenabile 

de creştere a variabilelor macroeconomice”. 
363 Aşa cum se ştie, contingent este o un concept opus celui de necesar. 
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evenimentul se referă la o ocazie specificată atunci evenimentul este un eveniment individual; când ocazia nu este specificată, 
evenimentul este generic. 

Să notăm cu "- T -" operatorul de transformare a sistemului dintr-o stare iniţială într-o stare finală (liniuţele din stânga şi din 
dreapta operatorului înlocuiesc p-expresii364). Notaţia p T q semnifică, deci, trecerea de la starea p la starea q sau trecerea 
de la o lume care conţine starea p la o lume care conţine starea q sau, încă, transformarea unei p-lumi într-o q-lume. Stările 
mai pot fi numite "caracteristici" sau "trăsături" ale lumii. 

Vom numi expresiile de tipul T: T-expresii (ele pot fi atomice sau moleculare). 

Cu T-expresii se operează conform regulilor p-calculului365. Spunem, deci, că avem un T-calcul. Prin urmare, T-calculul descrie 
schimbările de stare, adică acele modificări ale mediului care nu presupun intervenţia agentului acţional uman. 

Există patru categorii de modificări (care pot fi, de altfel, şi acţiuni) elementare: transformări constructive, transformări  
distructive, conservări prezervative şi conservări preventive. 

Să considerăm următoarea stare a unui sistem, p. Cele patru modificări elementare vor fi:  

1) transformare constructivă: T ; 2) transformare distructivă: T  ; 3) conservare prezervativă: T ; 4) conservare 

preventivă: T  . 

Cele de mai sus constituie cele patru modificări (prin abuz de limbaj mai sunt denumite transformări) elementare în ceea ce 
priveşte stările de lucruri. Cele patru modificări elementare se exclud reciproc, două câte două: într-o pereche de ocazii 
succesive nu putem  avea simultan două asemenea modificări. În acelaşi timp, ele sunt conjunct exhaustive, adică într-o lume, 
într-o pereche de ocazii succesive, nu se poate întâmpla ceva în afara acestor modificări. 

T-calculul permite punerea în evidenţă a faptului că orice modificare de stare poate fi privită ca o funcţie de adevăr a unor 
modificări elementare. Pe aceste baze logice, se poate dezvolta o logică a transformărilor unui sistem (adică o logică a 
evoluţiei acelui sistem) în cazul în care restricţiile în care se dezvoltă transformările ţin de raţionalitatea sustenabilităţii. 

[9]: Se pare că perspectiva entropică asupra procesului economic impune cu necesitate această inversare de cauzalitate, 
tocmai prin necesitatea trecerii de la raţionalitatea economică bazată pe optimizare la cea bazată pe sustenabilizare. 
Raţionalitatea bazată pe optimalitate (adică pe extremizarea obiectivului în interiorul unor restricţii date) pare să conducă la 
o accelerare suplimentară a creşterii entropiei, comparativ cu cazul menţinerii stării staţionare a sistemelor economice. Într-
adevăr, dacă se doreşte extremizarea unei funcţii obiectiv, atunci va trebui nu numai să se menţină entropia la nivelul existent 
dar va trebui ca ea să se micşoreze direct proporţional cu „ambiţia” extremizării în cauză. Deci, sistemul disipativ va avea 

nevoie de un supliment de entropie joasă din mediu, să notăm acest supliment cu: . Dacă notăm entropia joasă necesar 

a fi consumată pentru a se obţine abilitatea comprehensivă şi metodologică de a realiza extremizarea (construirea funcţiei-
obiectiv, stabilirea ecuaţiilor restrictive, identificarea modalităţii de optimizare etc.) cu coeficientul , atunci sporul de 

entropie joasă (comparativ cu starea staţionară) necesar sistemului disipativ pentru a realiza raţionalitatea bazată pe 

optimalitate va fi: . Aşadar, entropia mediului va spori, în cazul unui sistem disipativ care urmează o 

raţionalitate bazată pe optimalitate, cu . Dacă , atunci: 

. Această raţionalitate poate fi denumită raţionalitate a optimizării locale. Atunci, 

acceleraţia entropiei în prezenţa structurilor disipative cu raţionalitate bazată pe optimalitate, comparativ cu situaţia naturală 

va fi: 366, unde, cu  s-a notat factorul de acceleraţie. Raţionalitatea 

bazată pe sustenabilitate (pe care o vom denumi raţionalitate a sustenabilităţii locale) are drept principiu călăuzitor 
minimizarea sporului total de entropie, adică minimizarea sumei dintre sporul de entropie în structurile disipative şi sporul 
de entropie în mediul acestor structuri disipative. Asta revine, de fapt, la a minimiza reducerea entropiei în sistemul disipativ, 
deoarece reducerea entropiei în sistemul disipativ este echivalentă cu creşterea entropiei în mediul sistemului disipativ (la  
această creştere se adaugă, bineînţeles, cea legată de dobândirea, de către sistemul disipativ, a abilităţii cogn itive, 

                                                           
364 Prin p-expresie se înţelege o propoziţie (o expresie verbală) care asertează existenţa proprietăţii p, într-o lume dată. 
365 Prin p-calcul se înţelege calculul propoziţional, obişnuit, cu p-expresii. 
366 Justificarea folosirii termenului de acceleraţie este următoarea: diferenţa dintre modificarea entropiei în cazul prezenţei 

structurilor disipative şi modificarea entropiei în cazul non-existenţei acestor structuri ne dă o modificare a modificării 

entropiei, ceea ce trimite la conceptul de acceleraţie (dacă am fi în cazul continuu, am avea de-a face cu derivata a doua a 

entropiei, care indică tocmai acceleraţia). 
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metodologie şi tehnologie de a realiza principiul tipului de raţionalitate economică în vigoare). Aşadar, este necesară o 
revenire la o raţionalitate comparabilă cu raţionalitatea de staţionaritate; astfel, coeficientul  (nu mai este nevoie să 

cunoaştem cum anume se realizează principiul raţionalităţii optimizării locale) va fi înlocuit de un alt coeficient, să-l notăm cu 
, care exprimă consumul de entropie joasă din mediu necesar pentru a cunoaşte cum anume se realizează un proces 

economic circular local367. Aceasta înseamnă că avem de minimizat expresia , întrucât, aşa cum s-a arătat mai sus, 

sporul de neg-entropie din structurile disipative este egal cu sporul de entropie din mediul acestor structuri, abstracţie făcând 
de necesarul de entropie joasă pentru dobândirea cunoştinţelor sau capacităţilor acţionale pentru fiecare caz de raţionalitate 
în parte. Aşadar, trecerea de la modelul de raţionalitate bazată pe optimalitate la modelul de raţionalitate bazată pe 
sustenabilitate, va conduce la o reducere a acceleraţiei entropiei globale cu: 

368 (preluat din studiul lui Dinga, Emil, „Sugestii epistemologice 

din Legea Entropiei şi Procesul Economic, de Nicholas Georgescu-Roegen, apărut în Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 
3/2006). 

[10]: Desigur, izomorfismul de viteză depinde într-un mod hotărâtor de faptul că autoreglarea cibernetică a procesului 
economic este mono-ciclu sau multi-ciclu. Este evident faptul că, în cazul autoreglării multi-ciclu, există un anumit lag între 
input-ul dintr-o anumită resursă economică şi „recuperarea” acestei resurse economice (lag cade depăşeşte lag-ul „natural” 

generat ciclul de exploatare obişnuit în orice proces economic generic). Dacă notăm cu  lag-ul operaţional al procesului 

mono-ciclu (generat, cum am spus, de ciclul de exploatare din proces) şi cu  lag-ul generat de faptul că „recuperarea” 

resursei economice analizate se face într-un mod indirect, de-a lungul unui ciclu de procese înlănţuite operaţional, iar cu  

numărul de asemenea procese, atunci se poate scrie: , unde cu  s-a notat lag-ul operaţional mediu 

al celor k procese înlănţuite în aşa fel încât resursa economică input în procesul 1 să fie output în procesul k. 

[11]: Să notăm cu  o funcţie de producţie cu progres tehnic încorporat în capital (cu K s-a notat capitalul iar 

cu L s-a notat forţa de muncă; output-ul este exprimat monetar). Să presupunem că automatizarea tehnologică permite 
substituirea forţei de muncă L cu capital K. Condiţia minimală pentru a accepta această substituire este ca producţia să 
rămână cel puţin constantă, adică să avem o decizie pe curba de indiferenţă a lui F (K,L). Condiţia matematică este, aşadar: 

. Aceasta revine la: , unde cu  s-a notat rata 

marginală de substituire dintre capital şi muncă (cu câte unităţi trebuie să varieze capitalul atunci când forţa de muncă 

variază, în sens invers, cu o unitate, aşa încât producţia să rămână constantă) iar  exprimă productivitatea marginală a 

factorului „i”. Se observă faptul că  (deoarece, prin definiţie, ). Condiţia grafică este, desigur, cea din Figura 

50: 

                                                           
367 Apare, aici, următoarea problemă: odată ce sistemul disipativ a funcţionat în tipul de raţionalitate a optimizării locale, 

entropia joasă corespunzătoare lui  fost deja consumată (s-a „pompat”, în mediul sistemului disipativ, o cantitate de entropie 

de „mărime” ). Această creştere de entropie nu mai poate fi niciodată „recuperată”. Semnificaţia raţionamentului 

simbolic este doar aceea că, de acum înainte, creşterea entropiei generată de menţinerea cunoştinţelor necesare realizării 

principiului raţionalităţii de optimizare locală nu se va mai produce (evident, „uitarea” cunoştinţelor şi abilităţilor de a 

extremiza o funcţie obiectiv în condiţii restrictive date, nu poate crea neg-entropie, deşi dobândirea acestor cunoştinţe a creat 

entropie). 
368 Este evident faptul că , deoarece necesarul de cunoştinţe pentru a asigura un proces economic circular este mai mic 

decât necesarul de cunoştinţe pentru a asigura o extremizare a procesului economic respectiv. Ca urmare: 

, deoarece  şi . 
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Figura 50 Substituirea, pe curba de indiferenţă, dintre K şi L 

[12]: Pentru detalii privind principiul antropic, vezi şi Hawking, Stephen, Universul într-o coajă de nucă, Editura Humanitas, 
Bucureşti, 2004; 

[13]: Desigur, problema se poate aborda în termeni mai generali şi anume în termenii gradului de proximitate a mediului 
economic în raport cu procesul economic. Dacă notăm cu  „distanţa” procesului economic faţă de mediul economic care 

produce un anumit input al său, să zicem, input-ul , atunci putem spune că gradul de proximitate al procesului faţă de 

mediul său, din perspectiva acestui input – să notăm asta cu i-proximitateak – va fi . Dacă, pe de altă parte, notăm cu  

„distanţa procesului economic faţă de mediul economic în care se „trimite” acelaşi output 369, atunci putem spune că gradul 
de proximitate al procesului faţă de mediul său, din perspectiva acestui output – să notăm asta cu o-proximitateak – va fi 

. Aşadar, mediul economic imediat al procesului, din perspectiva resursei economice k (care verifică izomorfismul de 

natură dintre input şi output) va fi acel mediu în care 370, adică avem cele două proximităţi (la input şi la output) 

de formele, respectiv: , . Desigur, formalizarea pe acest domeniu poate continua (inclusiv printr-o dezvoltare a unor 

matrice de conexiune care să descrie toate i-proximităţile şi toate o-proximităţile). În plus, ar fi interesant, aici, de dezvoltat 
ideea determinării unei i-proximităţi medii, respectiv a unei o-proximităţi medii a procesului (raportate la toate input-urile, 
respectiv la toate output-urile) şi, lucru chiar şi mai interesant, determinarea unei proximităţi absolute (relative, concomitent 
la i-proximitatea şi la o-proximitatea aceleiaşi resurse economice). Aceste dezvoltări, care pot fi importante pentru punerea 
bazelor unui calcul logic formal (T-calcul sau df-calcul371) al sustenabilităţii proceselor economice nu fac, însă, obiectul 
interesului nostru în studiul de faţă; 

[14]: Aşa cum s-a arătat deja, resursele economice sunt, din punct de vedere tipologic, următoarele: a) resurse materiale - 
RMt; b) resurse umane - RU; c) resurse manageriale - RM; d) resurse informaţionale - RI; e) resurse financiare – RF; f) resurse 

                                                           
369 Să observăm faptul că avem, aici, de-a face cu verificarea uneia dintre condiţiile de sustenabilitate – izomorfismul de natură  
370 S-ar putea pune întrebarea, de ce dăm valoarea 1 pentru cazul proximităţii imediate a mediului, şi nu dăm valoarea 0 acesteia. 

Explicaţia este simplă: în majoritatea proceselor economice există autoconsum: output-ul procesului (sau o anumită parte din 

el) este reintrodus în proces ca input. Pentru aceste situaţii s-a păstrat valoarea 0 (pentru a permite o formalizare logică 

completă, în cazul în care se doreşte dezvoltarea unei asemenea analize abstracte): deci, cazul autoconsumului va fi descris,  

din perspectiva gradului de proximitate al mediului economic, astfel: pentru i-proximitate, , iar pentru o-proximitate, 

. 
371 Prin df-calcul se înţelege calculul propoziţional cu privire la intervenţia subiectului acţional („d” de la to do – a face, 

respectiv „f” de la to forbear – a se abţine, în limba engleză). 
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formale (normative) - RN372. Aceste resurse nu au, totuşi, graniţe discret distincte între ele. Suprapunerile de semnificaţie şi 
de rol pot fi sintetizate astfel (Figura 51): 

 

 RMt RU RM RI RF RN 

RMt       

RU   x    

RM  x  x  x 

RI   x  x x 

RF    x   

RN   x x   

Figura 51 Suprapuneri de semnificaţie şi rol între resursele economice 

 

Într-o formă sinoptică, situaţia se prezintă astfel (Figura 52): 

 

 

Figura 52 Diagrama generală a resurselor economice 

[15]: În cazul resursei umane, lucrurile sunt relativ mai nuanţate, având în vedere faptul că resursa umană este singura 
resursă economică capabilă de perfecţionare prin utilizare (prin intermediul capacităţii de învăţare a individului uman şi a 
grupului social în care acesta acţionează). Această particularitate este notorie în ceea ce se poate numi costul implicit al 
şomajului: scăderea calificării şi a performanţei profesionale potenţiale a şomerului, scădere generată de subutilizarea sau  
neutilizarea, o perioadă mai lungă de timp, a resursei umane în cauză. Această particularitate, importantă, fără îndoială, în  
alte contexte, va fi ignorată, însă, aici; 

[16]: Renunţăm şi la diferenţa (care este foarte importantă, în felul ei) între resurse economice şi factori de producţie: factorii 
de producţie sunt acele resurse economice care au trecut barierele de intrare în circuitul economic (cunoscutele bariere: 
tehnologică, economică, ecologică, juridică, morală). Aşadar, vom considera că resursele economice şi factorii de producţie 
se suprapun, din punct de vedere conceptual (au acelaşi denotat); 

[17]: Evident, facem abstracţie de cazul corupţiei (sau de cazul, mai...benign, al lobby-ului), în care resursa financiară poate 
fi convertită şi în...resurse formale; 

                                                           
372 Resursele formale se referă la aspectele normative care privesc procesul (sistemul) economic. Evident, aceste aspecte 

normative pot fi atât de sorginte externă (legislaţia generală) cât şi de sorginte internă (regulamente, proceduri etc. generate de 

propriul management). 

Rmt

RU

RM

RI

RF

RN

Resurse economice
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[18]: Din punct de vedere praxiologic, orice acţiune umană (fie ea individuală sau socială) poate fi descrisă în următorii 
termeni: a) acţiunea are patru componente de bază: 1) componenta fizică (sau ontologică); 2) componenta cognitivo-
informaţională (deci se pare că acţiunea este anterioară cunoaşterii); 3) componenta normativ-axiologică şi instituţională; 4) 
componenta psiho-motivaţională; b) acţiunea poate fi definită, în mod alternativ: 1) exercitarea de către un sistem a unei influenţe 
asupra altui sistem; 2) transformarea indusă în mediu de către o fiinţă biologică prin care se satisface o trebuinţă; 3) conduită 
teleologică, mediată şi producătoare de valori; 

[19]: În modul cel mai general, deşi puţin cam forţat, resursa financiară ar putea fi considerată, sub aspect praxiologic, drept 
mijloc pentru toate celelalte resurse economice. Mijlocul – ca şi categorie – defineşte într-un mod foarte general, entitatea 
(materială sau instituţional-organizatorică) prin intermediul căreia subiectul acţiunii (agentul) transmite intenţia sa (sub forma 
impulsului, energiei, orientării etc.) asupra obiectului acţiunii. Mijlocul poate fi de trei categorii: a) unealtă (în sensul cel mai 
general, de exemplu, orice formă de capital fizic), b) instituţie (de exemplu, normele)373 şi c) mod sau modalitate (de exemplu, 
managementul); 

[20]: Extinderea spaţială a unui proces economic (atât din perspectiva i-proximităţii cât şi din cea a o-proximităţii) trebuie făcută 
dintr-o perspectivă economică şi nu dintr-una fizică a spaţiului. Pentru o discuţie detaliată şi argumentată a problematicii spaţiului 
economic, vezi şi Dinga, Emil, Fenomenul inerţial în procesul economic, Editura Economică, Bucureşti, 2001), îndeosebi capitolul 
2, paragraful 2.1, precum şi Prigogine, Ilya şi Stengers, Isabelle, Noua Alianţă –Metamorfoza ştiinţei, Editura Politică, Bucureşti, 
1984, îndeosebi capitolul IX. Sugestii interesante pot fi găsite, în context şi în Georgescu-Roegen, Nicholas, Legea Entropiei şi 
Procesul Economic, Editura Expert, Bucureşti, 1996 (Colecţia Biblioteca Băncii Naţionale), îndeosebi capitolul IX; 

[21]: O imagine sinoptică a „locului” sursei financiare în raport cu procesul economic şi cu mediul economic al acelui proces, 
poate fi oferită de Figura 53: 

 

Figura 53. Generarea sursei financiare la interfaţa dintre proces şi mediu 

[22]: Pentru o discuţie detaliată şi rafinată cu privire la raportul dintre părţi şi întreg, vezi şi Popper, Karl, Logica Cercetării, 
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981; 

[23]: Nu este lipsit de interes să precizăm, aici, faptul că numeroase studii de amploare care tratează problema 
sustenabilităţii creşterii şi dezvoltării, îşi concentrează demersurile tocmai pe aspectele privind producţia şi consumul, unele 
dintre ele recomandând, în mod explicit, reducerea creşterii economice globale, pe termen mediu şi lung, în scopul asigurării 
acestei sustenabilităţi (vezi, pentru detalii, Agenda 21); 

[24]: Detalii conceptuale şi metodologice despre auditul performanţei (deşi limitat la domeniul auditului public) pot fi găsite 
în studiul Procedură de audit public intern al performanţei privind gap-ul instituţional în domeniul controlul financiar, elaborat 
de un colectiv al Centrului de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu” (dr. Dinga, Emil – coordonator, dr. Pop, 

                                                           
373 Aici se încadrează şi organizaţia, de exemplu, o firmă. 
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Napoleon şi dr. Dimitriu, Mihai) în perioada 2005-2006, în cadrul unui proiect internaţional de cercetare (beneficiar: GTZ, 
Germania); 

[25]: Politica pro-ciclică acţionează ca un feed-back pozitiv, în timp ce politica anti-ciclică acţionează ca un feed-back negativ. 

Să facem următoarele notaţii: : output-ul efectiv; : output-ul aşteptat (normat); : gap-ul output-ului; ; : 

sensul de influenţare, prin politica macroeconomică de ajustare, a gap-ului output-ului (  dacă se doreşte mărirea gap-

ului output-ului, respectiv  dacă se doreşte micşorarea gap-ului output-ului). Atunci vom putea spune că avem o 

politică anti-ciclică dacă   şi avem o politică pro-ciclică dacă  (vezi Figura 54): 

 

Figura 54 Semnificaţia politicilor antic-ciclice, respectiv pro-ciclice, din perspectiva ajustării macroeconomice 

[26]: Vezi şi studiul analitic al lui Dinga, Emil, Consolidarea sistemului bancar (nepublicat), realizat în cadrul programelor de 
cercetare ale Centrului de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu”, în anul 2004, unde se arată, privitor la raportul 
dintre sustenabilitate şi stabilitate374: „Ni se pare că între conceptul de stabilitate şi cel de sustenabilitate nu pot fi diferenţe 
de semnificaţie esenţiale. În fond, un sistem sustenabil nu este altceva decât un sistem care-şi menţine caracteristicile 
structural-funcţionale fundamentale, adică stabilitatea, pe un orizont de timp dat. Dar…stabilitatea implică, şi ea, menţinerea 
vectorului de stare al sistemului, pe un orizont de timp dat. Nu credem că este relevantă o anumită conotaţie conţinută de 
conceptul de sustenabilitate şi anume aceea că menţinerea sistemului pe traiectorie pare să implice doar fine-tuning-ul (adică 
impulsuri exterioare de ajustare) în timp ce stabilitatea pare să implice şi stabilizatorii automaţi. Vorbim, desigur, tot timpul, 
despre stabilitate (respectiv stabilizare) dinamică”. Astăzi, în locul conceptului de stabilitate, am folosi, mai degrabă, 
conceptul de staţionaritate. 

                                                           
374 În studiul menţionat, stabilitatea este considerată unul dintre „ingredientele” necesare ale stării de consolidare a unui sistem 

financiar-bancar. 
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6. ASUPRA UNUI POSIBIL TRADE-OFF ȘOMAJ – PENSIONAJ  

6.1. Preliminarii 

Problema sarcinii care incumbă societăţii în privinţa indemnizaţiei pensionarilor (pensiei de asigurări sociale de 
stat375) este una acută, deoarece această sarcină are impact nu numai asupra soldului bugetului general consolidat 
dar, în anumite situaţii, poate influenţa chiar politica fiscală (politica de impozitare), pe termen mediu. 

Nu este vorba, în această problemă, doar de gradul de acoperire (susţinere) a masei totale a indemnizaţiei de 
pensionare (măsurat, oarecum simplist, de numărul de pensionari care revine la o persoană ocupată376) ci de o 
serie de corelaţii mai complexe legate de următoarea chestiune care ni se pare esenţială: oare există un trade-off 
între numărul (nivelul, structura, dinamica) pensionarilor şi numărul (nivelul, structura, dinamica) şomerilor? Dacă 
răspunsul la această întrebare este afirmativ, aceasta înseamnă că există posibilitatea unei optimizări (de ex., din 
perspectiva statului) a politicii de ocupare, respectiv a politicii de pensionare, aşa încât să se asigure gestionarea 
simultană sustenabilă a celor două categorii sociale. Dacă răspunsul este negativ, atunci aceasta înseamnă că 
statul nu poate arbitra, pe criterii de optimalitate, între cele două categorii sociale şi că politicile aferente lor sunt 
autonome una în raport cu cealaltă. Am dori să arătăm, în treacăt, faptul că pensionarii şi şomerii au, din punct 
de vedere economic, o serie de caracteristici comune: 

- ambele categorii reprezintă persoane care nu sunt ocupate; 

- ambele categorii se bucură, legal, de o indemnizaţie din partea statului (nu are, deocamdată, importanţă, 
sursa acestor indemnizaţii, fiind relevantă doar constatarea că aceste indemnizaţii sunt garantate de stat). 

Totodată, între cele două categorii sociale există următoarea deosebire esenţială: în timp ce şomerii sunt 
persoane active (care pot deveni oricând persoane ocupate, deci pot ieşi din câmpul indemnizării publice377), 
pensionarii nu sunt persoane active (ei nu mai pot ieşi din câmpul indemnizării publice). 

Sigur că, atât din punct de vedere economic cât şi, mai ales, din punct de vedere sociologic, există mult mai multe 
puncte de apropiere, respectiv de diferenţiere între cele două categorii, dar, pentru necesităţile studiului de faţă, 
apreciem că trăsăturile menţionate mai sus sunt relevante. 

Înainte de a prezenta obiectivele studiului nostru, este important să fixăm explicaţia economică pentru cele trei 
categorii de indemnizări din economie: 

- indemnizaţia populaţiei ocupate: constă în salariul nominal brut, primit în schimbul muncii depuse (nu 
interesează aici modul în care se determină acest salariu nominal; de altfel, în continuare, se va avea în 
vedere un salariu nominal mediu brut pe economie); 

- indemnizaţia pensionarilor: constă în pensia nominală brută, primită ca o restituire întârziată a 
contribuţiilor achitate, pe perioada ocupării, în acest scop378; 

                                                           
375 Pentru moment ignorăm alternativele la pensia de asigurări sociale de stat, de exemplu pensiile de asigurări sociale private. 

După unele lămuriri la care sperăm să ajungem, va deveni posibil să se introducă, însă, şi aceste variabile. 
376 Simplist din mai multe puncte de vedere: structura ocupaţională şi structura pensionarilor nu sunt luate în calcul; nu este 

considerată nici diferenţa dintre dinamica salariilor şi dinamica pensiilor de asigurări sociale (ultima, de regulă, mai mică, dacă 

se respectă corelaţia fundamentală dintre dinamica productivităţii fizice a muncii şi dinamica salariilor nominale) etc. 
377 Ca şi în alte situaţii (de exemplu asimilarea datoriei private externe garantate de stat cu datoria publică externă) şi aici vom 

admite faptul că garantarea, de către stat, a plăţii indemnizaţii de şomaj echivalează cu considerarea acestei indemnizaţii ca 

având o natură publică (de altfel, dacă fondul de şomaj devine, la un moment dat, insuficient pentru a acoperi indemnizaţiile 

de şomaj reclamate, aceste diferenţe vor fi acoperite din alte fonduri publice, inclusiv bugetul de stat). 
378 Suntem de părere că pensia de asigurări sociale de stat trebuie să aibă caracterul unei restituiri întârziate şi nu pe cel al unei 

indemnizaţii de protecţie socială. În context, probabil că teoria economică ar trebui să excludă din problematica protecţiei 

sociale, chestiunea pensiei de asigurări sociale (de aceea, de exemplu, se impune nu recorelarea pensiilor ci recalcularea lor, 

pentru a menţiona una dintre dezbaterile curente în societate). 
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- indemnizaţia şomerilor: constă în indemnizaţia de şomaj brută, primită de către şomer ca preţ al acceptării 
statutului de şomer (ca stimulent pentru neintrarea în populaţia ocupată). Această interpretare a 
semnificaţiei economice a indemnizaţiei de şomaj pare cea mai plauzibilă, din perspectiva 
comportamentului de căutare a unui loc de muncă: într-adevăr, dacă indemnizaţia de şomaj ar fi peste 
nivelul salariului mediu obtenabil prin intrarea în populaţia ocupată (cu alte cuvinte, peste costul de 
oportunitate al acceptării statutului de şomer), şomerul şi-ar păstra statutul de şomer pe o perioadă 
infinită; dimpotrivă, dacă ar primi o indemnizaţie de şomer nulă, în condiţiile inexistenţei de rigidităţi ale 
salariului şi în condiţiile unei elasticităţi infinite a numărului locurilor de muncă, şomerul ar intra în 
populaţia ocupată în mod instantaneu; pentru valori ale indemnizaţiei de şomaj mai mici decât salariul 
mediu pe economie, şomerul este stimulat cu atât mai puţin să intre în populaţia ocupată cu cât 
indemnizaţia de şomer este mai mare379. Rezultă, aşadar, faptul că statul achită indemnizaţia de şomer cu 
scopul de a determina şomerul să nu intre în populaţia ocupată: cu cât doreşte mai mult să împiedice 
şomerul să intre în populaţia ocupată, cu atât va plăti o indemnizaţie de şomaj mai mare380. 

 Obiectivul studiului 

Pe baza premiselor menţionate deja, ne propunem să analizăm posibilitatea existenţei unui trade-off între rata 
şomajului şi rata pensionajului, în aşa fel încât să se asigure o indemnizare concomitentă şi sustenabilă a celor 
două categorii sociale. Încercarea noastră va fi una pur tehnică, ignorând deosebirile fundamentale de percepţie 
şi chiar de comportament dintre cele două categorii sociale.  

În mod concret, ne interesează să stabilim dacă poate fi identificată o relaţie de tip funcţional între mărimile (sau, 
eventual, dinamicile) celor două rate, aşa încât guvernul să aibă o bază calitativă sau, dacă este posibil, chiar 
cantitativă, pe care să-şi edifice politica de ocupare, respectiv de pensionare. 

Aspiraţia noastră este să analizăm, în ultimă instanţă, posibilitatea de a construi o politică economică de tip 
sustenabil (chiar dacă nu optimală) care să gestioneze simultan cele două categorii sociale, din perspectiva 
indemnizării lor. 

 Ipoteze metodologice şi notaţii 

Următoarele ipoteze metodologice (în mod fatal, restrictive) vor sta la baza analizei care urmează: 

 şomerii au un comportament activ de căutare a locului de muncă, bazat pe informaţie completă şi care 
nu implică costuri de tranzacţie; 

 şomerii se comportă conform modelului de raţionalitate economică standard (iau decizia care le 
minimizează costul de oportunitate); 

 pensionarii sunt omogeni, din punct de vedere al comportamentului economic; 

 normele de pensionare (de ieşire din populaţia activă) sunt rigide şi nu acceptă derogări (bazate pe natura 
profesiei, pe expertiza individuală sau pe alte criterii); 

 indemnizaţia de şomaj, respectiv indemnizaţia de pensionaj sunt funcţii liniare (pe perioada de analiză) 
de salariul mediu nominal brut pe economie; 

 numărul locurilor de muncă la nivelul economiei naţionale este dat, constant (nu există proces 
investiţional în economie); 

                                                           
379 Să observăm, în treacăt, că aici avem de-a face cu  hazardul moral, din perspectiva comportamentului de căutare a unui loc 

de muncă de către şomer. 
380 Desigur, a spune că statul nu doreşte ca şomerul să intre în populaţia ocupată nu are vreo conotaţie de genul unei voinţe 

programatice a statului în acest scop, ci înseamnă, pur şi simplu, faptul că statul constată posibilitatea (uneori, necesitatea) unui 

şomaj fricţional şi, în consecinţă, dezvoltă această instituţie a indemnizaţiei de şomaj, ca pe un instrument instituţional de 

control al şomajului. 
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 există ieşiri şi intrări legale din/în câmpul indemnizării şomajului (depăşirea perioadei pentru care se 
primeşte indemnizaţia de şomaj, în condiţiile neintrării în populaţia ocupată); în speţă se va lua în 

considerare dinamica soldului net de şomeri: , unde cu  s-a notat numărul 

de referinţă al şomerilor iar cu  s-a notat numărul actual al şomerilor; cu  s-a notat numărul nou-

intraţilor pe piaţa muncii381; cu  s-a notat numărul ieşirilor din starea de şomaj (fie prin depăşirea 

perioadei de indemnizare legală a şomajului, fie prin intrarea în populaţia ocupată). Trebuie menţionată 

şi structura lui : , unde cu  s-a notat numărul şomerilor care-şi pierd această calitate 

prin depăşirea perioadei de indemnizare a şomajului: , unde cu  s-a notat numărul 

ieşirilor din câmpul indemnizării şomajului prin depăşirea perioadei de indemnizare a şomajului în 

condiţiile neintrării în populaţia ocupată, iar cu  s-a notat numărul şomerilor care-şi pierd această 

calitate prin ieşire naturală din câmpul de indemnizare a şomajului (moarte, emigrare etc.); cu  s-a 

notat numărul şomerilor care-şi pierd această calitate ca urmare a intrării în populaţia ocupată: 

, unde cu  s-a notat numărul şomerilor care intră în populaţia ocupată înainte de 

expirarea perioadei legale de indemnizare a şomajului, iar cu  s-a notat numărul şomerilor care intră 

în populaţia ocupată după expirarea perioadei de indemnizare legală a şomajului (inclusiv cazurile de 
imigrare direct în populaţia ocupată);  

 există ieşiri/intrări naturale/legale din/în câmpul indemnizării pensionajului; în speţă se va lua în 

considerare dinamica soldului net de pensionari: , unde cu   s-a notat 

numărul de referinţă al pensionarilor iar cu  s-a notat numărul actual al pensionarilor; cu  s-a 

notat numărul nou-intraţilor în pensionaj382; cu  s-a notat numărul ieşirilor din starea de pensionaj (fie 

prin ieşiri naturale – moarte, emigrare –, fie prin reintrarea în populaţia ocupată383). Trebuie menţionată 

şi structura lui : , unde cu  s-a notat numărul pensionarilor care-şi pierd această 

calitate prin ieşiri naturale din câmpul de indemnizare a pensionajului, iar cu  s-a notat numărul 

pensionarilor care-şi pierd această calitate ca urmare a reintrării în populaţia ocupată înainte de ieşirea 
naturală din câmpul de indemnizare a pensionajului; 

 vom admite ipoteza că soldul emigrare-imigrare direct la nivelul populaţiei ocupate (la nivelul lui E, unde 
cu E s-a notat populaţia ocupată) este nul; 

 nu există rigidizări ale salariului nominal pentru populaţia ocupată (nu există sindicalizări ale salariaţilor 
sau ale patronilor); aceasta înseamnă că, atunci când costul de oportunitate permite, şomerii îşi găsesc 
imediat loc de muncă fără modificări relevante ale salariului mediu nominal brut pe economie; 

                                                           
381 Considerăm că populaţia ocupată nu acţionează pe piaţa muncii; implicit, aşadar, considerăm că piaţa muncii referă doar 

procesele de vânzare-cumpărare a muncii (sau, ceea ce este echivalent, cumpărare-vânzare a locurilor de muncă). Lăsăm la o 

parte faptul că, strict economic, atât vânzarea-cumpărarea muncii cât şi, în mod echivalent, cumpărarea-vânzarea locurilor de 

muncă, constituie, de fapt, doar închirieri: patronul închiriază locul de muncă către şomer, în timp ce şomerul închiriază 

capacitatea sa de muncă către patron. Această ultimă interpretare nu trebuie să conducă, totuşi, la regăsirea diferenţelor dintre 

muncă şi forţă de muncă, categorii specifice analizelor de inspiraţie marxistă. 
382 Vom admite şi ipoteza conform căreia nu există nici întârzieri şi nici anticipări ale intrării în starea de pensionaj, conform 

prevederilor legale. 
383 Vom admite că există prevederi legale care permit ca, în anumite condiţii, pensionarii să poată reintra în populaţia ocupată. 

De menţionat faptul că această categorie nu va intra în şomaj în cazul pierderii locului de muncă. De aceea, la momentul 

respectiv va trebui să luăm în considerare faptul că o anumită fracţiune din ieşirile din populaţia ocupată se fac direct la nivelul 

numărului pensionarilor şi nu la nivelul numărului şomerilor. 
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 pentru a obţine o unitate metodologică pentru unele variabile esenţiale ale studiului de faţă, vom 

introduce o mărime statistică numită populaţie indemnizată ( ), definită astfel: , unde A este 

populaţia activă, R este numărul de pensionari; la rândul său, , unde E este populaţia ocupată, 
iar U este numărul de şomeri; 

 rata şomajului ( ) se determină ca pondere a numărului de şomeri ( ) în numărul populaţiei 

indemnizate384 ( ): ; 

 rata de ocupare ( ) se determină astfel385: , deci ca pondere a populaţiei ocupate în numărul 

populaţiei indemnizate386; 

 rata pensionajului ( ) se determină ca pondere a numărului de pensionari ( ) în numărul populaţiei 

indemnizate (I): ; 

 evident: ; 

 vom nota cu  salariul mediu nominal brut pe economie; 

 vom nota cu  indemnizaţia individuală de şomaj; 

 vom nota cu pensia individuală de asigurări sociale de stat; 

 vom nota cu  coeficientul care indică variaţia indemnizaţiei individuale de şomaj în funcţie de salariul 

nominal mediu brut pe economie; atunci: , unde „a” este un parametru exogen care 

măsoară politica de ocupare a guvernului (politica de stimulare/inhibare a intrării şomerilor în populaţia 
ocupată): „a” poate fi pozitiv sau negativ, dar valoarea negativă, care ar indica o presiune a guvernului 
asupra şomerului pentru a intra în populaţia ocupată (prin penalizarea menţinerii stării de şomaj, sau prin 
„impozitarea” şomajului) nu va fi luată în considerare, pentru moment387; 

 vom nota cu  plăţile totale cu indemnizaţia de şomaj, la nivelul economiei naţionale: ; 

                                                           
384 Din două motive de natură metodologică, vom opera o modificare a conceptului uzual de rată a şomajului (ponderea 

numărului de şomeri în numărul populaţiei active – ultima înţeleasă ca suma dintre numărul populaţiei ocupate şi numărul 

şomerilor); cele două motive sunt: 1) relevanţa mai mare, pentru obiectivele studiului nostru, a numărului de şomeri care revine 

la o persoană indemnizată; 2) congruenţa metodologică cu rata pensionajului, care nu se poate calcula ca o mărime de intensitate 

relativă la populaţia activă. 
385 Rata de ocupare suferă şi ea, comparativ cu accepţiunea standard,  modificarea antrenată de accepţiunea de mai sus (nota 8) 

a ratei şomajului. 
386 Deşi criteriile de indemnizare sunt diferite la cele trei categorii de populaţie (ocupată, şomeră şi pensionară), numitorul 

comun al lor este, totuşi, indemnizarea muncii (efectivă – în cazul populaţiei ocupate; preventivă – în cazul şomerilor; 

posticipată – în cazul pensionarilor). Din punct de vedere metodologic, se poate avea în vedere şi o indemnizaţie anticipată (de 

ex., pentru studenţii care încheie contracte anticipate de muncă pentru perioada de după absolvire). Deşi indemnizarea acestei 

categorii de populaţie provine îndeosebi din sectorul privat, se poate accepta şi o anumită fracţiune de indemnizare publică, 

dar această complicare a discuţiei va fi amânată aici. 
387 Menţionăm faptul că, în anumite circumstanţe, se poate accepta ca având sens economic şi valorile negative ale lui „a”; să 

amintim, de exemplu, faptul că, în România, înainte de 1989, se plătea o penalizare de către cei necăsătoriţi sau de către cei 

care nu aveau copii; în unele ţări cu dinamici prea ridicate ale creşterii nete a populaţiei, se plăteşte o penalizare direct 

proporţională cu numărul de copii etc. 

I RAI 

UEA 

u U

I
I

U
u 

e
I

E
e 

r R

I

R
r 

1reu 

w

ui

ri



waiu 

Ui Uii uU 



154 

 

 vom nota cu  coeficientul care indică variaţia pensiei individuale în funcţie de salariul nominal mediu 

brut pe economie; atunci: , unde cu „b”388 s-a notat un parametru exogen care măsoară 

politica socială a guvernului (politica de protecţie socială389 autonomă acceptată de guvern); deşi 
parametrul „b” depinde de orientarea politică a guvernului (liberal, social-democrat, socialist etc.), pentru 
necesităţile studiului de faţă vom face abstracţie de această posibilă variabilitate din acest punct de 
vedere; 

 vom nota cu  plăţile totale cu indemnizaţia de pensionaj, la nivelul economiei naţionale: ; 

 vom nota cu  coeficientul care exprimă formarea fondului pentru indemnizaţia de şomaj în funcţie de 

salariul mediu nominal brut390; 

 vom nota cu  fondul pentru indemnizaţia de şomaj: ; 

 vom nota cu  coeficientul care exprimă formarea fondului pentru pensiile de asigurări sociale în funcţie 
de salariul mediu nominal brut; 

 vom nota cu  fondul pentru pensiile de asigurări sociale: ; 

 în condiţii de echilibru, din perspectiva pensionajului, ar trebui să avem: 

     

 în condiţii de echilibru, din perspectiva şomajului, ar trebui să avem: 

 

 din perspectiva simultană a şomajului şi a pensionajului, ar trebui să avem: 

 

6.2. Consideraţii de bază 

În condiţiile în care se acceptă ipoteza numărului constant de locuri de muncă în economie, rezultă faptul că 
susţinerea financiară a pensionarilor şi susţinerea financiară a şomerilor constituie două fenomene contradictorii, 
în sensul că creşterea numărului de pensionari ar necesita creşterea fondului de asigurări sociale, ceea ce ar 
implica creşterea numărului populaţiei ocupate, adică scăderea numărului şomerilor şi invers, scăderea numărului 
pensionarilor implică scăderea necesarului de indemnizare a pensionajului, adică posibilitatea scăderii numărului 
populaţiei ocupate, adică creşterea numărului şomerilor. Să observăm două fapte importante: 1) faptul că există 
un proces cumulativ de efecte, în acelaşi sens, în cazul creşterii numărului şomerilor, respectiv în cazul scăderii 

                                                           
388 Parametrul „b” poate avea semnificaţia unui venit minim garantat pe economie în ceea ce priveşte pensiile. 
389 Aici termenul liber „b” (cu valori pozitive) indică o politică de protecţie socială pură 
390 Nu are importanţă aici separarea sarcinii care revine angajatorului, respectiv angajatului în formarea acestui fond; important 

este că acest fond se formează pe baza salariului mediu nominal brut pe economie. 
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numărului şomerilor391. Atunci când numărul şomerilor creşte se produc două efecte care se cumulează: pe de o 
parte scade numărul populaţiei ocupate (deci scade capacitatea de a forma fondurile de indemnizare a şomajului, 
respectiv a pensionajului), iar, pe de altă parte, cresc cheltuielile cu indemnizarea şomajului. Atunci când numărul 
şomerilor scade se produc aceleaşi două fenomene, dar în sens contrar: pe de o parte scad necesităţile de 
indemnizare a şomajului iar, pe de altă parte, creşte fondul de indemnizare a şomajului. Aceste procese 
cumulative sunt importante, deoarece sunt de natura unui accelerator care acţionează în raport cu dinamica 
şomajului;392 2) dacă vom considera dinamica pensionarilor, avem următoarea interpretare posibilă: creşterea 
numărului pensionarilor implică necesitatea creşterii fondului de indemnizare a pensionajului, ceea ce ar implica 
creşterea populaţiei ocupate, adică scăderea numărului şomerilor; or, asta înseamnă producerea a două efecte, 
de asemenea cumulative de acelaşi sens: scăderea numărului şomerilor înseamnă scăderea necesităţilor de fond 
de indemnizare a şomajului, concomitent cu creşterea atât a fondului de indemnizare a şomajului cât şi a fondului 
de indemnizare a pensionajului. Şi reciproc, scăderea numărului pensionarilor conduce la două fenomene 
cumulative, în oglindă cu cele prezentate mai sus cu privire la creşterea numărului pensionarilor. 

Să analizăm, pentru  moment, condiţia generală, simplă, a menţinerii salariului nominal mediu brut pe economie. 
Aceasta înseamnă că trebuie îndeplinită condiţia: 

 , ţinând cont de relaţia dintre e, r şi u, adică . 

adică:  

unde cu N s-a notat expresia: . 

Aceasta conduce la: 

 

de unde, dacă notăm cu Rms(u/r) rata marginală de susbtituţie dintre rata şomajului şi rata pensionajului, 
obţinem:  

. 

Notând , şi , se poate rescrie:  

                                                           
391 Cum am precizat mai sus, acceptăm ipoteza constanţei populaţiei indemnizate, ceea ce înseamnă că cele trei tipuri de 

populaţie indemnizată (şomeri, populaţie ocupată, pensionari) se mişcă relativ una la alta pe principiul vaselor comunicante: 

cu cât scade o anumită categorie de populaţie, cu atât cresc celelalte două categorii de populaţie împreună. Dacă se admite şi 

constanţa populaţiei ocupate, rezultă că populaţia şomeră şi populaţia pensionară înregistrează dinamici contrare şi de acelaşi 

volum. Desigur, această ipoteză mai implică faptul că soldul emigrare-imigrare (atât la nivelul şomerilor cât şi la nivelul 

pensionarilor) este nul, ceea ce echivalează cu inexistenţa emigrării respectiv a imigrării la nivelul populaţiei indemnizate. 
392 Aceste consideraţii sunt posibile întrucât cei doi coeficienţi de formare a fondului de şomaj, respectiv a fondului de pensionaj 

(  şi ) rămân constante. O analiză mai detaliată poate lua în considerare şi variaţia acestor coeficienţi, de data aceasta 

apărând, desigur, problema ratei de substituire (inclusiv elasticitatea acestei rate ca şi eventuale praguri de rigiditate a 

substituirii) între numărul de indemnizaţi (şomeri, respectiv pensionari) şi valorile coeficienţilor menţionaţi. 
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. 

Dacă admitem faptul că funcţiile care descriu indemnizaţia individuală de şomaj, respectiv indemnizaţia 
individuală de pensionaj nu sunt liniare ci afine (a = 0, respectiv b = 0), atunci: 

 

adică reducerea (creşterea) ratei pensionajului cu o unitate va duce la reducerea (creşterea) ratei şomajului cu  

 unităţi. Dacă notăm  (dovezile empirice ne indică faptul că ) şi numim acest coeficient „coeficientul 

de presiune şomaj-pensionaj”, atunci variaţia ratei şomajului în raport de variaţia ratei pensionajului este o funcţie 
afină de acest coeficient (Figura 55): 

 

Figura 55. Variaţia ratei şomajului ca o funcţie de variaţia ratei pensionajului, în ipoteza constanţei salariului mediu 
nominal brut pe economie 

Acest rezultat nu ne este de prea mare ajutor în demersul nostru analitic deoarece criteriul verificat (menţinerea 
constantă a salariului nominal mediu brut pe economie) nu constituie, din punct de vedere practic (al politicii 
economice) o ţintă pentru guvern. De aceea, în continuare, ne vom concentra pe identificarea unei posibile relaţii 
funcţionale între rata şomajului (u) şi rata pensionajului (r) din perspectiva verificării unui alt criteriu şi anume cel 
al asigurării sustenabile a fondurilor de plată a pensiilor de asigurări sociale de stat, respectiv a indemnizaţiilor de 
şomaj. 

6.3. O analiză calitativă 

Să presupunem că, la un moment dat, , întreaga populaţie indemnizată se află în echilibru din punctul de vedere 

al asigurării fondurilor de indemnizare: salariile nominale brute pentru populaţia ocupată, pensiile nominale brute 
pentru pensionari, indemnizaţiile nominale brute de şomaj pentru şomeri. 

Să admitem că, la un moment ulterior, , se produce o variaţie a numărului de pensionari, . Această variaţie 

va reclama o variaţie corespunzătoare a fondului de asigurări sociale pentru plata pensiei suplimentare apărute, 

. Cum pensia medie nominală brută individuală este , rezultă că necesarul suplimentar de fond de pensii va 

fi:  
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. 

Dacă acceptăm ipoteza că populaţia indemnizată (E + U + R) rămâne constantă pe perioada analizată, atunci se 
poate scrie:  

. 

Fondul suplimentar de pensii trebuie asigurat printr-o sporire corespunzătoare a contribuţiilor la asigurările 
sociale de stat de către, plătite de către populaţia ocupată. Dacă presupunem că rata de contribuţie la asigurările 
sociale de stat nu se modifică pe perioada luată în analiză, rezultă că suma suplimentară trebuie asigurată de o 
creştere adecvată a ocupării, aşadar de o reducere corespunzătoare a şomajului. Se poate scrie, succesiv:  

 

unde s-a ţinut cont cont de ipoteza constanţei salariului mediu nominal brut pe economie. În continuare, putem 
scrie:  

. 

Punând condiţia de egalitate a necesarului de fond suplimentar de pensii şi a posibilităţii de a „procura” acest 
necesar suplimentar, rezultă:  

, sau: 

 

Pentru funcţie afină, avem , deci avem: , adică: 

, sau: 

, adică: 

 

unde cu  am notat un multiplicator al ratei pensionajului (în mod analog se poate defini şi un divizor al ratei 

şomajului: , cu ) 

Aşadar, pe baza criteriului asigurării echilibrului de indemnizare la nivelul economiei naţionale, multiplicatorul 
pesnionajului se caracterizează prin următoarele: 

1. este negativ (având în vedere faptul că, din considerente economice, atât  cât şi  sunt mărimi strict 

pozitive); 

2. faptul că multiplicatorul pensionajului este negativ ne îndreptăţeşte să acceptăm ideea că între rata 
şomajului şi rata pensionajului există, de fapt, un trade-off sui-generis: creşterea ratei pensionajului 
atrage după sine scăderea ratei şomajului şi invers; 

3. valoarea absolută a ratei marginale de substituţie dintre rata şomajului şi rata pensionajului este 
supraunitară, ceea ce ne indică procese de multiplicare/divizare în cazul asigurării echilibrului de 
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indemnizare la nivelul economiei naţionale; de fapt, aşa cum a fost construit, multiplicatorul ratei 
pensionajului este analog, ca semnificaţie şi funcţionare, cu multiplicatorul fiscal393; 

Pentru valori constante ale lui  şi  (pe termen scurt se poate accepta ipoteza invariabilităţii lor) dependenţa 

funcţională separată a lui  de aceşti parametri este reprezentată în Figura 56, respectiv Figura 57: 

 

                                      Figura 56                                                                                                   Figura 57 

Trade-off-ul propriu-zis dintre variaţia ratei şomajului şi variaţia ratei pensionajului poate fi vizualizată ca în Figura 
58:  

                                                           

393 Multiplicatorul fiscal ( ) are expresia analitică: , unde cu c s-a notat înclinaţia marginală spre consum 

din funcţia keynesiană a consumului (bazată pe venitul curent). Dovezile empirice indică, pentru niveluri de venit aflate în 

zona cea mai „aglomerată”  a curbei Gauss, o valoare a lui c de peste 50%, ceea ce înseamnă că multiplicatorul fiscal este 

negativ şi are valoare absolută supraunitară, adică se comportă exact aşa cum se comportă şi multiplicatorul pensionajului din 

materialul de faţă. 
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Figura 58. Trade-off-ul variaţia  ratei şomajului-variaţia ratei pensionajului 

Apare, totuşi, o problemă de logică economică aici şi anume aceea a asimetriei dintre cazul creşterii ratei 
pensionajului (considerată variabilă independentă) şi cel al scăderii acestei rate: într-adevăr, dacă, în cazul 
creşterii ratei pensionajului, se impune cu necesitate scăderea ratei şomajului (pentru a contracara creşterea 
presiunii asupra fondului de asigurări sociale de stat), în cazul scăderii ratei pensionajului nu mai există nici o 
necesitate absolută de a creşte rata şomajului. În acest caz, se va produce o relaxare a fondului de pensii de 
asigurări sociale de stat, deci nu va mai fi nevoie de creşterea încasărilor în contul fondului de pensii ci, la echilibru, 
s-ar putea chiar accepta scăderea acestor încasări. În realitate, în cazul scăderii ratei pensionajului, nu există nici 
o raţiune practică pentru a creşte rata şomajului, de aceea opinăm că avem de-a face cu un trade-off asimetric394 
între variaţia ratei şomajului şi variaţia ratei pensionajului: trade-off-ul acţionează doar la creşterea ratei 
pensionajului (valori pozitive ale lui dr), în timp ce, la scăderi ale acestei rate (valori negative lae lui dr), se produce 
un efect de clichet care blochează funcţionarea trade-off-ului (ceva asemănător efectului de clichet de tip 
Duesenberry în cazul funcţiei de consum). Ce se petrece, totuşi, în cazul scăderii ratei pensionajului? În primul 
rând, păstrând fluxul de contribuţie la acest fond din partea populaţiei ocupate, se va produce o relaxare a 
fondului, ceea ce ar putea constitui, pentru cazurile viitoare de creştere a ratei pensionajului, un amortizor sui-
generis care ar putea inhiba trade-off-ul menţionat. Am putea spune că această situaţie creează o anumită inerţie 

                                                           
394 Spre deosebire, de exemplu, de un alt trade-off (binecunoscut), cel al curbei Phillips pe termen scurt (fără anticipaţii asupra 

inflaţiei) dintre rata şomajului şi inflaţie (rata preţurilor), care este un trade-off simetric. 
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în reacţia ratei şomajului, atâta timp cât „acumulările” anterioare reuşesc să suporte creşterea de presiune asupra 
fondului, generate de noul val al creşterii ratei pensionajului. Această descriere ar putea, desigur, constitui o nouă 
direcţie de dezvoltare a studiului de faţă. În al doilea rând, apare şi un efect virtual, am putea spune: necreşterea 
ratei şomajului (aşa cum ar indica un eventual caracter simetric al trade-off-ului nostru) are ca efect crearea unui 
surplus al fondului de indemnizare a şomajului, deoarece nu numai că fluxul de acumulare în acest fond din partea 
populaţiei ocupate continuă, dar vin şi contribuţiile celor ocupaţi şi care ar fi putut să intre în categoria şomerilor 
dar, din cauza caracterului asimetric al trade-off-ului, nu realizează această tranziţie. 

6.4. Remarci finale 

În studiul de faţă nu am făcut decât să ridicăm o problemă care, aşa cum ni se pare, are o justificare logică şi 
economică de a exista: problema relaţiei funcţionale şi cauzale inverse dintre variaţia ratei pensionajului şi variaţia 
ratei şomajului. Demersul nostru ne-a condus la concluzia că, între cele două mărimi, ar putea funcţiona un trade-
off asimetric (cu clichet în cazul valorii negative a variaţiei ratei pensionajului). 

Problema ridicată ridică, însă, la rândul ei, o serie întreagă de alte probleme care ar trebui, probabil, abordate în 
dezvoltări ulterioare ale analizei. Enumerăm câteva dintre ele: 

- calculul intervalului în care efectul de clichet la scăderea ratei pensionajului acţionează, precum şi calculul 
inerţiei generate, pe această cale, în calea declanşării creşterii ratei şomajului; 

- problema unei posibile relaţii funcţionale (sau/şi cauzale) dintre  şi ; 

- problema liniarităţii indemnizaţiei individuale de pensionaj ( ) sau/şi a indemnizaţiei individuale de 

şomaj ( ); 

- problema analizării relaţiei directe dintre rata şomajului ( ) şi rata pensionajului ( ) şi nu doar a analizei 
relaţiei dintre variaţiile celor două mărimi (aşa cum s-a procedat în prezentul studiu); opinăm, de fapt, că 
adevăratul trade-off dintre şomaj şi pensionaj ar trebui cercetat la nivelul ratelor respectivelor mărimi şi 
nu doar la nivelul variaţiilor acestor rate; 

- problema „translaţiei” trade-off-ului de la mărimile ratelor şomajului, respectiv pensionajului calculate pe 
baza populaţiei indemnizate (suma dintre populaţia ocupată, populaţia pensionată şi populaţia 
şomeră395), la mărimile respective calculate în mod standard; această translaţie ar putea conecta 
rezultatele obţinute cu privire la trade-off la instrumentele uzuale de politică guvernamentală în materie. 

 

                                                           
395 Prin şomeri înţelegem doar persoanele care sunt înregistrate ca atare, conform prevederilor legale. 
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7. ASUPRA RATEI DE IMPOZITARE A VENITULUI PERSONAL 

7.1. Aspecte de sustenabilitate fiscală în diferite sisteme de impozitare 

Problematica sistemului de impozitare a venitului (rată unică sau constantă vs rată variabilă – progresivă sau 

regresivă) este una extrem de generoasă în sugestii conceptuale şi metodologice. Încercarea de a analiza şi 

dezvolta aceste sugestii poate fi, credem, de o anumită importanţă pentru pragmatica politicii economice 

guvernamentale după cum ar  putea să aibă şi un impact de o relativă semnificaţie în câmpul teoriei finanţelor 

publice în general. În plus, această problematică este intens polemică şi aprig dezbătută de către competitorii 

politici care, în mod ciclic, propun electoratului proiecte macroeconomice şi sociale, ceea ce înseamnă că o punere 

abstractă a problemei ar putea lămuri unele aspecte care fac acum obiectul unor luări de poziţie contradictorii. 

În cele ce urmează nu aspirăm, desigur, să realizăm o „frescă” detaliată sau cu pretenţii de completitudine a 

problematicii menţionate, ci să dezvoltăm doar un număr limitat de consideraţii de natură mai ales metodologică 

şi într-o modalitate mai ales formală, în scopul de identifica semnificaţiile pe care unul sau altul dintre sistemele 

de impozitare aflate în „competiţie” le pot avea, cum spuneam, atât pentru teorie cât şi pentru metodologia 

generală sau pentru pragmatică, într-unul sau altul dintre aspectele lor de impact. 

Vom trata următoarele chestiuni: 1) caracterizarea formală a sistemelor de impozitare; 2) analiza formală a dublei 

corelaţii dintre baza de impozitare şi rata de impozitare. Deşi consideraţiile noastre vor fi în mod dominant tehnice 

şi, pe cât vom reuşi, abstracte (în scopul asigurării unei anumite generalităţi a rezultatelor obţinute), ori de câte 

ori se va impune, vom „colora” aceste consideraţii cu referire la situaţia concretă a economiei şi societăţii 

româneşti aflate în linie dreaptă în procesul aderării la UE. Nu vom dezvolta exemplificări sau testări empirice, 

sperând, în acelaşi timp, ca încercarea noastră să conţină destule elemente de natură a stimula alţi confraţi să 

abordeze şi latura analizei ştiinţifice empirice a problematicii în cauză, pe exemplul economiei româneşti sau pe 

exemplul altor economii, eventual cu serii temporale lungi şi sistematizate. 

7.2. Caracterizarea sistemelor de impozitare a venitului 

Dacă notăm cu y impozitul pe venit (valoare absolută, exprimată în unităţi monetare nominale), cu x rata de 

impozitare a venitului (valoare absolută exprimată sub formă de coeficient adimensional) iar cu B baza de 

impozitare sau venitul impozabil396 (valoare absolută, exprimată în unităţi monetare nominale), atunci se poate 

scrie: . Vom admite, în cazul cel mai general, faptul că rata de impozitare depinde de baza de 

impozitare, adică , ceea ce înseamnă: .397 Proprietăţile matematice generale 

ale relaţiei respective, numite funcţia impozitului pe venit, sunt, indiferent de sistemul de impunere avut în 

vedere: 

                                                           
396 Facem abstracţie, aici, de metodologia de determinare a venitului impozabil din venitul brut (de exemplu, din salariul brut 

se scad contribuţiile sociale ale angajatului precum şi deducerile totale legale, obţinându-se salariul impozabil). Deşi 

metodologia în cauză este importantă atunci când se discută mărimea globală a presiunii fiscale asupra venitului, pentru 

moment, acest lucru nu este semnificativ pentru noi. 
397 În principiu, expresia impozitului ar trebui să fie: , unde  este pozitiv sau negativ (în general, este negativ, 

ca urmare a neimpozitării venitului sub un anumit cuantum, derivat din considerente de natură mai degrabă socială – de 

exemplu, scăderea contribuţiilor sociale sau a deducerilor totale), în funcţie de situaţia concretă a politicii fiscale. Vom 

considera, însă că , inclusiv din considerente de simplificare a analizei. 
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1)  

2)  

3) 398 

Dacă avem în vedere sistemul ratei unice de impozitare a venitului (sistemul A), atunci proprietăţile matematice 

suplimentare ale funcţiei impozitului sunt: 

4A) , ceea ce înseamnă că rata de impozitare nu depinde de baza de impozitare sau, ceea ce este, 

desigur, acelaşi lucru, rata de impozitare este exogenă în raport cu baza de impozitare; 

5A)   

6A) , unde x este constant, ceea ce înseamnă că impozitul unitar 

încasat (venitul public unitar) este constant în raport cu variaţia bazei de impozitare, fiind egal chiar cu rata de 

impozitare exprimată sub formă de coeficient399;  

7A) ; 

8A) ; 

9A) ; 

Din punct de vedere grafic, funcţiile respectiv h (B), f(B) şi  pot fi reprezentate ca în Figurile, respectiv, 59, 

60 şi 61: 

       

                                                           
398 Ignorăm cazul impozitului negativ (negative tax) şi presupunem că ne aflăm în zona unui venit personal mai mare decât 

venitul de echilibru generat de funcţia medie de consum (funcţia de consum de tip keynesian, ca o funcţie de venitul curent), 

adică în zona în care avem impozit pozitiv. 
399 Aici se vede imediat necesitatea „matematică” pentru existenţa lui  de la nota de subsol nr. 2): într-adevăr, se poate scrie 

succesiv, . 
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                                         Figura 59                                                                                Figura 60 

 

Figura 61 

Dacă avem în vedere sistemul ratei progresive de impozitare a venitului (sistemul B1), atunci proprietăţile 

matematice suplimentare ale funcţiei impozitului sunt (în general, adică din considerente pur calitative, fără a 

avea în vedere o anumită clasă de funcţii de modelare): 

4B1) , adică rata de impozitare este o funcţie crescătoare de baza de impozitare400; 

5B1) , adică rata de impozitare este o funcţie convexă de baza de impozitare401; 

Pentru a exprima într-un mod mai realist caracteristicile matematice ale lui h(B) în cazul sistemului de impozitare 

B1, vom adopta clasa de funcţii de tip „funcţie de producţie”.402 Atunci vom reformula condiţiile 4B1, respectiv 

5B1 astfel: 

4B1’)  

unde cu  s-a notat valoarea nominală a bazei de impozitare (venitul impozabil) la care rata de impozitare este 

maximă; 

                                                           
400 Vom considera cazul unei dependenţe continue a ratei de impozitare de baza de impozitare (considerată şi ea tot o variabilă 

de tip continuu), din motive de comoditate a analizei cantitative; soluţiile la care se ajunge pot fi aplicate, desigur, mutatis 

mutandis, şi la cazul discret, care este, cum se ştie, cazul standard în procesele şi fenomenele economice.. 
401 Aici apare o problemă calitativă importantă: dacă rata de impozitare creşte accelerat în raport cu baza de impozitare, din 

punct de vedere teoretic trebuie acceptat faptul că, la un „moment dat”, baza de impozitare pur şi simplu va dispărea, „înghiţită” 

de transformarea ei completă în venit public. Soluţia matematică (derivată din analiza economică) este să se considere că, de 

fapt, funcţia impozitului în sistemul B1 este de forma unei funcţii de producţie standard, aşa cum vom accepta mai departe. 
402 Această soluţie asigură o anumită simetrie metodologică de analiză între comportamentul producătorului obişnuit de bunuri 

şi servicii şi comportamentul guvernamental (Ministerul Finanţelor). Aceasta înseamnă că vom considera guvernul pur şi 

simplu ca pe un producător de impozite. De fapt, trebuie acceptat faptul că guvernul apare aici ca un producător de rate de 

impozitare, adică de „preţuri” ale bazei de impozitare. Aşadar, funcţia de producţie, utilizată pentru a descrie decizia 

guvernamentală cu privire la stabilirea ratelor de impozitare, reprezintă modelarea „preţului de ofertă” al guvernului în materia 

specifică a impozitării. 
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5B1’)  

unde cu  s-a notat valoarea bazei de impozitare la care funcţia ratei de impozitare înregistrează un punct de 

inflexiune: sub această valoare, rata de impozitare creşte mai repede decât baza de impozitare, peste această 

valoare (şi, desigur, până la valoarea de „întoarcere”, ), rata de impozitare creşte mai încet decât baza de 

impozitare. 

Din punct de vedere grafic, funcţia ratei impozitului, h(B), poate fi reprezentată ca în Figura 62: 

 

Figura 62 

În realitate, un sistem de impozitare progresivă în care rata de impozitare să scadă după o anumită valoare a bazei 

de impozitare ( în cazul de faţă) nu este uzual. De aceea pare mai realist să considerăm că, peste valoarea  a 

bazei de impozitare, nivelul ratei de impozitare rămâne constant, adică funcţia ratei de impozitare se aplatizează 

peste acest nivel al bazei de impozitare. În aceste condiţii, cea mai adecvată funcţie teoretică de modelare a ratei 

de impozitare în raport de baza de impozitare pare a fi funcţia logistică:  

 

având reprezentarea grafică ca în Figura 63 (limita superioară a ratei de impozitare, care rămâne constantă peste 

valoarea  a bazei de impozitare este, desigur, ): 
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Figura 63 

Atunci, proprietăţile 4B1’), respectiv 5B1’) devin, respectiv:  4B1’’) şi 5B1’’): 

4B1’’)403 ; 

5B1’’)404  

În acest caz, funcţia impozitului va fi: . Deci se poate scrie: 

6B1’’)   

                                                           

403 Prima derivată a funcţiei logistice în raport de B este: . 

404 A doua derivată a funcţiei logistice în raport de B este: . 
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7B1’’)             

8B1’’)  

9B1’’)   

În practică este posibil să se folosească o variantă simplificată a impozitării progresive. Astfel, am putea accepta 

faptul că rata de impozitare creşte accelerat în raport cu baza de impozitare până la nivelul , după care se 

menţine contantă (Figura 64): 

 

Figura 64 

Aceasta înseamnă că: 

 

unde a şi b sunt constante, cu  şi . De asemenea, vom putea scrie:  

 

Atunci, condiţiile matematice suplimentare vor fi, în acest caz, următoarele: 
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 4B1’’’)   

 5B1’’’)   

 6B1’’’)   

 7B1’’’)   

 8B1’’’)    

 9B1’’’)    

Întrucât sistemul ratei regresive de impozitare (sistemul B2 în codificarea din prezentul material) poate fi tratat, 

oarecum, în oglinda sistemului ratei progresive dar, mai ales, întrucât acest sistem nu este folosit în practică405, 

nu vom detalia aici considerente formale analoge celor de până acum, cititorul fiind invitat să dezvolte el însuşi 

acest exerciţiu.  

Câteva concluzii succinte ale rezultatelor obţinute mai sus ar putea fi sistematizate astfel: 

a) în sistemul A de impozitare: 

- impozitul este o funcţie crescătoare de baza de impozitare şi anume o funcţie liniară; 

- dreapta care descrie funcţia impozitului în raport de baza de impozitare are panta dată chiar de 
rata unică de impozitare406; 

- nu are sens să se discute despre variaţia impozitului în raport de variaţia ratei de impozitare, 
deoarece aceasta din urmă este constantă; 

b) în sistemul B1 de impozitare: 

- impozitul este o funcţie crescătoare în raport de rata de impozitare, ceteris paribus; 

                                                           
405 Regresivitatea ratei de impozitare a venitului nu are, într-adevăr, prea multe argumente de natură economică şi chiar de 

natură morală pentru a fi utilizată într-un proiect social real. Cel mult, în sistemul de impozitare progresiv putem introduce 

elemente de regresivitate: de exemplu, în cazul modelării ratei de impozitare ca o funcţie de producţie în raport cu baza de 

impozitare, am putut găsi (pe porţiunea pe care derivata a doua era negativă) o anumită „dezinflaţie” a ratei de impozitare în 

raport cu baza de impozitare. De asemenea, tot în cazul menţionat al funcţiei de producţie (pe porţiunea pe care derivata întâi 

era negativă) am putut întâlni cazul unei regresivităţi a ratei de impozitare în raport cu baza de impozitare. Prin urmare, în 

general, regresivitatea nu ar putea fi introdusă (economic şi moral vorbind) decât peste un anumit nivel atins al ratei de 

impozitare şi, chiar şi atunci, ar fi nevoie de argumente puternice legate de „explozia” înclinaţiei marginale spre investiţii peste 

nivelul venitului disponibil preconizat al bazei de impozitare începând de la care se reduce rata de impozitare. 
406 Sau, ceea ce este echivalent, impozitul marginal este constant. 
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- impozitul este o funcţie constantă de baza de impozitare, ceteris paribus, şi anume este chiar 
mărimea ratei de impozitare; 

- viteza de variaţie a impozitului în raport de variaţia ratei de impozitare, ceteris paribus, este 
constantă; 

- viteza de variaţie a impozitului în raport de variaţia bazei de impozitare, ceteris paribus, este 
constantă; 

- impozitul creşte mai rapid decât baza de impozitare; 

- impozitul creşte mai rapid decât rata de impozitare; 

7.3. Dubla corelaţie între rata de impozitare şi baza de impozitare 

Am văzut, mai sus, că se poate admite, în cazul general, o dependenţă funcţională407 între baza de impozitare şi 

rata de impozitare şi anume am admis faptul că rata de impozitare este o funcţie (în diverse ipoteze metodologice, 

oarecum exterioare fenomenologiei economice în sine) de baza de impozitare (cu excepţia, desigur, a cazului 

impozitării cu rată unică, constantă, caz în care rata de impozitare nu depinde de baza de impozitare nici cauzal şi 

nici instituţional). Conform indicaţiilor furnizate de curba Laffer,408 ne aşteptăm ca baza de impozitare să 

reacţioneze, în funcţie de elasticitatea aferentă, la variaţia ratei de impozitare. Putem admite, aşadar, în general, 

faptul că . Cum, aşa cum vom vedea imediat, dependenţa descrie anumite traiectorii ale bazei de 

impozitare în raport de traiectoria ratei de impozitare, vom scrie, mai complet: , unde cu t s-a notat 

momentul observării fenomenului economic respectiv. Pentru analiza formală, ne vom aminti, din paragraful 

anterior, faptul că rata de impozitare era, în general, o funcţie de baza de impozitare. Totuşi, va trebui să distingem 

aici un aspect extrem de important şi anume acela că, dacă funcţia ratei de impozitare în raport de baza de 

impozitare este o funcţie de natură instituţională (dependenţa respectivă este instituită de către legiuitor, de către 

guvern, în speţă), funcţia bazei de impozitare în raport de rata de impozitare este o dependenţă de natură cauzală, 

comportamentală. În principiu, ultimul tip de dependenţă nu poate fi stabilit instituţional (de fapt, exogen şi 

discreţionar) ci el este derivat teoretic printr-o analiză de tip empiric sau, cel puţin, este derivată pe cale logică 

din ipoteze metodologice stabilite sau acceptate aprioric.409 Dacă notăm, deci, 410, atunci rezultă 

. Să luăm cazul, cel mai probabil, al dependenţei instituţionale a ratei de impozitare de 

baza de impozitare de tipul: . Prin urmare, . Să admitem, în continuare, faptul că 

dependenţa funcţional-cauzală a bazei de impozitare de rata de impozitare este de tip logistic. Aceasta înseamnă 

că . Pentru cazurile simplificate în care m = 1, a = 1 şi n = 1, avem: . Cum 

, rezultă: . Aşadar, baza de impozitare din anul t reacţionează logistic la valoarea ratei 

                                                           
407 De fapt, mai corect ar fi să spunem aici, instituţională. 
408 Curba Laffer indică o relaţie de inversă proporţionalitate, neliniară, între variaţia ratei de impozitare, ca variabilă 

independentă, şi variaţia venitului fiscal (şi de aici, a bazei de impozitare) ca variabilă dependentă.  
409 Am ţinut să facem aceste precizări deoarece ele sunt de cea mai mare importanţă, din punct de vedere epistemologic, pentru 

înţelegerea fenomenologiei economice generate de procesul de impozitare a venitului. 

410 Vom nota funcţiile de natură instituţională cu pentru a evita posibilitatea confuziilor cu funcţii de natură comportamentală 

(funcţional-cauzală). 
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de impozitare din anul t-1, plafonată fiind, desigur, de valoarea lui M care acumulează toate inerţiile (rigidităţile 

nominale) din economie, preluând şi efectul de lag sau de lead care însoţesc o măsură instituţională de modificare 

a ratei de impozitare.  

Să simulăm o evoluţie standard a unui sistem economic în care există un sistem de impozitare general (Figura 

65):411 

Anul   

0.    

1.    

2.    

3.    

 … … 

Figura 65 

Să particularizăm această dependenţă luând, pentru , forma  

 

iar pentru , forma  

 

Din punct de vedere grafic, cele două funcţii apar ca în Fig. 7. 

Să presupunem că ne aflăm în situaţia în care  şi . Cum , rezultă că 

formele funcţionale pentru , respectiv pentru  vor fi, respectiv: , 

. Să construim cele două şiruri aferente (Figura 66): 

 

Anul   

                                                           
411 Numim sistem de impozitare general acel sistem de impozitare în care rata de impozitare depinde instituţional de baza de 

impozitare (în care, deci, există definită o procedură de punere în corespondenţă, în mod instantaneu, a ratei de impozitare cu 

baza de impozitare, pe baza unei scheme de corespondenţă prestabilită).  
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0.    

1.    

2.    

 … … 

Figura 66 

unde s-au mai făcut următoarele notaţii: , respectiv  

 

Să considerăm cazul simplificat (din punct de vedere formal) în care  şi  sunt liniare, adică: 

, respectiv . Refăcând calculele de mai sus pentru 

cazul liniar, vom obţine (Figura 67): 
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Anul   

0.    

1.    

2.    

3.   

4.   

5.   

 … … 

Figura 67 

unde s-au făcut notaţiile: , respectiv   
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Se poate scrie, aşadar: 

 

 

 

 

, adică, în general: 

 

 

Din reprezentarea grafică (Fig. 8) (în ipoteza liniarităţii funcţiilor , respectiv ), a variaţiilor 

bazei de impozitare ca urmare a acţiunii alternative (conform logicii economice prezumate) a 

funcţiilor  , respectiv , rezultă o stabilizare a bazei de impozitare la o valoare care este, din 

punct de vedere algebric, chiar limita şirului . De menţionat că se conservă ipoteza 

, din considerente lesne de înţeles din punctul de vedere al fenomenologiei economice. 

Termenul general al şirului variaţiilor bazei de impozitare este următorul: 

 

Să studiem convergenţa lui. Putem scrie succesiv:  
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Ţinând cont de relaţia algebrică dintre variaţia ratei de impozitare şi variaţia bazei de impozitare, 

se poate scrie, pentru limita variaţiei ratei de impozitare: 

 

Ţinând cont de cele două relaţii, se poate estima baza marginală de impozitare (variaţia bazei de 

impozitare care revine la modificarea cu o unitate a ratei de impozitare), la sfârşitul tuturor 

oscilaţiilor menţionate mai sus, adică după stabilizarea sistemului fiscal, şi anume: 
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Figura 68 
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Figura 69
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Figura 70 
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Caseta 1. Impozitarea regresivă la alimente, în cazul cotei unice de impozitare indirectă 

Fie două persoane, una cu venituri mici, A, şi alta cu venituri mari B. Se ştie că, cu cât veniturile cresc, 
ponderea cheltuielilor pentru alimente scade (legile lui Engel). Să presupunem că ponderea cheltuielilor cu 
alimente în veniturile persoanei A este de , iar această pondere pentru persoana B este . Evident, avem: 

. Să presupunem că , unde . Să admitem că se produce creşterea unui impozit indirect 

(de ex. TVA), care intră în preţ, cu  un coeficient de creştere (de exemplu 0,2, ceea ce înseamnă 20%). 

Presupunem că cererea de alimente este rigidă pentru ambele persoane (adică creşterea preţului nu aduce 
scăderea cantităţii de alimente achiziţionate de către cele două persoane). Mai presupunem că veniturile 

celor două persoane se menţin constante. Dacă notăm cu , respectiv  valorile nominale ale 

cheltuielilor pentru alimente ale celor două persoane, înainte de introducerea impozitului indirect, cu 

, respectiv  valorile nominale ale cheltuielilor pentru alimente ale celor două persoane, după 

introducerea impozitului indirect, cu , respectiv  veniturile nominale ale celor două persoane, cu 

 preţul mediu al alimentelor înainte de introducerea impozitului şi cu  preţul alimentelor după 

introducerea impozitului, (de fapt,  este chiar noul preţ), şi cu , respectiv  cantităţile cumpărate 

de către cele două persoane, atunci se poate scrie:  

; ; ; 

, unde t este impozitul pe unitatea de aliment. 

Dar ; ; ; 

, unde  reprezintă o rată de impozitare a consumului de 

alimente după introducerea impozitului. Să notăm relaţia dintre qA şi qB astfel: , cu  

(presupunem că persoana cu venituri mai mari va cumpăra mai multe alimente; totuşi, nu cu mult mai multe 
deoarece consumul de alimente este plafonat din considerente fiziologice). Atunci raportul dintre 
impozitarea venitului, ca urmare a consumului de alimente supus impozitării indirecte unice, pentru cele 

două persoane va fi: , unde , adică arată 

de câte ori este mai mare venitul persoanei B în raport cu venitul persoanei A. Prin urmare, atâta timp cât 

 (şi, conform curbelor Engel, aceasta este situaţia reală), atunci impozitarea persoanei cu venituri mai 

mici este mai puternică decât impozitarea persoanei cu venituri mai mari, deci avem de-a face cu o impozitare 
regresivă. 

În plus, să observăm că , respectiv . Dacă acceptăm 

că, după impozitare, k se modifică până la k’, aşa încât , atunci se poate scrie:  
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Să notăm , , unde pf semnifică presiunea fiscală.  

Atunci,  

Deci, avem: . 

Cum , atunci: . 

 

 

 

 

 

 

  

A

A

A pf
Y

T
 B

B

B pf
Y

T







B

A

pf

pf

  Bpfbpfa pfk  

Apfbpfa pf 














pfbpfa

pfbpfa

k



181 

 

 

 

 

 

Partea III. STUDII ECONOMICE SECTORIALE 



182 

 

8. Despre problematica inflaţiei 

8.1. Putere monetară marginală şi inflaţie 

Pentru a defini conceptul de inflaţie, va trebui să introducem un concept economic mai general, care să 
exprime variaţia absolută a puterii de cumpărare a unităţii monetare412, între două momente de timp. Să 

numim acest concept cu noţiunea de putere monetară marginală (pmm). Dacă notăm cu  cantitatea de 

bunuri şi servicii care poate fi achiziţionată413 cu o unitate monetară la momentul „t”, atunci se poate scrie: 
414. Dacă , atunci avem , adică o scădere a puterii de 

cumpărare a unităţii monetare, iar pentru  avem , adică o creştere a puterii de 

cumpărare a unităţii monetare. Ceea ce se numeşte, îndeobşte inflaţie este cazul în care . Cazul 

 descrie ceea ce denumim deflaţie. Să încercăm să punem în legătură fenomenul de variaţie a 

puterii de cumpărare a unităţii monetare cu fenomenul preţurilor. Să notăm cu  masa monetară 

disponibilă în economie pentru a fi destinată achiziţionării de bunuri şi servicii415. Vom presupune că această 

masă monetară rămâne neschimbată416, adică . Să notăm cu  preţul mediu (unitar) cu care se 

achiziţionează bunurile şi serviciile din economia respectivă417. Atunci se poate scrie: . Prin 

urmare, . Dacă , atunci  (întrucât 

), de unde . Se vede imediat că pentru  trebuie să avem . Dacă , atunci 

. Aşadar, am reuşit să facem o legătură directă între variaţia marginală a puterii de 

cumpărare a unităţii monetare şi variaţia preţului mediu. Această legătură este, de obicei, folosită pentru a 

calcula efectiv această variaţie absolută a puterii de cumpărare a unităţii monetare, adică 

. La  nivelul preţului mediu din anul „t” variaţia puterii de cumpărare a unităţii monetare va fi: 

.  

Aşa cum am spus mai sus, folosirea curentă a conceptului de inflaţie se referă la cazul în care 

, adică la cazul în care . Conceptul de inflaţie se referă, aşadar, la variaţia relativă pozitivă a 

preţurilor aferente bunurilor şi serviciilor de consum din coşul statistic prezumat.  Prin urmare, dacă notăm 

                                                           
412 Precizăm faptul că ne referim la puterea de cumpărare a unităţii monetare şi nu la puterea de cumpărare a venitului 

monetar. 
413 Este vorba, desigur, despre o posibilitate abstractă, generică. De exemplu, nu sunt relevante aspecte cum ar fi: lipsa 

bunurilor şi serviciilor care ar trebui achiziţionate, sau lipsa dorinţei posesorului unităţii monetare de a o schimba pe 

bunuri şi servicii etc. 
414 Denumirea de putere marginală de cumpărare este justificată de faptul că expresia algebrică completă a pmm este: 

, întrucât vom considera cazul discret (aşa cum este el interpretat în 

înregistrările statistice). 
415 Evident, este vorba despre ceea ce numim consum privat în ecuaţia keynesiană a echilibrului macroeconomic static. 
416 Cititorul interesat poate reface cu uşurinţă demonstraţia şi pentru cazul în care M variază, trebuind, însă să aibă grijă 

să specifice dacă această variaţie este superioară, egală sau inferioară variaţiei lui q. 
417 De fapt, nu este vorba despre totalitatea bunurilor de consum, ci despre acele bunuri de consum care constituie un coş 

de bunuri considerat reprezentativ pentru evaluarea nivelului de trai şi a calităţii vieţii, la un moment dat şi într-o anumită 

ţară. Desigur, aici apar multe probleme de comparabilitate metodologică în timp (rezolvată, de obicei, prin reconstruirea 

seriilor statistice o dată cu modificarea structurii coşului de consum) şi de comparabilitate metodologică în spaţiu 

(rezolvată, de obicei, prin calcularea, concomitentă, a indicelui armonizat al preţurilor de consum). 
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cu  preţul mediu aferent coşului de consum la momentul „t” şi cu  inflaţia la momentul „t”418, atunci, 

conform definiţiei se poate scrie: 

 

În general, renunţând la indicele temporal, se poate scrie: . Avantajul acestui mod de a scrie relaţia 

prin care se calculează inflaţia (de fapt, repetăm, nu inflaţia ci puterea monetară marginală la nivelul preţului 

mediu curent) este că se poate utiliza calculul diferenţial pentru analize calitative şi cantitative ale inflaţiei, 

precum şi pentru identificarea tuturor „membrilor familiei” denumită putere de cumpărare marginală la 

nivelul preţului mediu curent. Ceea ce vom încerca în paragraful următor. 

8.2. O tipologie generală a inflaţiei 

După cum se poate observa, sintagma „rata inflaţiei” (folosită cu entuziasm de atâţia analişti economici, 
inclusiv la televizor, unde, nu-i aşa, aceşti analişti devin vectori de opinie în materie) pentru a denumi inflaţia, 
adică scăderea puterii marginale monetare la preţul mediu curent (sau, cu o expresie mai familiară, scăderea 
puterii de cumpărare a unităţii monetare) este greşită, conform „canoanelor” stabilite în paragraful anterior. 
Dacă inflaţia semnifică rata preţurilor (adică variaţia relativă a acestora), atunci rata inflaţiei ar 
semnifica...variaţia relativă a variaţiei relative a preţurilor, ceea ce este cu totul altceva.  
Iată ce ar însemna, ad litteram, sintagma „rata inflaţiei”: fie trei momente de timp, 1, 2, 3, la care se măsoară 

preţurile medii, respectiv , , . Vom avea, deci, două intervale ( , respectiv ) în care 

putem determina puterea marginală monetară la nivelul preţului curent, adică inflaţia (desigur, se poate să 

avem şi deflaţie, dar ignorăm acest aspect, care oricum nu schimbă nimic semnificativ, de dragul simplităţii 

demonstraţiei), adică vom avea, două inflaţii: , respectiv . Rata inflaţiei (s-o notăm cu 

) ar însemna variaţia relativă a... inflaţiei, adică: 

, 

aşadar ceva destul de departe de conceptul obişnuit de inflaţie (vom vedea, însă, că rata inflaţiei ne va fi de 

mare folos, în calitate de concept, în anumite tipologii ale inflaţiei, pe care le vom analiza imediat). Cei care 

folosesc sintagma de rată a inflaţiei în locul celei de inflaţie cred, probabil, că noţiunea de inflaţie denumeşte 

fenomenul economic ca atare, în timp ce noţiunea de rată a inflaţiei cuantifică acel fenomen (evident, 

lucrurile nu stau deloc aşa, în cazul acesta fenomenul şi indicatorul de cuantificare a lui coincid, pur şi simplu). 

Alţii, însă, mai... „sofisticaţi”, consideră că traduc, pur şi simplu, expresia englezească inflation rate (eroare 

                                                           
418 Se înţelege că nu poate exista inflaţie la un anumit moment (după cum nu poate exista mişcare, în general, la un 

moment dat) ci este vorba despre mişcarea preţului mediu, mişcare care este măsurată la momentul „t” faţă de un moment 

anterior. De obicei, se consideră intervale de un pas în raport cu natura momentului în cauză: ex., dacă momentul de 

observare (măsurare) este anul, atunci inflaţia în anul „t” este măsurată faţă de anul „t-1”, dacă momentul de observare 

este luna, atunci inflaţia în luna t este măsurată faţă de luna „t-1” etc. (din punct de vedere statistic, sunt posibile măsurări 

relative la orice interval pentru care există înregistrări sistematice, în funcţie de scopurile analizei se mai pot observa – 

măsura, calcula – şi inflaţii pe intervale mai mari – multipli ai momentului considerat). 
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gravă, care se mai petrece, însă, în limba română, şi cu alte sintagme de gen: wage rate, value added tax, 

customs tax etc.). 

În cele ce urmează, însă, tocmai acest concept, de rată a inflaţiei, ne va ajuta să identificăm o tipologie 

completă (desigur, la nivel conceptual, abstract) a variaţiilor puterii marginale monetare, ca sens, viteză şi 

amplitudine. 

Să reluăm expresia privind rata inflaţiei: . Să examinăm valorile algebrice posibile ale acestei 

relaţii, pentru trei momente de timp succesive, 1,2,3, adică pentru două intervale temporale. Relaţia generală 

dintre cele trei preţuri, , ,  este exprimată prin intermediul a doi parametri reali strict pozitivi, , 

, , astfel: , 419. Evident, . 

În acest caz, se pot calcula următoarele mărimi:  

;      (1) 

;      (2) 

420;        (3) 

;        (4) 

      (5) 

421.      (6) 

Cum , respectiv , rezultă că avem o creştere a inflaţiei (adică avem 

reinflaţie) ori de câte ori , respectiv  scad şi avem o reducere a inflaţiei (adică avem dezinflaţie) în cazul 

contrar. Reprezentarea grafică a acestui rezultat este arătată în Figura 71422: 

                                                           
419 Să observăm faptul că aceşti parametri reprezintă, de fapt, preţuri relative, dar nu în înţelesul obişnuit al termenului 

(raportul dintre preţurile monetare aferente unor bunuri diferite) ci preţuri relative intertemporale, adică raportul dintre 

preţurile aferente unor momente de timp diferite, dar aferente aceluiaşi bun. 
420 Într-un mod metaforic, inflaţia ar putea semnifica...viteza variaţiei preţului mediu.  
421 Într-un mod metaforic, rata inflaţiei ar putea semnifica... acceleraţia variaţiei preţului mediu. 
422 Valorile negative ale parametrilor  , respectiv  nu au, desigur, semnificaţie economică, ci doar matematică, 

reprezentarea lor grafică având doar rolul metodologic de a pune în evidenţă semnificaţia valorilor lor strict pozitive. 
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Figura 71. Dependenţa funcţională a inflaţiei de preţul relativ (  sau ) 

Dependenţa funcţională a ratei inflaţiei de cei doi parametri , respectiv  este prezentată în Figura 72:  

 

Figura 72. Dependenţa funcţională a ratei inflaţiei de preţurile relative (  şi ) 

Să stabilim familia curbelor de indiferenţă pentru rata inflaţiei, în raport de parametrii  şi . Să 

presupunem că valoarea dorită (aşteptată) a ratei inflaţiei este k. Atunci din relaţia (6) se poate scrie: 

. Aceasta este ecuaţia curbei de indiferenţă a ratei inflaţiei de mărime k, adică mulţimea 

de perechi  pentru care rata inflaţiei este constantă, k.  
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Reprezentarea grafică a curbelor de indiferenţă pentru k=-3, k=-2, k=-1, k=1, k=2, k=3, este făcută în Figurile 

73-78 (de menţionat că o rată nulă a inflaţiei, k=0, implică ). 

 

 

 

Figurile 73-78. Curbele de indiferenţă ale ratei inflaţiei pentru  

Rata marginală de substituţie între  şi  se determină punând condiţia ca diferenţiala ratei inflaţiei să fie 

nulă (adică rata inflaţiei să rămână constantă, de exemplu, egală cu k). Calculele necesare pentru 

determinarea ratei marginale de substituţie sunt:  
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, 

unde: 

-  - rata marginală a inflaţiei în raport cu parametrul „x”.  

Atunci rata marginală de substituţie este:  

. 

Aceasta este condiţia de substituţie423 între parametrii  şi  pentru ca rata inflaţiei să nu se modifice. Să 

determinăm, în mod concret, această rată marginală de substituţie. Avem, succesiv:  

, , . 

Reprezentarea grafică a ratei marginale de substituţie (în funcţie de parametrii  şi ) este dată în Figura 

79: 

 

Figura 79. Rata marginală de substituţie intertemporală între  şi  pentru o rată constantă a inflaţiei 

 

                                                           
423 După cum se poate constata cu uşurinţă, avem de-a face aici cu o specie de substituţie intertemporală, deoarece cei doi 

parametri care fac obiectul substituirii se referă la intervale de timp diferite (vezi definiţiile parametrilor în cauză). 
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Pentru a identifica „familia” tipologică a ratei inflaţiei, să considerăm, mai întâi, imaginea grafică a tuturor 

posibilităţilor de evoluţie a preţurilor, pe parcursul a două intervale temporale succesive (Figura 80): 

 

Figura 80. Diagrama generală a tipologiei variaţiei relative a preţului mediu, pe două intervale succesive 

Să efectuăm calculele necesare pentru a vedea care sunt condiţiile algebrice pentru  şi  aşa încât să avem 

speciile de putere monetară marginală din Figura 80.  

Să notăm cu  panta dreptei care uneşte  cu , adică panta aferentă inflaţiei din primul interval. 

Atunci se poate scrie: , întrucât , prin 

definiţie, în cazul discret. Să observăm, în Figura 80, faptul că atunci când panta aferentă dreptei care uneşte 

 cu preţul posibil în intervalul al doilea (respectiv, , , ) este mai mare decât 

 avem reinflaţie, când este egală cu  avem inflaţie staţionară, iar când este mai mică decât 

 avem dezinflaţie. Notând cu  panta „dintre”  şi , cu  panta „dintre”  

şi  şi cu  panta „dintre”  şi , obţinem următoarele condiţii algebrice necesare: 

(1) pentru reinflaţie: , adică , de unde: 

, deci: ; notăm expresia 

 şi-i dăm denumirea de gradient de pantă. Aşadar, pentru a avea reinflaţie, 

condiţia este ca ; 

(2) pentru inflaţie staţionară: pe baza condiţiei de egalitate a celor pante, , se obţine 

condiţia algebrică: ; 
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(3) pentru dezinflaţie: pe baza condiţiei , se obţine condiţia algebrică: . 

Expresia grafică a gradientului de pantă este prezentată în Figura 81:  

 

Figura 81. Gradientul de pantă (GP), în funcţie de parametrii  şi  

Vom face un raţionament analog şi pentru procesul deflaţionist. Să notăm cu  panta dreptei care 

uneşte  cu , adică panta aferentă deflaţiei din primul interval. Atunci se poate scrie: 

, întrucât 

, prin definiţie, în cazul discret. Să observăm, în Figura 81, faptul că atunci când panta 

aferentă dreptei care uneşte  cu preţul posibil în intervalul al doilea (respectiv, , , 

) este mai mare, în valoarea absolută, decât , avem redeflaţie, când este egală cu  

avem deflaţie staţionară, iar când este mai mică decât  avem dezdeflaţie. Notând cu  panta 

„dintre”  şi , cu  panta „dintre”  şi  şi cu  panta „dintre”  

şi , obţinem următoarele condiţii algebrice necesare: 

(4) pentru redeflaţie: , adică , de unde: 

, deci: , adică ; 

(5) pentru deflaţie staţionară: pe baza condiţiei de egalitate a celor pante, , se obţine 

condiţia algebrică: ; 
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(6) pentru dezdeflaţie: pe baza condiţiei , se obţine condiţia algebrică: . 

Să observăm faptul că perechea reinflaţie – dezdeflaţie se află sub aceeaşi condiţie algebrică ( ). La fel 

se poate constata pentru perechea dezinflaţie – redeflaţie ( ), precum şi pentru perechea inflaţie 

staţionară – deflaţie staţionară ( ).  

Curbele de indiferenţă ale GP (pentru trei valori empirice: 0,5, 1 şi 1,5) sunt reprezentate grafic în Figura 82: 

 

Figura 82. Curba de indiferenţă a gradientului de pantă (exemplificare pentru 3 valori empirice) 

Aşadar, din Figura 82 rezultă că avem reinflaţie sau dezdeflaţie pe curba de indiferenţă GP=1,5, avem 

dezinflaţie sau redeflaţie pe curba de indiferenţă GP=0,5, respectiv avem inflaţie staţionară sau deflaţie 

staţionară pe curba de indiferenţă GP=1. 

Cazurile posibile de ordonare relativă a parametrilor  şi  pe axa strict pozitivă a numerelor reale sunt 

prezentate sinoptic în Figura 83: 
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Figura 83. Stările relative posibile, semnificative economic, ale parametrilor  şi  

Să facem, aici, un raţionament calitativ: după cum se poate observa, este importantă elongaţia celor doi 

parametri în raport cu valoarea „1” . Dacă notăm cu  elongaţia lui  faţă de „1” (fie la stânga, fie la 

dreapta) şi cu  elongaţia lui  faţă de „1” (fie la stânga, fie la dreapta), atunci se poate scrie succesiv: 

, . Atunci, pentru cazurile din Figura 83, avem următoarele rezultate formale: 

(1) , adică ; 

(2) , adică ; 

(3) , adică  

(4) , adică: ; 

(5) , adică: ; 

(6) , adică: ; 
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(7) , adică: ; 

(8) , adică:  

(9) , adică: ; 

(10) , adică: ; 

(11) , adică:  

(12) , adică:  

Expresia   va fi denumită gradient de comutare. Acesta, aşa cum vom vedea mai jos, este 

„responsabil” pentru comutările subcomplete (sub-comutare), complete (comutare integrală) sau 

supracomplete (supracomutare) de la procese inflaţioniste la procese deflaţioniste sau invers. Curba de 

indiferenţă a lui GC este reprezentată în Figura 84: 

 

Figura 84.Curba de indiferenţă a gradientului de comutare 

Pe baza diagramei din Figura 80, a condiţiilor algebrice stabilite mai sus şi a topologiei posibile din Figura 83, 

putem face, acum, o sistematizare a fenomenelor posibile, în funcţie de parametrii  şi , în cele două 

procese polare privind puterea monetară marginală: procesul inflaţionist, respectiv procesul deflaţionist 

(Tabelul 1): 
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Tabelul 2. Semnificaţia ratei inflaţiei pentru stările posibile ale perechii de parametri   şi  424 

Cazul 
Parametrii 

 şi  

În 

primul 

interval 

În al 

doilea 

interval 

 

(valoare 

algebrică) 

Semnificaţia 

economică  a 

ratei inflaţiei 

Simbolul 

fenomenului 

economic 

„Numele” 

semnificaţiei 

economice a 

ratei inflaţiei 

1.   inflaţie inflaţie negativă scădere  dezinflaţie425 

2.   inflaţie inflaţie pozitivă creştere  reinflaţie426 

3.   inflaţie inflaţie nulă constanţă  
inflaţie 

staţionară 

4.  
; 

 
deflaţie inflaţie negativă 

 

sub-comutare 
 ? 

5.  
;

 
deflaţie inflaţie negativă 

 

comutare 

integrală 

 ? 

6.  
;

 
deflaţie inflaţie negativă 

 

supra-comutare 
 ? 

7.  
;

 
inflaţie deflaţie negativă 

 

sub-comutare 
 ? 

8.  
; 

 
inflaţie deflaţie negativă 

 

comutare 

integrală 

 ? 

9.  
;

 
inflaţie deflaţie negativă 

 

supra-comutare 
 ? 

10.   deflaţie deflaţie pozitivă creştere  redeflaţie 

11.   deflaţie deflaţie negativă  scădere  dezdeflaţie 

12.   deflaţie deflaţie nulă constanţă  
deflaţie 

staţionară 

Din Tabelul 1 se observă un aspect interesant: putem avea fenomene de reinflaţie, respectiv de dezinflaţie 
atât în interiorul unui proces inflaţionist cât şi în interiorul unui proces deflaţionist. Dacă pentru procesul 
inflaţionist, denumirile de reinflaţie, respectiv dezinflaţie descriu fenomenele de accelerare, respectiv 
decelerare a variaţiei preţului mediu (adică, fenomenele de creştere, respectiv scădere a inflaţiei), pentru 
procesul deflaţionist trebuie introduse concepte similare. Vom face acest lucru imediat. Astfel, o reducere a 
deflaţiei ar însemna scăderea variaţiei preţului mediu, adică o decelerare la scădere. Cum decelerarea la 
creştere s-a numit dezinflaţie, un concept în oglindă pentru decelerarea la scădere s-ar putea numi 
dezdeflaţie. În mod similar, după cum o accelerare la creştere s-a numit  reinflaţie, un concept în oglindă 
pentru accelerarea la scădere s-ar putea numi redeflaţie. În momentul în care se vor găsi denumiri adecvate 
(şi, desigur, pe de o parte, justificate, iar pe de altă parte, sugestive) şi pentru celelalte şase cazuri teoretic 
posibile, am putea avea, aşa cum ni se pare, familia noţională completă a conceptului de putere monetară 
marginală. Din punct de vedere grafic, noţiunile de bază427 privind conceptul de putere monetară marginală 
sunt reprezentate în Figura 85: 

                                                           
424 După cum se vede, mai trebuie „inventate” 6 noţiuni pentru a descrie complet fenomenologia teoretică a ratei inflaţiei. 

Lăsăm această plăcută sarcină de „naş” colegilor de breaslă care sunt, şi ei, preocupaţi de chestiunile conceptuale antrenate 

de procesele inflaţioniste/deflaţioniste din economie.  
425 Aşadar, din punct de vedere conceptual, dezinflaţia semnifică scăderea inflaţiei (sau, dacă asimilăm, în mod metaforic, 

inflaţia cu viteza de creştere a preţurilor – ceea ce nu este riguros exact din punct de vedere matematic – dezinflaţia 

semnifică decelerarea variaţiei preţului mediu). 
426 Aşadar, din punct de vedere conceptual, reinflaţia semnifică creşterea inflaţiei (sau, dacă asimilăm, în mod metaforic, 

inflaţia cu viteza de creştere a preţurilor – ceea ce nu este riguros exact din punct de vedere matematic – reinflaţia 

semnifică accelerarea variaţiei preţului mediu). 
427 Este uşor de observat faptul că cele 6 noţiuni care aşteaptă să fie dotate cu terminologia adecvată sunt noţiuni derivate 

(deci, ne-fundamentale), în raport cu cele 6 noţiuni deja prezentate în Tabelul 2. 
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Figura 85. Familia noţională a conceptului de putere monetară marginală 

Dacă am dori să continuăm metafora privind definirea inflaţiei/deflaţiei, respectiv a speciilor noţionale de 

bază, prin intermediul noţiunilor de viteză/acceleraţie în raport cu timpul (desigur, aici timpul este considerat 

o variabilă de tip benchmark, non-cauzală), atunci am putea avea următoarea descriere analitică (Figura 86): 

Nr.crt. Procesul Fenomenul 

Semnul algebric al derivatei I a 

preţului mediu în raport cu 

timpul 

Semnul algebric al derivatei a 

II-a a preţului mediu  în raport 

cu timpul 

1.  

Inflaţionist 

Reinflaţie + + 

2.  Inflaţie +  

3.  Dezinflaţie + - 

4.  Inerţial Stare staţionară 0  

5.  

Deflaţionist 

Dezdeflaţie - + 

6.  Deflaţie -  

7.  Redeflaţie - - 

Figura 86. Condiţiile derivative ale fenomenelor inflaţioniste/deflaţioniste 
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8.3. Asupra a două specii de dezinflaţie 

După cum am văzut mai sus, fenomenul dezinflaţionist se produce în interiorul unui proces inflaţionist. 
Procesul inflaţionist poate fi de două categorii, din punct de vedere dinamic:  

 proces inflaţionist comutat: inflaţia se produce după o perioadă de deflaţie 

a. proces inflaţionist sub-comutat: inflaţia nu atinge nivelul deflaţiei anterioare 

b. proces inflaţionist comutat integral: inflaţia atinge exact nivelul deflaţiei anterioare 

c. proces inflaţionist supra-comutat: inflaţia atinge un nivel superior deflaţiei anterioare 

 proces inflaţionist emergent: inflaţia se produce după o perioadă de inflaţie 

d. proces inflaţionist decelerat: dezinflaţie 

e. proces inflaţionist accelerat: reinflaţie 

Problema procesului inflaţionist comutat428 este mai dificilă. Să examinăm câteva chestiuni sensibile din 
punct de vedere metodologic (şi chiar teoretic). 

(1) Cum am putea să interpretăm faptul că în perioada a doua de analiză se produce un fenomen 
inflaţionist sub-comutat429 (după ce, în prima perioadă, am avut deflaţie)?  

Comentariu: Aspectul este important din perspectiva dinamicii generale a unui proces economic şi, mai ales, 
din punctul de vedere al „salturilor” pe care un sistem economic le poate tolera (acest aspect va fi analizat 
mai detaliat la pct. (2) de mai jos). Se pune problema „întoarcerilor” pe care un sistem economic dat le poate 
suporta, o asemenea „întoarcere” fiind şi trecerea de la deflaţie la inflaţie. În general, sistemul economic este 
un sistem puternic inerţial, din cel puţin trei considerente: a) tehnologic; b) instituţional; c) axiologic. Cu toate 
acestea, în legătură cu posibilitatea producerii unei asemenea comutări trebuie să precizăm următoarele: a) 
există o puternică asimetrie a procesului de comutare: comutarea deflaţie-inflaţie (adică o comutare 
inflaţionistă) este mult mai probabilă, având în vedere faptul că sistemele economice actuale au o tendinţă 
permanentă şi continuă de creştere430, în timp ce comutarea inflaţie-deflaţie este mai puţin probabilă; b) în 
timp ce o comutare deflaţionistă este relativ instabilă (ea basculează după o perioadă scurtă, având, în 
general, semnificaţia unui accident, uneori de natură informaţional-statistică), o comutare inflaţionistă este 
relativ stabilă (ea se autoîntreţine). 

(2) Cum trebuie să interpretăm fenomenul comutării? Este el un fenomen brusc, este un fenomen 
treptat? În această chestiune dorim să precizăm următoarele: 

Comentariu: în economie nu există fenomene bruşte (deşi la nivel fenomenologic, de exemplu prin 
observările-măsurările efectuate de către organizaţiile abilitate, se înregistrează aceste comutări ca şi cum ar 
fi bruşte). Fenomenul economic nu se supune unei cauzalităţi dinamice ci uneia cuantice, bazate pe procese 
de contagiune, expectaţii etc.431 Ca urmare, este neadecvat să presupunem că o comutare (fie într-un proces 

                                                           
428 După cum cititorul îşi aminteşte, există şi un proces deflaţionist comutat (cu aceleaşi specii de comutare) dar, pentru 

obiectivul studiului de faţă, acest proces nu interesează. 
429 Raţionamentul este similar şi pentru celelalte două specii de comutare în procesul inflaţionist (comutare integrală şi 

supra-comutare). 
430 Aici este potrivit să evocăm şi atenţionările unor economişti dar, mai ales, ale unor ecologişti, asupra necesităţii de a 

se accepta o creştere economică staţionară (creştere zero), având în vedere atât considerente legate de resursele materiale 

şi energetice disponibile cât şi considerente mai abstracte, cum ar fi legea entropiei (vezi şi Nicholas Georgescu-Roegen). 

În ceea ce ne priveşte, optăm pentru o soluţie mai generală: asumarea unei paradigme a sustenabilităţii (sau, şi mai bine, 

a viabilităţii) procesului economic global (paradigme care, la limită pot accepta nu numai procese economice staţionare 

dar şi... procese economice descrescătoare; în fond, cine este interesat de creşterea economică? Oamenii sunt interesaţi 

de satisfacerea nevoilor lor economice de bază. Dacă asta se poate realiza şi fără o creştere economică sau chiar cu o 

descreştere economică, este mai puţin relevant. Or, paradigmele sustenabilităţii, respectiv viabilităţii depăşesc viziunea 

superficială a stagnării economice, asigurând satisfacerea (chiar crescândă) a nevoilor economice de bază pe considerente 

ale unui principiu de acţiune şi nu pe considerente eutaxiologice. 
431 Chiar şi bifurcaţiile (singularităţile) sunt rezultatul unor procese microscopice care nu pot face obiectul unor analize 

cauzale de tip dinamic, macroscopic (cu alte cuvinte, nu este vorba despre indeterminism). Vezi mai multe consideraţii 
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inflaţionist, fie într-unul deflaţionist432) se produce într-un mod „ascuţit”, non-neted. Vrem să spunem că, de 
exemplu, dacă de aflăm într-un proces de comutare inflaţionistă, atunci este de aşteptat ca, înainte de 
comutarea propriu-zisă, să identificăm un proces de dezdeflaţie. Această idee, a unui punct de „zero” într-un 
proces de comutare pare a ţine atât de bunul simţ433 cât şi de principiul determinismului microscopic, la care 
ne-am referit mai sus. Aşadar, o comutare inflaţionistă va fi precedată de o dezdeflaţie, după cum o comutare 
deflaţionistă este precedată de o dezinflaţie. Dar aceasta înseamnă că avem două categorii de dezinflaţie: 
una, identificată mai sus ca fiind un fenomen aflat într-un proces inflaţionist emergent şi alta, identificată 
prin raţionamentul de faţă, ca fiind un fenomen aflat într-un proces deflaţionist de comutare.  

Prin urmare, sub aspect metodologic, vom accepta două specii de dezinflaţie: 

 dezinflaţie de emergenţă (fenomen de decelerare a preţurilor într-un proces inflaţionist emergent); 

 dezinflaţie de comutare (fenomen de decelerare a preţurilor într-un proces deflaţionist de comutare, 
adică acel proces deflaţionist precedat de un proces inflaţionist434); 

Aşadar, fenomen dezinflaţionist extrinsec (ne-necesar din perspectiva logicii procesului economic) avem în 
cazul unui proces inflaţionist emergent decelerat. Un fenomen dezinflaţionist intrinsec (cerut de logica 
procesului economic) avem în cazul unui proces deflaţionist de comutare. 

„Logica” 435 fenomenului dezinflaţionist de emergenţă poate fi reprezentată ca în  Figura 87, respectiv Figura 
88. Să definim, mai întâi, câteva noţiuni care vor fi reprezentate grafic: 

a) preţ mediu staţionar: ; 

b) creştere absolută constantă a preţului mediu: ; 

c) creştere absolută crescătoare a preţului mediu: ; 

d) creştere relativă constantă a preţului mediu: ; 

e) creştere relativă crescătoare a preţului mediu: ; 

 

                                                           
în acest sens în studiul nostru, realizat în cadrul CCFM, „Model macroeconomic CCFM. Specificarea ecuaţională a 

modelului – aspecte calitative” , în anul 2007. 
432 De notat faptul că , în opinia noastră, atributul de proces inflaţionist de comutare, respectiv de proces deflaţionist de 

comutare este dat de „punctul de sosire” şi nu „de punctul de plecare”: ca urmare, comutarea deflaţie-inflaţie va fi 

considerată de natura unui proces inflaţionist şi, respectiv, comutarea inflaţie-deflaţie va fi considerată de natura unui 

proces deflaţionist. Când nu avem comutare, lucrurile sunt clare: inflaţie-inflaţie va fi un proces inflaţionist de emergenţă, 

deflaţie-deflaţie va fi un proces deflaţionist de emergenţă. 
433 Desigur, bunul simţ la care ne referim aici este alimentat din belşug de logica economiei de piaţă înseşi. 
434 Procesul deflaţionist precedat de un proces deflaţionist se va numi, desigur, în terminologia studiului de faţă, proces 

deflaţionist emergent. 
435 Pentru a nu încărca prea mult diagrama, s-a reprezentat numai logica fenomenului dezinflaţionist de emergenţă. 

Cititorul interesat poate reprezenta, însă, cu uşurinţă, în cadrul unui proces deflaţionist, şi dezinflaţia de comutare. 
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Figura 87. Diagrama logicii formării fenomenului dezinflaţionist de emergenţă 

 

Figura 88. Diagrama logicii formării ratei inflaţiei pentru fenomenul dezinflaţionist de emergenţă 

Aşadar, lanţul logic al formării fenomenului dezinflaţionist de emergenţă (care se desfăşoară pe „circuitul” B) 

este următorul: preţurile au creştere absolută constantă  inflaţia scade (rămânând pozitivă)  se 

produce dezinflaţia  rata inflaţiei este negativă. 

8.4. Asupra a două chestiuni de prag 

Trebuie pusă şi problema unor praguri în materia fenomenului dezinflaţionist. Aceste praguri trebuie, 
desigur, determinate pe baze teoretice şi nu empirice436 iar propunerea noastră metodologică este ca ele să 
fie determinate în cadrul fie al paradigmei sustenabilităţii, fie al paradigmei (mai...recomandabile) a 
viabilităţii procesului economic. În contextul preocupărilor existente de câţiva ani la nivelul CCFM cu privire 
la posibilitatea teoretică şi pragmatică de înlocuire a paradigmei ortodoxe a optimalităţii, în anii următori 
sperăm să putem pune la punct o descriere logică, epistemologică şi metodologică a paradigmei viabilităţii 
procesului economic (paradigmă bazată pe conceptul de sistem viu logic).  

                                                           
436 „Principiile” de tipul rule of thumb sunt, în mod evident, vulnerabile, deoarece sunt exclusiv contextuale. 
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Pentru moment, în acord cu obiectivele limitate ale studiului de faţă, vom face câteva delimitări abstracte în 

chestiunea pragurilor legate de fenomenologia dezinflaţiei. 

În primul rând, se pune problema unui prag minim al nivelului inflaţiei. Logica procesului economic indică 

faptul că stimularea ofertei necesită o anumită rată de creştere a preţului mediu (adică un anumit nivel al 

inflaţiei) sub care oferta ar colapsa, antrenând destabilizări costisitoare ale sistemului economic. Aşadar, 

notând cu  inflaţia minim necesară, vom putea scrie o condiţie de prag şi anume vom putea cere ca 

, pentru orice „t”. Acesta este, desigur un prag de tip amplitudine. Să remarcăm faptul că, aşa cum 

s-a precizat în preambulul acestui paragraf, necesitatea unui asemenea prag a fost derivată din considerente 

de sustenabilitate a procesului economic437. 

În al doilea rând, se pune problema unui prag minim al „vitezei” inflaţiei. Metaforic vorbind, viteza inflaţiei 

este măsurată de rata inflaţiei (aşa cum inflaţia măsoară „viteza” preţului mediu). Ca şi pragul de amplitudine 

evocat anterior, şi acest prag de viteză trebuie derivat tot în interiorul teoriei de sustenabilitate sau viabilitate 

a procesului economic. Ceea ce putem spune pentru moment este faptul că o limitare a dezinflaţiei (adică o 

limitare a vitezei de descreştere a inflaţiei) este necesară din considerente de inerţie a procesului economic. 

Sistemul economic are o capacitate limitată (sau, în orice caz, cu variaţie inerţială) de a absorbi şocurile 

generate de dezinflaţie. Aşadar, dacă notăm cu  dezinflaţia, adică rata negativă a inflaţiei şi cu  

valoarea maximă a dezinflaţiei permise de inerţialitatea procesului economic, atunci se poate scrie o nouă 

condiţie de prag după cum urmează:  sau, ceea ce este echivalent, , 

pentru orice „t”.  

Determinarea, pe baze teoretice (adică plecând de la principii de acţiune) a acestor praguri (şi, desigur, şi al 

altora care se referă la fenomenul de variaţie a puterii monetare marginale în integralitatea sa) trebuie să 

facă apel, în opinia noastră, la un număr limitat de variabile macroeconomice (atât reale cât şi monetare) 

care să fie integrate într-o explicaţie completă, coerentă şi consistentă. Aceasta va face ca „regula” stabilită  

să fie inteligibilă în mod sinoptic şi, ca urmare, să fie accesibilă decidenţilor de politică economică. De 

exemplu, probabil că ar fi suficient să se integreze într-un „model” logic următoarele 7 variabile: puterea 

monetară marginală, rata ofertei de monedă, productivitatea totală, salariul mediu, rata şomajului, cursul de 

schimb şi rata dobânzii438. 

Identificarea pragurilor în fenomenologia generală a variaţiei puterii monetare marginale va ajuta şi la 

recuperarea, în modelarea şi explicaţia economică, a punctelor de acumulare (aglomerare), a punctelor de 

bifurcaţie (singularităţi, întoarceri „ascuţite” etc.), a aspectelor de inerţialitate sau de rezonanţă (contagiune) 

prezente în procesul economic. Toate acestea vor face ca descrierea şi predicţia în procesul economic să 

devină mai pertinente şi mai eficace din perspectiva practicii sociale.  

  

                                                           
437 Din punct de vedere epistemologic, este important de semnalat aici faptul că considerentele de sustenabilitate (sau de 

viabilitate) care propunem să stea la baza derivării unor praguri de amplitudine, viteză sau acceleraţie, oprire sau 

„întoarcere” în fenomenul inflaţionist (sau deflaţionist, după caz), ţin de principiile de acţiune şi nu de principii de tip 

eutaxiologic. Opinia noastră este că principiile de acţiune (care sunt, în esenţă, principii extra-economice sau, dacă vreţi, 

principii trans-economice) sunt singurele care pot fundamenta logic, epistemologic şi metodologic pragurile evocate. 
438 Dacă canalul de transmitere a politicii monetare este destul de eficace, atunci se poate considera, în locul ratei dobânzii, 

rata dobânzii de politică monetară. 
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9. ASUPRA CRITERIILOR DE CONVERGENŢĂ ECONOMICĂ REALĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 

9.1. Bunuri și fluxuri reale vs bunuri și fluxuri nominale 

Perechea de termeni real-nominal are o dublă accepţiune, aşa încât este necesar, de fiecare dată când este 
utilizată, să se precizeze, fie explicit, fie într-un mod contextual, care anume dintre ele este avută în vedere 
de către locutor. 

Prima dintre accepţiuni este cea legată de chestiunea deflatării/inflatării439. Într-adevăr, existenţa monedei 

fiduciare introduce, aşa cum se ştie, posibilitatea inflaţiei440. Inflaţia afectează, deci, valoarea monetară a 

unei mărimi economice în sensul măririi ei (dacă în economie se produce o creştere a preţului mediu), 

respectiv în sensul scăderii ei (dacă în economie se produce o scădere a preţului mediu), fără o legătură 

cauzală directă cu variaţia cantitativă a acelei mărimi economice. Atunci când se fac determinări de dinamică 

ale mărimii economice în cauză, este nevoie să se stabilească variaţia cantitativă a acelei mărimi între două 

momente de timp, pentru a avea o imagine nedeformată a măsurii în care acea mărime s-a dezvoltat între 

cele două momente. Soluţia este, din punct de vedere statistic, să se elimine influenţa inflaţiei produse între 

cele două momente de timp asupra valorii exprimate monetar a mărimii economice analizate. Aceasta este 

operaţiunea de deflatare. Coeficientul cu care se face corecţia valorii monetare iniţiale se numeşte deflator. 

În principiu, există un deflator distinct pentru orice clasă de bunuri economice care are semnificaţie 

economică în analiză: deflatorul consumului, deflatorul investiţiilor, deflatorul importului etc. Cel mai utilizat 

deflator este deflatorul bunurilor de consum care intră în coşul statistic de determinare a inflaţiei: indicele 

preţurilor bunurilor de consum – IPC441, în timp ce cel mai complet deflator este deflatorul PIB. Spunem că 

aplicarea deflatorului a transformat valoarea monetară a unei mărimi economice din expresia ei nominală în 

expresia ei reală442. De fapt, după părerea noastră, terminologia utilizată aici este destul de ambiguă, 

deoarece, în sensul obişnuit al termenului real (adică de lucru existent, de lucru care are statut ontologic) 

atât mărimea economică care conţine în valoarea ei monetară inflaţia cât şi cea care nu conţine inflaţia sunt, 

ambele, mărimi reale (adică, nu sunt…platonice). Probabil ar trebui găsiţi termeni mai proprii, din punctul de 

vedere al jargonului economic, pentru a exprima cele două „versiuni” ale mărimii economice, dar nu vom 

face, pentru moment, asemenea propuneri terminologice. Din punct de vedere tehnic, deflatarea se aplică 

prin împărţirea443 valorii monetare nominale la deflator, obţinând, astfel, valoarea monetară reală:  

                                                           
439 Deflatarea este o operaţiune de calcul prin care este eliminată influenţa inflaţiei din valoarea monetară a unor mărimi 

economice. Desigur, există şi procedeul invers, simetric din punct de vedere al calculului menţionat: inflatarea, adică 

operaţiunea de calcul prin care este introdusă influenţa inflaţiei în valoarea monetară a unor mărimi economice. Cele două 

operaţiuni de calcul sunt inverse în sensul că orice aplicare a perechii de operaţiuni deflatare-inflatare lasă neschimbată 

valoarea iniţială a mărimii economice în cauză. Cu alte cuvinte, perechea de operaţiuni deflatare-inflatare reprezintă un 

invariant al valorii monetare a unei mărimi economice oarecare. De menţionat faptul că perechea de operaţiuni deflatare-

inflatare este „comutativă”, în sensul că ordinea în care se aplică cele două operaţiuni de calcul nu are vreo influenţă 

asupra rezultatului calculului (desigur, se va începe cu deflatarea atunci când mărimea economică în cauză conţine deja 

influenţa inflaţiei şi, invers, se va începe cu inflatarea atunci când mărimea economică în cauză nu conţine deja influenţa 

inflaţiei; aceasta este, însă, doar o chestiune de definiţie sau de procedură corectă). Invarianţa există, desigur, doar în cazul 

în care este vorba despre o aceeaşi perioadă temporală asupra căreia se aplică perechea de operaţiuni menţionată ) iar, în 

acest caz, perechea deflatare-inflatare ar trebui să se transforme în perechea deflatare-reflatare). 
440 Inflaţia este fenomenul economic (şi nu doar financiar) prin care puterea de cumpărare a unităţii monetare scade. 
441 Pe lângă IPC se mai calculează şi alţi indici ai preţurilor: CORE1 (care nu cuprinde influenţa preţurilor administrate), 

CORE2 (CORE1 care nu cuprinde influenţa preţurilor volatile), CORE2 ajustat (CORE2 care nu cuprinde influenţa 

accizelor şi a impozitelor pe viciu). 
442 De reţinut faptul că ambele expresii ale valorii mărimii economice analizate sunt de tip monetar, atât expresia nominală 

cât şi cea reală. 
443 Să observăm faptul că, chiar dacă între momentele de timp luate în calcul avem nu inflaţie ci deflaţie, formula de calcul 

continuă să funcţioneze, deoarece, în acest din urmă caz, deflatorul va fi, pur şi simplu, subunitar, deci va face ajustarea 

corectă (valoarea monetară reală va fi mai mare decât valoarea monetară nominală). 
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, unde: 

 : valoarea monetară reală a mărimii economice „i” în momentul „t” 

 : valoarea monetară nominală a mărimii economice „i” în momentul „t” 

 : deflatorul mărimii economice „i” (sau a clasei de bunuri economice „i”) între momentele „t-1” 

şi „t” 

A doua dintre accepţiuni (şi, de fapt, cea care ne interesează în mod deosebit la nivelul acestui paragraf) este 
cea care distinge între bunuri şi servicii reale şi bunuri şi servicii nominale. Dacă în cazul primei accepţiuni a 
perechii real-nominal, criteriul de discriminare era internalizarea influenţei inflaţiei în valoarea monetară a 
mărimii economice analizate, de data aceasta criteriul de discriminare este unul de tip structural: 
apartenenţa la o anumită clasă de activităţi economice. În teoria economică este acceptată dihotomia 
economie reală – economie nominală444. Prin economie reală se înţelege setul de activităţi economice care 
produc bunuri şi servicii care pot intra în mod nemijlocit în consum445. Această categorie de bunuri şi servicii 
poartă denumirea generică de bunuri şi servicii reale (BSR). Prin economie nominală se înţelege setul de 
activităţi economice care produc bunuri şi servicii care nu pot intra în mod nemijlocit în consum. Această 
categorie de bunuri şi servicii poartă denumirea generică de bunuri şi servicii nominale (BSN). Evident, atât 
bunurile şi serviciile reale cât şi cele nominale, pot fi, la rândul lor, exprimate monetar ca valori…reale sau 
nominale, după primul criteriu de discriminare. Acum credem că este clară şi ambiguitatea introducerii 
aceleiaşi perechi de termeni şi din perspectiva celui de-al doilea criteriu de discriminare. De exemplu, ar 
trebui, probabil, să spunem despre un bun real din perspectiva celui de-al doilea criteriu că este un bun real-
real, dacă el este, şi din perspectiva primului criteriu, tot un bun real, adică dacă este deflatat. Cum, însă, 
interesul ştiinţific din acest paragraf (şi, în general, din perspectiva întregului studiu) se îndreaptă doar spre 
cea de-a doua accepţiune a perechii terminologice real-nominal, sperăm ca discursul nostru să fie, în 
continuare, non-ambiguu. 

Aşadar, sistemul economic produce două categorii de bunuri şi servicii economice: BSR, respectiv BSN. Să 
analizăm, pe scurt, unele distincţii şi corelaţii logice dintre ele: 

1. în primul rând, trebuie spus că pot exista specii de BSN care să nu aibă nici o legătură cauzală cu BSR. 
De exemplu, obligaţiunile emise de o firmă non-financiară reprezintă BSN care nu au nici o legătură 
cauzală (nemijlocită) cu nici un tip de BSR446; de asemenea, în mod necesar, pot exista BSR care să nu 
aibă nici o legătură cauzală cu BSN; 

2. în al doilea rând, este de menţionat faptul că multe dintre fluxurile de BSR generează fluxuri 
corespondente de BSN – un exemplu fiind cel din nota de subsol aferentă pct. 1 de mai sus;  

3. în al treilea rând, nu orice flux financiar este de natura unui BSN. Acele fluxuri financiare care 
reprezintă contrapartide financiare la fluxurile reale, nu reprezintă fluxuri nominale în înţelesul dat 
aici BSN. De exemplu, trecerea dreptului de proprietate asupra unei pâini de la vânzător la 
cumpărător este însoţită (conform „contractului de vânzare-cumpărare” dintre cei doi) de transferul 
dreptului de proprietate asupra unei sume de bani, care reprezintă preţul de piaţă al pâinii, de la 
cumpărător la vânzător. Dar asta nu înseamnă că în economie s-au produs două fluxuri economice: 
unul real (pâinea) şi unul nominal (preţul pâinii). Prin urmare, deşi, aşa cum s-a arătat, pot exista 

                                                           
444 Ca exprimare echivalentă, unii analişti folosesc sintagma economie monetară sau chiar economie financiară. Sintagma 

economie monetară este inadecvată deoarece ea exprimă caracteristica oricărui sistem economie modern de a desfăşura 

schimbul economic prin intermediul unui mijloc universal de schimb – moneda. Sintagma economie financiară este, şi 

ea, inadecvată, prin considerentele pe care le vom face imediat referitoare la distincţia financiar-nominal. 
445 Fie consum final, fie consum intermediar, conform metodologiei de determinare a PIB prin metoda cheltuielilor. 
446 În schimb, acţiunile emise de aceeaşi firmă, au legătură cauzală cu BSR: de exemplu, valoarea lor acoperă (sau se 

sprijină) pe valoarea capitalului social al firmei în cauză. 

i

t

i

ti

t
D

VMN
VMR 

i

tVMR

i

tVMN

i

tD



201 

 

legături cauzale între fluxurile de BSR şi fluxurile de BSN, trebuie menţionat faptul că aceste legături 
cauzale trebuie să fie de tip mijlocit (în exemplul de mai sus, plata preţului pâinii este generată în 
mod nemijlocit de vânzarea pâinii, deci nu avem de-a face cu generarea unui flux de tip nominal). În 
schimb, dacă, de exemplu, ne gândim la acordarea unui credit, observăm că acest flux nu poate fi 
pus în nici o legătură nemijlocită447 cu vreun flux real oarecare din economie448; 

4. în al patrulea rând, vom spune că, în ultimă instanţă, fluxurile financiare (atât cele care sunt pur 

financiare – contrapartide financiare la fluxurile reale, adică  – cât şi cele care sunt financiare 
nominale, adică FFA) sunt generate, în ultimă instanţă, de fluxurile reale. Aşadar, suportul economic, 
(sustenabil şi de ultimă instanţă) al fluxurilor nominale este reprezentat de fluxurile reale. Această 
concluzie este fundamentală pentru demersul care urmează a fi realizat la nivelul întregului proiect 
de cercetare; 

5. în al cincilea rând, fluxurile financiare exercită o reacţie de tip feed-back (atât negativ cât şi pozitiv) 
şi, uneori de tip feed-forward asupra fluxurilor reale. Aceasta permite procesele de emergenţă atât 
la nivelul economiei reale cât şi la nivelul economiei nominale (aşa cum vorbim despre o inovaţie la 
nivelul economiei reale – de obicei de tip tehnologic –, la fel vorbim de o inovaţie financiară sau, cu 
o terminologie mai puţin uzuală, de o inovaţie nominală la nivelul economiei nominale).  

Pe baza celor de mai sus, vom susţine, aşadar, ideea că fluxurile economice reale şi fluxurile economice 
nominale sunt întreţesute atât genetic cât şi structural şi funcţional, deşi considerente teoretice sau logice 
ne obligă să facem distincţii semantice, metodologice şi instrumentale între ele. Această întreţesere subtilă 
va sta la baza propunerilor noastre finale din proiect cu privire la necesitatea, posibilitatea şi utilitatea 
identificării unui set minimal, complet, coerent şi consistent de criterii reale de convergenţă, alături de cele 
nominale codificate deja prin Tratatul de la Maastricht. De asemenea, aşa cum vom vedea, înseşi criteriile de 
identificare a indicatorilor care să exprime convergenţa economică la nivelul economiei reale vor fi alese tot 
pe baza acestei conjecturi. 

9.2. Relaţii de cauzalitate/condiţionalitate între economia reală şi economia nominală 

Aşa cum am văzut în anterior, fluxurile reale pot constitui fie cauze eficiente fie cauze finale (scopuri) ale 
fluxurilor financiare. În primul caz, fluxurile reale generează fluxuri reale (evident, este vorba despre fluxuri 
reale diferite) sau fluxuri financiare non-autonome (contrapartide financiare la fluxurile reale), în timp ce, în 
cel de-al doilea caz, ele generează fluxuri nominale. Faptul că fluxurile reale reprezintă cauza finală a fluxurilor 
nominale este deosebit de important, deoarece semnifică dependenţa de ultimă instanţă a oricărei activităţi 
economice de natura reală, în conformitate cu structura biologică şi socială a omului. 

                                                           
447 Pentru a preciza definiţional ce anume înţelegem prin legătură cauzală nemijlocită, vom spune că aceasta este o legătură 

cauzală care nu presupune nici o verigă intermediară pe canalul de transmitere a impulsului cauzal respectiv. Ori de câte 

ori apare o asemenea verigă intermediară în mecanismul de transmitere a impulsului (evident ea trebuie pusă în mod clar 

în evidenţă, fie pe cale logică, fie pe cale empirică), avem de-a face cu un flux nominal. Prin urmare, mulţimea fluxurilor 

financiare include mulţimea fluxurilor nominale din economie, ca pe o submulţime (în termeni analitici, vom scrie: 

, unde cu FF s-a notat mulţimea fluxurilor financiare din economie, iar cu FN s-a notat mulţimea fluxurilor 

nominale din economie). Propunem să numim fluxurile financiare care nu sunt, în acelaşi timp, şi fluxuri nominale: fluxuri 

financiare non-autonome ( ). Aşadar, sub aspect analitic vom putea scrie:  iar, din definiţia de mai 

sus rezultă imediat: a) (fluxurile nominale sunt fluxuri financiare autonome); b) . 
448 Să presupunem, totuşi, situaţia în care se contractează un credit bancar pentru a se achita cumpărarea unui bun imobiliar 

(de exemplu, un teren). Prima facie s-ar putea spune că este vorba despre o contrapartidă financiară la o tranzacţie 

economică cu BSR. În realitate, nu este aşa, situaţia evocată trebuind să fie descrisă în felul următor: s-a contractat un 

credit bancar (ceea ce reprezintă un FFA), acesta a alimentat veniturile subiectului economic implicat, iar din veniturile 

astfel formate s-a achitat achiziţionarea BSR, ca o contrapartidă financiară. Aşadar primul flux (contractarea creditului 

bancar) reprezintă un FFA, pe când cel de-al doilea flux (achitarea cumpărării terenului) reprezintă un . Din punct 

de vedere logic, ar trebui, probabil, să spunem că un flux real este o causa eficiens pentru , în timp ce acelaşi flux 

real este o causa finalis pentru FFA. Prin urmare, este bine să se reţină faptul că distincţia autonomie/non-autonomie care 

stă la baza identificării claselor de fluxuri economice se referă la această distincţie în raport cu BSR (de exemplu, avem 

contrapartide financiare non-autonome la un flux nominal – dobânda pasivă aferentă unui depozit bancar – dar acest flux 

rămâne, în continuare, autonom în raport cu orice flux real deşi este non-autonom în raport cu un flux financiar). 
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Se pare că, ţinând seama de cele trei categorii distincte de fluxuri economice (reale, financiare non-autonome 
şi nominale), se pot identifica trei categorii de contrapartide economice: a) o contrapartidă reală (fluxuri reale 
„contra” fluxuri reale); b) fluxuri financiare non-autonome „contra” fluxuri reale; c) fluxuri nominale „contra” 
fluxuri nominale449. 

Din cele de mai sus rezultă imediat şi cu tărie existenţa unor relaţii de 
cauzalitate/condiţionalitate/circularitate etc. între economia reală şi economia nominală. Deşi problema 
acestei cauzalităţi/condiţionalităţi/circularităţi este extrem de complicată (ea trimiţând imediat la 
paradigmele acţionale ale omului şi societăţii450), necesităţile studiului de faţă reclamă doar evidenţierea şi 
sistematizarea logică şi de mecanism a unor relaţii care funcţionează în cadrul paradigmei acţionale „în 
vigoare” – paradigma extremalizării. 

Următoarele propoziţii pot fi enunţate în acest context: 

a. unele fluxuri reale sunt cauză finală pentru unele fluxuri reale în orice economie de schimb451;  

- aici intră, desigur, toate situaţiile de schimb economic în care nu este folosită moneda (fie ea sub 
formă unei mărfi prestabilite fie a unei mărfi universale); aşadar, ceea ce se întâmplă într-o 
economie de schimb non-monetară (barter); 

b. toate fluxurile reale sunt cauză finală pentru unele fluxuri nominale în orice economie de schimb; 

- de exemplu, contractarea unii credit bancar pentru achiziţionarea unui bun imobiliar; 

c. toate fluxurile reale sunt cauză eficientă pentru unele fluxuri financiare non-autonome din orice 
economie de schimb; 

- aici intră toate contrapartidele financiare la fluxurile reale, de exemplu, plata achiziţionării unei 
pâini; 

d. unele fluxuri financiare non-autonome pot fi cauză eficientă pentru unele fluxuri nominale în orice 
economie de schimb; 

- de exemplu, contractarea creditului bancar menţionat mai sus, credit care este destinat 
achiziţionării unui teren; 

e. unele fluxuri nominale pot fi cauză eficientă pentru unele fluxuri nominale în orice economie de 
schimb; 

- de exemplu, contractarea unui credit bancar pentru achiziţionarea de obligaţiuni 
guvernamentale; 

Vom face câteva notaţii pentru a permite scrierea formulelor logice pentru aceste relaţii de 
cauzalitate/condiţionalitate/circularitate dintre economia reală şi economia nominală. 

 : fluxul real „i” la momentul „t” 

 : fluxul financiar autonom (fluxul nominal) „i” la momentul „t” 

                                                           
449 Dacă, în ceea ce priveşte contrapartidele reale, respectiv financiare non-autonome, lucrurile par a fi limpezi, pentru 

cazul contrapartidei nominale vom da un exemplu, pentru a fi mai clari: de exemplu, economisirea (să presupunem că se 

produce sub forma unui depozit bancar) antrenează, ca pe contrapartidă nominală, dobânda pasivă sau creditul non-

guvernamental antrenează, ca pe o contrapartidă nominală, dobânda activă. Cursul de schimb, la rândul său, este generat 

de fluxurile nominale aflate în poziţie de contrapartidă reciprocă: oferta de monedă şi cererea de valută. 
450 În opinia noastră, ne aflăm , în acest moment , în partea de epuizare a paradigmei optimalităţii (extremalizării) şi în 

partea de emergenţă a paradigmei sustenabilităţii. Paradigma extremalizării urmează paradigmei staţionarităţii (şi este 

generată de procesul globalizării) iar paradigma sustenabilităţii va fi urmată de paradigma viabilităţii (sustenabilitate plus 

cod moral). 
451 Economia de schimb este acea economie care implică schimbul economic ca mijloc de satisfacere integrală a nevoilor 

economice. Să observăm că economia de schimb reprezintă o categorie logică opusă economiei de tip autarhic (aceasta 

din urmă nu implică schimbul economic). Economia monetară este o specie a economiei de schimb şi anume acea 

economie de schimb în care există un mijloc universal de schimb (el însuşi putând fi un BSR) – moneda.  
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 : fluxul financiar non-autonom „i” la momentul „t” 

 : „este cauză eficientă pentru” 

 : „este cauză finală pentru” 

Imaginea grafică a relaţiilor cauzale de bază dintre fluxurile reale şi fluxurile financiare este prezentată în 
Figura 89: 

 

 

Figura 89. Tipologia relaţiilor cauzale din economie 

Atunci se pot scrie următoarele relaţii formale: 

a. , adică există unele fluxuri reale, „i”, respectiv „j” la momentul „t”, aşa încât fluxul 

real „i” este cauză finală pentru fluxul real „j” la momentul „t” 

b. , adică oricare ar fi fluxul real „i”, există cel puţin un „j” aşa încât fluxul real „i” 

să fie cauză finală pentru fluxul nominal „j” la momentul „t” 

c. , adică oricare ar fi fluxul real „i”, există cel puţin un „j” aşa încât fluxul real 

„i” să fie cauză finală pentru fluxul financiar non-autonom „j”, la momentul „t” 

d. , adică există fluxuri financiare non-autonome „i” şi fluxuri nominale „j”, aşa încât 

fluxurile financiare non-autonome „i” reprezintă cauze eficiente pentru fluxurile nominale „j” la 
momentul „t” 

e. , adică există fluxuri nominale „i”, respectiv „j”, aşa încât fluxurile nominale „i” 

reprezintă cauze eficiente pentru fluxurile nominale „j” la momentul „t” 

Cele cinci relaţii de cauzalitate de bază reprezintă nucleul interdependenţelor dintre economia reală şi 
economia nominală într-un sistem economic de schimb monetar. 

Din punct de vedere terminologic, am putea să introducem, aici, o clasificare a formulelor logice care descriu 
circuitele economice. Avem, astfel:  

1. formule cauzale simple: în relaţia de cauzalitate există un singur tip de cauză (fie eficientă, fie finală). 
Aceste formule logice pot fi, la rândul lor, de 2 tipuri: 

 formule cauzale simple intermediare: relaţia cauzală implicată în formula logică simplă este de tip eficient 
(cazurile d), e)); 

 formule cauzale simple terminale: relaţia cauzală implicată în formula logică simplă este de tip final 
(cazurile a), b), c)); 

2. formule cauzale compuse: în relaţia de cauzalitate există ambele tipuri de cauze (eficientă, respectiv 
finală). La rândul lor, aceste formule cauzale pot fi: 
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 formule cauzale compuse directe: în relaţia de cauzalitate este implicată o singură cauză eficientă (şi, 
evident, o singură cauză finală); 

- de exemplu:  

 formule cauzale compuse indirecte: în relaţia de cauzalitate sunt implicate mai multe cauze eficiente (şi, 
evident, o singură cauză finală); 

De menţionat că, în cele de mai sus sunt ilustrate doar formule cauzale simple. Aşadar, ori de câte ori avem 
de-a face cu o asemenea formulă cauzală simplă ea trebuie dusă mai departe pentru a încheia cu cauza finală. 
Să luăm cazul d) de mai sus: unele fluxuri financiare non-autonome reprezintă cauze eficiente pentru unele 
fluxuri nominale (de ce nu pentru toate fluxurile nominale? Pentru că, aşa cum se arată la situaţia e) unele 
fluxuri nominale vor fi răspunsuri la „interogaţia” de tipul cauzei eficiente a altor fluxuri nominale). Aşadar, 
formula logică de la lit. d) trebuie, pentru a încheia circuitul economic, să fie continuată până la apariţia unei 
relaţii cauzale finale. Să dezvoltăm acest caz: 

 . Din aceste două relaţii de cauzalitate simple 

intermediare se deduce o relaţie cauzală simplă terminală: 

 . Aşadar, din punct de vedere 

logic, am obţinut următorul rezultat:  

Se poate observa imediat faptul că dacă formula cauzală simplă iniţială începe cu un flux real, ea se poate 
transforma într-o formulă cauzală compusă (fie directă, fie indirectă). Un exemplu pentru transformarea într-
o formulă cauzală compusă directă a fost dată mai sus, relativ la situaţiile b), d) şi e). Un exemplu ipotetic de 
formulă cauzală compusă indirectă poate fi următorul: 

. Desigur, în formulă pot 

intra nu numai mai multe fluxuri nominale concatenate conform mecanismelor economice în funcţiune (de 
exemplu, se contractează un credit bancar cu care se cumpără obligaţiuni guvernamentale) dar pot intra, de 
asemenea, şi mai multe fluxuri financiare non-autonome. Această posibilitate implică faptul ca fluxurile 
financiare non-autonome să fie aditive. 

Din punct de vedere sinoptic, ansamblul corelaţiilor de bază dintre fluxurile reale şi fluxurile financiare 
(autonome, respectiv non-autonome) pot fi reprezentate ca în Figura 90: 

 

 

Figura 90.  Corelaţiile de bază dintre fluxurile reale şi fluxurile financiare din economia monetară 
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unde cu cercuri pline s-a reprezentat condiţia logică 452, iar cu cercuri goale s-a reprezentat condiţia logică 
453. Săgeata indică sensul de  funcţionare a relaţiei de cauzalitate. Fiecare relaţie de cauzalitate are 

indicată categoria de cauzalitate asociată (cauză eficientă sau cauză finală). 

9.3. Intercondiţionarea logică între indicatorii macroeconomici reali şi cei nominali 

Pentru raţiuni de administrare publică a fluxurilor reale şi financiare (fie autonome, fie nominale), aceste 
fluxuri sunt evidenţiate (observate, înregistrate, prelucrate, memorate, interpretate) prin intermediul unor 
indicatori. Prin indicator înţelegem o expresie cantitativă (numerică) a unei mărimi economice oarecare. Mai 
general, fluxurile sunt denumite prin intermediul categoriilor (variabilelor) economice, iar expresia 
cantitativă a acestor categorii sunt indicatorii economici. 

În legătură cu această definiţie a indicatorului economic454, apare o problemă spinoasă: diferenţa dintre flux 
şi stoc455. Stocul unei mărimi economice oarecare este definit de verificarea următoarele atribute (care, deci, 
devin atribute suficiente): 

a. reprezintă o acumulare nediferenţiată în timp456 a aspectului cantitativ al unei categorii (variabile) 
economice. Aceasta înseamnă că orice variaţie a stocului, în timp, lasă neschimbată identitatea 
economică a acestuia. Acest atribut este unul de invarianţă calitativă în timp; 

b. este omogen din punct de vedere calitativ. Aceasta înseamnă că nu vom avea nici „straturi” calitative, 
aşa cum nu avem nici „straturi” temporale în structura stocului. Această „monadizare”457 logică este 
necesară din perspectiva evaluării valorice a stocului, aşa cum se va arăta în continuare. Acest atribut 
este unul de invarianţă calitativă în spaţiu; 

c. este asociat unui moment de timp: , stocul „i” la momentul „t” 

d. este determinat, cauzal, de fluxuri458. Acest atribut generează două dificultăţi logice:  

 cum am putea defini stocul iniţial? Conform încercării de definire a fondului (vezi nota de subsol 
aferentă acestui punct), probabil că ar trebui să spunem că stocul iniţial se numeşte fond459; 

                                                           
452 Condiţia logică de existenţă. 
453 Condiţia logică de universalitate. 
454 Având în vedere obiectivul general al proiectului de cercetare, vom fi interesaţi de indicatorii macroeconomici şi nu 

de cei microeconomici (vom presupune, deci, că există o procedură acceptată de agregare a indicatorilor microeconomici 

în indicatori macroeconomici). 
455 Nu intrăm, aici, în amănunt, în dezbaterile extrem de interesante şi de fertile (mai ales din perspectiva legii entropiei) 

privind distincţia stoc-fond (vezi Nicholas Georgescu-Roegen, Legea Entropiei şi Procesul Economic, Editura Expert, 

Bucureşti, 1996), deşi vom fi nevoiţi să facem câteva precizări scurte. 
456 Deşi trebuie spus că, pentru anumite obiective ştiinţifice sau de politică economică, poate fi importantă şi „stratificarea” 

în timp a „sedimentelor” care concură la formarea stocului, aşa cum se prezintă el la un moment dat. Această problemă 

de „arheologie” economică nu va fi dezvoltată, însă, mai mult, la nivelul acestui paragraf. 
457 Aluzie la teoria monadelor (entităţi fundamentale nediferenţiate calitativ, dar care generează orice altă entitate care 

este posibilă prin simpla combinare şi recombinare morfologică), propusă de Leibniz. 
458 Aici, apare diferenţa, evocată mai sus, între stoc şi fond: de exemplu, energia solară nu este determinată, cauzal, de 

nici un flux, de aceea ea este nu un stoc ci un fond. Probabil că, la nivel conceptual, am putea spune că fondul ar fi acel 

stoc care este autonom în raport cu fluxul. La nivel economic este dificil de găsit echivalentul fondului (un asemenea fond 

ar putea fi, de exemplu, dotarea iniţială a unui individ cu averea moştenită, dar şi aceasta, la limită, ar putea fi considerată 

ca un flux total de la cel care lasă moştenirea către cel ce o primeşte. Ideea de flux total nu este, desigur, inimaginabilă în 

procesul economic). 
459 Cititorul atent îşi dă, desigur, seama de faptul că prin asta nu am rezolvat definitiv problema: de exemplu, odată ce 

acest stoc iniţial se modifică în urma generării unui flux (fie de intrare, fie de ieşire) fondul devine stoc final. Pentru 

următorul circuit economic, acest stoc final „joacă” rolul unui stoc iniţial: mai are acest nou stoc iniţial natura unui fond? 

Opinia noastră este că prin fond trebuie să numim doar acel stoc iniţial care este „virgin” din punctul de vedere al generării 

de fluxuri (fie de intrare, fie de ieşire), adică se află la începutul absolut (şi nu la un început periodic) al procesului 

economic în cauză. 
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 ce semnificaţie are variaţia unui stoc în absenţa oricărui flux (de exemplu, un stoc exprimat într-
o monedă care se apreciază în raport cu altă monedă va „creşte” exprimat în această din urmă 
monedă460): credem că ar putea exista două soluţii posibile:  

o considerăm că aprecierea monetară menţionată reprezintă un flux sui-generis, să-l numim 
flux de cuantificare (desigur, un asemenea flux poate nu doar să crească valoarea stocului ci 
şi să-l micşoreze dacă, în loc de apreciere, se produce o depreciere a monedei în care este 
exprimată valoarea stocului). Această soluţie are avantajul că salvează atributul (cauza 
stocului este fluxul) dar are dezavantajul că aduce o complicaţie suplimentară la nivel 
conceptual (introducerea categoriei de flux de cuantificare); 

o considerăm doar aspectul cantitativ (natural sau echivalent-natural) al stocului, ceea ce ar 
însemna să aplicăm operaţii de deflatare (în cazul inflaţiei) sau de eliminare a influenţei 
variaţiei cursului de schimb (în cazul deprecierilor/aprecierilor unităţii monetare).  

Optăm pentru prima soluţie: aşadar, „cauza” stocului este fluxul. 

Cât priveşte fluxul, el poate fi definit de următoarele atribute suficiente şi necesare: 

a. este omogen din punct de vedere calitativ; 

b. este asociat unui interval de timp (adică unei perechi de momente de timp): , fluxul „i” între 

momentul „t” şi „ ”, sau în intervalul , unde ; 

c. reprezintă o variaţie a stocului între două momente de timp: ; 

d. traversează membrana stocului461. 

Aşadar, avem indicatori economici (expresii valorice ale cantităţii) atât pentru stocuri cât şi pentru fluxuri. În 
legătură cu indicatorii vom face următoarele precizări: 

a. din motive evidente, indicatorii economici vor fi exprimaţi valoric. Aceasta implică preţul, ca expresie 
monetară a unei cantităţi. Aşadar, indiferent de faptul că ne referim la stocuri sau la fluxuri şi 
indiferent ce categorie de fluxuri avem în vedere (reale, financiare non-autonome, financiare 
autonome sau nominale), indicatorii asociaţi vor fi exprimaţi monetar; 

b. asigurarea comparabilităţii metodologice a indicatorilor, între momente de timp diferite, se face prin 
operatorii de deflatare/inflatare; 

c. indicatorii urmează categoriile în ceea ce priveşte „arondarea” la un moment de timp (în cazul 
stocurilor) sau la un interval de timp (în cazul fluxurilor). 

Pe baza celor de mai sus, vom extrage următoarele concluzii cu privire la corelaţiile logice dintre indicatorii 
macroeconomici reali şi indicatorii macroeconomici nominali: 

1. atât indicatorii macroeconomici reali cât şi cei nominali sunt exprimaţi valoric (monetar); 

2. indicatorii macroeconomici reali sunt acei indicatori care reprezintă expresia monetară a stocurilor 
şi fluxurilor de bunuri şi servicii reale, iar indicatorii macroeconomici nominali sunt acei indicatori 
care reprezintă expresia monetară a stocurilor şi fluxurilor de bunuri şi servicii nominale; 

                                                           
460 Desigur, putem considera, aici, şi un caz mai banal care are aceeaşi consecinţă: inflaţia (creşterea numărului de unităţi 

monetare cu care trebuie exprimată valoric cantitatea de stoc, ca urmare a scăderii puterii de cumpărare a unităţii monetare 

în cauză, în condiţiile în care cantitatea stocului a rămas neschimbată). 
461 Aici trebuie reţinut şi fluxul sui-generis de cuantificare, care „traversează” virtual membrana (de exemplu informaţia 

privind aprecierea sau deprecierea monetară). 
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3. indicatorii macroeconomici reali şi indicatorii macroeconomici nominali sunt indicatori 
macroeconomici liberi (prin indicatori macroeconomici liberi înţelegem acei indicatori 
macroeconomici care dau expresie categoriilor macroeconomice finale462); 

4. indicatorii macroeconomici care se referă la stocurile şi fluxurile financiare non-autonome463 trebuie 
consideraţi indicatori macroeconomici legaţi, în sensul că ei dau expresie categoriilor 
macroeconomice intermediare464); 

5. indicatorii macroeconomici finali care sunt rezultatul unor relaţii cauzale în care intervin fluxuri reale 
implică actualizarea465 indicatorilor macroeconomici intermediari. Cele două fluxuri – real şi financiar 
non-autonom – trebuie să se „neutralizeze” reciproc; 

6. indicatorii macroeconomici finali care sunt rezultatul unor relaţii cauzale în care intervin numai 
fluxuri nominale sunt pasibili de a avea diferite „grade de suspendare” a finalizării relaţiei cauzale 
(adică a actualizării perechii reciproc anihilabile „flux real – flux financiar non-autonom”). Ca urmare, 
se produce o ruptură între logica perechilor „flux nominal – flux nominal” şi logica perechilor „flux 
nominal – flux financiar non-autonom”, cu consecinţe grave asupra sustenabilităţii proceselor 
economice din sistemul economic în cauză466; 

Distincţia, care poate părea fără bază conceptuală467, pe care am operat-o între indicatorii macroeconomici 
liberi şi indicatorii macroeconomici legaţi, se va dovedi foarte importantă atunci când vom pune problema 
(şi vom încerca să găsim soluţia) corelaţiei cauzale dintre criteriile nominale de convergenţă economică şi 
criteriile reale de convergenţă economică. În acest mecanism, indicatorii macroeconomici legaţi vor influenţa 
atât indicatorii macroeconomici finali reali cât şi indicatorii macroeconomici finali nominali. Este posibil, aşa 
cum intuim în acest moment al cercetării, ca atât viteza cât şi „panta” convergenţei să depindă într-o măsură 
importantă tocmai de modul în care indicatorii macroeconomici legaţi condiţionează, pe de o parte, 
actualizarea indicatorilor macroeconomici finali reali iar, pe de altă parte, actualizarea indicatorilor 
macroeconomici finali nominali. 

9.4. Conceptul de convergenţă economică. Elemente de cuantificare 

 9.4.1. Conceptul de convergenţă economică 

Convergenţa este considerată, actualmente, procesul dezirabil pentru integrarea Uniunii Europene pe plan 
economic. Considerăm că atributele denotative ale conceptului de convergenţă economică pot fi 
următoarele: 

                                                           
462 Prin categorii macroeconomice finale înţelegem acele categorii macroeconomice care îndeplinesc cel puţin una dintre 

următoarele condiţii: a) relaţia cauzală formală conţine cel puţin un flux real; b) relaţia cauzală formală conţine numai 

fluxuri nominale (deci condiţia logică este: ). Cititorul care ne urmăreşte atent raţionamentul ar putea fi nedumerit 

de faptul că am introdus un indicator macroeconomic final asociat cu o relaţie cauzală de tip eficiens. Explicaţia pe care 

i-o oferim acestui cititor este următoarea: activităţile speculative din economie pot să vizeze un flux real la un orizont de 

timp foarte îndepărtat, ceea ce înseamnă că, pe termen scurt şi, uneori, chiar pe termen mediu, apare şi se menţine o 

autonomie accentuată a fluxurilor nominale în raport cu fluxurile reale. Pentru aceste situaţii – cunoscute, îndeobşte, ca 

operaţiuni speculative şi – care devin din ce în ce mai numeroase pe măsura creşterii gradului de adâncire a pieţei 

financiare, am acceptat să numim indicator macroeconomic final şi această relaţie cauzală). 
463 Desigur, în raport cu fluxurile de bunuri şi servicii reale. 
464 Prin categorii macroeconomice intermediare înţelegem acele categorii macroeconomice care îndeplinesc următoarele 

condiţii cumulative: a) relaţia cauzală formală nu conţine nici un flux real; b) relaţia cauzală formală conţine cel puţin un 

flux financiar non-autonom (deci condiţia logică este). 
465 Aici, în sensul aristotelic al distincţiei dintre potenţă şi act (sau dintre ipostaza potenţială şi ipostaza actuală). Aşadar, 

expresia „actualizare” nu are nici o legătură cu operatorul actuarial din teoria (micro)financiară. 
466 Este de menţionat faptul că procesul globalizării accentuează ruptura dintre cele două logici menţionate, deoarece 

perechile „flux nominal – flux nominal” se formează acum pe un spaţiu economic (şi geografic) extins, ceea ce diluează 

relaţiile de cauzalitate directă dintre fluxurile reale şi fluxurile nominale. 
467 Important e să existe conceptul (căruia i se poate asocia o noţiune, de exemplu în limba română, care să asigure 

comunicarea şi raţionamentele). Existenţa conceptului este asigurată de existenţa unei „tăieturi”, fie ontologice, fie 

epistemologice (cum este cazul aici) în domeniul realităţii care face obiectul examinării ştiinţifice. Dacă nu există această 

„tăietură”, avem de-a face cu ceea ce se numeşte, îndeobşte, speculaţie terminologică sterilă. 

ba 
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a) convergenţa este o stare: într-adevăr, cel puţin aşa cum reiese dintr-o analiză logică a conceptului de 
convergenţă propus de Tratatul de la Maastricht, prin convergenţă trebuie înţeleasă o anumită 
asemănare structurală468 la care statele care sunt luate în considerare în evaluarea respectivă trebuie 
să ajungă într-un anumit orizont de timp; prin urmare, starea de convergenţă este acea stare la care 
un sistem, de regulă complex469, ajunge, la un moment prestabilit (sau anticipat), stare caracterizată 
printr-o comunicare intra-sistem care evită şocurile asimetrice470. 

b) atingerea stării de convergenţă este, desigur, un proces: deşi cel mai uzitat termen al acestui proces 
este cel de ajungere din urmă (catching-up), considerăm că lucrurile nu stau deloc aşa de simplu. În 
primul rând, se eludează, aici, aspectul calitativ al procesului de convergere: acest proces nu este un 
invariant sub aspectul metodologic („calea de urmat”), adică nu trebuie să se parcurgă verigile 
procesuale urmate de benchmark, ci este un invariant sub aspectul teleologic (scopul final)471. În al 
doilea rând, se ignoră un aspect cu mult mai important: benchmark-ul însuşi nu este un invariant, el 
are caracter dinamic, iar acest caracter dinamic este imprimat chiar de procesul de convergere472. 
Aşadar,  principial, este imposibil să se stabilească un invariant pentru starea de convergenţă473, 
deoarece aceasta are, în orice moment relevant, altă configuraţie necesar a fi atinsă. În al treilea 
rând, de ce ar fi preferabil ca tocmai noile state membre să urmeze un proces de convergere şi nu 
restul sistemului avut în vedere? Din punct de vedere logic, nu există nici un criteriu valid care să 
privilegieze una dintre „părţi” în „deţinerea adevărului”474. De aceea, considerăm că starea de 
convergenţă ar trebui redefinită la fiecare extindere a Uniunii Europene, ceea ce nu s-a întâmplat nici 
la valul 4 de extindere (1996) şi nici la cele două faze ale valului 5 de extindere (2004, respectiv 2007). 

Conceptul de convergenţă este, după părerea noastră, contradictoriu logic cu însăşi ideea construcţiei 
europene pe termen lung (deci până la un eventual triumf al curentului federalist al acestei construcţii). Să 
dezvoltăm. Este acceptat rezultatul că optimizarea absorbţiei şocurilor economice este asigurată, printre 
altele, de diversificarea (eterogenizarea) structurală a sistemului „atacat” de şoc. Prin urmare, dacă privim 
Uniunea Europeană ca pe un bloc omogen, din perspectiva restului lumii”, atunci această structură ar trebui 

                                                           
468 Aşa cum este acceptat în teoria sistemelor, structura generează funcţia, prin urmare dacă se asigură convergenţa 

structurală a două sisteme oarecare, este de aşteptat să se obţină şi funcţii asemănătoare sau chiar similare ale celor două 

sisteme. 
469 Aşa cum se cunoaşte din cibernetică, complexitatea unui sistem se măsoară prin numărul de componente, respectiv 

prin matricea de conexiuni interne, intra-sistem sau, ceea ce este acelaşi lucru, inter-elemente. Atragem atenţia asupra 

faptului că complexitatea internă a unui sistem este invers proporţională cu complexitatea sa externă (prin complexitate 

externă înţelegem, în cheia paradigmei sistemelor logic vii, matricea conexiunilor sistemului cu mediul exterior lui), cu 

alte cuvinte suma logică dintre cele două complexităţi este un invariant. 
470 Prin şocuri simetrice se înţelege acele şocuri (reale sau monetare) care, produse într-un subsistem al sistemului, 

afectează toate elementele componente ale sistemului. Un şoc simetric produce, de regulă, efecte simetrice dar poate 

produce, totuşi, şi efecte asimetrice, adică el poate afecta toate elementele componente ale sistemului, dar cu impact diferit 

(diferenţa de impact poate fi produsă, în principal, de diferenţele structurale care apar între elementele componente ale 

sistemului, diferenţe care induc, la rândul lor, diferenţe în mecanismele de transmitere a şocului simetric). Evident, şocul 

asimetric este şocul care nu este simetric (se înţelege că, prin definiţie, şocul asimetric produce efecte asimetrice). 
471 Din acest motiv, consider că specialiştii români trebuie să apeleze mult mai mult la imaginaţie şi non-ortodoxism, 

pentru a evita un catching-up nesustenabil (creşteri reale ale PIB cu rate enorme pe o perioadă lungă) în proiectarea 

Strategiei post-aderare a României. Este nevoie de a identifica drumuri calitative („găuri de vierme”, sub aspect 

instituţional) care să ajungă la ţinta propusă prin „ocoliri” inteligente, prin „scurtături” ingenioase (cele mai multe 

asemenea scurtături trebuie să rezulte din participarea şi contribuţia specialiştilor români la procesul normativ şi 

instituţional al UE). 
472 Cititorul atent a sesizat deja că avem aici o problemă asemănătoare cu problema celor trei corpuri din mecanica clasică 

(ce uşor i-a fost lui Newton şi contemporanilor săi să rezolve problema tandemului gravitaţional a două corpuri şi ce greu 

le-a fost să formalizeze problema tandemului gravitaţional a trei corpuri!). Comparaţia nu este deloc superficială, aşa cum 

ar putea părea: cum vom arăta imediat, chestiunea convergenţei este o chestiune de tip „gravitaţional”, aşadar s-ar putea, 

mutatis mutandis, pune problema celor 27 de corpuri (cele 27 de state membre ale UE) sau, dacă se pot identifica grupuri 

de state cu un anumit grad de omogenitate (de convergenţă) deja instalat, problema celor…r corpuri (r<27). 
473 Aşa cum încearcă, de exemplu, criteriile nominale de convergenţă de la Maastricht. 
474 Să nu uităm, de exemplu (şi vom reveni la acest lucru mai târziu), că criteriile nominale de convergenţă au fost stabilite 

pe baza situaţiei existente în cele 12 state membre care formau Uniunea Europeană la data intrării în vigoare a Tratatului 

de la Maastricht. 
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să se asigure că are o structură economică (şi, desigur, de instituţii aferente) cât mai diversificată (cât mai 
eterogenă). Or, o asemenea structură, care să aibă o capacitate cât mai bună de absorbţie a şocurilor 
economice din restul lumii, nu implică, în mod necesar (în sensul logic al termenului) convergenţa 
structurală475 , deci nici convergenţa nominală şi, desigur, nici convergenţa reală. Prin urmare, din această 
perspectivă, a considerării Uniunii Europene ca fiind un bloc, convergenţa nu are un caracter necesar. Dar 
atunci, de ce proiectanţii „procesului european” cer această convergenţă476? Ei bine, raţiunea pentru aceasta 
este tot de natura eficacităţii dar, de data aceasta, este vorba despre eficacitatea mecanismelor de 
transmitere a şocurilor (inclusiv a celor care sunt generate de impulsurile politicilor de ajustare la nivel 
comunitar) în interiorul Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, coroborând cele două rezultate obţinute (non-
necesitatea convergenţei, din perspectiva poziţionării omogene a Uniunii Europene în raport cu restul lumii, 
dar necesitatea acesteia în raport cu structura internă a Uniunii Europene), obţinem un rezultat cât se poate 
de interesant şi care este posibil să fie identificat şi prin analize empirice pe termen mediu sau lung (inclusiv 
la nivelul prognozelor europene sau al planurilor financiare ale Uniunii Europene): diversificarea structurală 
a Uniunii Europene477 se va produce nu la nivelul fiecărui stat membru ci la nivelul Uniunii Europene ca atare. 
Aşadar, Uniunea Europeană, ca entitate mono-bloc, va avea o structură de o diversitate care să optimizeze 
absorbţia şocurilor din restul lumii478 nu la nivelul fiecărui stat membru ci, cel mai probabil, la nivelul unor 
macro-regiuni care vor realiza specializări în afara criteriului de delimitare politică între state. Structura de 
specializare pe macro-regiuni pare a fi singura soluţie logică la contradicţia care apare între necesitatea 
convergenţei statelor membre (deocamdată a celor care doresc să adere la zona euro), pe de o parte, şi 
necesitatea diversificării structurale a Uniunii Europene în raport cu restul lumii. 

Din punct de vedere teoretic, este posibil ca însuşi conceptul de convergenţă să fie abandonat şi în locul său 
să fie introdus un alt concept care să descrie evoluţia dezirabilă, din punct de vedere structural, a Uniunii 
Europene479. 

 9.4.2. Cuantificarea convergenţei economice 

Administrarea procesului de convergenţă presupune: a) cuantificarea procesului; b) observarea procesului; 
c) evaluarea procesului. 

(a) în ceea ce priveşte cuantificarea procesului de convergenţă 

Cuantificarea procesului de convergenţă implică stabilirea unor indicatori macroeconomici (atât pentru 
economia reală cât şi pentru economia nominală, vezi paragraful 2.3) care ar putea să indice o direcţie de 
dezvoltare a sistemelor economice implicate spre atingerea gap-ului acceptabil480 dintre statele membre. 
Aşadar, elementele componente ale cuantificării procesului de convergenţă ar putea fi următoarele: 

o identificarea indicatorilor reali de convergenţă economică: lista acestor indicatori trebuie să fie 
minimă (număr maximal de indicatori), completă (număr minimal de indicatori), coerentă 
(indicatorii, în totalitatea lor, trebuie să aibă o semnificaţie economică asociată stării de 

                                                           
475 Este bine să nu uităm că atât convergenţa nominală cât şi, mai ales, convergenţa reală, au drept scop final convergenţa 

structurală, care să asigure omogenitatea funcţională şi de eficacitate. 
476 Să nu uităm, totuşi, că respectarea criteriilor de convergenţă nominală (şi, pe termen lung, şi cei de convergenţă reală) 

reprezintă condiţii sine qua non doar pentru aderarea la zona euro (cea de-a doua aderare europeană) şi nu pentru aderarea 

la Uniunea Europeană ca atare. Pe de altă parte, cu excepţia Marii Britanii (clauza de opt-out), se prezumă că toate statele 

membre, mai devreme sau mai târziu, vor adera la zona euro.  
477 Şi, de aici înainte, vom vorbi doar despre problematica economică.  
478 Desigur, în mod necesar, până la extinderea zonei euro la nivelul tuturor statelor membre ale UE, vor exista „două 

viteze” ale acestui proces sau, cel mai probabil, procesul nu va fi destul de intens pentru a deveni evident, sub aspect 

empiric şi public. 
479 O scurtă analiză a principalelor concepte „rivale” conceptului de convergenţă este prezentată în Anexa 1 la acest 

paragraf. 
480 Prin gap acceptabil vom înţelege diferenţa maximă acceptată (de către grupul de experţi sau politicieni însărcinaţi cu 

gestionarea procesului de convergenţă) între statele membre ale Uniunii Europene, cu privire la setul de indicatori 

relevanţi privind procesul de convergenţă economică. 
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convergenţă economică481) şi consistentă (indicatorii, în totalitatea lor trebuie să fie non-
contradictorii)482; 

o identificarea indicatorilor nominali de convergenţă economică: lista acestor indicatori trebuie, 
desigur, să îndeplinească cele patru condiţii puse pentru lista indicatorilor reali de convergenţă 
economică483; 

o stabilirea benchmark-ului, precum şi a gap-ului acceptabil faţă de benchmark484, atât pentru 
indicatorii macroeconomici reali cât şi pentru cei nominali de convergenţă economică. 

(b) în ceea ce priveşte observarea procesului de convergenţă 

Observarea procesului de convergenţă economică se realizează la nivelul Comisiei Europene, prin procedura 
întocmirii de rapoarte naţionale anuale, de către fiecare stat membru, rapoarte care sunt trimise Comisiei 
Europene. Asemenea rapoarte întocmesc toate cele trei categorii de state membre (state membre care sunt 
în zona euro, state membre care sunt în ERM2 şi state membre care nu sunt în ERM2)485. 

(c) în ceea ce priveşte evaluarea procesului de convergenţă 

Evaluarea procesului de convergenţă economică este făcută de către Banca Centrală Europeană, anual, prin 
intermediul Raportului de convergenţă, care are la bază informaţiile şi evaluările din Rapoartele naţionale de 
convergenţă, respectiv din Rapoartele naţionale de stabilitate. Acest Raport anual de convergenţă al Comisiei 
Europene este necesar întrucât procesul de convergenţă economică la nivelul Uniunii Europene este un 
proces cu obiectiv variabil (aşa cum am văzut mai sus, benchmark-urile nu sunt fixe ci depind de evoluţiile 
statelor membre însele).  

                                                           
481 Cel mai accesibil mod de a asigura coerenţa ar putea fi verificarea criteriului Pareto de optimizare. 
482 Din punctul de vedere al codificării, o asemenea listă de indicatori nu există actualmente la nivelul Uniunii Europene, 

ea constituind chiar obiectivul central al proiectului de cercetare, din care face parte acest paragraf. 
483 Din punctul de vedere al codificării, o asemenea listă de indicatori există actualmente la nivelul Uniunii Europene (cei 

şase indicatori nominali de convergenţă din Tratatul de la Maastricht) şi care va face obiectul unei evaluări critice în 

cadrul proiectului de cercetare. 
484 Din punctul de vedere al codificării, acest benchmark este stabilit numai pentru indicatorii nominali de convergenţă 

economică şi el este diferit în raport cu fiecare indicator nominal. De asemenea, pentru indicatorii nominali de 

convergenţă, este stabilit şi gap-ul acceptabil, şi acesta fiind diferit în raport de indicatorul nominal. În Anexa 2 la acest 

paragraf, este prezentată lista indicatorilor nominali de convergenţă economică, precum şi benchmark-urile, respectiv 

gap-urile acceptabile, aşa cum sunt ele menţionate în Tratatul de la Maastricht. 
485 Statele membre care nu aparţin zonei euro întocmesc Rapoarte de convergenţă, în timp ce statele membre care sunt în 

zona euro întocmesc Rapoarte de stabilitate. 
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Caseta 1. Concepte „vecine” cu conceptul de convergenţă 

În primul rând, este vorba despre conceptul de similitudine. Din punct de vedere logic, similitudinea implică un rezultat 
nul (sub aspectul gap-ului) al comparării oricăror elemente structurale echivalente între două sisteme (echivalenţa se 
stabileşte, desigur, în funcţie de criteriul sub raportul căruia se face compararea respectivă). Aşadar, având în vedere 
faptul că, prin atingerea stării de convergenţă, se urmăreşte crearea condiţiilor structurale de absorbţie netedă (cu 
costuri minime sau nule) a şocurilor externe, atunci similitudinea nu este altceva decât acea stare a două sisteme care 
realizează absorbţia aceluiaşi şoc cu aceleaşi costuri. Evident că, în acest caz, conceptul de similitudine nu poate avea 
vreo relevanţă pentru procesul real al construcţiei europene deşi, cel puţin în unele domenii486, se produc fenomene şi 
procese similare (de exemplu, intrarea oricărei sentinţe judecătoreşti date într-un stat membru care nu este supus 
clauzei de salvgardare pe justiţie, în „biblioteca” de jurisprudenţă a Uniunii Europene). Reţinem, aşadar faptul că în 
unele domenii, totuşi, convergenţa este înlocuită de similitudine487, dar şi faptul că similitudinea nu este acceptabilă în 
toate domeniile (nici măcar în toate domeniile în care gradul de lărgire este maximal). Sub raport logic, desigur, 
similitudinea constituie o convergenţă absolută, sau, cu alte cuvinte, convergenţa reprezintă un grad (sub-unitar) al 
similitudinii.  

În al doilea rând, este vorba despre conceptul de complementaritate. Complementaritatea reprezintă acea structură a 
unui sistem (acel vector de stare a structurii) care asigură minimum de redundanţă a sistemului. Cum se ştie, redundanţa 
se manifestă, la nivel structural, prin dublarea488 unei componente, aşa încât cele două componente pereche realizează 
exact aceleaşi funcţii în sistem. Ignor, cu bună ştiinţă, semnificaţiile legate de fiabilitate sau de cost ale redundanţei, 
deoarece consider că, în contextul discuţiei de faţă, contează doar faptul că prin complementaritate trebuie înţeles, 
grosso modo, lipsa redundanţei. Ţinând seama de concluziile parţiale obţinute la discuţia despre conceptul de 
convergenţă, de mai sus, am putea trage următoarele concluzii mai generale: a) procesul de convergere de la nivelul 
Uniunii Europene va conduce la slăbirea complementarităţii la acelaşi nivel sistemic; b) slăbirea complementarităţii va 
slăbi, la rândul său, procesul de specializare la nivel naţional489, dar nu putem deriva logic, de aici, concluzia că va fi slăbit 
şi potenţialul de specializare la nivelul macro-regiunilor europene, aşa cum au fost ele calificate mai sus. Prin urmare, 
procesul de convergere, prin efectul reciproc dintre convergenţă şi complementaritate, pare a fi consistent doar cu 
specializarea Uniunii Europene la nivelul macro-regiunilor. 

În al treilea rând, este vorba despre conceptul de armonizare. Să observăm, încă de la început, faptul că armonizarea 
nu „cere” nici convergenţă structurală, nici complementaritate, nici similitudine. Armonizarea reclamă doar o 
consistenţă funcţională. Cu alte cuvinte, armonizarea trebuie să atingă un scop – acela de a acomoda reciproc două 
funcţii de acelaşi fel sau de tipuri diferite490 – indiferent de context. Aşadar, dacă atât convergenţa, cât şi similitudinea 
şi complementaritatea erau concepte contextuale (mai exact, se refereau la structură, ca fundament „hard” al 
funcţionării lor), armonizarea este un concept a-contextual: el nu cere îndeplinirea unei condiţii prealabile, de orice 
natură ar fi, ci cere doar realizarea acomodării menţionate. Desigur, noţiunea de acomodare trebuie clarificată, la rândul 
ei: prin acomodare se înţelege procesul de ajustare reciprocă, de regulă cantitativă, şi de cele mai multe ori într-o 
modalitate iterativă bazată pe feed-back, a unor impulsuri reale sau/şi monetare, aşa încât un scop care este efectul 
comun al impulsurilor respective să fie asigurat (făcut tangibil) într-un grad acceptabil491. Să observăm, aşadar, faptul că 
armonizarea nu este un concept structural ci unul pur funcţional. Armonizarea între două politici, sau între două state 

                                                           
486 Este vorba despre acele domenii în care gradul de lărgire a Uniunii Europene (despre conceptul de lărgire a Uniunii 

Europene, vezi mai departe) este maxim sau suficient de ridicat (aici apare o problemă de prag pe care, pentru moment, 

o ignorăm). 
487 Să mai dăm un exemplu de similitudine la nivelul Uniunii Europene: tariful extern comun. 
488 Mai general, „n”-area, dacă două elemente componente ale unui sistem se găsesc repetate de „n-1” ori în cadrul acelui 

sistem. 
489 Aici discuţia ar putea fi dezvoltată pe palierul impactului acestui fapt asupra exploatării avantajelor 

comparative/competitive ale statelor membre, dar ne rezervăm această dezvoltare pentru  un alt prilej. 
490 Exemplu de acomodare a două funcţii de acelaşi fel: acomodarea deficitului bugetului general consolidat al unui stat 

membru cu plafonul stabilit în Tratatul de la Maastricht şi în Pactul de Creştere şi Stabilitate. Exemplu de acomodare a 

două funcţii diferite: acomodarea deciziei de politică fiscală cu decizia de politică monetară, la nivelul unui stat, în vederea 

atingerii unui scop comun: stabilitatea preţurilor. 
491 Fenomenul este similar cu cel care se produce în cazul concurenţei de tip duopolist (de exemplu, duopolul simetric, de 

tip Stackelberg). Într-adevăr, din modul în care s-a definit acomodarea mai sus, rezultă implicit caracterul simetric al celor 

doi „actori” care se acomodează reciproc. Totuşi, foarte rar se întâmplă să se realizeze o asemenea simetrie, de regulă 

există o dominanţă a unui actor sau a altuia, şi atunci actorul dominat îşi ajustează, în mod asimetric, singular, funcţia la 

funcţia actorului dominant (de exemplu, dacă avem o dominanţă monetară, politica fiscală va fi aceea care se va acomoda 

la cea monetară şi invers, dacă avem o dominanţă fiscală, atunci politica monetară se va acomoda la cea fiscală, în scopul 

comun, de exemplu, al controlului masei monetare din economie). 
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cu privire la un anumit proces, se poate realiza fie într-o structură integrată (cum este Uniunea Europeană), fie în afara 
unei structuri integrate (de exemplu, între Uniunea europeană, ca întreg, şi restul lumii). Din punct de vedere logic, 
rezultă faptul că armonizarea este un fenomen care poate însoţi oricare dintre celelalte trei fenomene. Deci, cu adevărat 
important pentru structura integrativă numită Uniunea Europeană, este elementul structural, asigurat de conceptul de 
convergenţă, cu toate precizările făcute mai sus cu privire la acest concept. 

Caseta 2. Criteriile de convergenţă economică nominală 

A. Lista criteriilor nominale de convergenţă 

 criterii monetare 

o inflaţia  

o rata nominală a dobânzii pe termen lung (la obligaţiunile de stat pe 5 ani) 

o cursul nominal de schimb  

 criterii fiscal-bugetare 

o deficitul bugetului general consolidat 

o datoria publică totală 

criterii legislative492 

o legislaţia financiară naţională, inclusiv cea privind banca centrală naţională  

B. Benchmark-uri 

 pentru inflaţie: media inflaţiilor din cele trei state membre ale UE care au cele mai scăzute inflaţii (I3) 

 pentru rata nominală a dobânzii pe termen lung: media ratelor nominale ale dobânzii pe termen lung din cele 
trei state membre ale UE care au cele mai scăzute inflaţii (D3) 

 pentru cursul de schimb: variaţie în jurul cursului pilot stabilit în momentul intrării în ERM2 

 pentru deficitul bugetului general consolidat: ponderea în PIB 

 pentru datoria publică totală: ponderea în PIB 

 pentru legislaţia financiară naţională: Statutul Băncii Centrale Europene 

C. Gap-uri acceptabile 

 pentru inflaţie: 493 

 pentru rata nominală a dobânzii pe termen lung:  

 pentru cursul de schimb: statul să participe la ERM2 cel puţin 2 ani, fără a fi nevoie de intervenţia băncii centrale 

pentru menţinerea cursului nominal de schimb în banda  faţă de cursul pilot494 (i.e. paritatea centrală 

acceptată, de BCE şi banca centrală naţională, la momentul intrării în ERM2) 

 pentru deficitul bugetului general consolidat:  

 pentru datoria publică totală:  

 pentru legislaţia financiară naţională: compatibilitate 

9.5. Asupra tipologiei generale a convergenţei economice 

Convergenţa, în general, semnifică un proces de omogenizare, din orice punct de vedere –  cantitativ, 
structural, calitativ – a unui sistem, sau a unui grup de sisteme integrat într-un supra-sistem. Aşa cum am 
arătat într-un paragraf anterior, convergenţa poate fi şi o stare (vectorul de stare care descrie un anumit grad 

                                                           
492 Criteriul legislativ trebuie încadrat tot la criterii nominale, deoarece se referă la aspectul normativ. Nefiind, însă, 

cuantificabil, în cele mai multe cazuri se vorbeşte doar despre cinci criterii nominale de convergenţă. 
493 Prin p.p. se înţelege punct procentual. 
494 Cursul pilot trebuie să fie dat de piaţa valutară, fără intervenţia autorităţii monetare, de aceea, cu un anumit interval de 

timp înainte de intrarea în ERM2 (pentru România data respectivă a fost stabilită la 01.01.2012) banca centrală trebuie să 

se abţină de la orice intervenţii pe piaţa valutară. 
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de omogenitate a unui sistem dat), dar ea poate fi şi un proces şi anume procesul care, plecând de la o stare 
iniţială, conduce sistemul în starea sa finală descrisă de vectorul de stare menţionat. 

Referindu-ne în mod strict la convergenţa economică din cadrul Uniunii Europene, aceasta este văzută sub 
două aspecte: a) convergenţă nominală (atingerea unui anumit grad de omogenitate cu privire la cele cinci 
criterii nominale de convergenţă economică menţionate anterior); b) convergenţă reală (atingerea unui 
anumit grad de omogenitate cu privire la o serie de indicatori/criterii reali(e) de convergenţă, despre care va 
fi vorba în studiul de faţă. 

Raţiunea convergenţei reale este eliminarea sau limitarea drastică şi în mod sustenabil, a producerii şocurilor 
asimetrice. Noi considerăm că amortizarea perturbărilor externe se poate face, în mod sustenabil şi cu un 
grad ridicat de certitudine, prin asigurarea similarităţii structurale a sistemului perturbat şi a celui din care 
pleacă impulsul perturbator, deşi, cum vom vedea mai departe, există şi alte propuneri de asigurare a 
aceluiaşi efect prin alte specii de procese de convergenţă reală. 

9.5.1. Vectorul stării de convergenţă reală 

Să presupunem că avem un set de indicatori economici495 care măsoară convergenţa economică reală într-

un sistem dat: 496. Pentru a putea stabili dacă se produce sau nu un proces de 

convergenţă497 avem nevoie de un benchmark la care să ne raportăm. Acest benchmark poate fi stabilit în 
orice modalitate care este utilă demersului (explicativ sau de politică economică, după caz). Vom presupune 

că există un vector normativ498 în acest sens, notat: . Vom mai presupune că există, de 

asemenea, stipulată o marjă în interiorul căreia se consideră că se produce, încă, starea de convergenţă reală 

(în mod similar cu marjele care sunt stipulate pentru convergenţa nominală499). Vom nota cu  (i=1,2,…,k) 

abaterea permisă a valorii indicatorului  de la norma , adică: . Atunci vom spune că, la 

momentul „T”, s-a produs starea de convergenţă reală dacă şi numai dacă: , unde 

.  

Este evident faptul că acest mod de a analiza500 convergenţa reală este unul static, adică se reduce la a măsura 
încadrarea sau nu a indicatorilor reali de convergenţă în marjele de variaţie normate pentru fiecare dintre ei. 
Pentru a identifica şi măsura şi elementele de proces se pot introduce măsurători la diferite intervale de timp, 
în felul acesta stabilindu-se „distanţa” rămasă până la atingerea efectivă a stadiului de convergenţă. Fie, 

astfel, două momente de timp , respectiv , aşa încât: , unde cu  s-a notat momentul 

iniţial al sistemului angajat în procesul de convergenţă reală. Atunci vom avea vectorii de stare 

corespunzători: , , , . Se pune 

problema comparabilităţii a doi vectori de stare succesivi. Cum această comparabilitate trebuie să indice o 
anumită tendinţă a variaţiei fiecărei componente faţă de norma aferentă, va trebui ca aceste componente să 
fie comparabile în perspectiva unei analize longitudinale501. Asigurăm această comparabilitate prin 
operaţiunea de determinare a „distanţei” vectorului de stare, în fiecare moment de analiză, faţă de 

benchmark-ul instituit. Vom calcula, aşadar, vectorii: , respectiv , 

                                                           
495 Aşa cum a reieşit deja din cele de mai sus, obiectivul întregului studiu este tocmai de a determina, în mod riguros, un 

asemenea set de indicatori. 
496 Avem de-a face cu un vector transpus, aici. 
497 Procesul opus care s-ar putea produce este unul de divergenţă, adică de reducere a gradului de omogenitate (sau, ceea 

ce este acelaşi lucru, de creştere a gradului de eterogenitate) a sistemului în cauză. 
498 După cum se ştie, în documentele strategice sau programatice ale UE nu există un asemenea benchmark (aşa cum 

există, de exemplu, cu privire la convergenţa nominală – Tratatul de la Maastricht). 
499 De exemplu, marja de 1,5 puncte procentuale, acceptată pentru inflaţie. 
500 Nu vom trece în revistă metodele consacrate de a studia procesul de convergenţă reală (cross-analysis, unit root test, 

principal components method, cointegrated VAR etc.), deoarece noi suntem interesaţi de bazele teoretice şi nu de cele 

metodologice ale analizei. 
501 Prin analiză longitudinală se înţelege analiza de tip diacronic, adică în timp. 
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unde . Ţinând seama de faptul că , atunci vom avea un proces de convergenţă ori de câte 

ori  ( cu ) şi un proces de divergenţă în cazul contrar. Dacă acest lucru este uşor de 

stabilit la nivelul fiecăruia dintre criteriile reale de convergenţă, se pune problema de a evalua procesul de 

convergenţă la nivelul sistemului. Putem avea următoarele cazuri: a)  pentru orice „p”: spunem că, 

în acest caz, avem proces de convergenţă; b)  pentru orice „p”: spunem că, în acest caz, avem proces 

de divergenţă; c)  pentru unii „p” şi  pentru alţi „p”. Considerăm că acest caz va fi eliminat 

prin însuşi modul de alegere a criteriilor reale de convergenţă economică: această alegere trebuie să evite 
efectele adverse, deci ne vom aştepta ca, atât la nivelul benchmark-ului502 cât şi la nivelul criteriilor sistemului 
măsurat, evoluţia indicatorilor reali selectaţi să fie ortodoxă. În acest sens, ne aşteptăm, de fapt, să avem 
procese simetrice (deşi defazate) la nivelul benchmark-ului, respectiv la nivelul sistemului măsurat503. Aceasta 
revine la a alege sistemul criteriilor de convergenţă reală aşa încât un proces de convergenţă la nivelul unora 
dintre aceste criterii să nu conducă, cu necesitate logică (conform teoriei economice acceptate privind 
canalele de transmitere a impulsurilor economice reale), la procese de divergenţă la nivelul altor criterii din 
sistem504. 

Dar ce se poate spune despre viteza sau acceleraţia cu care se produce procesul de convergenţă economică 
reală? În acest sens, dorim să comentăm următoarele aspecte: a) acceptăm legea randamentelor 
descrescătoare, adică vom presupune că, de la nivele iniţiale ale indicatorilor reali cu abateri mari de la 
benchmark, viteza de creştere a convergenţei este relativ mare, dar descrescătoare pe măsură ce procesul 
de convergenţă avansează505; b) aceasta înseamnă, pur şi simplu, că o eventuală curbă care să descrie, în plan 
bidimensional, variaţia convergenţe reale în funcţie de timp, ar trebui să fie crescătoare şi concavă506, 
asimptotică spre momentul în care convergenţa este atinsă. 

Să introducem câteva noţiuni care ne vor ajuta în proiectarea analiticii generale a procesului de convergenţă. 

a. Tendinţa 

Prin tendinţa unui sistem/fenomen economic vom înţelege un proces de apropiere/îndepărtare a 
sistemului/fenomenului în cauză faţă de un reper dat (benchmark), la nivelul unui anumit criteriu de 
convergenţă reală. Pentru asta e suficient să se construiască un şir ai cărui termeni sunt reprezentaţi de 
distanţa, la diferite momente de timp, dintre criteriul/indicatorul menţionat şi benchmark. Dacă şirul este 
descrescător, avem un proces de convergenţă, dacă şirul este crescător, avem un proces de divergenţă. Fie 

un anumit criteriu real de convergenţă, de exemplu „ ”, măsurat între două momente de timp „i” şi „j”, cu 

                                                           
502 Benchmark-ul poate fi, la rândul lui, variabil (de exemplu, la nivelul criteriilor nominale de convergenţă economică, 

inflaţia şi rata dobânzii sunt benchmark-uri variabile). 
503 Cu alte cuvinte, ne aşteptăm ca, la nivelul sistemului de indicatori reali de convergenţă economică, să nu avem 

inconsistenţe (cum avem, de exemplu – vezi paradoxul Maastricht – inconsistenţe între convergenţa reală şi unele criterii 

de convergenţă nominală: ex. creşterea economică poate compromite criteriul inflaţiei, vezi cazul efectelor de tip Balassa-

Samuelson). 
504 Să presupunem că procesul de convergenţă al unui criteriu „x” conduce, cu necesitate logică, la un proces de divergenţă 

al altui criteriu „y”. Atunci, pur şi simplu, în locul perechii de criterii (x,y) vom alege perechea (x,1/y), sau perechea (x,-

y) etc. 
505 Deşi unii autori consideră acceptabilă această supoziţie doar pentru criteriile reale pur cantitative (chiar dacă relative 

şi nu absolute), opinăm că ea este valabilă şi în cazul criteriilor structurale şi calitative (fie şi pe baza faptului că aceste 

criterii sunt cuantificate, la rândul lor, tot pe baza indicatorilor cantitativi). Desigur, putem avea aici dileme (vezi dilema 

Tosovski) sau paradoxuri (vezi paradoxul Lucas) care trebuie gestionate cu atenţie dar, în principiu, am extinde supoziţia 

menţionată la toate criteriile reale de convergenţă economică. 
506 Concluzia este evidentă din ipoteza că viteza este descrescătoare: acceleraţia este prima derivată a vitezei, cum aceasta 

din urmă este descrescătoare, prima sa derivată va fi negativă, deci a doua derivată a funcţiei convergenţei în raport cu 

timpul va fi negativă, deci avem o curbă concavă. Desigur, nu pretindem că această curbă ar fi netedă. 
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j > i. Fie benchmark-ul asociat acestui criteriu 507. Distanţa faţă de benchmark, la momentul „i” este: 

. Atunci, tendinţa sistemului/fenomenului între cele două momente de timp va fi 

508 . 

b. Viteza 

Cu privire la un anumit criteriu real de convergenţă, viteza (între momentele „i” şi „j”) va reprezenta rata 

procesului de apropiere a sistemului/fenomenului de benchmark-ul stabilit: . Aşadar, viteza 

cu care se produce procesul de convergenţă nu se referă la unitatea de timp, ci la rapiditatea procentuală cu 
care este recuperat, în orice moment, decalajul faţă de benchmark.  

c. Acceleraţia 

În acelaşi mod, înţelegem acceleraţia ca rată a vitezei, adică .  

Toate cele de mai sus le putem organiza, sub aspect formal, ca în Figura 91: 

Moment 
Distanţa totală 
faţă de 
benchmark 

Tendinţa relativă 
la benchmark509 

Rata tendinţei 
(viteza) 

Tendinţa relativă 
la viteză 

Rata vitezei 
(acceleraţia) 

0.  510 - - - - 

1.     - - 

2.     
511 

 

3.       

… … … … …  

T      

                                                           
507 În mod obişnuit, benchmark-ul pentru convergenţa reală este considerat media zonei euro. Este, desigur, discutabil 

dacă acest benchmark nu ar trebui să fie reprezentat de media Uniunii Europene (mai ales că criteriile de convergenţă 

nominală se referă la Uniunea Europeană şi nu doar la zona euro), dar nu vom dezbate aici această chestiune. 

508 Nu s-a calculat  pentru a evita valorile negative care ar implica, în continuare, calcule în modul. 

509 Dacă  avem un proces de convergenţă, în cazul contrar avem un proces de divergenţă. În baza legii 

randamentelor descrescătoare, este de presupus faptul că şirul  este descrescător, cu limita 0. Desigur, la nivelul 

tehnicilor econometrice, există teste specifice de identificare a existenţei procesului de convergenţă (de ex., testul unit 

root) sau de stabilitate a acestui proces (de ex., testul de staţionaritate). 
510 Benchmark-ul este, desigur, variabil (aşa cum este cazul, de exemplu, şi în cazul criteriilor nominale de tip monetar – 

inflaţie şi rata nominală a dobânzii pe termen lung), de aceea el trebuie „ancorat” la momentul de timp. 
511 În baza legii randamentelor descrescătoare, este de presupus faptul că şirul  este descrescător, cu limita 0. 
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Figura 91. Formalizarea vitezei şi acceleraţiei de atingere a convergenţei reale 

9.5.2. Clase de procese de convergenţă economică reală 

Pentru a identifica clasele posibile (sub aspect teoretic) de convergenţă reală, este utilă aducerea în discuţie 
a parametrilor procesului de convergenţă. În acest sens, „profilul” procesului de convergenţă poate aduce 
indicaţii importante privind specificitatea unui anumit tip de convergenţă reală. 

Sistematizarea punctelor de vedere exprimate în studiile de profil par a conduce spre evidenţierea a cinci 
categorii distincte de procese de convergenţă reală: 

 sincronizarea ciclurilor de afaceri. Acest proces de convergenţă are o „ţintă” pur funcţională, 
deoarece sincronizarea ciclurilor de afaceri se poate face chiar în condiţiile în care, din punct de 
vedere structural, există diferenţe notabile între sistemul/fenomenul analizat şi benchmark-ul 
asociat. Într-un anumit sens, procesul de convergenţă reală prin sincronizarea ciclurilor de afaceri nu 
este un proces de convergenţă reală propriu-zis ci, mai degrabă, aşa cum ni se pare, un proces de 
cvasi-convergenţă reală. Motivele pentru care susţinem acest lucru sunt următoarele: a) aşa cum am 
arătat mai sus, esenţa procesului de convergenţă reală este convergenţa structurală (reamintim că 
unul dintre predicatele criteriilor de convergenţă reală este structuralitatea); b) sincronizarea 
ciclurilor de afaceri fără asigurarea unei convergenţe la nivelul structurilor economice poate fi ne-
sustenabilă, exclusiv funcţională şi, ca atare, conjuncturală. Este adevărat că sincronizarea ciclurilor 
de afaceri poate avea efecte pozitive din perspectiva eliminării şocurilor asimetrice prin 
transformarea lor în şocuri simetrice512 (de exemplu, al celor generate de politica monetară comună 
din zona euro), dar, pe termen lung şi, mai ales, din perspectiva stabilităţii procesului de asigurare a 
simetriei şocurilor externe, sincronizarea ciclurilor de afaceri nu poate fi suficientă. Propunem să 
numim acest tip de proces de convergenţă reală ca fiind convergenţă gama ( ); 

 structură similară a economiei. De data aceasta, funcţia (despre care a fost vorba la categoria 
anterioară de convergenţă reală) este prezumată a fi generată, în mod univoc, de structură. În 
context, structura similară a economiei-obiect cu structura economiei-benchmark este considerată, 
de către mulţi analişti ai materiei, ca asigurând, de departe, maximum de evitare sau, cel puţin, de 
absorbţie netedă a şocurilor asimetrice care pot apărea la nivelul celor două sisteme. De exemplu, 
piaţa economică unică pare a reclama un asemenea vector de stare. Din păcate, există o serie de 
probleme neclare sau care nu au o soluţie indisputabilă, dintre care enumerăm: a) probleme de 
natură teoretică: a.1) ce anume înseamnă similaritate structurală? Ce grad de asemănare poate 
garanta existenţa unei similarităţi?; a.2) ce rol joacă dimensionalitatea aici? De exemplu, dacă două 
sisteme au structuri similare (presupunând că s-a elucidat conţinutul noţiunii în cauză) dar au 
dimensiuni diferite, oare capacitatea de evitare/absorbţie a şocurilor asimetrice este aceeaşi sau 
comparabilă într-un grad semnificativ513?; b) probleme de natură metodologică: b.1) de ce 
complementaritatea structurală nu ar juca acelaşi rol cu similaritatea structurală în 
evitarea/absorbţia şocurilor asimetrice? Am putea avea un gen de „simbioză”  între cele două 
sisteme aflate în analiză, în care fiecare să constituie, pentru celălalt, un „paratrăsnet” pentru 
şocurile asimetrice; b.2) nu există certitudine cu privire la similaritatea funcţională, atunci când avem 
similaritate structurală – problema complicaţiilor aduse de dimensionalitate a fost evocată mai sus, 
dar mai poate exista şi problema condiţiilor iniţiale non-structurale. Aşadar, acest tip de convergenţă 
reală este destul de disputabil dar el este propus de literatura de specialitate, chiar dacă, deseori, ca 

                                                           
512 Unii autori (vezi, de ex., Jeffrey Frankel, Real Convergence and Euro Adoption in Central and Eastern Europe: Trade 

and Business Cycle Correlations as Endogenous Criteria for Joining EMU, August 2004, Harvard University – John F. 

Kennedy School of Government, RWP 04-039) susţin că şocurile simetrice pot fi asigurate chiar în afara sincronizării 

ciclurilor de afaceri, cub condiţia ca patternurile acestor cicluri ne-sincronizate să fie aceleaşi (să existe aceleaşi corelaţii 

intra-ciclice, chiar dacă defazate).  
513 Există autori care consideră că dimensiunea unui sistem poate constitui un factor de stabilitate important, responsabil, 

de ex., de o anumită inerţie a sistemului mare, care poate disipa sau neutraliza perturbările externe. 
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un pandant la convergenţa bazată pe sincronizarea ciclurilor de afaceri514. Propunem să numim acest 
tip de proces de convergenţă reală ca fiind convergenţă alfa ( ); 

 niveluri similare ale factorilor de convergenţă reală. Majoritatea autorilor fac o diferenţă destul de 
clară între proces de convergenţă reală, criterii de convergenţă reală şi factori de convergenţă reală. 
Deşi există o multitudine (descurajantă pentru un spirit sistematic) de opţiuni în privinţa a ceea ce 
reprezintă factori de convergenţă, respectiv criterii de convergenţă, nouă ni se pare că întreaga 
dezbatere poate fi rezumată în câteva concluzii: a) indicatorii de convergenţă par a include, ca pe o 
submulţime, factorii de convergenţă, diferenţa specifică fiind aceea că factorii de convergenţă sunt 
acei indicatori de convergenţă care conţin principii active privind dinamica macroeconomică; în acest 
sens, la diferiţi autori există preferinţe diferite în ceea ce priveşte decizia de a selecta factorii de 
convergenţă dintre indicatorii de convergenţă; b) criteriile de convergenţă sunt acei indicatori de 
convergenţă care nu se numără printre factorii de convergenţă, diferenţa specifică faţă de indicatorii 
de convergenţă fiind aceea că ei exprimă stări dezirabile (fie sub aspect static, fie sub aspect dinamic) 
pe care sistemul pe care-l caracterizează ar trebui să la verifice; c) prin urmare, am obţinut concluzia 
că indicatorii de convergenţă sunt de două categorii: factori de convergenţă şi criterii de 
convergenţă515. Ideea existenţei unor niveluri similare ale factorilor de convergenţă este puţin 
neclară, deoarece, dacă factorii de convergenţă sunt acele principii active care conduc la finalizarea 
procesului de convergenţă, atunci ei nu au cum să fie similari la nivelul sistemului-obiect, respectiv 
la nivelul sistemului-benchmark. Pe de altă parte, dacă factorii de convergenţă sunt similari la nivelul 
celor două sisteme menţionate, atunci practic nu mai avem de-a face cu un proces de convergenţă, 
acest proces fiind deja încheiat. Tragem concluzia, aşadar, că, probabil, accepţiunea corectă a 
sintagmei este că, în cele două sisteme, avem aceeaşi „listă” de factori de convergenţă şi nu niveluri 
similare ale acestora. Propunem să numim acest tip de proces de convergenţă reală ca fiind 

convergenţă delta ( ); 

 niveluri similare ale PIB/loc. Nivelul PIB pe locuitor reprezintă, desigur, cel mai sintetic indicator 
macroeconomic de comparaţie516, şi asta din cel puţin două motive: a) PIB este indicatorul 
macroeconomic de stare de maximă generalitate; b) raportarea PIB la numărul de locuitori exprimă 
cel mai adecvat mod de asigurare a comparabilităţii, atât în spaţiu cât şi în timp. Ignorând dificultăţile 
teoretice implicate de ambiguitatea termenului de similaritate şi acceptând propunerea avansată 
anterior privind marja maximă dintre indicatorul din sistemul-obiect şi cel din sistemul-benchmark, 
putem aprecia că încadrarea acestui indicator în marja acceptată (eventual codificată) semnifică 
atingerea acestui tip de convergenţă reală. Procesul de catching-up517, frecvent evocat în literatura 
de specialitate, este asociat, îndeosebi, acestui tip de convergenţă. În literatura de specialitate, acest 
tip de convergenţă este cunoscut sub denumirea de convergenţă sigma ( )518; 

 corelaţie negativă între starea iniţială şi viteza convergenţei . Acest tip de convergenţă este 
generat de acceptarea ipotezei randamentelor descrescătoare ale capitalului (şi, în general, ale 

                                                           
514 Pare destul de clar că atât convergenţa bazată pe sincronizarea ciclurilor de afaceri cât şi convergenţa bazată pe 

similaritatea structurală reprezintă specii ale aceluiaşi gen şi anume genul sincronizării: sincronizare dinamică în cazul 

sincronizării ciclurilor de afaceri, sincronizare statică în cazul similarităţii structurale.  
515 Aşa cum a reieşit din cele spuse până aici, studiul de faţă se ocupă de identificarea criteriilor de convergenţă reală.  
516 Continuând o idee evocată anterior, indicatorii macroeconomici au două componente: indicatori de stare şi indicatori 

de convergenţă. Unii dintre indicatorii de stare, şi anume cei care au un anumit caracter de generalitate, pot fi consideraţi 

indicatori de comparaţie. 
517 În opinia noastră, filosofia catching-up-ului este nepotrivită, cel puţin cu privire la procesul de integrare economică la 

nivelul Uniunii Europene (vezi numeroasele paradoxuri sau dileme puse în evidenţă de analiştii economici cu privire la 

acest proces). Probabil că o teorie mai adecvată şi, posibil, mai eficientă, în materie, ar fi una care să privilegieze, 

proporţional cu gap-ul de dezvoltare, statele care înregistrează asemenea gap-uri (aşa-numitele „găuri de vierme”). Pentru 

a fundamenta un asemenea punct de vedere, este însă nevoie de o demonstraţie generală care nu face obiectul prezentului 

studiu. 
518 Motivul acestei denumiri este acela că stadiul convergenţei (inclusiv tendinţa) se determină prin determinarea varianţei 

(sau a abaterii medii standard, care are notaţia uzuală ) a PIB/loc. la nivelul sistemului economic integrativ (de 

exemplu, la nivelul UE). 
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factorilor de producţie). Consecinţa logică a acestei ipoteze este că, cu cât nivelul iniţial al PIB/loc. la 
nivelul sistemului-obiect este mai mic comparativ cu cel de la nivelul sistemului-benchmark, cu atât 
viteza procesului de convergenţă este mai mare şi invers, pe măsură ce gap-ul dintre cei doi 
indicatori relativi scade, această viteză scade. Cu alte cuvinte, dacă formulăm un model econometric 
liniar unifactorial, cu variabila independentă reprezentată de variaţia PIB/loc., coeficientul care 
ajustează variabila independentă din acest model are valoare algebrică negativă. În literatura de 

specialitate, acest tip de convergenţă este cunoscut sub denumirea de convergenţă beta ( )519. Pe 

baza celor spuse mai sus, convergenţa  este considerată o convergenţă condiţionată (legată), 

întrucât depinde de condiţiile iniţiale (valoarea de pornire a PIB/loc.). 

În cele ce urmează, vom considera doar convergenţa de tip . 

9.6. Predicatele suficiente şi necesare ale indicatorilor reali de convergenţă  economică 

Aşa cum am văzut în paragrafele precedente, indicatorii reali de convergenţă economică se referă la 
economia reală, adică la acele mărimi economice care caracterizează, din punct de vedere cantitativ 
îndeosebi, stocurile şi fluxurile de bunuri şi servicii care pot intra în mod nemijlocit în consum. Deşi, sub 
aspect conceptual, se poate face o distincţie între criterii reale de convergenţă economică şi indicatori reali 
de convergenţă economică, în prezentul material vom considera că nu există o asemenea distincţie şi că, 
aşadar, prin indicatori reali de convergenţă economică vom înţelege criterii reale de convergenţă economică 
şi vice-versa. 

În acest context, este important şi util de stabilit o grilă de identificare a indicatorilor economici care pot 
constitui, într-un mod analog criteriilor nominale de convergenţă, criterii reale de convergenţă economică la 
nivelul UE sau chiar la nivelul unei economii naţionale dacă, de exemplu, avem în vedere structura pe regiuni 
(sau pe judeţe, cum este cazul României) ori structura pe state în cazurile federalizate. Pentru obţinerea unei 
asemenea grile generatoare, vom proceda, mai întâi, la stabilirea atributelor (predicatelor) necesare şi 
suficiente pe care un anumit indicator economic trebuie să le deţină, aşa încât acesta să poată deveni (să 
poată fi considerat) criteriu sau indicator real de convergenţă economică.  

9.6.1. Predicatele suficiente 

Considerăm că următoarele predicate (atribute) sunt suficiente pe calificarea ca criteriu/indicator de 
convergenţă reală: 

1. structuralitatea ( ): convergenţa reală este o convergenţă care este prezumată a avea un grad 

ridicat de stabilitate, adică de nebasculabilitate520. Această caracteristică reclamă ca indicatorul în 
cauză să descrie un „strat de organizare” a sistemului economic în cauză situat la nivele profunde. 
De exemplu, indicatorii absoluţi (care descriu un fenomen economic exclusiv sub aspectul cantităţii) 
sunt prezumaţi a fi indicatori non-structurali, deoarece nu sunt capabili să descrie „textura” 
fenomenului sau sistemului vizat. Ca urmare, aceşti indicatori pot bascula în mod conjunctural sau 
neesenţial. Unii cititori ar putea considera că, per a contrario, indicatorii calitativi descriu straturi sau 
texturi profunde ale fenomenului sau sistemului economic. Răspunsul este, din păcate, şi aici, 
negativ: indicatorii de tip calitativ exprimă tot aspecte epifenomenale, cu deosebirea (care 
reprezintă, de fapt, un neajuns), faţă de cei cantitativi, că nu sunt cuantificabili într-un mod 
indisputabil. Într-un anumit sens, indicatorii calitativi sunt chiar mai puţin relevanţi decât cei 

                                                           
519 Motivul acestei denumiri este acela că, în mod uzual, coeficientul asociat în modelul econometric variabilei 

independente este notat cu . Aşadar, dacă  avem un proces de convergenţă reală, în cazul contrar fiind vorba 

despre un proces de divergenţă reală. 
520 Nebasculabilitatea are şi conotaţii de tip inerţial dar caracteristica de inerţialitate poate rezulta şi din considerente care 

nu au legătură cu stabilitatea: de exemplu, sistemele mari sunt, de regulă (în funcţie, îndeosebi, de trăsăturile comunicării 

intra-sistem), puternic inerţiale, dar inerţialitatea generată exclusiv de dimensionalitate nu reprezintă decât o amânare a 

basculabilităţii şi nu o eliminare a ei, adică nu implică, în mod logic, stabilitatea. Acesta este şi unul dintre motivele pentru 

care se poate prezuma că procesul de convergenţă nominală nu este sustenabil dacă nu este însoţit sau precedat sau urmat 

imediat de un proces de convergenţă reală. 
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cantitativi, în ciuda opiniei comune care domină printre specialişti şi practicieni, deoarece ei conţin o 
doză inacceptabil de mare de subiectivism în stabilirea şi evaluarea laturii unui fenomen sau sistem 
care fac obiectul examinării respective521. Pentru a fixa noţiunea de structuralitate cu care vom lucra 
în continuare, vom mai spune următoarele: 

- prin structură înţelegem o anumită textură de compoziţie a unui sistem (sau fenomen), 
caracterizată prin: a) elemente componente, într-un număr finit, omogene din punctul de vedere 
al interesului (scopului) analizei522); b) relaţii de tip cauzal/funcţional între elementele 
componente; 

- indicatorii structurali sunt acei indicatori care cuantifică, într-un mod indisputabil, relaţiile 
cantitative, de tip static523, dintre elementele componente ale unui sistem sau fenomen; după 
cum se poate constata, indicatorii structurali presupun, ca pe o „materie primă” indicatorii 
cantitativi; 

- reprezentând relaţii cantitative între elementele componente ale unui sistem sau fenomen, 
indicatorii structurali se caracterizează printr-o stabilitate mai mare, generată de apariţia de 
invarianţe posibile, de tip cauzal sau funcţional, asociate cu relaţia structurală în cauză (de 
exemplu, una dintre componente nu poate varia decât în anumite proporţii – cum ar fi proporţii 
de substituibilitate sau proporţii de complementaritate – în raport cu altă componentă, sau 
variaţia unei componente generează, în mod cauzal, variaţii de tip feed-back negativ din partea 
altei componente, ceea ce anihilează variaţia primei componente etc.); 

- stabilitatea structurală (adică stabilitatea care derivă din invarianţele posibile menţionate mai 
sus) are un caracter necesar, atât din punct de vedere ontologic cât şi din punct de vedere 
metodologic; 

2. persistenţa ( ): un atribut suficient foarte important al indicatorilor/criteriilor de convergenţă reală 

se referă la menţinerea acestora, la nivelul sistemului sau fenomenului economic în cauză, pe o 
perioadă de timp relativ îndelungată524. Această caracteristică este cerută de următoarele 
consideraţii: 

- evoluţia sistemului/fenomenului economic observat trebuie să poată fi monitorizată pe o serie 
temporală suficient de lungă pentru a permite formularea unor ipoteze de tip inductiv sau pentru 
a testa ipoteze formulate în mod deductiv, anterior (după caz); 

- indicatorul/criteriul în cauză trebuie să poată fi considerat de natură „organică”, adică având o 
capacitate de a caracteriza, în mod esenţial, sistemul/fenomenul observat. Aici poate apărea o 
discuţie foarte interesantă cu privire la relaţia de incluziune denotativă dintre noţiunea de 

                                                           
521 De altfel, în opinia noastră, majoritatea indicatorilor aşa-zişi calitativi se dovedesc a fi, la o examinare atentă de tip 

logic, tocmai indicatori structurali. Din acest motiv, am putea accepta, probabil, faptul că există doar două categorii de 

indicatori: cantitativi şi calitativi, aceştia din urmă având două subcategorii: calitativi exprimabili ca indicatori (adică 

structurali) şi calitativi exprimabili verbal. Cu alte cuvinte, indicatorii structurali ar fi acei indicatori calitativi care pot fi 

cuantificaţi. 
522 Este evident faptul că diferite scopuri ale cercetării pot fi asociate cu structuri diferite ale unui sistem sau fenomen. Se 

poate afirma, chiar, faptul că interesul/scopul cercetării/observării este „cauza” structurării instantanee a unui sistem sau 

fenomen care face obiectul acelei cercetări/observări. Acesta este unul dintre motivele de ordin metodologic care ne 

determină să studiem cu atenţie posibilitatea de a transfera, la nivelul analizei de tip economic, conceptul de colaps al 

funcţiei de undă din teoria cuantică, în scopul realizării unei modelări mai veridice a procesului economic. 
523 Relaţiile cantitative de tip dinamic descriu deja un model (prin model, în general, înţelegem suma logică dintre o 

structură şi o funcţie a acelei structuri. Funcţia nu poate apărea decât prin dinamizarea unei structuri). 
524 La limită, acest atribut ar putea fi chiar denumit perenitate, dar evoluţiile instituţionale şi tehnologice pot determina, 

totuşi, o anumită „speranţă de viaţă” (limitată) a unor asemenea relaţii cantitative între componentele 

sistemului/fenomenului economic, speranţă de viaţă care este, de obicei, specifică unui anumit model economico-social, 

persistând sau dispărând o dată cu acest model. Cu toate acestea, analizele pe care le propunem în acest material se 

încadrează, sub aspect temporal, în interiorul unui anumit model economico-social generic, ceea ce face ca persistenţa şi 

perenitatea să fie echivalente din punct de vedere logic. 
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persistenţă şi noţiunea de organicitate sau, încă şi mai complicat, dintre cele trei noţiuni care au 
apărut: persistenţă, organicitate, esenţă. Întrucât termenul de esenţă este non-
experimentabil525, ne vom limita la evaluarea relaţiilor semantice dintre termenul de persistent 
şi termenul de organic. Din punctul de vedere al discuţiei de faţă, am dori să considerăm cei doi 
termeni ca fiind echivalenţi semantic: ceea ce este organic, adică esenţial, unui sistem/fenomen, 
este ceea ce nu poate lipsi o dată ce sistemul/fenomenul există526.. Dar, dacă ceea ce este organic 
însoţeşte cu necesitate sistemul/fenomenul, atunci putem decide că acest ceva este, cel puţin, 
persistent, dacă nu cumva chiar peren în legătură cu sistemul/fenomenul respectiv527. 

3. generalitatea ( ): acest atribut suficient se referă la faptul că indicatorul în cauză poate fi 

identificat la întreaga clasă de sisteme/fenomene observate (sub aspect spaţial sau temporal-
istoric528). Generalitatea asigură, de fapt, comparabilitatea şi, în ultimă instanţă, posibilitatea 
metodologică de evaluare a procesului de convergenţă reală de care este interesat 
observatorul/analistul. În legătură cu atributul de generalitate, am dori să mai menţionăm 
următoarele: 

- generalitatea este operabilă doar la nivelul unei clase date de sisteme/fenomene economice, cu 
alte cuvinte este circumscrisă tipologic (în consecinţă, acest atribut nu poate caracteriza 
conceptul general de sistem/fenomen; putem avea tot atâtea generalităţi câte clase distincte de 
sisteme/fenomene economice putem identifica529; 

- trebuie acceptată o puternică relativitate a noţiunii de generalitate, ea depinzând de capacitatea 
noastră analitică de a identifica criterii de clasificare a sistemelor/fenomenelor economice); în 
acest sens, ceea ce este general la nivelul unei clase de sisteme/fenomene economice este, cu 
necesitate logică, particular la nivelul unei clase de sisteme/fenomene economice de rang de 
incluziune superior şi invers, în cazul în care micşorăm gradul de incluziune. 

Să analizăm independenţa, consistenţa şi completitudinea atributelor suficiente ale indicatorului/criteriului 
de convergenţă reală. 

Independenţa530 

În primul rând, să observăm faptul că structuralitatea nu presupune531 persistenţa, din moment ce putem 
avea indicatori conjuncturali, accidentali (adică non-persistenţi) care să se situeze, totuşi, la nivel structural, 
adică să descrie relaţii cantitative de tip static între elementele componente ale unui sistem/fenomen 
                                                           
525 El trebuie considerat de natură metafizică, deci ca fiind inadecvat pentru descrierea unor procese pozitive. Din această 

cauză, prin esenţial vom înţelege, în continuare, definitoriu. 
526 Observăm că, deocamdată, nu avem aici decât o definiţie simplă a cauzalităţii eficiente dar, pentru necesităţile noastre 

de demonstraţie, este suficient. Se vede imediat faptul că reciproca afirmaţiei de mai sus nu este adevărată. Evident că 

putem avea şi o altă interpretare a afirmaţiei decât cea care face recurs la relaţia de cauzalitate în sens eficient: putem 

spune că este vorba despre o necesitate de natură identitară, adică de o necesitate care asigură identitatea (de exemplu, ne 

permite nouă, observatorilor, să afirmăm că sistemul/fenomenul pe care-l observăm este cutare sau cutare sistem sau 

fenomen). 
527 S-ar putea pune întrebarea: de ce nu se consideră drept atribut nu persistenţa, ci necesitatea? Răspunsul este că, dacă 

am propune necesitatea (în sens logic) a unui atribut suficient, ar însemna că considerăm, în mod implicit, că „speranţa 

de viaţă” a acelui atribut este egală cu „speranţa de viaţă” a sistemului/fenomenului în cauză, ceea ce este o condiţie prea 

tare (de fapt, această condiţie anulează orice posibilitate de evoluţie a sistemului/fenomenului – prin evoluţie înţelegând 

alterarea identităţii – condamnând sistemul/fenomenul la o existenţă statică, la o identitate perpetuă cu sine însuşi). 
528 Cu termeni consacraţi în materia analizei, sub aspect sincronic, respectiv diacronic sau, încă, sub aspect transversal, 

respectiv longitudinal. 
529 De exemplu, diviziunea muncii este generală în sistemele economice bazate pe specializare, dar nu se regăseşte în 

economiile bazate pe integrare (economiile autarhice sau naturale). 
530 Cititorul atent înţelege faptul că nu ne referim la independenţa indicatorilor/criteriilor de convergenţă reală ci la 

independenţa predicatelor/atributelor care caracterizează indicatorii/criteriile în cauză. De exemplu, criteriile de 

convergenţă nominală din Tratatul de la Maastricht nu sunt independente între ele şi este de aşteptat ca criteriile de 

convergenţă reală care vor fi selectate să nu fie, nici ele, independente două câte două. 
531 Termenii „a presupune”, „a implica” şi alţii echivalenţi sunt folosiţi aici cu semnificaţia lor tare, adică „a genera cu 

necesitate”. 
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economic. Deşi este mai puţin evident, nici persistenţa nu implică structuralitatea, întrucât o anumită 
persistenţă poate fi una pur funcţională, epifenomenală, care să nu se refere la textura profundă a 
sistemului/fenomenului. 

În al doilea rând, structuralitatea nu implică generalitatea, cu alte cuvinte, putem avea anumiţi „indivizi” 
dintr-o clasă de sisteme/fenomene la care să nu poată fi detectaţi unii indicatori care se regăsesc la restul 
clasei. Reciproc, generalitatea nu implică structuralitatea, deoarece, la fel ca în cazul persistenţei, putem avea 
o generalitate care să fie de tip epifenomenal. 

În al treilea rând, persistenţa nu implică generalitatea şi nici invers, ambele concluzii rezultând logic din cele 
menţionate în cele două paragrafe anterioare. 

Rezultă, aşadar, faptul că atributele suficiente ale unui indicator/criteriu de convergenţă reală sunt 
independente între ele. Din punct de vedere formal, se poate scrie: 

; ; ; ; ; . 

Consistenţa 

Consistenţa dintre cele trei atribute suficiente este, la rândul ei, evidentă, deoarece nici unul dintre ele nu 
implică negaţia altuia. Astfel, structuralitatea nu respinge nici persistenţa sau generalitatea, persistenţa nu 
respinge structuralitatea sau generalitatea, iar generalitatea nu respinge structuralitatea sau persistenţa. Din 
punct de vedere formal avem:  

; ; ; ; ; ; ; ; 

. 

Completitudinea532 

De fapt, examinarea completitudinii mulţimii atributelor/predicatelor propuse reprezintă chiar examinarea 
caracterului suficient al acestora pentru identificarea şi descrierea indicatorilor/criteriilor de convergenţă 
reală a unui sistem/fenomen economic. 

În acest sens, vom spune următoarele, referitor la relevanţa simultană a celor trei predicate menţionate: 

1. se asigură o descriere a texturii profunde (adică autentice) a sistemului/fenomenului economic, 
datorită atributului/predicatului de structuralitate; 

2. se asigură o continuitate a descrierii sistemului/fenomenului, permiţând, în fapt, evaluarea 
procesului de convergenţă reală (ca amplitudine, viteză şi acceleraţie), în timp, datorită 
atributului/predicatului de persistenţă; 

3. se asigură o reprezentare largă, la limită, completă, a claselor de sisteme/fenomene, permiţând 
evaluări cu caracter non-local, în spaţiu, datorită atributului/predicatului de generalitate. 

Prin urmare, avem, pentru cele trei predicate luate simultan, funcţii de reprezentare în timp, în spaţiu şi în 
structură. Întrucât scopul urmărit – evaluarea autentică, reprezentativă şi continuă a procesului de 
convergenţă reală a claselor de sisteme/fenomene economice – este atins prin acceptarea celor trei 
atribute/predicate menţionate, opinăm că ele reprezintă un sistem complet de atribute/predicate. Aceasta 
înseamnă că orice indicator economic care verifică, concomitent, cele trei atribute/predicate este un 
candidat pentru a reprezenta un indicator/criteriu de convergenţă reală533. 

                                                           
532 Problema care apare aici este cum să asigurăm principiul raţiunii suficiente (sau principiul briciului lui Occam) în 

cazul în care există un număr relativ mare de asemenea indicatori/criterii care verifică predicatele suficiente. 
533 Rezultă, aşadar, faptul că, în ultimă instanţă, convergenţa economică reală este o convergenţă structurală sau, mai 

exact, o convergenţă a structurii economice. Acesta este un rezultat extrem de important având în vedere faptul că, în 

literatura de specialitate dedicată acestei materii, se fac confuzii frecvente în ceea ce priveşte raportul semantic dintre 

convergenţa economică reală şi convergenţa economică structurală.  

SS PS  SS GP  SS SG  SS SP  SS PG  SS GS 

SS PS  SS GS  SS GP  SS SP  SS SG  SS PG  )GP(S( SSS  )GS(P SSS 

)PS(G SSS 



222 

 

Din punct de vedere formal, dacă notăm cu  mulţimea predicatelor suficiente ale unui indicator/criteriu de 
convergenţă reală, atunci se poate scrie: 

 

9.6.2. Predicatele necesare 

După identificarea predicatelor suficiente ale criteriilor/indicatorilor de convergenţă economică reală, se 
pune problema dacă acestea, odată întrunite, generează534 şi alte predicate care vor caracteriza, la nivel 
esenţial, aceste criterii. Cu alte cuvinte, ne întrebăm dacă avem şi predicate necesare noi535.  

Examinarea sistemului celor trei predicate suficiente sugerează, în opinia noastră, posibilitatea logică de 
generare a două predicate necesare noi şi anume: 

4. separabilitatea ( ): prin separabilitate a unui indicator/criteriu de convergenţă reală înţelegem 

capacitatea metodologică a acestuia de a individualiza, la un moment dat, un sistem/fenomen 
economic, din perspectiva pe care acel criteriu o oferă. Mai precis, criteriul va separa vectorul de 
stare la care contribuie, alături de alte criterii de convergenţă, de vectorii de stare anteriori, realizând 
o „fotografie-diagnostic” specifică. Separabilitatea, ca atribut al criteriilor e convergenţă reală este 
foarte importantă, deoarece asigură că acel criteriu este relevant pentru scopul pentru care a fost 
instituit. Atributul de separabilitate rezultă, în mod necesar, din atributele de structuralitate şi 
generalitate, adică avem formula logică următoare: 

. 

5. istoricitatea ( ): prin istoricitate a unui indicator/criteriu de convergenţă reală înţelegem 

capacitatea metodologică a acestuia de a descrie o „urmă” longitudinală a indicatorului/criteriului în 
cauză, aşa încât să fie puse în evidenţă caracteristici ale acestuia ca tendinţa, viteza, acceleraţia etc. 
Istoricitatea, ca predicat necesar nou al indicatorului/criteriului de convergenţă reală este generată 
de acţiunea logică simultană a persistenţei şi generalităţii, adică avem formula logică următoare: 

. 

Aşadar, avem un număr de cinci predicate necesare ale indicatorului/criteriului de convergenţă economică 

reală, dintre care 3 sunt predicate suficiente iar două sunt predicate necesare noi. Dacă notăm cu  

mulţimea predicatelor necesare şi cu  mulţimea predicatelor necesare noi, atunci se poate scrie succesiv: 

; ; . 

9.7. Intercondiţionări între convergenţa nominală şi convergenţa reală 

Pe baza distincţiei făcute în anterior între economia reală şi economia nominală, putem examina acum şi 
intercondiţionările contingente536 respectiv cele necesare dintre procesul de convergenţă reală (CR) şi 
procesul de convergenţă nominală (CN). Un asemenea demers este util, atât din punct de vedere teoretic cât 

                                                           
534 Avem, aici, un caz tipic de efect de sinergie: nici un predicat suficient nu poate genera, de la sine, un predicat necesar 

dar, toate predicatele suficiente (deci, care au verificat şi condiţia de completitudine), la un loc, pot genera predicate 

necesare (noi). 
535 Spunem predicate necesare noi, adică generate de înseşi predicatele suficiente întrunite, deoarece, din punct de vedere 

logic, predicatele suficiente, ele însele, odată întrunite, devin predicate necesare („vechi”). 
536 Aici, termenul de contingent are sensul său din logică (propus încă de Aristotel): posibil şi non-necesar, uzual, produs 

frecvent din punct de vedere practic. 
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şi din punct de vedere metodologic, pentru a determina unele cauzalităţi sau condiţionări în înlănţuirea537 
structurală sau dinamică a celor două procese menţionate. 

9.7.1. Raţiuni teoretice pentru analiza intercondiţionării 

În primul rând, având în vedere caracterul structural al convergenţei reale (demonstrat anterior), putem 
aprecia că se vor produce efecte ale acestei convergenţe asupra convergenţei nominale, pur şi simplu pe 
baza axiomei care spune că funcţiile unui sistem reprezintă expresii ale structurii sale. Prin urmare, pe măsură 
ce se produce un vector de stare al sistemului economic analizat tot mai apropiat de cel al benchmark-ului538, 
noua structură va influenţa valorile sau tendinţele care măsoară convergenţa nominală. De aici putem trage, 
de altfel, concluzia că procesul de convergenţă nominală nu este sustenabil decât dacă se produce un proces 
(fie concomitent, fie imediat succesiv) de convergenţă reală. Cu alte cuvinte, se poate spune că, atâta timp 
cât elementele de convergenţă nominală nu sunt absorbite la nivelul pattern-ului economiei reale, 
convergenţa nominală este basculabilă539. 

În al doilea rând, odată ce „imaginea” convergenţei nominale a fost „întipărită” în pattern-ul economiei reale, 
există o relaţie de feed-back de la procesul de convergenţă reală la cel de convergenţă nominală, având în 
vedere faptul că macrostabilizarea economică se măsoară, de obicei, prin intermediul indicatorilor/criteriilor 
de convergenţă nominală. În felul acesta, există o tatonare reciprocă, permanentă şi continuă, între cele două 
procese de convergenţă economică.  

În al treilea rând, există fenomene proprii540 ale economiei reale, care se desfăşoară după o cauzalitate 
autonomă dar care, odată ce pătrund în modificările de structură ale acestui tip de economie, devin cauze 
sau condiţionări ferme pentru fenomene de tip nominal. 

Toate aceste consideraţii, care sunt de maximă generalitate, constituie tot atâtea motivaţii de a cerceta 
convergenţa reală şi convergenţa nominală ca pe un binom. Deşi studiul de faţă se adresează doar procesului 
de convergenţă reală, consideraţiile de mai sus, ca şi cele care urmează la nivel metodologic, vor determina 
o permanentă „pendulare” analitică şi interpretativă între cele două categorii de procese de convergenţă 
economică. 

9.7.2. Raţiuni metodologice pentru analiza intercondiţionării 

În primul rând, toate fenomenele specifice economiei reale sunt măsurate, din motive de agregare sau de 
comparabilitate, în monedă. Exprimarea monetară a acestor fenomene face o legătură directă cu fluxurile de 
tip financiar (şi, în cadrul lor, cum s-a arătat anterior, cu fluxurile de tip nominal) specifice procesului de 
convergenţă nominală. Cu alte cuvinte, BSR541, prin dimensiunea, dinamica şi structura lor, generează, în mod 
direct, BSN. La rândul lor, BSN (de exemplu, creditul bancar) generează unele dintre condiţiile constitutive 
ale BSR. 

În al doilea rând, existenţa ancorelor reale şi nominale pentru o serie întreagă de variabile micro şi 
macroeconomice este de natură să introducă în mod nemijlocit (şi reciproc) cauzalităţi şi condiţionări între 
cele două procese de convergenţă. Astfel, ancorele reale pot influenţa variabilele nominale, iar ancorele 
nominale pot influenţa variabilele reale. În plus, pot exista interdependenţe directe între ancorele reale şi 
cele nominale însele, ele implicându-se reciproc fie la nivelul dimensiunii, fie la nivelul dinamicii, fie la nivelul 
concatenării imediate, în procesul economic general. 

                                                           
537 Amintim doar două dintre intercondiţionările deja semnalate în literatura de specialitate: a) paradoxul Maastricht: 

convergenţa reală poate afecta în sens negativ asupra convergenţei nominale (mai ales la nivelul inflaţiei); b) efectul 

Balassa-Samuelson. 
538 Această apreciere este, desigur, simetrică: efectele procesului real asupra celui nominal se vor produce nu numai în 

cazul convergenţei ci şi în cazul divergenţei, canalul de transmitere fiind tot structura sistemului economic analizat. 
539 Vezi actualul puseu reinflaţionist din România, după o perioadă relativ lungă de dezinflaţie. 
540 Proprii, în sensul că sunt autonome în raport cu cele din procesul de convergenţă nominală, aşa cum, în principiu, 

există fenomene proprii şi în procesul de convergenţă nominală însuşi. 
541 Cum ne amintim, cu BRS s-a notat expresia „bunuri şi servicii reale”, iar cu BSN s-a notat expresia „bunuri şi servicii 

nominale”. 
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În al treilea rând, modelarea procesului economic general nu se poate realiza fără a ţine cont, în mod 
simultan, atât de variabilele nominale cât şi de cele reale. Aceasta înseamnă că modelarea procesului de 
convergenţă economică va trebui să integreze atât procesul de convergenţă reală cât şi procesul de 
convergenţă nominală, într-un model unitar, coerent şi consistent. Acesta este un motiv metodologic extrem 
de important pentru a analiza intercondiţionările dintre cele două procese-pereche542 de convergenţă 
economică. 

9.7.3. Clase de intercondiţionări între CR şi CN 

Pe baza celor spuse mai sus, ne propunem că identificăm clasele de intercondiţionări care există (categoria 
de intercondiţionări necesare) sau ar putea exista (categoria de intercondiţionări contingente) între procesul 
de convergenţă reală şi cel de convergenţă nominală. 

Modalitatea pe care o vom utiliza este cea cauzală sau condiţională, adică vom examina, la nivel abstract, 
general, o listă de clase de asemenea intercondiţionări. 

Ca „vehicul” metodologic vom utiliza cercetarea canalelor de transmitere a impulsului real, respectiv a 
impulsului nominal, între cele două categorii de convergenţă economică543. 

9.7.3.1. Canale de transmitere a impulsului nominal asupra variabilelor reale 

a. un prim asemenea canal este cel al ratei dobânzii nominale bancare. Variabila reală asupra căreia se 
produce impactul poate fi atât una din componenţa cererii agregate interne544 (consumul sau 
cheltuielile guvernamentale545) cât şi una din componenţa ofertei agregate interne (investiţiile). De 
remarcat faptul că impulsul nominal546 menţionat547 are o acţiune cu orientări diferite, în funcţie de 
variabila reală care este afectată: dacă rata dobânzii nominale bancare creşte, impulsul asupra 
consumului şi investiţiilor poate fi unul de scădere (conform curbei clasice a cererii, la creşterea 
preţului ceteris paribus), dar cel asupra cheltuielilor guvernamentale poate fi unul de creştere (prin 

                                                           
542 Unii analişti mai consideră un al treilea proces de convergenţă care ar trebui să însoţească convergenţa reală, respectiv 

convergenţa nominală: este vorba despre aşa-numita convergenţă instituţională. În legătură cu aceasta vom spune 

următoarele: a) pe de o parte, este adevărat că, alături de cele cinci criterii de convergenţă nominală bine-cunoscute, mai 

există unul – alinierea legislaţiei băncii centrale la legislaţia europeană în materie – şi că, pe bună dreptate, s-a arătat că 

acesta nu este un criteriu nominal (nu este după standardele noastre economice de evaluare a conceptului de nominal, 

pentru că, după standardele logice, el ar trebui să fie, totuşi, nominal) ci unul instituţional; b) pe de altă parte, însă, 

convergenţa instituţională nu este o categorie de convergenţă economică. În concluzie, opinia noastră este că, deşi se 

poate accepta şi ideea unui proces de convergenţă instituţională, atunci când vorbim despre convergenţa economică nu 

există, totuşi, decât două specii de convergenţă: reală şi nominală. 
543 Prezentăm, în Anexa 1, o imagine generală a impulsurilor nominale între pieţele financiare. 
544 Din punct de vedere metodologic, s-ar părea că avem, aici, o anumită inadvertenţă, deoarece formarea brută de capital 

(considerată aici ca făcând parte din oferta agregată internă) este o componentă a cererii interne (absorbţia internă minus 

importul). Având în vedere faptul că investiţiile brute (şi, mai ales, investiţiile nete) conduc la variaţia ofertei interne, ne-

am permis licenţa metodologică de a considera formarea brută de capital ca operând din perspectiva ofertei agregate 

interne. 
545 Afectarea cheltuielilor guvernamentale se referă la faptul că finanţarea deficitului bugetului general consolidat prin 

emiterea de titluri de stat preia nivelul ratei dobânzii bancare ca benchmark pentru stabilirea ratei dobânzii la titlurile de 

stat în cauză. 
546 Deşi se poate obiecta, aici, faptul că nu rata dobânzii nominale ci rata dobânzii reale este cea care influenţează 

comportamentul economic (în speţă, comportamentul de cerere de credite bancare – indiferent de destinaţia acestora), 

opinăm că agentul economic implicat este unul informat şi avizat asupra relaţiei Fisher – rata dobânzii reale = rata 

dobânzii nominale – inflaţia. (NB: după cum se ştie, această formă simplificată a relaţiei este valabilă pentru valori mici 

ale mărimilor economice implicate, relaţia completă, adică generală, fiind: , unde  este 

rata nominală a dobânzii,  este rata reală a dobânzii, iar i este inflaţia). Deci subiectul economic realizează ajustarea 

necesară în procesul de luare a deciziei în cauză. 
547 În principiu, am putea prelungi cauzalitatea menţionată până la nivelul ratei dobânzii de politică monetară dar să 

observăm faptul că transmiterea impulsului ratei dobânzii de politică monetară asupra ratei dobânzii bancare constituie 

un canal nominal-nominal şi nu unul nominal-real. De aceea, în continuare, vom realiza analizele noastre doar de la 

variabila nominală proximă în raport cu variabila reală afectată. 
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necesitatea unui premium la rata dobânzii la titlurile de stat utilizate pentru finanţarea deficitului 
bugetar);   

b. un al doilea canal de transmitere este cel al inflaţiei. Impactul inflaţiei asupra variabilelor economice 
reale se produce sub forma scăderii cererii (de consum – atât pentru bunuri de strictă necesitate cât 
şi pentru bunuri de folosinţă îndelungată sau pentru servicii – sau de echipamente), conform curbei 
clasice a cererii. În general, scăderea puterii de cumpărare a unităţii monetare548 va conduce la 
reducerea cererii solvabile (cererii efective, în terminologia keynesiană), ceea ce va antrena efecte în 
sensul scăderii ofertei agregate (atât interne cât şi externe). Aşadar, canalul inflaţiei de transmitere 
a impulsului nominal asupra economiei reale este de natură să reducă mai ales variabilele reale de 
nivel. Cum, însă, dinamica variabilelor reale de nivel poate avea efecte structurale în economia reală, 
este de presupus că acest impact va afecta, în sens negativ, şi convergenţa reală (văzută mai ales ca 
o convergenţă structurală); 

c. un al treilea canal de transmitere este cel al cursului real de schimb. Deşi cursul de schimb care intră 
în calculele de raţionalitate economică ale economiei reale este cursul nominal de schimb, modelul 
de comportament al economiei reale va fi similar cu cel întâlnit în cazul salariului549 , adică va avea în 
vedere cursul real de schimb. Impactul se transmite îndeosebi asupra echilibrului extern, la nivelul 
deficitului de cont curent (în primul rând asupra balanţei comerciale). Aceasta poate afecta atât 
gradul de deschidere550 a economiei ca atare cât şi structura acestui grad de deschidere. Or, gradul 
de deschidere a economiei este (cum vom vedea pe parcursul studiului) unul dintre criteriile reale de 
convergenţă economică. 

9.7.3.2. Canale de transmitere a impulsului real asupra variabilelor nominale 

În privinţa canalelor de transmitere a impulsului variabilelor reale asupra variabilelor nominale, considerăm 
că  acestea sunt de natura gap-urilor la nivelul variabilelor economice reale. Se pot identifica mai multe 
categorii de asemenea canale (gap-uri). 

a. gap-uri dimensionale: se referă la încălcarea unor corelaţii fundamentale ale procesului economic, 
încălcare de natură să inducă presiuni (de creştere, de scădere sau de blocare a variaţiei, după caz) 
asupra unor variabile nominale. De exemplu, un PIB actual mai mare decât PIB potenţial551  induce 
presiuni asupra creşterii preţurilor, deci transmite un impuls inflaţionist (efectul nu este simetric, un 
PIB actual mai mic decât PIB potenţial nu va transmite un impuls deflaţionist în economie). Desigur, 
acesta este cel mai general gap dimensional posibil, dar, la nivelul structurii PIB, se pot identifica sub-
gap-uri dimensionale care, la rândul lor pot avea impact asupra variabilelor nominale. De exemplu, 
la nivelul structurii de utilizare a PIB actual, o pondere mai mare a consumului final decât a formării 
brute de capital poate indica posibilitatea unui impuls de natură inflaţionistă, în sensul că creşterea 
economică este dependentă de componenta consumului din cererea agregată internă. Tot aici, dacă 
exportul net este negativ, asta înseamnă o ieşire netă de capital prin contul curent, ceea ce reduce 
oferta de capital pe piaţa valutară internă, cu impact asupra cursului de schimb, în sensul creşterii 
acestuia (moneda se depreciază552). Trebuie spus faptul că gap-urile dimensionale la nivelul 
variabilelor reale sunt „legate” teoretic, în sensul că semnificaţia lor şi chiar mecanismul concret de 
transmitere a impulsului generat de aceste gap-uri depind de ipotezele generale ale teoriei 
economice acceptate. Însă, indiferent de teoria economică acceptată, gap-urile dimensionale ale 

                                                           
548 După cum se ştie, aceasta este chiar definiţia riguroasă a inflaţiei. 
549 Caz în care, deşi subiectul economic se „întâlneşte” în mod nemijlocit cu salariul nominal, calculele de comportament 

economic vizând alegerea între cele două „bunuri” – timp de muncă, respectiv timp liber – se fac pe baza salariului real. 
550 După cum se ştie, gradul de deschidere a economiei se determină ca pondere a comerţului exterior (valoarea exportului 

plus valoarea importului) în PIB. 
551 Prin PIB actual se înţelege PIB efectiv creat, iar prin PIB potenţial se înţelege PIB posibil a fi creat în condiţiile 

utilizării integrale a factorilor de producţie disponibili. 
552 Să observăm, aici, un mecanism sui-generis de stabilizator monetar automat: aprecierea monetară conduce la 

deprecierea monetară şi invers, prin intermediul modificării structurii exportului net ca pondere în PIB. 
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variabilelor reale sunt, cu necesitate, potenţiale generatoare de impulsuri asupra variabilelor 
nominale553; 

b. gap-uri de dinamică: gap-urile de dinamică  la nivelul variabilelor economice reale acţionează într-o 
modalitate similară cu cele dimensionale, cu deosebirea că impactul se produce ca urmare a 
diferenţei de variaţie relativă dintre variabilele implicate şi nu doar ca urmare a diferenţelor de nivel 
la un moment dat. Pot exista, teoretic, două categorii de asemenea gap-uri de dinamică: 

- gap-uri de dinamică între două variabile economice reale distincte. Unele dintre corelaţiile cele 
mai importante şi mai…sacrosancte din teoria macroeconomică se referă tocmai la gap-urile de 
dinamică dintre două variabile economice reale distincte554; 

- gap-uri de dinamică la nivelul aceleiaşi variabile economice reale, dar care acţionează în sectoare 
economice, sau în sectoare instituţionale555, sau în ţări diferite, după caz, distincte. De exemplu, 
diferenţele de dinamică a productivităţii muncii între sectorul secundar556 şi cel terţiar conduce 
la diferenţe de inflaţie557 între cele două sectoare; de altfel, aici este originea faimosului efect 
Balassa-Samuelson558. De menţionat că, spre deosebire de cazul gap-ului dimensional, gap-ul de 
dinamică nu se transmite în mod nemijlocit asupra variabilelor nominale ci are nevoie de un 
vehicul (tot de natură reală) care să realizeze acest transfer al impulsului. În cazul exemplului 
menţionat, acest vehicul este forţa de muncă şi circulaţia ei între sectorul secundar şi sectorul 
terţiar (raţionalitatea economică a acestei circulaţii se bazează pe costul de oportunitate al forţei 
de muncă), care atrage după sine omogenizarea salariului la nivelul sectoarelor respective; 

c. gap-uri structurale: această categorie de gap-uri se referă la diferenţele structurale care există între 
două entităţi segmentate metodologic (sau din alte puncte de vedere) ale economiei reale. De 
exemplu, pot apărea impulsuri asupra economiei nominale dacă ponderea sectoarelor economice cu 
o volatilitate mare a preţurilor sau cu preţuri administrate sau cu preţuri afectate de preţurile externe 
(prin efectul pass-through) este semnificativă în structura de formare a PIB. Desigur, gap-urile 
structurale au un impact mult mai important atunci când sunt vizate două ţări diferite559. Aici apare 
şi binecunoscuta problemă a efectelor adverse. Un efect advers, în general, este un efect nescontat 
deşi aşteptat, tocmai ca urmare a diferenţelor de structură economică (din perspectiva diferitelor 
criterii) care există între „centrul” de emanare a unui şoc real (de exemplu, o variaţie a cererii sau a 
ofertei de bunuri sau de forţă de muncă) şi restul sistemului în care se propagă şocul în cauză560.  

                                                           
553 Este, desigur, o problemă mult mai dificilă (dar care nu intră între obiectivele prezentului studiu) cea a intensităţii, 

amplitudinii sau duratei cu care un asemenea gap dimensional afectează variabilele nominale. 
554 Să dăm doar exemplul, binecunoscut, al corelaţiei dintre dinamica productivităţii muncii şi dinamica salariului mediu 

brut, în care productivitatea muncii trebuie să crească mai repede decât salariul (pentru a avea o creştere non-inflaţionistă 

şi sustenabilă). 
555 Reamintim că sectoarele economice sunt: primar, secundar, terţiar, cuaternar, iar sectoarele instituţionale sunt: 

menajele, firmele non-financiare, firmele financiare, administraţia publică, administraţia privată şi restul lumii. 
556 În mod mai degrabă tacit, se acceptă faptul că sectorul secundar produce bunuri comercializabile (tradable goods) iar 

sectorul terţiar produce bunuri non-comercializabile (non-tradable goods). 
557 În mod riguros, inflaţia este, desigur, egală cu rata preţului general (preţul mediu ponderat al perioadei analizate). 
558 De fapt, atunci când se studiază impactul menţionat al gap-ului de dinamică asupra preţului avem de-a face cu versiunea 

internă a efectului Balassa-Samuelson (versiune numită efect Baumol-Bowen), versiunea externă fiind aceea care 

studiază impactul gap-ului de dinamică asupra cursului real de schimb. Cu toate acestea, mecanismul abstract al celor 

două versiuni este echivalent din punct de vedere logic. 
559 Să nu uităm că, în ultimă instanţă, eliminarea diferenţelor structurale dintre statele membre ale UE (adică chiar procesul 

de convergenţă economică reală) este generatorul paradoxului Maastricht. 
560 Desigur, cu cât este mai mare gradul de integrare a unui sistem economic dat (economia globalizată reprezentând, în 

mod evident, gradul maxim de integrare, dacă ne limităm la planeta natală) cu atât iminenţa şi viteza de transmitere a unui 

şoc real este mai mare la nivelul acelui sistem. Dar, atât iminenţa cât şi viteza de transmitere a şocului real sunt invers 

proporţionale cu probabilitatea de apariţie a unui efect advers, deoarece efectul advers este favorizat de diferenţele 

structurale (de gap-urile structurale – atât la nivelul economiei reale cât şi la nivelul economiei nominale), or, diferenţele 

structurale sunt invers proporţionale cu gradul de integrare. 
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9.8. Criterii de formare a setului minimal al indicatorilor reali de convergenţă economică 

Aşadar, dintre candidaţii la acest calificativ – de indicator/criteriu de convergenţă reală – trebuie să alegem 
un număr de indicatori/criterii care sunt consideraţi efectiv ca având un asemenea rol metodologic. Cum ne 
asigurăm că sunt aleşi cei mai reprezentativi asemenea indicatori/criterii561? 

9.8.1. Principiile 

În stabilirea listei criteriilor de convergenţă reală este necesară verificarea simultană a mai multor principii: 
a) principiul raţiunii suficiente; b) principiul redundanţei; c) principiul briciului lui Occam. 

(a) În legătură cu principiul raţiunii suficiente 

Aici trebuie să ne asigurăm că pentru fiecare criteriu de convergenţă economică reală avem suficiente 
argumente pentru a-l reţine în lista preliminară sau, după, caz, în lista finală a acestor criterii. Deşi faptul că 
criteriile în cauză verifică predicatele suficiente, aşa cum au fost ele propuse în paragraful 3.2., este un 
argument puternic în favoarea respectării principiului raţiunii suficiente, este bine să existe o prudenţă 
permanentă pentru a ne asigura despre justificarea păstrării unui criteriu dat în lista intermediară, respectiv 
finală a acestora. Principiul raţiunii suficiente asigură eficienţa dispozitivului instituţional. 

(b) În legătură cu principiul redundanţei 

Redundanţa oricărui dispozitiv instituţional (şi este evident faptul că lista criteriilor de convergenţă 
economică reală reprezintă un asemenea dispozitiv instituţional) se referă la asigurarea fiabilităţii acestuia, 
în sensul funcţionării lui sigure şi eficace562. În multe cazuri reale (dar, desigur, şi teoretice), redundanţa se 
asigură fie prin duplicarea structurală a unor componente din sistemul în cauză care să intre în funcţiune în 
mod automat563 atunci când componenta al cărei duplicat este nu mai funcţionează sau nu mai funcţionează 
la parametrii prescrişi, fie prin duplicare funcţională564 a acestora. Principiul redundanţei asigură eficacitatea 
dispozitivului instituţional. 

(c) În legătură cu principiul briciului lui Occam 

Acest principiu asigură minimizarea numărului de componente ale unui dispozitiv instituţional565. Într-o 
oarecare măsură, principiul briciului lui Occam este inconsistent cu principiul redundanţei şi are unele 
interferenţe cu principiul raţiunii suficiente, dar el are o acţiune distinctă, totuşi, de celelalte două principii 
menţionate. Principiul briciului lui Occam asigură economicitatea dispozitivului instituţional. 

9.8.2. Modalităţile 

Există, aşa cum credem, mai multe modalităţi de a decide în această privinţă: 

1. opinia de expert566:  

a. (forma slabă): se solicită un număr de opinii de expert (adică o listă de criterii selectate de 
către experţi) care, apoi, sunt supuse verificării atributelor menţionate mai sus; 

                                                           
561 Nu avem o raţiune teoretică pentru a limita numărul acestor criterii/indicatori de convergenţă reală. Singura raţiune 

pentru a cere aceasta este una de natură metodologică sau chiar empirică. 
562 Prin fiabilitatea unui sistem oarecare (deci, inclusiv a unui dispozitiv instituţional, cum este cazul discutat aici) se 

înţelege, în sensul cel mai general, probabilitatea ca acesta să funcţioneze conform parametrilor prescrişi, o anumită 

perioadă de timp dată. 
563 Să remarcăm legătura teoretică posibilă între asigurarea redundanţei şi funcţionarea stabilizatorilor automaţi (fiscali, 

monetari, etc.). 
564 Duplicarea funcţională nu necesită păstrarea structurii componentei căreia i se asigură duplicarea, pe când duplicarea 

structurală menţine această cerinţă. Să remarcam faptul că duplicarea structurală implică cu necesitate duplicarea 

funcţională (funcţia este rezultatul structurii, cum se ştie) pe când duplicarea funcţională nu implică cu necesitate 

duplicarea structurală. 
565 Principiul briciului lui Occam este folosit şi pentru minimizarea unor dispozitive intelectuale, de exemplu în 

demonstraţii sau silogisme, unde cere să nu se producă mai multe argumente sau să nu se introducă mai multe premise 

decât este strict necesar pentru scopul urmărit.  
566 Din păcate, opinia de expert este puternic condiţionată local (dependentă de context). Această relativitate este 

descurajantă din punct de vedere intelectual şi ştiinţific. 
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b. (forma tare): se alege un număr de criterii care verifică atributele menţionate, care apoi sunt 
examinate de experţi care, la rândul lor, reţin un număr de criterii considerat corect şi 
operaţional; 

2. capacitatea de reprezentare (reprezentativitatea): această modalitate se bazează pe evaluarea 
subiectivă567 a cercetătorului, evaluare care ia în considerare următoarele aspecte: 

a. adâncimea indicatorului/criteriului: prin adâncimea indicatorului/criteriului de convergenţă 
reală înţelegem gradul de profunzime a texturii economiei reale la care se referă acel 
indicator/criteriu568. Deşi unul dintre atributele suficiente şi necesare ale unui criteriu de 
convergenţă reală este structuralitatea, diferite criterii care verifică acest atribut se pot afla, 
totuşi, la nivele diferite de profunzime ale texturii procesului economic real. De exemplu, 
rata de variaţie a unui fenomen economic real este un criteriu de convergenţă reală aflat la 
un nivel de profunzime mai mic decât elasticitatea acelui fenomen în raport cu un fenomen 
de bază din procesul analizat; spunem că elasticitatea este un criteriu cu o adâncime mai 
mare decât rata etc. Cuantificarea adâncimii unui criteriu de convergenţă reală se poate face 
după mai multe criterii specifice: 1) numărul de indicatori cantitativi implicaţi: gradul de 
adâncime este direct proporţional cu numărul de indicatori cantitativi implicaţi în 
determinarea criteriului; 2) prevalenţa indicatorilor structurali faţă de indicatorii cantitativi 
în determinarea criteriului: de exemplu, determinarea ratei de variaţie implică doi indicatori 
cantitativi, în timp de determinarea elasticităţii implică doi indicatori structurali (două rate 
de variaţie), de aceea s-a spus mai sus că elasticitatea este un criteriu mai adânc decât rata 
de variaţie; 

b. stabilitatea teoretică569 a criteriului: prin stabilitate înţelegem un grad relativ mic (acceptabil) 
de volatilitate. Prin stabilitate teoretică înţelegem acea stabilitate predictată de teoria 
economică acceptată şi nu stabilitatea empirică generată de accident. Deşi este posibil ca 
stabilitatea empirică să fie mai mare decât cea teoretică, la momentul analizei sau la un 
moment ulterior important pentru analist, vom prefera criteriile care au o stabilitate 
teoretică mai mare deoarece aceasta este o stabilitate necesară, în timp ce stabilitatea 
empirică este o stabilitate contingentă (basculabilă). 

3. legătura cauzală sau condiţională cu criteriile nominale de convergenţă economică. Această 
modalitate are cea mai puternică forţă de restricţionare (deci de alegere) deoarece, fiind date 
criteriile nominale de convergenţă economică570, vor fi reţinute doar acele criterii de convergenţă 
reală cărora li se pot asocia (conform teoriei economice acceptate) canale de transmitere a 
impulsului real către criteriile nominale sau/şi a impulsului nominal către criteriile reale.  

Pe baza celor menţionate mai sus, considerăm că schema logică de identificare a criteriilor de convergenţă 
economică reală poate fi următoarea (identificarea în trei stadii) (Figura 92): 

                                                           
567 De această dată, în lista supusă examinării nu sunt decât indicatori/criterii care verifică atributele suficiente ale unui 

indicator/criteriu de convergenţă reală, aşa cum au fost ele definite anterior. 
568 De aici înainte vom folosi doar termenul criteriu în locul perechii de termeni indicator/criteriu. 
569 Ne referim la stabilitate teoretică în acelaşi mod în care ne referim la stabilitatea necesară (logic). 
570 Cele cinci criterii prevăzute în Tratatul de la Maastricht: inflaţia, rata nominală a dobânzii pe termen lung, cursul de 

schimb, ponderea deficitului bugetului general consolidat în PIB, ponderea datoriei publice totale în PIB. 
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Figura 92. Procedura (în trei stadii) de stabilire a listei criteriilor de convergenţă reală 

9.9. Lista minimală a indicatorilor reali de convergenţă economică 

9.9.1. Consideraţii generale 

Înainte de a proceda la identificarea punctuală a criteriilor de convergenţă reală, este util de discutat 
chestiunea claselor posibile de asemenea criterii de convergenţă. Importanţa teoretică a acestui demers 
rezidă în asigurarea scopului identificării criteriilor în cauză – realizarea omogenităţii structurale maxim 
posibile571 dintre „candidatul” la convergenţa reală şi benchmark, iar importanţa metodologică a lui constă 
în sistematizarea cercetării şi asigurarea coerenţei şi consistenţei listei minime de criterii de convergenţă 
reală. 

Din cele spuse anterior, s-au degajat trei concluzii de bază cu privire la rolul procesului  de convergenţă 
economică reală: a) atingerea unui vector de stare al indicatorilor macroeconomici fundamentali similari cu 
cei înregistraţi la nivelul benchmark-ului572; b) sprijinirea, în direcţia sustenabilităţii, a convergenţei nominale; 

                                                           
571 Prin maxim posibil înţelegem funcţional. Problema limitei gradului de omogenitate sau de similaritate în procesul de 

convergenţă economică reală este destul de dificilă şi merită discutată în mod autonom. De exemplu, cum se asigură 

raportul dintre omogenitate şi diversitate, ştiut fiind faptul că numai diferenţa asigură schimbul de activităţi (schimb care 

condiţionează eficienţa prin diviziunea activităţilor)?. Apoi, cum se asigură absorbţia şocurilor externe, ştiut fiind faptul 

că gradul de diversitate structurală este direct proporţional cu capacitatea de neutralizare a şocurilor externe etc.?. 
572 În cazul acesta, benchmark-ul este reprezentat de media statelor membre ale UE. 
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c) neutralizarea (evitarea, absorbţia, limitarea etc.) şocurilor asimetrice573 (atât reale cât şi nominale) venite 
dinspre benchmark. 

În opinia noastră, aceste trei scopuri (obiective) ale procesului de convergenţă reală pot constitui chiar criterii 
de clasificare a criteriilor de convergenţă reală. În consecinţă, vom accepta existenţa a trei clase574 de criterii 
de convergenţă economică reală: 1) clasa criteriilor de catching-up; 2) clasa criteriilor de sustenabilizare a 
convergenţei nominale; 3) clasa criteriilor de rezilienţă (neutralizare a şocurilor asimetrice).  

Înainte de trata în mod amănunţit cele trei clase de criterii de convergenţă reală, vom face câteva 
consideraţii: 

în primul rând, să observăm faptul că prima clasă de criterii este o clasă de tip dinamic, criteriile conţinute 
aspirând la descrierea unui proces de apropiere (până la similaritate) a vectorului de stare a 
„candidatului” de vectorul de stare corespunzător al benchmark-ului, în timp ce celelalte două clase 
cuprind criterii care descriu procese statice (fie de asigurare a sustenabilităţii, fie de neutralizare a 
perturbărilor externe). 

în al doilea rând, să observăm faptul că două dintre clasele de criterii se referă propriu-zis la procesul de 
convergenţă reală – clasele 1 şi 3 – în timp ce clasa 2 de criterii se referă la procesul de convergenţă 
nominală – în sensul asigurării sustenabilităţii575 acesteia. 

în al treilea rând, să observăm faptul că primele două clase de criterii servesc drept mijloace pentru 
atingerea scopului conţinut în cea de-a treia clasă. Într-adevăr, atât procesul de atingere a similarităţii 
vectorilor de stare dintre cele două entităţi comparate cât şi procesul de susţinere a sustenabilităţii 
convergenţei nominale sunt menite să conducă, împreună, la crearea condiţiilor structurale ale 
economiei reale care să asigure neutralizarea şocurilor asimetrice produse în macrosistemul 
considerat. 

Cele trei consideraţii de mai sus sunt de natură să constate intercondiţionările puternice dintre cele trei clase 
de criterii de convergenţă reală, intercondiţionări care reprezintă un puternic argument pentru demonstrarea 
completitudinii, coerenţei şi consistenţei claselor respective. 

9.9.2. Clase de criterii de convergenţă economică reală 

a. criterii de catching-up (convergenţă prin similaritate) 

 definiţie: sunt criterii care exprimă niveluri ale unor indicatori macroeconomici, care pot fi, în mod 
direct, comparaţi cu nivelurile corespondente din benchmark. 

 obiectiv: creşterea gradului de similaritate de nivel a celor două entităţi comparate. 

 caracteristici:  

- descriu cele două tipuri de procese de convergenţă reală cunoscute în literatura de specialitate: 
convergenţa sigma şi convergenţa beta; 

- reprezintă „fotografii”, la momentele de timp considerate semnificative, ale vectorului de stare 
care descrie nivelurile indicatorilor macroeconomici care constituie criterii de convergenţă reală; 

                                                           
573 Prin şocuri asimetrice înţelegem acele şocuri (fie reale, fie nominale), generate la nivelul benchmark-ului şi care au 

efecte diferite asupra diferitelor state membre. Unii autori disting între şocuri asimetrice (şocuri care afectează unele state 

membre şi nu afectează alte state membre) şi şocuri simetrice cu impact fie simetric asupra tuturor statelor membre, fie 

asimetric (şocuri care afectează toate statele membre dar cu impact diferit). Pentru necesităţile studiului de faţă, vom 

considera versiunea simplificată care consideră drept şocuri asimetrice acele şocuri care au impact asimetric asupra 

statelor membre. 
574 Să observăm că, de fapt, şi criteriile de convergenţă nominală se pot constitui în două clase distincte: a) clasa criteriilor 

nominale de tip monetar – inflaţia, rata nominală a dobânzii pe termen lung, cursul de schimb; b) clasa criteriilor nominale 

de tip fiscal-bugetar – ponderea deficitului bugetului public în PIB, ponderea datoriei publice în PIB. 
575 În acest caz concret, putem reduce conceptul de sustenabilitate la accepţiunea sa restrânsă de non-basculabilitate. 
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- stabilesc, la fiecare moment semnificativ, gap-ul rămas între benchmark şi entitatea analizată, 
sub aspectul similarităţii de nivel; 

- verifică, la fiecare moment semnificativ, principiul beta al convergenţei reale (adică directa 
proporţionalitate dintre gap şi viteza de reducere a gap-ului). 

b. criterii de sustenabilizare a criteriilor nominale (convergenţă prin sustenabilitate)  

 definiţie: sunt criterii care exprimă legătura cauzală (mediată sau imediată576) dintre criteriile reale şi 
criteriile nominale de convergenţă economică. 

 obiectiv: asigurarea asupra non-basculabilităţii577 criteriilor de convergenţă nominală. 

 caracteristici:  

- descriu canalele de transmitere reciprocă a impulsului între criteriile de convergenţă reală şi cele 
de convergenţă nominală (vezi paragraful 3.4); 

- asigură acea structură reală a economiei care poate genera fluxuri nominale relativ stabile în 
interiorul unor „culoare” de variaţie prestabilite şi acceptate; 

- descriu mecanisme de redresare a criteriilor de convergenţă nominală, atunci când acestea au 
tendinţa de basculare; 

- descriu trade-off-uri între convergenţa reală şi convergenţa nominală578, de natură să poată ajuta 
la generarea de precauţii sau mecanisme de compensare (off-set). 

c. criterii de rezilienţă (neutralizare a şocurilor asimetrice579) (convergenţă prin funcţionalitate) 

 definiţie: sunt criterii care exprimă proprietăţi structurale de neutralizare a şocurilor asimetrice 
generate de entitatea benchmark. 

 obiectiv: protecţia generală a entităţii analizate împotriva şocurilor economice sau instituţionale 
externe de tip asimetric. 

 caracteristici:  

- descriu canalele de transmitere a şocurilor externe asimetrice de la benchmark către entitatea 
analizată; 

- descriu mecanismele generice de contracarare580 a şocurilor asimetrice; 

- descriu condiţiile de structură a economiei reale, suficiente pentru „metabolizarea” şocurilor 
externe asimetrice; 

- reprezintă „nume” pentru anticorpi structurali (şi, parţial, instituţionali) ai sistemului economic, 
de natură să constituie bariere la pătrunderea efectului de şoc asimetric extern. 

                                                           
576 Termenul „imediat” nu are, desigur, sensul său obişnuit, temporal, ci semnifică aspectul nemijlocit al cauzalităţii sau 

condiţionalităţii evocate în text. 
577 Importanţa acestui lucru rezidă în faptul că criteriile de convergenţă nominală reprezintă condiţii sine qua non pentru 

intrarea în ERM2 (antecamera de cel puţin 2 ani pentru aderarea la zona euro). 
578 De exemplu, cunoscutul efect Balassa-Samuelson (Baumol-Bowen), dar şi alte gap-uri de dinamică a economiei reale 

care pot afecta economia nominală (vezi clasele de asemenea efecte, prezentate anterior). 
579 S-ar putea pune întrebarea: de ce nu şi neutralizarea şocurilor simetrice? Răspunsul este următorul: şocurile simetrice 

sunt destinate să producă reconfigurări cantitative sau structurale dezirabile, pe când cele asimetrice pot produce 

reconfigurări indezirabile. Protecţia împotriva oricărui şoc ar însemna plasarea entităţii într-un „clopot de sticlă” aseptic 

dar şi în afara oricărei evoluţii. Şocurile sunt menite (atunci când sunt parte a unui program) să genereze dezvoltarea 

sistemului într-o direcţie dezirabilă. Din acest motiv, selectăm doar acele criterii de convergenţă reală care asigură doar 

împotriva şocurilor asimetrice. 
580 Idealul, în această materie, ar fi transformarea şocurilor asimetrice în oportunităţi, dar, la un nivel de „pretenţii” mai 

redus, este suficientă şi contracararea lor. Precizăm că oportunismul (în sensul său praxiologic, non-peiorativ) este 

componentă a paradigmei sustenabilităţii, paradigmă care, sub presiunea procesului de globalizare, este pe cale să 

înlocuiască paradigma optimalităţii, curentă astăzi în filosofia practică a omenirii. 
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9.9.3. Lista criteriilor de convergenţă economică reală 

Pe baza celor stabilite mai sus, vom încerca să identificăm, pentru fiecare clasă de criterii de convergenţă 
reală, criteriile individuale care formează clasele respective. Pe baza algoritmului prezentat în paragraful 3.5 
(cu excepţia verigii reprezentate de opinia de expert), vom proceda la identificarea şi evaluarea acestor 
criterii, în scopul stabilirii listei minimale care ar putea să dea expresia completă a procesului de convergenţă 
economică reală. 

9.9.3.1. Lista indicatorilor macroeconomici reali relevanţi 

Considerăm că, pentru scopurile cercetării de faţă, următoarele clase de indicatori macroeconomici pot fi 
relevante581: 

d. indicatori generali 

a.1. pentru comparaţii inter-naţionale 

 populaţia totală:  

 populaţia activă:  

 populaţia ocupată:  

 număr mediu salariaţi:  

 PIB (oferta internă):  

 PIB, pe surse de formare:  (k = 1,2,3,4) 

 PIB, pe destinaţii de utilizare:  (q = 1,2,3) 

 export (cererea externă):  

 import (oferta externă):  

 dimensiunea guvernului582:  

a.2. pentru comparaţii intra-naţionale (inter-regionale, inter-sectoriale) 

 populaţia totală pe regiuni de dezvoltare:  (i = 1,…8)583 

 populaţia activă pe regiuni de dezvoltare:  

 populaţia ocupată pe regiuni de dezvoltare:  

 populaţia ocupată, pe sectoare economice:  (j = 1,2,3,4)584 

 populaţia ocupată, pe sectoare comercializabile:  (t = 1,2)585 

 număr mediu salariaţi, pe regiuni de dezvoltare:  

 număr mediu salariaţi, pe sectoare economice:  

                                                           
581 Indicatorii care sunt subliniaţi sunt consideraţi a avea deja un caracter cvasi-structural, de aceea ei nu mai sunt preluaţi 

în matricea de determinare a indicatorilor structurali. 
582 Măsurată ca valoare a bugetului general consolidat (venituri totale plus deficit). 
583 Este vorba despre cele 8 regiuni de dezvoltare. 
584 Este vorba despre: sectorul primar (agricultură, silvicultură, minerit); sectorul secundar (industrie, construcţii); sectorul 

terţiar (servicii); sectorul cuaternar (societate informaţională). 
585 Pentru t = 1, avem sectorul bunurilor comercializabile (tradable goods), iar pentru t = 2, avem sectorul bunurilor 

necomercializabile (non-tradable goods). În sectorul tradable vor fi cuprinse: industria, parte din sectorul primar 

(agricultură, silvicultură, minerit), parte din construcţii şi parte din ITC, iar în sectorul non-tradable vor fi cuprinse: 

serviciile (publice şi private) şi restul din sectorul primar, construcţii şi ITC. 
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 PIB, pe regiuni de dezvoltare:  

 PIB, pe sectoare economice:  

 PIB, pe sectoare comercializabile:  

 export, pe sectoare economice:  

 import, pe sectoare economice:  

 comerţ exterior: CE586 

e. venituri şi cheltuieli 

b.1. pentru comparaţii inter-naţionale 

 venituri totale ale gospodăriilor:  

 câştigul salarial mediu nominal brut lunar:  

 câştigul salarial mediu nominal net lunar:  

 costul mediu nominal brut lunar al forţei de muncă:  

 cheltuieli totale ale gospodăriilor:  

b.2. pentru comparaţii intra-naţionale (inter-regionale, inter-sectoriale) 

 câştigul salarial mediu nominal brut lunar, pe regiuni de dezvoltare:  

 câştigul salarial mediu nominal net lunar, pe regiuni de dezvoltare:  

f. alţi indicatori 

c.1. pentru comparaţii inter-naţionale 

 economisirea netă: EN 

 cererea internă: CI 

 absorbţia internă: AI 

 presiunea fiscală directă:  

c.2. pentru comparaţii intra-naţionale (inter-regionale, inter-sectoriale) 

 economisirea netă pe sectoare instituţionale: , (s = 1,2,3)587 

 cererea internă:  

 absorbţia internă:  

9.9.3.2. Matricea iniţială de determinare a indicatorilor structurali posibili 

Vom organiza indicatorii macroeconomici într-o matrice care să ne permită compararea doi câte doi a 
acestora, în scopul identificării tuturor posibilităţilor de determinare a indicatorilor macroeconomici 
structurali. Comparaţia va fi făcută astfel: indicatorul de pe coloană va fi considerat la numărător („m”) iar 
cel de pe linie la numitor („n”). La intersecţia celor doi indicatori va fi determinat indicatorul structural notat 

                                                           
586 CE = X + M, calculaţi în preţuri comparabile (FOB sau CIF). 
587 Este vorba despre: sectorul guvernamental (administraţia publică), sectorul economic, sectorul gospodăriilor 

populaţiei. Sectorul extern (restul lumii) reprezintă un reflex al  „sumei” sectoarelor instituţionale interne. În sectorul 

economic sunt agregate sectorul societăţilor financiare, cel al societăţilor non-financiare şi cel al administraţiilor private. 
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, unde „m” reprezintă coloana, iar „n” reprezintă linia588. În Figura 93 este reprezentată această 

matrice: 
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Figura 93. Matricea de identificare iniţială a indicatorilor macroeconomici structurali 

Semnificaţia indicatorilor structurali propuşi mai sus este următoarea: 

1. (2;1): rata de ocupare:  

2. (3;1): oferta internă medie:  

3. (3;2): productivitatea medie a muncii:  

4. (4;3): rata cererii externe:  

5. (5;3): rata ofertei externe:  

6. (6;3): gradul de deschidere externă:  

7. (7;1): dimensiunea guvernului:  

8. (8;3): structura de formare a veniturilor:  

                                                           
588 În mod evident, nu vom avea indicatori structurali cu indicativul (m,m). 
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9. (9;3): structura de formare a cheltuielilor:  

10. (10;1): structura regională a populaţiei totale:  

11. (11;2): structura regională a populaţiei ocupate:  

12. (12;2): structura sectorială a populaţiei ocupate:  

13. (13;2): structura pe sectoare comercializabile a populaţiei ocupate:  

14. (14;3): structura regională a venitului:  

15. (14;10): structura regională a ofertei interne medii:  

16. (14;11): productivitatea medie regională a muncii:  

17. (15;3): structura sectorială a venitului:  

18. (15;12): productivitatea medie sectorială a muncii:  

19. (16;3): structura venitului, pe sectoare comercializabile:  

20. (16;12): productivitatea medie a muncii, pe sectoare comercializabile:  

21. (17;3): rata economisirii nete naţionale:  

22. (18;3): rata cererii interne:  

23. (19;3): rata absorbţiei interne:   

9.9.3.3. Încadrarea indicatorilor de convergenţă reală, pe clase 

Din lista indicatorilor macroeconomici structurali menţionaţi mai sus, am procedat la selectarea celor care 
pot furniza informaţii relevante, pe fiecare dintre clasele posibile de criterii de convergenţă reală (un număr 
de 12 indicatori). Selectarea s-a făcut din considerente calitative, pe baza a două criterii de alegere: 

- conţinutul (semnificaţia economică) a indicatorului, aşa cum rezultă din definiţia indicatorului sau din 
modul său de calcul; 

- nesuprapunerea, peste un anumit grad, între informaţiile potenţiale furnizate589 de fiecare dintre 
indicatorii din familia de indicatori aleşi pentru fiecare clasă de criterii de convergenţă reală în parte; 

a. clasa criteriilor de catching-up 

1. oferta internă medie590:  

2. gradul de deschidere externă:  

3. câştigul salarial mediu nominal brut lunar591:  

                                                           
589 De exemplu, oferta internă medie şi productivitatea medie a muncii la nivel naţional au conţinuturi economice 

asemănătoare. În această situaţie s-a ales indicatorul macroeconomic de generalitate mai mare (în speţă, oferta internă 

medie). În felul acesta s-a eliminat redundanţa (cu toată utilitatea ei în asigurarea fiabilităţii unui sistem sau proceduri, în 

cazul nostru, totuşi, redundanţa nu aduce nici un fel de valoare adăugată), asigurându-se, astfel, o economie maximă de 

mijloace informaţionale. 
590 „Izvor” al evaluării convergenţei economice reale de tip sigma. 
591 Deşi ar părea că avem o oarecare suprapunere între oferta internă medie şi câştigul salarial mediu nominal brut, 

lucrurile nu stau aşa deoarece: a) în timp ce oferta internă medie se referă la întregul PIB, câştigul salarial mediu nominal 

brut se referă numai la componenta „remuneraţie salarială” din structura pe venituri a PIB; b) oferta internă medie se 

referă la întreaga populaţie (fiind ceea ce numim un indicator structural aparent), câştigul salarial mediu nominal brut se 

referă doar la populaţia ocupată cu statut de salariat (fiind ceea ce numim un indicator structural genuin). 
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4. structura de formare a veniturilor:  

b. clasa criteriilor de sustenabilizare 

1. rata economisirii nete naţionale:  

2. productivitatea medie a muncii, pe sectoare comercializabile:  

3. structura de utilizare a PIB592 (structura de formare a cheltuielilor):  

4. soldul contului curent al balanţei de plăţi externe:  

c. clasa criteriilor de rezilienţă 

1. structura sectorială a venitului:  

2. rata absorbţiei interne:  

3. dimensiunea guvernului:  

4. rata de ocupare:  

9.9.3.4. Analiza de reprezentativitate 

În această secvenţă a paragrafului vom realiza analiza de reprezentativitate. Aceasta este menită să ne 
asigure cu privire la faptul că indicatorii macroeconomici structurali aleşi pentru a descrie procesul de 
convergenţă economică reală sunt „apţi” pentru acest rol. Vom realiza această analiză din cele două 
perspective: a) adâncimea indicatorului; b) stabilitatea teoretică a indicatorului. 

a) Adâncimea 

În ceea ce priveşte adâncimea indicatorilor selectaţi putem face următoarele consideraţii: 

- toţi indicatorii selectaţi sunt de tip structural, adică reprezintă corelaţii cantitative între indicatori 
macroeconomici cantitativi; 

- ca „ierarhie” de adâncime, avem următoarea evaluare (în ordinea descrescătoare a gradului de 
adâncime): 1) indicatorii din clasa criteriilor de sustenabilizare; 2) indicatorii din clasa criteriilor de 
rezilienţă; 3) indicatorii din clasa criteriilor de catching-up; 

- pe fiecare clasă de criterii de convergenţă reală, evaluarea adâncimii este următoarea: 

- pentru clasa criteriilor de catching-up: 1) indicatori cu adâncime relativ mare: structura de 

formare a veniturilor ( ) şi câştigul salarial mediu nominal brut lunar ( ); 2) indicatori cu 

adâncime relativ mică: gradul de deschidere externă ( ) şi oferta internă medie ( ); 

- pentru clasa criteriilor de sustenabilizare: 1) indicatori cu adâncime relativ mare: productivitatea 

medie a muncii, pe sectoare comercializabile ( ) şi structura de utilizare a PIB ( ); 2) 

indicatori cu adâncime relativ mică: soldul contului curent al balanţei de plăţi externe ( ) şi 

rata economisirii nete naţionale ( ); 

- pentru clasa criteriilor de rezilienţă: 1) indicatori cu adâncime relativ mare: structura sectorială a 

venitului ( ) şi rata absorbţiei interne ( ); 2) indicatori cu adâncime relativ mică: 

dimensiunea guvernului (g) şi rata de ocupare ( ). 

b) Stabilitatea teoretică 

În ceea ce priveşte stabilitatea teoretică, se constată următoarele: 

                                                           
592 „Izvor” al evaluării convergenţei economice reale de tip beta. 
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- pentru clasa criteriilor de catching-up: 1) indicatorii privind oferta internă medie ( ) şi câştigul 

salarial mediu nominal brut lunar ( ) sunt relativ stabili teoretic; 2) indicatorii privind structura de 

formare a veniturilor (  şi gradul de deschidere externă ( ) sunt relativ instabili teoretic593; 

- pentru clasa criteriilor de sustenabilizare: 1) indicatorii privind rata economisirii nete naţionale (

) şi soldul contului curent al balanţei de plăţi externe ( ) sunt relativ stabili teoretic; 2) indicatorii 

privind productivitatea medie a muncii, pe sectoare comercializabile ( ) şi structura de utilizare 

a PIB ( ) sunt relativ instabili teoretic; 

- pentru clasa criteriilor de rezilienţă: 1) indicatorii privind rata absorbţiei interne ( ), dimensiunea 

guvernului (g) şi rata de ocupare ( ) sunt relativ stabili teoretic;  

2) indicatorul privind structura sectorială a venitului ( ) este relativ instabil teoretic. 

Într-o manieră sinoptică, rezultatele de mai sus pot fi sistematizate ca în Figura 94: 
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593 Caracteristica de stabilitate/instabilitate teoretică (unii analişti, poate, ar dori să spună metodologică în loc de teoretică) 

se referă la proprietatea unui indicator de a nu depinde/de a depinde într-o măsură considerabilă, de scopul analizei. În 

cazul nostru, de exemplu, atât gradul de deschidere externă a economiei cât şi structura de formare a PIB pe venituri pot 

fi modificate, ca mod de calcul sau ca plajă de valori admisibile, în funcţie de ceea ce se urmăreşte prin cercetare, pe când 

o modificare este mai dificilă (sau, în orice caz, mai puţin relevantă) cu privire la ceilalţi doi indicatori menţionaţi.  
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productivitatea medie a muncii, pe sectoare 
comercializabile 

 x   x 

structura de utilizare a PIB (structura de formare a 
cheltuielilor) 

 x   x 

soldul contului curent al balanţei de plăţi externe   x x  
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structura sectorială a venitului  x   x 

rata absorbţiei interne  x  x  

dimensiunea guvernului   x x  

rata de ocupare   x x  

Figura 94. Evaluarea reprezentativităţii indicatorilor macroeconomici structurali selectaţi 

9.9.3.5. Verificarea predicatelor suficiente pentru criteriile de convergenţă reală 

Aşa cum s-a arătat anterior, indicatorii macroeconomici structurali sunt validaţi ca criterii de convergenţă 
economică reală doar dacă verifică predicatele de suficienţă stabiliţi: structuralitatea, persistenţa şi 
generalitatea. 

Aceste criterii trebuie verificate de către fiecare dintre indicatorii macroeconomici „candidaţi” la statutul de 
criterii de convergenţă economică reală. 

Vom organiza verificarea predicatelor de suficienţă sub forma unui tabel prezentat în Figura 95: 

 
Structuralitatea Persistenţa Generalitatea 
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oferta internă medie ( ) 

Indicatorul este calculat 
prin raportarea valorii PIB 
la numărul populaţiei 
totale 

Da  
Indicatorii cantitativi 
implicaţi sunt permanent 
înregistraţi, în mod oficial 

Da 
Indicatorul este comun 
statisticilor oficiale ale  
tuturor statelor membre 

Da  

gradul de deschidere externă  

Indicatorul este calculat 
prin raportarea valorii 
comerţului exterior la 
valoarea PIB 

Da 
Indicatorii cantitativi 
implicaţi sunt permanent 
înregistraţi, în mod oficial 

Da 

Indicatorul nu este 
comun statisticilor 
oficiale ale statelor 
membre, dar poate fi 
determinat 

Da 

câştigul salarial mediu nominal brut lunar ( ) 

Semnificaţia economică a 
indicatorului este aceea a 
unui indicator structural 

Da 
Indicatorii cantitativi 
implicaţi sunt permanent 
înregistraţi, în mod oficial 

Da 
Indicatorul este comun 
statisticilor oficiale ale  
tuturor statelor membre 

Da 

structura de formare a veniturilor ( ) 

Indicatorul este calculat 
prin raportarea valorilor 
componentelor de venituri 
ale PIB la valoarea PIB 

Da 
În principiu, structura de 
formare a PIB, pe venituri, 
nu este persistentă 
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În principiu, structura de 
formare a PIB, pe 
venituri, nu este generală 

? 

C
la

sa
 

cr
it

e
ri

ilo
r 

d
e

 

su
st

e
n

ab
ili

za
r

e
 

rata economisirii nete naţionale ( ) 

Indicatorul este calculat 
prin raportarea 
economisirii nete naţionale 
la valoarea PIB 

Da 
Indicatorii cantitativi 
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productivitatea medie a muncii, pe sectoare comercializabile ( ) 

Indicatorul este calculat 
prin raportarea VAB, pe 
sectoare comercializabile, 
la populaţia ocupată din 
sectoarele respective 

Da 
Indicatorii cantitativi 
implicaţi sunt permanent 
înregistraţi, în mod oficial 

Da 

Indicatorul nu este 
comun statisticilor 
oficiale ale statelor 
membre, dar poate fi 
determinat pe baza 
datelor existente 

Da 

structura de utilizare a PIB (structura de formare a cheltuielilor) ( ) 

Indicatorul este calculat 
prin raportarea categoriilor 
de cheltuieli 
macroeconomice la 
valoarea PIB 

Da 

În principiu, structura de 
utilizare a PIB, pe categorii 
de cheltuieli, nu este 
persistentă 

? 

În principiu, structura de 
utilizare a PIB, pe 
categorii de cheltuieli, nu 
este generală 

? 

soldul contului curent al balanţei de plăţi externe ( ) 

Indicatorul este calculat 
prin raportarea valorii 
exportului net la valoarea 
PIB 

Da 
Indicatorii cantitativi 
implicaţi sunt permanent 
înregistraţi, în mod oficial 

Da 
Indicatorul este comun 
statisticilor oficiale ale  
tuturor statelor membre 

Da 
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structura sectorială a venitului ( ) 

Indicatorul este calculat 
prin raportarea PIB pe 
sectoare economice la 
valoarea PIB la nivel 
naţional 

Da 

În principiu, structura de 
formare a PIB, pe sectoare 
economice, nu este 
persistentă 

? 

În principiu, structura de 
formare a PIB, pe 
sectoare economice, nu 
este generală 

? 

rata absorbţiei interne ( ) 

Indicatorul este calculat ca 
raport între absorbţia 
internă (cererea internă 
plus importul) la valoarea 
PIB 

Da 
Indicatorii cantitativi 
implicaţi sunt permanent 
înregistraţi, în mod oficial 

Da 
Indicatorul este comun 
statisticilor oficiale ale  
tuturor statelor membre 

Da 

dimensiunea guvernului ( ) 

Indicatorul este calculat ca 
raport între valoarea 
bugetului general 
consolidat [(max (venituri, 
cheltuieli)î şi valoarea PIB 

Da 
Indicatorii cantitativi 
implicaţi sunt permanent 
înregistraţi, în mod oficial 

Da 
Indicatorul este comun 
statisticilor oficiale ale  
tuturor statelor membre 

Da 

rata de ocupare ( ) 

Indicatorul este calculat ca 
raport între populaţia 
ocupată şi populaţia aptă 
de muncă 

Da 
Indicatorii cantitativi 
implicaţi sunt permanent 
înregistraţi, în mod oficial 

Da 
Indicatorul este comun 
statisticilor oficiale ale  
tuturor statelor membre 

Da 

Figura 95. Verificarea predicatelor de suficienţă pentru calitatea de criteriu de convergenţă reală 

Aşadar, se pare că indicatorii structurali: „structura de formare a veniturilor” ( ), „structura de utilizare 

a PIB” ( ) şi „structura sectorială a venitului” ( ) nu verifică predicatele de suficienţă denumite 

„persistenţă”, respectiv „generalitate”. Aceasta înseamnă că aceşti indicatori nu au trecut testul de calificare 
drept criterii de convergenţă economică reală. 
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9.9.3.6. Tabelul de corespondenţă cu criteriile de convergenţă nominală 

Această analiză este, desigur, relevantă doar pentru clasa criteriilor de sustenabilizare şi este menită să 
sugereze posibilele canale de transmitere a influenţei criteriilor de convergenţă economică reală către 
criteriile de convergenţă economică nominală. 

Vom organiza analiza sub forma unui tabel reprezentat în Figura 96: 

 

Criterii de convergenţă nominală 

Inflaţia 
Rata dobânzii 

nominale pe termen 
lung 

Cursul de 
schimb 
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public  în PIB 
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datoriei publice 
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Figura 96. Impactul generic al criteriilor de convergenţă reală asupra celor de convergenţă nominală 

Descrierea canalelor de transmitere a impulsului real spre criteriile de convergenţă economică nominală este 

prezentată în Figura 97) (semnificaţia casetelor este : transmiterea impulsului de la linia „i” la coloana 

„j”): 

Nr. 
crt. 

Caseta 
Sensul 

influenţei 
Descrierea mecanismului de transmitere 

1.  (1,1)  

Economisirea netă la nivel naţional (adică diferenţa dintre economisire şi investiţii, la 
nivel naţional) va avea drept efect reducerea masei monetare „aruncate” în economie 
din perspectiva cererii, ceea ce va conduce la un proces dezinflaţionist596.  

2.  (1,2)  

Economisirea netă va avea două efecte cu impact convergent asupra 
comportamentului sistemului bancar: a) pe de o parte, va reduce cererea de credite 
bancare, deoarece creşte capacitatea de autofinanţare597, scădere care va conduce la 
scăderea ratei dobânzii active; b) la creşterea cererii de depozite bancare (deoarece o 
parte din economisire se poate transforma în economisire de tip bancar), ceea ce va 
conduce la scăderea ratei dobânzii pasive598. Cum rata dobânzii bancare reprezintă un 
benchmark pentru rata dobânzii la titlurile de stat pe termen lung (cu termen de 
maturitate la 5 sau 10 ani), ne putem aştepta la reducere a ratei nominale a dobânzii 
pe termen lung. Acest efect mai este sugerat şi de posibilitatea ca o parte din 
economisirea netă pe economie să se îndrepte spre titlurile de stat pe termen lung 

                                                           
594 Impactul asupra criteriilor de convergenţă nominală este analizat în cazul „ortodox”, adică în cazul existenţei unui gap 

mai mare în România decât la nivelul benchmark-ului (media UE27) între dinamica productivităţii muncii (sau a 

productivităţii totale a factorilor) în sectorul tradable decât în sectorul nontradable. 
595 Acest impact este evaluat în condiţii contingente, adică în condiţiile situaţiei concrete din România în raport cu media 

UE27: pondere mai mare a cheltuielilor afectate formării brute de capital comparativ cu cele afectate consumului final. 

Această condiţionare a analizei este obligatorie, deoarece concluziile depind de această „situaţie iniţială”. De altfel, este 

de menţionat faptul că şi la indicatorul cazurile de ambiguitate pot rezulta, îndeosebi, din neprecizarea condiţiilor 

iniţiale şi a dinamicii acestora relative (entitatea analizată faţă de benchmark). 
596 Dar aici avem tocmai conţinutul fenomenului de scădere a inflaţiei – adică a ratei preţului mediu pe economie, la 

nivelul coşului de bunuri acceptat pentru acest calcul. 
597 Cum se ştie, autofinanţarea este o specie de finanţare internă, deci care nu apelează la surse externe (în raport cu 

subiectul economic finanţat) de finanţare (cum ar fi sistemul bancar sau piaţa de capital). 
598 Desigur, sistemul bancar (excesiv de autonom, cum îl ştim, din cazul României) ar putea profita de ocazie şi ar putea 

să-şi mărească marja de rată a dobânzii – diferenţa dintre rata dobânzii nominale active şi rata dobânzii nominale pasive 

– dar opinăm că, pe ansamblu şi pe termen mediu, se va produce un efect rezultant de scădere a ratei dobânzii bancare. 
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(care au risc zero) şi, deci, să preseze în mod direct asupra scăderii acestui tip de rată a 
dobânzii la nivelul economiei. 

3.  (1,3)  

Impactul economisirii nete la nivel naţional asupra cursului de schimb poate fi ambiguu: 
a) pe de o parte, scăderea masei monetare aflate în circulaţie poate reduce cererea de 
valută599; b) pe de altă parte, este posibil ca una dintre destinaţiile de plasament a 
economisii nete să fie tocmai procurarea de valută, ceea ce va mări cererea de valută, 
deci va conduce la creşterea cursului de schimb600. Efectul rezultant nu este un efect 
teoretic ci unul empiric. 

4.  (1,4)  

Creşterea economisirii nete naţionale ar trebui să cuprindă, în principiu, atât creşterea 
economisirii nete private cât şi creşterea economisirii nete publice. În ipoteza 
funcţionării echivalenţei ricardiene601, cele două categorii de economisire netă internă 
ar trebui să se înscrie pe o sumă-invariant. Având în vedere, însă, situaţia concretă din 
România (economisire netă naţională negativă, din care cea mai mare contribuţie este 
a sectorului instituţional economic, aşa cum a fost definit anterior602), opinăm că 
scăderea economisirii nete private negative va avea un impact în sensul scăderii 
economisirii nete publice negative, adică un efect de consolidare fiscală. 

5.  (1,5)  

Relaţia de directă proporţionalitate dintre creşterea economisirii nete naţionale şi 
reducerea ponderii datoriei publice totale în PIB este evidentă. Ea se explică atât la nivel 
static (pe baza ecuaţiilor de echilibru contabil dintre economisirea netă internă şi 
economisirea netă externă – cele două trebuie să fie egale), cât şi la nivel dinamic: într-
adevăr, o scădere a masei monetare în circulaţie va reduce cererea agregată internă. 
Această reducere se va repercuta atât asupra reducerii ofertei interne cât şi asupra 
ofertei externe603. Deşi raportul relativ cu care contribuie fiecare reducere a ofertei 
agregate (oferta internă şi oferta externă) este departe de a fi clar, din punct de vedere 
teoretic, se poate opina că, în general, scăderea cererii adresate ofertei externe este 
mai mare decât scăderea cererii adresate ofertei interne, prin considerarea inversă a 
curbelor Engel. Un indicator relativ concludent ar putea fi, aici, înclinaţia marginală spre 
import, raportată la venitul disponibil intern, dar, cel puţin pentru România, nu avem 
determinări empirice credibile în acest moment. Ca urmare, concluzia noastră rămâne 
strict calitativă. 

6.  (2,1)  
Nu avem o certitudine privind influenţa acestui indicator de sustenabilizare asupra 
inflaţiei604. Din punct de vedere teoretic se poate aserta un nivel mai mare al 

                                                           
599 Desigur, această apreciere este una condiţională, deoarece ea depinde de structura pe sectoare instituţionale a 

economisirii nete naţionale: astfel, de exemplu, dacă ponderea principală a economisirii nete este deţinută de sectorul 

economic (sectorul privat financiar, sectorul privat non-financiar şi administraţiile private), atunci este de aşteptat o 

creştere şi nu o scădere a cererii de valută, deoarece sectorul economic este interesat de importuri mai mari (de tehnologie, 

materii prime, energie etc.). Cu atât mai mult se petrece acest fenomen astăzi, când, aşa cum ştim, la nivelul sectorului 

economic avem o dezeconomisire netă importantă (ca pondere în PIB). 
600 Aşa cum se ştie, în România avem un curs de schimb de tip direct (moneda naţională este exprimată în valuta de 

referinţă). Ca atare, creşterea cursului de schimb este echivalentă cu deprecierea monedei, iar scăderea cursului de schimb 

este echivalentă cu aprecierea monedei. Cursul de schimb pilot (necesar pentru negocierea intrării în sistemul ERM2) va 

fi, aşadar, acel curs care va evita atât supraaprecierea monedei (oferta de monedă este mai mare decât cererea de monedă) 

cât şi subaprecierea monedei (oferta de monedă este mai mică decât cererea de monedă). (Vezi, în Anexa 1, mecanismul 

explicativ al supraaprecierii, respectiv al subaprecierii monedei, din perspectiva pieţei valutare. 
601 Echivalenţa ricardiană se referă la curba de indiferenţă care leagă finanţarea deficitului bugetului public prin creşterea 

presiunii fiscale sau prin îndatorarea publică. Cu alte cuvinte, în prezenţa echivalenţei ricardiene, o creştere a deficitului 

bugetului public (adică o reducere a economisirii nete publice) generează o creştere echivalentă a economisirii nete a 

sectorului privat. Nici teoria, nici studiile empirice nu sugerează, însă, nimic concludent cu privire la cauzalitatea inversă: 

ce se întâmplă cu economisirea netă publică atunci când creşte economisirea netă privată. Opinia noastră este că avem 

aici o asimetrie (sau o anumită „vâscozitate”) încă neclarificată la nivel teoretic sau empiric. Cu privire la chestiunea 

discutată mai sus, considerăm că, în România, nu funcţionează echivalenţa ricardiană (adică anticiparea, de către sectorul 

privat, a deciziilor bugetare publice este foarte slabă), aşadar, nu vom avea o mişcare în sensuri inverse a economisirii 

nete private, respectiv a economisirii nete publice.  
602 Ponderea economisirii nete a sectorului gospodăriilor populaţiei (care intră, deci, în economisirea netă privată) este 

nesemnificativă în momentul analizei de faţă. 
603 După cum se ştie, oferta externă este reprezentată chiar de către import. 
604 Desigur, putem considera, aici, şi un impact mai mic, adică menţinerea inflaţiei (rată nulă a inflaţiei) care înseamnă 

creşterea preţului mediu din coşul instituţional aferent cu o rată constantă faţă de perioada anterioară. Cu toate acestea, 
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productivităţii muncii (sau al productivităţii totale a factorilor) în sectorul tradable 
comparativ cu cel din sectorul non-tradable, dar nu mai suntem la fel de siguri că 
dinamica productivităţii muncii (sau a productivităţii totale a factorilor) este mai mare 
în sectorul tradable decât în sectorul non-tradable. Dacă, însă, acceptăm această ultimă 
ipoteză, atunci avem efectul Baumol-Bowen asupra inflaţiei, în sensul creşterii acesteia. 
Cum studiile empirice indică tocmai această ultimă situaţie,  vom presupune că efectul 
este cel de creştere a inflaţiei. 

7.  (2,2)  
Pe baza relaţiei Fisher de conservare unei rate pozitive a dobânzii reale pe termen lung, 
de care sunt interesaţi investitorii în titlurile de stat pe termen lung. 

8.  (2,3)  
Pe baza creşterii masei de monedă din economie, care poate conduce la creşterea 
cererii de valută. 

9.  (2,4)  

În primă instanţă, ar părea că creşterea inflaţiei ar trebui să conducă la creşterea 
deficitului public, pe calea reducerii cererii agregate interne, deci pe seama reducerii 
bazei de impozitare (atât directe cât şi indirecte). Cu toate acestea, creşterea inflaţiei 
poate să aibă şi un efect contrar, deoarece deficitul bugetar public este calculat 
(programat) în termeni nominali nu reali, aşadar, o creştere a bazei de impozitare 
nominale pe seama creşterii inflaţiei, poate conduce la creşterea încasărilor bugetare 
publice la aceeaşi presiune fiscală şi la aceeaşi bază de impozitare „reală”605. 

10.  (2,5)  

Relaţia dintre diferenţa de dinamică a productivităţii muncii (sau a productivităţii totale 
a factorilor) între sectorul tradable şi sectorul non-tradable se poate explica, în opinia 
noastră, prin intermediul efectului intermediar al acestui gap de dinamică asupra 
inflaţiei, respectiv asupra ratei nominale a dobânzii pe termen lung. Într-adevăr, 
creşterea inflaţiei şi a ratei dobânzii bancare pasive va putea conduce la creşterea 
costului îndatorării publice interne. Pe de altă parte, creşterea inflaţiei se va repercuta, 
pe termen mediu cel puţin, asupra deprecierii monedei interne, ceea ce va avea ca efect 
reducerea deficitului de cont curent, de natură a reduce datoria publică externă. Prin 
urmare, şi aici avem un impact ambiguu (bivalent şi contradictoriu) asupra ponderii 
deficitului datoriei publice în PIB. Desigur, în cazul în care efectul benefic al creşterii 
cursului de schimb asupra deficitului comercial este anulat (total sau parţial) de 
scăderea transferurilor curente prin balanţa de cont curent, atunci impactul asupra 
reducerii ponderii datoriei publice în PIB va fi micşorat corespunzător. 

11.  (3,1)  

Ca impact static şi ca impact dinamic (manifestat în timp), ponderea mai mare a 
formării brute de capital în total buget general consolidat decât ponderea consumului 
final este de natură să conducă la un efect dezinflaţionist, deoarece creşterea cererii 
interne este de natură să contribuie în mod nemijlocit la creşterea corespunzătoare a 
ofertei interne606. Este interesant de remarcat faptul că, la nivelul acestui indicator, 
România (şi, în general, statele emergente) vor continua să înregistreze un proces de 
divergenţă (chiar dacă nu în creştere), deoarece asigurarea procesului de convergenţă 
economică reală necesită un proces de divergenţă la nivelul structurii de utilizare a PIB, 
în favoarea acelei structuri care are un impact multiplicativ mai mare asupra creşterii 
economice607.  

                                                           
credem că putem asista chiar la un proces reinflaţionist, adică la o creştere a inflaţiei (prin urmare, o rată pozitivă a 

inflaţiei). Acest din urmă efect se poate produce, îndeosebi, pe seama anticipaţiilor inflaţioniste adaptive, la nivelul 

agenţilor economici. 
605 Aici, un impact important asupra consolidării fiscale îl poate avea şi seniorajul (impozitarea inflaţiei prin intermediul 

variaţiei bazei monetare reale) băncii centrale. 
606 Aici întâlnim binecunoscutul efect al multiplicatorului cheltuielilor, bazat pe înclinaţia marginală spre investiţii, atât 

din punctul de vedere al sectorului privat cât şi din perspectiva guvernamentală. 
607 După cum se observă, avem, aici, un paradox similar paradoxului Maastricht (paradoxul Maastricht afirmă că procesul 

de convergenţă reală poate compromite procesul de convergenţă nominală), şi anume un paradox în interiorul procesului 

de convergenţă reală însuşi: atingerea convergenţei de tip sigma presupune o divergenţă la nivelul structurii de utilizare 

a PIB. Întru-un eventual studiu ulterior, vom dezvolta acest trade-off aflat în interiorul procesului de convergenţă reală, 

atât sub aspect teoretic cât şi sub aspect empiric, pe cazul României. Există, aici, un important potenţial argumentativ 

pentru ca, la nivelul Comisiei Europene, să se accepte asimetrii la nivelul dinamicii factorilor de convergenţă economică 

reală, aşa încât să se procure „găuri de vierme” (scurtături instituţionale care să accelereze şi să garanteze sustenabilitatea 

– non-basculabilitatea – procesului de convergenţă economică reală la nivelul statelor membre emergente), de natură a 

rezolva rapid şi structural convergenţa economică la nivelul UE. 
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12.  (3,2)  

Scăderea inflaţiei ca urmare a unei anumite structuri de utilizare a PIB (aşa cum a fost 
menţionat la nr. de ordine 11 din acest tabel) va avea un efect ortodox asupra ratelor 
dobânzilor active şi pasive ale băncilor comerciale, inclusiv asupra ratelor dobânzilor 
interbancare şi, în conformitate cu obiectivele de politică monetară608, asupra ratei 
dobânzii de politică monetară a băncii centrale naţionale. Aşadar, impactul la care ne 
aşteptăm asupra ratei dobânzii nominale pe termen lung este acela de scădere. 

13.  (3,3)  

Impactul structurii de utilizare a PIB asupra cursului de schimb se transmite pe două 
canale: a) pe canalul inflaţiei: scăderea inflaţiei va putea ieftini bunurile exportabile şi, 
ca urmare, se va reduce deficitul de cont curent, cu impact asupra aprecierii monedei 
interne (ca urmare a creşterii ofertei din valuta de referinţă pe piaţa valutară internă); 
b) pe canalul exportului net, ca şi variabilă autonomă în raport cu inflaţia: reducerea 
exportului net negativ va conduce la aprecierea monetară, pe când creşterea exportului 
net negativ va conduce la deprecierea monetară. Atât în cazul aprecierii monetare cât 
şi în cel al deprecierii monetare, se va produce un efect de feed-back negativ (scăderea 
exportului net negativ va conduce la creşterea exportului net negativ şi invers, 
creşterea exportului net negativ va conduce la scăderea exportului net negativ609). Din 
punct de vedere empiric, cazul României se caracterizează prin reducerea exportului 
net negativ, ceea ce ar putea să conducă la un efect de apreciere monetară610. 

14.  (3,4)  

Aşa cum am mai menţionat în cazul indicatorilor macroeconomici structurali611, 
impactul lor asupra criteriilor nominale de convergenţă este, în general, ambiguu, 
deoarece nu este vorba despre un impact necesar ci despre unul contingent şi, mai ales, 
despre unul condiţional. Ca urmare, impactul structurii de utilizare a PIB asupra 
ponderii deficitului bugetar public în PIB se va manifesta prin intermediul impactului 
acestei structuri asupra inflaţiei, respectiv asupra ratei dobânzii bancare. Opinăm că, în 
cazul concret al României, nevoia de a asigura o convergenţă reală rapidă va avea un 
efect de deconsolidare fiscală612. 

15.  (3,5)  

În ceea ce priveşte canalul de transmitere a impulsului de la structura de utilizare a PIB 
la ponderea datoriei publice în PIB, consideraţiile noastre sunt următoarele: a) 
reducerea deficitului de cont curent (previzibilă, în ciuda impactului negativ posibil 
generat de recesiunea din UE şi, îndeosebi, din zona euro), combinată cu creşterea 
posibilă a investiţiilor străine directe din balanţa financiară şi de capital (ca urmare a 
generării unor oportunităţi investiţionale în România, pe fondul actualei crizei 
financiare internaţionale) ar putea avea drept impact reducerea datoriei publice 
externe. În acelaşi timp, însă, deconsolidarea fiscală previzibilă ca urmare a impactului 
acestui indicator macroeconomic real va avea un efect invers, de creştere a datoriei 
publice interne. Ca urmare, apreciem că impactul structurii de utilizare a PIB asupra 

                                                           
608 Cum se ştie, în România, obiectivul de politică monetară al băncii centrale este ţintirea directă a inflaţiei (directly 

inflation targeting – DIT). 
609 Avem, aici, un frumos exemplu de stabilizator monetar (sau, dacă vreţi, valutar) automat. Desigur, diferitele rigidităţi 

nominale, reale şi instituţionale reduc din eficacitatea potenţială a acestui stabilizator automat dar, în principiu, acţiunea 

lui este posibilă. 
610 Este adevărat că recenta manifestare globală a crizei financiare declanşate în SUA poate ajusta în mod corespunzător 

aceste consideraţii. Despre modul în care s-ar putea produce această ajustare, ne propunem, însă, să ne ocupăm într-un alt 

studiu. 
611 Deşi am numit indicatori structurali orice indicatori macroeconomici care corelează doi sau mai mulţi indicatori 

macroeconomici cantitativi, va trebui să facem, aici, o nuanţare importantă: indicatorii structurali sunt de două categorii: 

a) indicatori structurali propriu-zişi: acei indicatori care se referă la distribuirea procentuală a unei entităţi statistice în 

părţi componente; b) indicatori structurali de intensitate: acei indicatori care corelează doi indicatori macroeconomici 

cantitativi prin raportare globală unul la altul. Toţi indicatorii structurali din prezentul material care conţin un indice 

(contor) prezentat între paranteze sunt indicatori structurali propriu-zişi ( , , , ), ceilalţi sunt 

indicatori structurali de intensitate. 
612 Acesta este un motiv de fond pentru care considerăm că, la nivelul Comisiei Europene, ar trebui să se accepte derogări 

(pentru noile state membre emergente) de la respectarea criteriului nominal privind ponderea deficitului bugetului general 

consolidat în PIB (prin ajustarea acestuia în sus cu ponderea în PIB a sumelor alocate pentru infrastructura fizică şi 

infrastructura socială – educaţie, cercetare, sănătate) şi de la respectarea criteriului nominal privind inflaţia (prin ajustarea 

acesteia în sus cu efectul Balassa-Samuelson). 
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ponderii datoriei publice totale în PIB va fi ambiguu, rezultanta depinzând de aspecte 
empirice şi chiar conjuncturale. 

16.  (4,1)  

În ciuda efectelor negative posibile ale crizei financiare internaţionale613 asupra unor 
indicatori macroeconomici ai României, apreciem că, pe baza unor capacităţi de 
transformare a acestor efecte în oportunităţi relative pentru economia naţională, 
contribuţia negativă a exportului net la formarea PIB va scădea. Aceasta înseamnă că 
va putea exista o anumită presiune inflaţionistă generată de creşterea relativă a masei 
monetare din economie, ca urmare a creşterii influxurilor de capital în raport cu 
fluxurile de ieşire de capital614. Pe de altă parte, aprecierea monedei interne, ca urmare 
a scăderii exportului net negativ ar putea avea un efect dezinflaţionist. Apreciem, 
totuşi, că, pe ansamblu, este de aşteptat o anumită reinflaţie, de mică amplitudine, care 
să susţină efortul de a reduce deficitul de cont curent. 

17.  (4,2)  

Efectul deficitului de cont curent asupra ratei nominale a dobânzii pe termen lung se 
transmite atât în mod indirect (prin intermediul reinflaţiei relative menţionate mai sus) 
cât şi în mod direct, prin intermediul impactului crizei financiare internaţionale: avem, 
aici, în vedere, necesitatea de a conserva lichiditatea din sistemul bancar precum şi 
impulsul de a atrage depozite bancare din interior sau din exterior. Ambele fenomene 
vor conduce la o creştere a ratelor dobânzilor nominale bancare şi, pe cale de 
consecinţă, a ratei nominale a dobânzii pe termen lung. Acelaşi efect îl va avea şi 
creşterea prudenţialităţii băncilor comerciale în acordarea creditelor 
neguvernamentale sau interbancare, aşa încât este de aşteptată apariţia, în structura 
ratei dobânzii, a noi prime de risc615. Opinăm, pe baza celor de mai sus, că impactul 
variaţiei exportului net va fi de creştere a ratei nominale a dobânzii pe termen lung. 

18.  (4,3)  

Efectul reducerii exportului net negativ (aşa cum ne aşteptăm) are un impact direct 
asupra reducerii cursului de schimb, prin creşterea ofertei de valută pe piaţa valutară, 
adică un efect de apreciere a monedei naţionale. Deşi acest efect va putea fi temperat 
prin efortul de sterilizare realizat de banca centrală pentru a menţine inflaţia pe ţinta 
stabilită616, opinăm că o apreciere a cursului de schimb este posibilă, probabil până 
aproape de cursul pilot617.  

19.  (4,4)  

Efectul reducerii exportului net negativ (aşa cum ne aşteptăm) asupra ponderii 
deficitului bugetului public în PIB ar putea fi următorul: o creştere a bazei de impozitare 
(atât reală, ca urmare a creşterii PIB  - generată de reducerea exportului net negativ – 
cât şi din motive inflaţioniste – vezi consideraţiile de la nr. de ordine 16 din prezentul 
tabel) care va putea avea ca efect o anumită consolidare fiscală. Este adevărat că, pe 
termen mediu, stabilizatorul monetar automat reprezentat de binomul: „export net – 
curs de schimb” ar putea tempera acest efect dar considerăm că efectul rezultant va fi 
în direcţia consolidării fiscale. 

20.  (4,5)  

Ponderea datoriei publice externe în PIB va suferi un efect evident de contracţie, ca 
urmare a faptul că deficitul extern se reduce. Cât despre ponderea datoriei publice 
interne în PIB, considerăm că fenomenul de uşoară deconsolidare fiscală menţionat 
anterior va avea un efect contrar, de creştere a ponderii datoriei publice interne în PIB. 
Întrucât, din punct de vedere teoretic este dificil (cel puţin în acest stadiu al studiului) 

                                                           
613 Atât analiştii economici cât şi responsabilii politicilor de ajustare macroeconomică din România apreciază că ţara 

noastră este, într-o măsură importantă, „ecranată” în raport cu efectele financiare ale acestei crize, deşi se acceptă un 

anumit impact negativ (generat mai mult de deschiderea externă a economiei) asupra activităţi economice. 
614 Desigur, acţiunile de sterilizare efectuate de către banca centrală vor putea diminua acest impact (sterilizarea are drept 

obiectiv readucerea curbei LM – liquidity-money –  pe poziţia iniţială din care a fost perturbată de influxurile nete de 

capital). În Anexa 2 este prezentată o schemă simplificată a mecanismului de sterilizare monetară. 
615 Este evident faptul că există, aici (prin introducerea unor prime de risc), potenţialul de apariţie a efectului de selecţie 

adversă la nivelul portofoliului de clienţi (bancari sau non-bancari) ai băncilor comerciale, efect care ar putea contribui 

la o rigidizare periculoasă a pieţei monetare pe termen scurt. 
616 Să nu uităm faptul că strategia băncii centrale (ca şi a Strategiei post-aderare a României şi a programelor de guvernare 

ale principalelor partide politice aflate în competiţia electorală din acest an) este de a intra în mecanismul ERM2 la 

01.01.2012, respectiv de a adera la zona euro la 01.01.2014. 
617 În opinia noastră, şi pe baza unor analize empirice de tip „core”, cursul de schimb pilot ar putea fi de 3,5 lei/euro. 
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să apreciem rezultanta celor două fenomene, opinăm că vom avea un impact 
ambiguu618. 

Figura 97. Descrierea mecanismelor de transmitere pentru indicatorii din clasa criteriilor de sustenabilizare 

9.9.3.7. Alte precizări 

Aşa cum au fost analizaţi indicatorii macroeconomici structurali „candidaţi” la statutul de criterii de 
convergenţă economică reală, ei au fost consideraţi doar din perspectiva gap-urilor de nivel sau de structură 
şi mai puţin din perspectiva gap-urilor de dinamică619. Cu toate acestea, uneori sunt importante tocmai gap-
urile de dinamică620.  

În context, vom analiza indicatorii macroeconomici structurali selectaţi şi din această perspectivă. Criteriul 
după care vom stabili care anume indicatori structurali sunt „pasibili” de a fi relevanţi pentru procesul de 
convergenţă economică reală şi dintr-o perspectivă dinamică este caracterul ambiguu al impactului lor asupra 
criteriilor de convergenţă economică nominală. Aşa cum am arătat mai sus, doar clasa criteriilor de 
sustenabilizare poate fi examinată din acest punct de vedere. Desigur, în principiu, se poate realiza o 
cercetare şi asupra indicatorilor cuprinşi în celelalte două clase ale criteriilor de convergenţă reală, din 
punctul de vedere al impactului lor asupra criteriilor de convergenţă nominală, dar, conform „funcţiei” 
alocate fiecărei clase de criterii de convergenţă economică reală, numai cei din clasa criteriilor de 
sustenabilizare sunt relevanţi din acest punct de vedere. 

În plus, după cum se poate observa imediat, toţi indicatorii cuprinşi în clasa criteriilor de catching-up, 
respectiv în clasa criteriilor de rezilienţă au impact (fie cauzal, fie condiţional, fie direct, fie indirect) asupra 
indicatorilor cuprinşi în clasa criteriilor de sustenabilizare. Aceasta înseamnă că analizând impactul 
indicatorilor din această ultimă clasă, preluăm, în mare măsură şi impactul indicatorilor din celelalte clase de 
criterii. 

Cu toate acestea, mai jos vom sugera şi alţi indicatori (din celelalte două clase de criterii de convergenţă) care 
pot avea expresii dinamice în descrierea procesului de convergenţă economică reală. 

vom organiza analiza într-un tabel (Figura 98): 

  
Gap-ul descris este de: 

intensitate structură dinamică 

clasa criteriilor de 
catching-up 

oferta internă medie:  x   

gradul de deschidere externă:  x   

câştigul salarial mediu nominal brut lunar:  x   

structura de formare a veniturilor:   x  

clasa criteriilor de 
sustenabilizare 
 

rata economisirii nete naţionale:  x   

productivitatea medie a muncii, pe sectoare 

comercializabile:  
x x x 

structura de utilizare a PIB (structura de formare 

a cheltuielilor):  
 x  

soldul contului curent al balanţei de plăţi 

externe:  
x   

                                                           
618 Aşa cum am arătat mai sus, rezultatele ambigue sunt indecidabile la nivel teoretic. Ele sunt decidabile numai la nivel 

empiric (adică au o puternică condiţionalitate, dependenţă de context, de cale etc.) 
619 Cu excepţia indicatorului referitor la nivelul productivităţii muncii (sau a productivităţii totale a factorilor) pe cele 

două sectoare (tradable, respectiv non-tradable), unde s-au făcut doar unele referiri succinte la relevanţa gap-ului de 

dinamică. 
620 Să ne amintim, aici, de convergenţa economică reală de tip beta, care acceptă viteze de reducere a gap-ului de nivel 

direct proporţionale cu gap-ul de nivel iniţial. După cum vedem, acest tip de convergenţă este puternic dependent de 

condiţiile iniţiale (reprezentate, cum se ştie, de dotarea cu capital, care trimite la legea randamentului descrescând al 

capitalului). 
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clasa criteriilor de 
rezilienţă 
 

structura sectorială a venitului:   x x 

rata absorbţiei interne:  x   

dimensiunea guvernului:  x  x 

rata de ocupare:  x   

Figura 98. „Harta” categoriilor de gap-uri ilustrate de indicatorii macroeconomici structurali 

9.9.3.8. Lista criteriilor de convergenţă reală 

Pe baza celor prezentate anterior, putem proceda la formarea listei finale, minimale, a criteriilor de 
convergenţă economică reală. Vom proceda în următoarele etape: 

1. examinarea verificării predicatelor de suficienţă:  

Constatăm faptul că dintre cei 12 indicatori macroeconomici structurali generaţi de matricea iniţială de 
determinare a indicatorilor structurali, 3 sunt eliminaţi din cauza neverificării a câte două dintre predicatelor 
de suficienţă621, şi anume: 

- structura de formare a veniturilor ( ), din clasa criteriilor de catching-up; 

- structura de utilizare a PIB (structura de formare a cheltuielilor) ( ), din clasa criteriilor de 

sustenabilizare a convergenţei nominale; 

- structura sectorială a venitului ( ), din clasa criteriilor de rezilienţă a şocurilor externe asimetrice.  

2. examinarea impactului asupra criteriilor de convergenţă nominală 

Constatăm faptul că deşi unii indicatori din clasa criteriilor de sustenabilizare au un impact ambiguu 
(indecidabil la nivel teoretic) asupra criteriilor de convergenţă nominală, cu toate acestea, toţi indicatorii din 
clasa respectivă de criterii au impact asupra procesului de convergenţă nominală, adică au potenţial de 
asigurare a sustenabilităţii acestuia. Ca urmare, considerăm că, din perspectiva acestei analize, nu trebuie 
eliminat nici unul dintre indicatorii incluşi în clasa de criterii de sustenabilizare. 

3. examinarea reprezentativităţii 

Din acest punct de vedere, se constată faptul că unii dintre indicatorii macroeconomici structurali selectaţi 
au o adâncime, respectiv o stabilitate teoretică relativ mici. În context, vom elimina indicatorii care au, 
simultan, şi adâncime relativ mică şi stabilitate teoretică relativ mică. În această categorie se încadrează un 
singur indicator: 

- gradul de deschidere externă ( ), din clasa criteriilor de catching-up. 

Corelând toate aceste constatări şi ţinând cont şi de sugestiile din Figura 98, propunem ca lista minimală a 
criteriilor de convergenţă economică reală, în cadrul UE, să conţină următoarele 8 criterii (Figura 99): 

Clasa criteriilor Criteriu Simbol 
Reprezentativitate Natura gap-ului 

Adâncime Stabilitate Intensitate Structură Dinamică 

Catching-up 

oferta internă 
medie 

 mică mare x   

câştigul salarial 
mediu nominal brut 
lunar 

 mare mare x   

Sustenabilizare 

rata economisirii 
nete naţionale 

 mică mare x   

productivitatea 
medie a muncii, pe 

 mare mică x x x 

                                                           
621 Este vorba despre predicatul de persistenţă şi despre cel de generalitate. 
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sectoare 
comercializabile 

soldul contului 
curent al balanţei 
de plăţi externe 

 mică mare x   

Rezilienţă 

rata absorbţiei 
interne 

 mare mare x   

dimensiunea 
guvernului 

 mică mare x  x 

rata de ocupare  mică mare x   

Figura 99. Lista criteriilor de convergenţă economică reală 

9.10. Remarci finale 

9.10.1. Privind aspectele conceptuale 

Conceptul de convergenţă trimite, din punct de vedere semantic, la ideea de similitudine, asemănare, 
identitate (la limită). Dacă vorbim despre convergenţă economică, atunci semnificaţia conceptului de 
convergenţă trimite la niveluri similare ale unui set reprezentativ de indicatori (de regulă, macroeconomici). 

Deşi Comisia Europeană nu a codificat criteriile de evaluare a convergenţei economice reale (aşa cum a făcut-
o pentru criteriile de convergenţă economică nominală, prin Tratatul de la Maastricht) cele două procese de 
convergenţă economică sunt interconectate la nivel cauzal şi structural, unul susţinându-l pe celălalt. 

Convergenţa economică reală este un proces de tip structural, ca urmare criteriile care evaluează acest 
proces trebuie să fie, la rândul lor, de natură structurală. Categoriile de gap-uri care trebuie eliminate în 
procesul de convergenţă economică reală sunt: de nivel, de structură, de dinamică. În mod corelativ, criteriile 
potenţiale de convergenţă reală vor fi: criterii de catching-up, criterii de sustenabilizare a convergenţei 
nominale, criterii de rezilienţă (neutralizare a şocurilor externe asimetrice).  

Criteriile de convergenţă economică reală trebuie să verifice trei predicate de suficienţă: structuralitatea, 
persistenţa (metodologică şi în timp) şi generalitatea (în spaţiu şi timp). Aceste predicate de suficienţă 
generează, la rândul lor, două predicate necesare: separabilitatea, respectiv istoricitatea. 

Verificarea predicatelor de suficienţă, a proprietăţilor de reprezentativitate (măsurată prin adâncimea 
structurală, respectiv prin stabilitatea teoretică), a conexiunilor cauzale cu criteriile de convergenţă nominală 
şi a caracteristicilor de afinitate cu eliminarea gap-urilor conduce la selectarea a 8 criterii individuale de 
convergenţă economică reală, grupate pe cele trei clase de criterii: a) criterii de catching-up: oferta internă 
medie (PIB/loc), câştigul salarial mediu nominal brut lunar; b) criterii de sustenabilizare: rata economisirii 
nete naţionale, productivitatea medie a muncii, pe sectoare comercializabile, soldul contului curent al 
balanţei de plăţi externe; c) criterii de rezilienţă: rata absorbţiei interne, dimensiunea guvernului, rata de 
ocupare. 

9.10.2. Unele precauţii metodologice 

Deşi toate criteriile de convergenţă economică reală selectate sunt exprimate prin indicatori macroeconomici 
care sunt înregistraţi în mod curent, permanent şi continuu de către oficiile statistice din statele membre ale 
UE, este necesară o analiză comparativă atentă a metodologiei de determinare a acestora în fiecare stat în 
parte, atunci când se fac studii empirice de evaluare a stadiului convergenţei economice reale, pentru a nu 
introduce ne-comparabilităţi din motive metodologice. În plus, valorile acestor criterii trebuie recalculate în 
PPS622. Una dintre cele mai importante şi delicate probleme metodologice este stabilirea unei sfere de 

                                                           
622 Paritatea puterii standard, monedă de calcul la nivelul UE care elimină diferenţele de preţuri dintre statele membre cu 

privire la acelaşi bun sau serviciu (ori bunuri sau servicii care pot fi considerate similare). 
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cuprindere comune, la nivelul UE, pentru sectorul bunurilor comercializabile (tradable goods), respectiv 
pentru sectorul bunurilor ne-comercializabile (non-tradable goods)623.  

9.10.3. Sugestii instituţionale 

La nivelul Institutului Naţional de Statistică, ar trebui să se urmărească (şi, eventual, să se reconstruiască 
seriile de timp începând cu anul 2000) indicatorii macroeconomici care stau pentru criteriile de convergenţă 
economică reală selectate. Aceasta ar permite evaluarea rapidă, eventual semestrial, a stadiului convergenţei 
economice reale a României cu UE.  

Ar fi util ca studiul de faţă să poată constitui o bază de plecare pentru formularea, de către România, a unei 
propuneri oficiale, către Comisia Europeană şi către Banca Centrală Europeană, în scopul introducerii, în 
documentele europene strategice624, a unei liste minimale de criterii de convergenţă economică reală. 

Introducerea în Programul de Convergenţă a criteriilor de evaluare a stadiului convergenţei economice reale 
cu UE. 

                                                           
623 În acest moment, studiile empirice fac aproximaţii destul de largi (şi inconstante de la autor la autor) cu privire la sfera 

acestor sectoare (apelând la proxies de cea mai mare diversitate), în timp ce teoria economică nu s-a pronunţat, încă, în 

mod decisiv, în materie. 
624 De fapt, chiar la nivelul legislaţiei primare, adică în Tratatul de la Lisabona. 
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10.  ASUPRA ECONOMIEI DUALE (SUBTERANE) 

10.1. Despre conceptul de economie duală 

Deşi cercetările ştiinţifice asupra fenomenologiei economiei duale sunt relativ recente, atât importanţa 
practică cât şi provocarea teoretică reprezentată de acest aspect al activităţii economico-sociale au condus 
la o proliferare remarcabilă a punctelor de vedere, modelelor şi chiar a denominaţiilor fenomenului respectiv. 
Cauza acestui baroc al cercetării economiei duale este, desigur, aceeaşi ca în orice altă cercetare ştiinţifică: 
imprecizia criteriilor, ambiguitatea noţiunilor utilizate, obiectivul urmărit, specificitatea instituţională a ţării 
unde au loc cercetările etc. 

În prezentul studiu nu intenţionăm să trecem în revistă şi nici să efectuăm o analiză critică a multitudinii 
conceptelor utilizate pentru a desemna, ca intenţie, aceeaşi realitate economică. Ni se pare mai productiv să 
ne punem un set de întrebări care să ne ajute ca, prin încercarea noastră de răspuns, să delimităm, sub aspect 
semantic, metodologic şi chiar pragmatic sfera economiei duale. 

Am dori să formulăm următoarele întrebări care sperăm să se constituie în chiar coordonatele programului 
nostru de cercetare pentru acest paragraf destinat clarificării conceptuale: a) ce urmărim?;  b) ce criteriu 
folosim pentru delimitarea obiectului cercetării?; c) care este sfera de cuprindere a obiectului cercetării?; d) 
ce înţeles conferim conceptelor folosite pentru denominarea obiectului cercetării?. 

Considerăm că o cercetare asupra economiei duale este reclamată cel puţin de următoarele cinci 
considerente: 

 economia duală influenţează în mod semnificativ (după cele mai multe cercetări empirice efectuate 
până în prezent) principalele variabile macroeconomice ale economiei reale şi monetare (cererea şi 
oferta de bunuri şi servicii, masa monetară în circulaţie, cererea şi oferta de muncă, echilibrul economic 
extern etc.). 

 economia duală are un impact considerabil asupra formării şi dinamicii comportamentelor economice 
ale tuturor actorilor economici (persoane fizice, agenţi economici, instituţii, guvern). 

 economia duală pare să joace atât un rol complementar cât şi unul de substitut în raport cu economia 
primală. 

 aşa cum pare să încline toţi cercetătorii implicaţi în problematica economiei duale, aceasta nu este un 
accident, nu are caracter conjunctural ci, dimpotrivă, pare să emită pretenţii „ontologice” la fel de 
îndreptăţite ca şi economia primală. Ca rezultat, economia duală nu va putea fi eradicată ci doar bine 
gestionată şi, eventual, limitată la un prag la care disfuncţionalităţile provocate (din perspectiva 
economiei primale) să fie suficient de balansate de oportunităţile create pe ansamblul sistemului 
economic. 

 economia duală pare a fi, alături de regulatorul instituţional ortodox (guvernul) un regulator sui-
generis al echilibrelor şi dezechilibrelor micro şi macroeconomice, cu mijloace care, din nou, par să fie 
foarte eficace şi necostisitoare. Este posibil să ne imaginăm chiar că în sistemul economic a apărut, 
alături de cei doi actori principali cunoscuţi – piaţa liberă şi guvernul – un al treilea actor: economia 
duală, care-şi propune să evite sau să limiteze atât eşecul pieţei cât şi eşecul guvernului ori, în orice 
caz, să monitorizeze şi să sancţioneze atât piaţa liberă oficială cât şi măsurile discreţionare ale 
guvernului. 

Am folosit deja, fără a defini, conceptele vagi de economie primală respectiv economie duală. Pentru 
moment, ele par a referi, cu o rigoare suficientă, cele două laturi, inseparabile pe plan structural şi 
funcţional, ale economiei globale. 

În contextul celor de mai sus, am putea spune că, prin cercetarea noastră, urmărim să identificăm acea 
sferă a economiei globale – numită aici economie duală – care ia naştere la confluenţa şi interferenţa 
dintre piaţa liberă pe de o parte şi guvern, pe de altă parte. Deşi poate părea, la o primă vedere, puţin 
hazardat să includem guvernul ca factor generativ al economiei duale, vom putea arăta cu uşurinţă nu 
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numai că acest fapt este demonstrabil dar chiar că luarea în considerare a  rolului generativ al guvernului 
în emergenţa economiei duale este obligatorie 

Vom preciza, în primul rând, faptul că economia duală „penetrează” economia globală, atât din perspectiva 
guvernului ca agent economic (agenţii economici din sectorul privat al statului precum şi structurile, lucrative 
sau nu, aferente producţiei de bunuri publice), cât şi din perspectiva statului ca instanţă de reglementare şi 
control (Figura 100): 

                                
Figura 100. Structura generală a  economiei globale 

În al doilea rând, vom încerca o sistematizare a criteriilor din perspectiva cărora se poate evidenţia existenţa 
economiei duale: 

1. instituţionalitatea: se referă la gradul în care structurile de activitate economică sunt reglementate de 
către stat, prin acte normative sau alte instituţii asemenea. Conform acestui criteriu, economia globală 
poate fi: a) economie formală (ex. o firmă comercială); b) economie informală (ex. economia casnică, 
vânzările pe marginea străzilor). 

2. legalitatea: se referă la măsura în care activitatea economică respectă prevederile legale cu privire la 
obiectul de activitate, forma de organizare, modul de atragere a resurselor (financiare, de muncă) etc. 
Conform acestui criteriu, economia globală poate fi: a) legală; b) ilegală. 

3. transparenţa: se referă la gradul în care activitatea economică este înregistrată, conform 
reglementărilor legale, pentru a fi supusă monitorizării şi controlului autorităţilor publice de resort. 
Conform acestui criteriu, economia globală poate fi: a) înregistrată; 
b) neînregistrată. 

4. conformarea administrativă: se referă la gradul în care activitatea economică este raportată către 
instanţele publice abilitate. Conform acestui criteriu, economia globală poate fi:  
a) raportată integral; b) subraportată. 

5. observabilitatea: se referă la gradul în care activitatea economică este accesibilă, din punct de vedere 
informaţional, structurilor publice abilitate. Conform acestui criteriu, economia globală poate fi: a) 
observată; b) neobservată. 
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Prin combinarea morfologică a tuturor criteriilor de mai sus, se obţine următoarea imagine a structurii 
economiei globale (Figura 101): 

 
După 

gradul de 

instituţio- 

nalizare 

După 

gradul de 

legalitate 

După gradul de 

transparenţă 

După gradul de 

conformare 

administrativă 

După gradul de observabilitate 

Observată Neobservată 

Formală 

Legală 

Înregistrată 
Raportare integrală S11111 S11110 

Sub-raportare S11101 S11100 

Neînregistrată 
Raportare integrală S11011 

S110*0 
Sub-raportare S11001 

Ilegală 

Înregistrată 
Raportare integrală S10111 

S10**0 
Sub-raportare S10101 

Neînregistrată 
Raportare integrală S10011 

Sub-raportare S10001 

Informală 

Legală 

Înregistrată 
Raportare integrală S01111 S01112 

Sub-raportare S01101 S01100 

Neînregistrată 
Raportare integrală S01011 

S010*0 
Sub-raportare S01001 

Ilegală 

Înregistrată 
Raportare integrală S00111 

S00**0 
Sub-raportare S00101 

Neînregistrată 
Raportare integrală S00011 

Sub-raportare S00001 

Figura 101. Structura analitică a economiei globale 

Codificarea tipologiei activităţilor economice prin utilizarea simultană a celor cinci criterii are următoarea 
semnificaţie:  

 „1”: activitatea economică respectă criteriul 

 „0”: activitatea economică încalcă criteriul 

 

 

 

Conform Figurii 101, acţiunea simultană a criteriilor de clasificare a economiei globale conduce la 
evidenţierea următoarelor categorii de activităţi economice: 1) activităţi economice imposibile (haşurate cu 
negru); 2) activităţi economice primale (haşurate cu gri); 3) activităţi economice duale (nehaşurate). Se poate 
remarca faptul că, dacă primele patru criterii sunt criterii de specificare, ultimul criteriu este unul de 
calificare, în sensul că acest din urmă criteriu stabileşte apartenenţa sau nu a unei activităţi economice la 
sfera economiei duale. 

Aşadar, categoriile de activităţi economice care intră în sfera economiei duale sunt: 

1. S11100: activităţi formale legale înregistrate subraportate 

2. S110*0: activităţi formale legale neînregistrate 625 

3. S10**0: activităţi formale ilegale 

                                                           
625 Cuprinde şi tranzacţiile economice efectuate fără intermediere monetară (barter). 

Formal Informal Legal Ilegal Înregistrat Neînregistrat Raportat integral Subraportat Observat Neobservat

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
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4. S10**0c : activităţi formale ilegale criminale 

5. S10**0n : activităţi formale ilegale non-criminale 

6. S01100: activităţi informale legale înregistrate subraportate 

7. S010*0: activităţi informale legale neînregistrate 626 

8. S00**0: activităţi informale ilegale 

9. S00**0c : activităţi informale ilegale criminale 

10. S00**0n : activităţi informale ilegale non-criminale 

O imagine sinoptică a structurii economiei duale este reprezentată în Figura 102: 

 

 

Figura 102. Structura economiei duale 

În al treilea rând, vom prezenta o serie de argumente în favoarea folosirii termenului de economie duală 
în locul altor noţiuni utilizate în literatura de specialitate sau în practică: 

a) noţiunea de economie duală trimite imediat la ideile de complementaritate/substituibilitate cu 
economia primală, ceea ce este perfect valabil din perspectiva economiei reale (poate mai puţin 
în zona economiei ilegale non-criminale şi cu excepţia clară a economiei ilegale criminale, atât în 
segmentul lor formal cât şi în cel informal). 

b) noţiunea de economie subterană (cu utilizarea cea mai frecventă) are conotaţia (şi chiar 
denotaţia) de economie complet neobservată în timp ce noţiunea de economie duală include şi 
zone de observabilitate incompletă sau observabilitate falsă. 

c)  noţiunea de economie duală este mai adecvată şi pentru motivul că ea cuprinde, în denotaţia 
sa, atât noţiunile de economie ascunsă sau economie-umbră cât şi noţiunile de economie neagră 
sau de economie gri (partea subraportată a economiei duale, de exemplu). 

d) una dintre funcţiile economiei duale (vezi paragraful 3) este aceea de a fundamenta preţurile-
umbră (costurile de oportunitate). Or, noţiunea de dual, utilizată deja în cercetările operaţionale, 
implică tocmai aceste valori-umbră. 

                                                           
626 Cuprinde şi tranzacţiile economice efectuate fără intermediere monetară (barter). 
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e) binomul oficial/subteran este, întrucâtva, prea rigid şi, de altfel, nici nu corespunde complet 
situaţiei reale, deoarece se creează ambiguităţi legate de corelaţiile oficial-legal, respectiv 
subteran-ilegal. Or, cum am văzut, pot exista activităţi legale dar care să facă parte, totuşi, din 
economia duală. 

f) utilizarea binomului primal/dual trimite, în mod fericit, şi la trecerea permanentă între cele două 
componente complementare ale economiei globale. Mai mult decât atât, surprinde nu numai 
iniţierea de activităţi direct în economia duală ci şi transferul de activităţi primale în sfera duală, 
în funcţie de evaluarea avantajului net al subiectului economic în cauză precum şi revenirea unor 
activităţi din sfera duală în cea primară. 

g) în timp ce toate celelalte denumiri tandem conţin, în mod implicit, o judecată de valoare (ceea 
ce, într-o cercetare autentică de economie pozitivă, nu este admisibil) am considerat că binomul 
primal/dual este neutru din punct de vedere axiologic şi, ca urmare, este mult mai adecvat pentru 
a descrie fenomenologia în cauză. 

10.2. Asupra cauzelor (presiunilor) de generare a economiei duale 

Cauzele generării economiei duale sunt importante nu numai din perspectiva cercetării cauzalităţii în sine a 
fenomenului respectiv ci şi în scopul identificării diferenţierilor de natură, de mecanism sau de consecinţe pe 
care le generează cauzele şi, ca urmare, în scopul identificării metodelor de observare şi cuantificare a 
economiei duale, pe de o parte şi a gestionării ei, pe de altă parte. 

Opinăm, în acelaşi timp, că aceste cauze potenţiale nu acţionează în mod global asupra întregii economii 
duale ci în mod selectiv şi specific, în aşa fel încât diferite substructuri ale economiei duale sunt efectul acţiunii 
unor cauze (sau complexe de cauze) diferite. Desigur, interinfluenţa cauzelor singulare nu poate fi ignorată, 
dar ea, încă, trebuie analizată ca acţiune sui-generis de structurare a economiei duale. 

Vom trece în revistă, pe scurt, principalele caracteristici economice ale economiei duale (caracteristici care 
se constituie în tot atâtea diferenţieri faţă de economia primală): 

I. Caracteristici generative: 

1. subtaxarea sau subimpozitarea averii, veniturilor, activităţilor. 

2. supraprofitarea sau suprabeneficiul referitor la salarii, profituri sau alte rezultate nete ale 
activităţilor. 

3. raport subunitar între costul încălcării normei şi costul respectării ei. 

4. raport subunitar între avantajele reintrării în economia primală şi avantajele rămânerii în 
economia duală (sau, ceea ce este acelaşi lucru, penalizări mai mari pentru reintrarea în 
economia primală decât riscul de a rămâne în economia duală). 

5. eficienţă alocativă mai mare decât în cazul economiei primale. 

II. Caracteristici structurale: 

1.  stratul osmotic dintre economia primală şi economia duală, care ar putea fi numit    
       economie osmotică, şi care este, concomitent, un laborator al economiei primale de  
      dualizare a ei şi un laborator al economiei duale de primalizare a ei. 

2. obturarea fenomenologică (atât sub aspect statistic cât şi sub aspect fizic) a activităţilor. 

3. caracterul ilicit al resurselor utilizate sau caracterul ilicit al utilizării resurselor licite, indiferent 
dacă scopul activităţilor este ilegal sau legal. 

4. dereglementare instituţională însoţită de reglementări non-instituţionale ad-hoc stricte. Aceasta 
are drept rezultat inexistenţa birocraţiei precum şi o circulaţie a informaţiilor mult mai eficientă 
decât în cazul economiei primale. 
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5. prezenţa corupţiei ca factor de emergenţă şi protecţie. Corupţia se formează şi acţionează numai 
la interfaţa dintre economia duală şi cea primală, în timp ce, în interiorul economiei duale, 
corupţia este inutilă. 

III. Caracteristici operaţionale 

1. „sindromul bomboanei”: înclinaţia activităţilor economice duale de a exploata numai un tronson 
din alocarea generică a resurselor, şi anume acel tronson care aduce cel mai mare avantaj global 
pentru beneficiarul activităţilor duale (de ex., se ignoră protecţia mediului sau protecţia biologică 
a salariaţilor etc.). 

2. „sindromul carapacei”: economia duală, o dată constituită ca un ansamblu de activităţi, are 
dificultăţi majore în a se extinde sau a prolifera, tocmai datorită creşterii riscului aferent 
detectării ei de către observatorii guvernamentali. Din punct de vedere economic, deci, în 
economia duală nu avem economii de scară. Avem, în schimb, costuri mult mai mari de extindere 
decât în economia primală. În plus, se pare că, sub aspectul costurilor fixe, economia duală are, 
de asemenea, un specific faţă de economia primală: costurile fixe standard cuprind o 
componentă foarte importantă dedicată obturării fenomenologice, componentă care creşte pe 
măsură ce inspectorii guvernamentali devin mai eficienţi. Se poate vorbi, deci, de un „cost al 
carapacei”. 

3. preponderenţa tranzacţiilor intermediate de plăţi cash (cvasiinexistenţa instrumentelor de plată); 
plăţile se efectuează, în mod dominant, cu bilete de bancă de valori relativ mici. 

4. interferenţa transnaţionalizării atât în desfăşurarea activităţilor cât şi, mai ales, în desfăşurarea 
tranzacţiilor. 

5. inexistenţa arieratelor, rezultat, în parte, şi al utilizării preponderente a tranzacţiilor în formă cash 
sau barter. Deseori, începuturile de arierate sunt descurajate prin modalităţi criminale 
(fenomenul recuperărilor). 

6. emergenţa unei forme sui-generis de protecţie non-instituţională, de natură criminală, a 
subiecţilor economici, care se extinde, adesea, şi asupra unor structuri aparţinând economiei 
primale. 

Vom încerca să stabilim, acum (inclusiv pe baza caracteristicilor de mai sus), „lista” cauzelor singulare (pure) 
care pot genera diferitele substructuri ale economiei duale: 627 

1. Cauze generale 

 cauze formale: anomia sau normarea ambiguă, incompletă sau inconsistentă 

o canal de transmitere: comportamente ilegale (înfrângerea legii), paralegale (exploatarea 
literei legii) şi metalegale (exploatarea spiritului legii) 

 cauze structurale: neatingerea masei şi structurii critice a proprietăţii private 

o canal de transmitere: comportamente de tip free rider (inclusiv arierate monetare), 
birocraţie şi corupţie 

 cauze manageriale: ineficacitatea administrării fiscale exercitate de guvern 

o canal de transmitere: arieratele financiare şi fiscale 

 cauze conjuncturale: globalizarea şi fenomenele geo-politice din Balcani 

                                                           
627 Nu luăm în considerare, aici, decât economia duală internă, deoarece poate fi imaginată şi o economie duală externă, 

generată, de exemplu, de sumele monetare intrate în ţară, fără a fi înregistrate, de la emigranţii ilegali. În mod analog, 

poate fi discutată, separat, natura economiei duale generate de ieşirile de sume monetare de la imigranţii ilegali sau de la 

activităţile duale din economie. Aceste aspecte trebuie discutate în corelaţie cu distincţia metodologică făcută între PIB 

şi PNB. 
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o canal de transmitere: oportunităţi în domeniul activităţilor ilegale 

2. Cauze sectoriale 

a) în ceea ce priveşte generarea economiei duale ilegale – EDI (S*0**0)   

Economia duală ilegală este generată (sau, mai general, favorizată) de următoarele cauze singulare (sau 
simple): 

1. marja mare (uneori exorbitantă dar, ca regulă, cu mult mai mare decât în activităţile legale) a 
profitului unitar. Această marjă este condiţionată, printre altele şi de: 

i. raritatea obiectului activităţii ilegale; 

ii. prohibirea lui de către lege. 

2. structura imperfectă (de regulă, de cartel sau de sindicat dar şi, în cazuri mai rare, de monopol 
bilateral) a pieţei specifice. 

3. incapacitatea generală a guvernului (atât sub aspect logistic cât şi metodologic sau procedural) 
de a observa acest gen de activităţi. Această incapacitate poate fi una organică (reală) sau poate 
fi una simulată (intenţionată), ultimul caz făcând trimitere expresă la fenomenologia 
coruptibilităţii şi corupţiei. Aici intră, printre alţi factori, şi incapacitatea sistemului bancar şi a 
băncii centrale de a identifica şi monitoriza circuitele de spălare a banilor. 628 

4. „intersectarea” disponibilităţii (matricei permisive) de a desfăşura activităţi ilegale de către 
„rutele” internaţionale ale unor asemenea activităţi, ceea ce are o serie de efecte specifice: i) de 
„contaminare” sau „contagiune” în sensul sociologic al termenului; ii) de escaladare printr-o 
competiţie sui-generis; iii) de permanentizare; iv) de securizare specifică faţă de observarea 
guvernamentală. Ca şi în alte situaţii sociologice, globalizarea îşi are implicaţiile ei în 
fenomenologia activităţii economice ilegale (care cuprinde, aşa cum s-a arătat în paragraful 
anterior, şi activitatea economică criminală). 

b) în ceea ce priveşte generarea economiei duale legale neînregistrate – EDLN (S*00*0)  

Economia duală legală neînregistrată este generată sau favorizată de următoarele cauze singulare 
(simple): 

5. incompletitudinea normativă: anumite activităţi sau segmente de activităţi sunt nenormate sau 
normate incomplet. 

6. incompletitudinea şi inconsistenţa sistemului de monitorizare încrucişată a activităţii economice, 
de către structurile abilitate ale guvernului, care să identifice în mod indirect acest gen de 
activităţi (controlul fiscal). 

7. incapacitatea specifică a structurilor guvernamentale abilitate (controlul vamal şi Garda 
financiară) de a identifica în mod nemijlocit acest gen de activităţi. 

8. presiunea fiscală situată peste pragul de acceptabilitate fiscală a subiecţilor economici implicaţi 
în acest gen de activităţi.  

9. costul exagerat al legalităţii sau legalizării 629 

c) în ceea ce priveşte generarea economiei duale legale înregistrate şi subraportate – EDLIsR (S*1100)  

Economia duală legală înregistrată şi subraportată este generată sau favorizată de următoarele cauze 
singulare (simple): 

                                                           
628 De exemplu, instituţionalizarea Gărzii de mediu în România, ceea ce este de natură să sporească capacitatea 

observaţională a guvernului. 
629 Aici un rol foarte important îl joacă birocraţia şi corupţia aparatului de stat. 
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10. volatilitatea variabilelor macroeconomice simbolice (monetare), îndeosebi rata inflaţiei şi cursul 
de schimb (dar şi rata dobânzii sau diferitele rating-uri ale băncilor sau ale ţării). 

11. impozitele şi taxele implicite (atât cu privire la venituri şi avere cât şi cu privire la statutul viitor al 
forţei de muncă actuale). 

12. cauza singulară 7. 

13. cauza singulară 8. 

14. volatilitatea normativă, care generează inerente inconsistenţe care pot fi exploatate (uneori 
chiar legal dar, cel mai adesea, paralegal) în beneficiul acestor activităţi. 

10.3. Asupra funcţiilor (rolului) economiei duale 

Economia duală nu poate fi eradicată. Această concluzie nu se bazează pe o imposibilitate instituţională sau 
tehnologică ci pe o imposibilitate structurală. Mai mult decât atât, economia duală poate fi utilizată, de către 
un management guvernamental adecvat, ca un instrument de macrostabilizare sui-generis, mai ales în situaţii 
atipice cum este şi cea pe care o traversează economia românească în ultimul deceniu. 

Acest ultim aspect se fundamentează pe funcţiile pe care economia duală le îndeplineşte (sau le poate 
îndeplini) în procesul economic global. Reţinem, la acest paragraf, desigur, acele funcţii care pot fi identificate 
şi exploatate managerial de către guvern, deci care pot constitui oportunităţi în actul de gestionare 
macroeconomică. Principalele funcţii ale economiei subterane considerăm că sunt următoarele: 

1. funcţia de semnalizare a alocării resurselor: se referă la faptul că, prin utilizarea unor resurse 
economice (materiale, financiare, de forţă de muncă), economia duală transmite semnale (îndeosebi 
prin intermediul preţurilor paralele) cu privire la structura acestor resurse şi la modul, gradul şi 
calitatea utilizării lor. 

2. funcţia de semnalizare a dilemelor de comportament economic: se referă la efectele perverse (adverse) 
ale economiei subterane asupra unor comportamente economice standard (de ex., existenţa unui 
surplus de masă monetară la populaţie, neînsoţită de o creştere a cererii de valută pe piaţa valutară, 
în condiţiile în care aşteptările sunt în direcţia creşterii viitoare a cursului de schimb, indică în mod clar 
funcţionarea pieţei negre valutare; sau, reducerea substanţială a indemnizaţiei de şomaj neurmată de 
activizarea comportamentului de căutare a unui loc de muncă de către şomeri indică în mod clar 
funcţionarea unei pieţe informale a muncii etc.). 

3. funcţia de semnalizare a dinamicii preţurilor relative: compensările sau alinierile, după caz, pe care 
economia duală le realizează în raport cu economia primală, sunt de natură să indice preţul relativ real, 
care poate fi mult diferit de preţul relativ oficial; de multe ori, preţul relativ oficial urmează, la o 
anumită „distanţă” (sub aspectul timpului sau sub aspectul amplitudinii), preţul relativ real care este 
şi rezultatul activităţii din economia duală. 

4. funcţia de cuantificare a costurilor de oportunitate: economia duală „calculează” un fel de preţuri-
umbră care constituie, pentru orice subiect economic (dar, îndeosebi, pentru investitori – acţionari, 
creditori etc.) costurile de oportunitate reale ale deciziilor lor economice. 

5. funcţia de absorbţie a şocurilor economice: economia duală joacă, în multe cazuri, rolul de amortizor 
al unor şocuri economice care se produc fie pe piaţa bunurilor şi serviciilor, fie pe piaţa muncii, fie pe 
piaţa monetar-valutară. Acest rol nu este unul „civic”, putându-se spune, cu oarecare exagerare, că 
însăşi raţiunea de a fi a economiei subterane este aceea de a exploata şocurile şi destabilizările care se 
produc la nivelul economiei primale, întrucât de aici îşi extrage cea mai mare parte a profiturilor 
necontabilizate. 

6. funcţia de absorbţie a şocurilor instituţionale: această funcţie este legată de funcţia precedentă, în 
sensul că, deseori, şocurile economice sunt urmarea unor modificări instituţionale fie radicale fie 
bruşte fie şi una şi alta. Nici de această dată economia duală nu face gesturi filantropice faţă de 
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societate ci, exploatând incertitudinile, incoerenţele etc. ale implementării unei noi instituţii (în sensul 
cel mai larg al termenului) îşi asigură profituri substanţiale, de cele mai multe ori. 

7. funcţia de „umplere a golurilor” economice: economia duală, nevoită să se menţină în zona de 
opacitate faţă de guvern, aşa cum s-a arătat mai sus, va exploata acele resurse şi oportunităţi care, 
deseori, sunt ignorate de economia primală sau sunt folosite de aceasta într-un grad incomplet; în plus, 
economia duală poate fi, datorită ratei extrem de mari a profitului (ca urmare a evazionării fiscale) 
mult mai interesată de unele nevoi economice la care economia primală este, pentru moment, surdă 
sau de unele nevoi economice care prezintă o rată a profitului insuficient de motivantă. În felul acesta, 
în unele cazuri, economia duală poate să devină, oarecum, complementară economiei primale. 

8. funcţia de lege ferenda: tocmai prin exploatarea inconsistenţelor instituţionale sau a defecţiunilor de 
management ale economiei oficiale (inclusiv a corupţiei şi birocraţiei) economia duală constituie, dacă 
este bine „descifrată”, un izvor important de sugestii normative, organizaţionale, manageriale etc. 
Teoria praxiologică afirmă că încălcarea unei norme este un prim semn despre necesitatea 
perfecţionării ei (în orice sens, inclusiv înlocuire). Nu este, desigur, lipsit de interes să se considere că, 
în mare parte, economia duală semnalează direcţiile şi zonele în care sistemul economic nu este 
suficient de complet şi corect instituţionalizat. 

10.4. Asupra semnalelor privind prezenţa economiei duale 

Se pune problema găsirii unor criterii-semnal care să indice existenţa/funcţionarea economiei duale. Aceste 
criterii va trebui să indice, dacă este posibil, şi gradul de extindere sau de profunzime (adică dezvoltarea pe 
orizontală, respectiv pe verticală) a acestei economii. 

Considerăm că următoarele mărimi economice pot constitui semnale pertinente care, pe baza unei 
metodologii specifice de evaluare (asupra căreia vom reveni într-un material ulterior), să indice prezenţa 
economiei duale precum şi gradul acesteia: 

1. existenţa preţurilor paralele: funcţionarea mai multor preţuri de echilibru pentru acelaşi bun sau 
serviciu constituie un indiciu cert al prezenţei şi funcţionării economiei duale (de ex., cursul valutar 
paralel cu cel al caselor de schimb). 

2. funcţionarea pieţelor paralele: deşi acest criteriu poate fi urmarea existenţei primului criteriu, el poate 
funcţiona şi independent, în sensul că deşi nu există preţuri paralele, bunul sau serviciul respectiv se 
poate oferi şi cumpăra pe o piaţă paralelă cu cea primală. 

3. raportul dintre consumul curent şi cel permanent: este un criteriu care trimite la comportamentul 
consumatorului în asigurarea continuităţii netede a consumului în timp. Anumite hiatusuri care se pot 
constata în acest comportament pot semnala acţiunea economiei duale, care deformează 
comportamentul respectiv. 

4. distorsiuni atipice ale presiunii şi absorbţiei pe pieţe (de bunuri şi servicii, monetară, de capital, 
valutară, a muncii). 

5. trapele economice (sau efectele perverse ori adverse), adică acele fenomene, de natură inerţială, care 
fac ca efectul ortodox aşteptat al unor măsuri, de regulă guvernamentale, să nu se producă (de ex., 
creşterea preţului trebuie să conducă la scăderea cererii; dacă acest lucru nu se întâmplă – desigur, 
vorbim despre un bun cu cerere elastică – atunci este posibil ca economia duală să ofere bunul 
respectiv la un preţ mai mic etc.). 

6. distorsiuni ale funcţiilor macroeconomice de comportament, care pot fi rezultatul intervenţiei 
economiei duale fie în completarea fie în subminarea economiei oficiale. 
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7. efecte de capilaritate economică: fenomene economice care „sfidează”, într-un mod previzibil, regulile 
procesului economic. Previzibilitatea efectelor de capilaritate fac ca acestea să fie utilizate de subiecţii 
economici senzitivi 630 pentru a accesa, într-un mod sau altul, economia duală. 

Aceste semnale generice pot fi identificate, adesea, tocmai prin efectele pe care economia duală le produce 
în economia primală. O exemplificare non-exhaustivă a acestor efecte ar putea fi sistematizată după cum 
urmează: 

a) efectul pe pieţe: 

Economia duală influenţează pieţele prin următoarele canale de transmitere: 

 dezechilibrarea cererii şi ofertei pe pieţele oficiale, prin cumpărări de bunuri şi servicii care 
nu reapar în ofertă sau prin livrări de bunuri şi servicii care nu au corespondent în cerere. 

 dezechilibrarea pieţei muncii prin folosirea informală a forţei de muncă. 

 crearea de pieţe paralele pentru unele bunuri şi servicii, ceea ce conduce la formarea unor 
preţuri paralele pentru acelaşi bun sau serviciu, situaţie de natură să conducă la realocări 
nejustificate de resurse (pentru cumpărare, investiţii sau producţie). 

b) efectul asupra echilibrului economiei reale: 

Economia duală influenţează echilibrul real al economiei (echilibrul pe piaţa agregată a bunurilor şi 
serviciilor), prin influenţarea comportamentelor de consum, economisire şi investiţii ale sectorului privat, 
ceea ce conduce la deformarea curbei IS, de natură să influenţeze inclusiv deciziile guvernamentale 
menite să reechilibreze economia reală. Canalele de transmitere a acestei influenţe sunt cele prezentate 
la pct. a). 

c) efectul asupra echilibrului economiei nominale: 

Echilibrul nominal este influenţat de economia duală pe următoarele canale de transmitere: 

 preţurile paralele, atât pentru bunuri şi servicii cât şi pentru forţa de muncă sau pentru 
moneda naţională. 

 modificarea comportamentului de economisire şi deturnarea unor importante mase 
monetare (atât în monedă naţională cât şi în valută). 

 crearea de efecte de aşteptare în raport cu principalele variabile macroeconomice simbolice: 
rata dobânzii, rata inflaţiei, cursul de schimb. 

d) efectul asupra balanţei de plăţi externe: 

 reducerea activului balanţei comerciale prin sustragerea unor sume în valută aferente 
exportului efectuat. 

 dezechilibrarea contului curent prin transferuri informale de capital în afara ţării. 

e) efectul asupra bugetului de stat: 

 reducerea veniturilor bugetare fiscale prin neplata obligaţiilor bugetare. 

 creşterea cheltuielilor bugetare prin restituirea unor impozite indirecte ca urmare a încadrării 
nelegale a subiecţilor economici în categoria celor care beneficiază de facilităţi sau alte 
oportunităţi.   

                                                           
630 Înţelegem prin subiect economic senzitiv, pentru necesităţile lucrării de faţă, acel subiect economic dispus să analizeze 

posibilitatea de a desfăşura activităţi economice în sfera economiei duale, fie de la bun început, fie prin migrare din 

economia primală. Desigur, ar fi extrem de importantă elaborarea unui portret-robot (din punct de vedere economic dar 

şi psiho-sociologic) al subiectului senzitiv. Lăsăm această interesantă sarcină pentru etape ulterioare ale cercetării noastre. 
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Combinarea cauzelor, a semnalelor, a efectelor şi a funcţiilor economiei duale poate fi sintetizată ca în Figura 
103: 

 

Figura 103. Cauze, criterii de identificare, efecte şi funcţii ale economiei duale 

10.5. Asupra emergenţei a două categorii sui-generis de economie duală 

Diferiţi autori care au realizat studii empirice în legătură cu economia duală, pentru diferite ţări sau regiuni, 
au prezentat numeroase cazuri de emergenţă a economiei duale, atât în zona formală cât şi, îndeosebi, în 
zona informală: situaţii de barter, vânzări pe stradă, autosalarizare, economia convivială etc. Opinia noastră 
este că toate aceste situaţii particulare sunt cuprinse deja în conceptul generic de economie duală (pe 
diferitele ei compartimente) şi că, de fapt, nu se aduce nimic nou, sub aspect conceptual, din acest punct de 
vedere. 

Ceea ce vrem să semnalăm în acest paragraf este, însă, după cum presupunem, realmente două specii 
distincte de economie duală. Vom explica în detaliu la ce ne referim. 

1. Într-un sistem economic cvasianomic (cel puţin din perspectiva completitudinii şi consistenţei), 
există o înclinaţie specială, chiar naturală, a subiecţilor economici senzitivi de a mima verificarea unor condiţii 
legale de încadrare în facilităţi sau oportunităţi acordate de guvern. Această mimare poate lua, desigur, 
inclusiv forma unor falsuri de identitate sau de alte naturi. Ne referim aici, deocamdată, la două facilităţi 
guvernamentale, de natură fiscală: a) acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale (eşalonări, scutiri, 
reduceri, amânări); şi b) rambursarea TVA (compensarea şi restituirea TVA). 

Intenţionăm să numim această categorie de economie duală: economie mimată. De ce considerăm că 
economia mimată (în care mai intră şi subvenţionarea producţiei sau exportului, opoziţia sindicatelor 
salariaţilor – deseori în complicitate cu patronatele – la privatizări etc.) este de natura economiei duale?  

Prezentăm câteva argumente: 

a. în primul rând este vorba despre producerea unui fenomen ilegal: acordarea de înlesniri la plată 
(pentru care subiectul economic mimează îndeplinirea condiţiilor legale de eligibilitate) 
echivalează cu o subvenţionare, deci cu o cheltuială bugetară, deci cu sustragerea de venituri 
publice. Acelaşi raţionament poate fi făcut şi în legătură cu rambursarea TVA. 

b. în al doilea rând, mimarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate pentru cele două facilităţi 
menţionate se face în mod deliberat, cu bună ştiinţă şi, în mod cvasigeneral, cu complicitatea 
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funcţionarilor publici din administraţia guvernamentală (deci în conexiune cu fenomenul 
corupţiei). 

c. în al treilea rând, aceste practici distorsionează echilibrul pieţelor reale şi monetare (şi chiar 
procesul privatizării şi al concentrării şi ventilării capitalului), ceea ce produce nu numai 
discrepanţe dar şi perturbaţii în economia primală, adică produce efectele tipice pe care le are 
economia duală asupra economiei primale. 

Desigur, fenomenul de mimare are o extensiune care excede acordarea de facilităţi guvernamentale 
(îndeosebi de natură fiscală dar şi monetară – credite cu dobândă preferenţială, ajutoare nerambursabile, 
garanţii guvernamentale pentru credite externe comerciale neperformante etc.), de aceea el trebuie analizat 
cu deosebită atenţie. Ar fi de dorit chiar o cercetare a structurii sale, a mecanismelor şi a implicaţiilor pe care 
le generează, efectuându-se şi o corelare a lui cu celelalte fenomene şi structuri ale economiei duale 
standard. De exemplu, spălarea banilor, care ar putea fi definită ca fiind utilizarea unor căi legale pentru a 
procura origine legală unor venituri nelegale (sau nelegitime). 631 

Desigur că, pentru a nu avea o structură prea detaliată a economiei duale, economia mimată (sau economia 
de mimare) poate fi încadrată, fără prea mari probleme, în restul economiei duale. Pentru analize de mai 
mare fineţe, însă, având în vedere o anumită particularitate a acestui tip de economie duală – şi anume aceea 
de a-şi procura o mască primală – poate fi utilă tratarea ei distinctă. De altfel, se pare că şi măsurile de 
gestionare a economiei duale de mimare sunt cu totul specifice. 

2. Economia osmotică, despre care am amintit mai sus, este un caz cu totul special de economie duală 
(îi spunem, totuşi, economie duală pentru că, în acord cu definiţiile acceptate în prezentul material, existenţa 
unor caracteristici de economie duală este de natură să confere automat statutul de economie duală). Ca şi 
cazul prezentat la pct. 1 de mai sus, nici această varietate de economie duală nu este cercetată în mod 
sistematic deşi, în opinia noastră, tocmai acesta ar trebui să fie punctul de plecare în studierea economiei 
duale. Iată care sunt argumentele noastre în sprijinul acestei afirmaţii: 

a) accesarea economiei duale se bazează pe alterarea criteriilor de comportament economic al 
subiecţilor senzitivi. Or, această alterare se produce şi este favorizată tocmai în cadrul economiei 
osmotice. Prin urmare, modificarea variabilelor de comandă sau a pragurilor de decizie se 
produce şi-şi produce efectele asupra subiecţilor senzitivi tocmai în această zonă de tranziţie 
între economia primală şi economia duală. Economia osmotică ar mai putea fi denumită, de 
altfel, având în vedere rolul şi funcţiile sale, economie de ecluză. Acesta este un argument 
metodologic. 

b) în zona economiei de ecluză, subiecţii senzitivi au cea mai mare sensibilitate la măsurile de 
politică guvernamentală menite să-i împiedice să tranziteze spre economia duală sau, 
dimpotrivă, menite să-i încurajeze să intre sau să revină în economia primală. Aceasta întrucât, 
în această zonă, calculele legate de prime şi de costuri nu sunt încă finalizate de către subiecţii 
senzitivi iar aceştia reacţionează mai prompt şi într-o măsură mai ridicată la premieri/penalizări 
efective sau potenţiale. 632 Este ca şi cum subiecţii senzitivi s-ar afla într-o sală de aşteptare: încă 

                                                           
631 Deosebirea dintre legal şi legitim (respectiv, dintre ilegal şi ilegitim) ar trebui să rezulte imediat: activităţile legale 

procură venituri legale dar, dacă ele sunt subraportate, devin (în întregime sau în parte) nelegitime. Desigur, dacă 

subraportarea este însoţită de comiterea de infracţiuni de la norma fiscală, atunci avem, din nou, coincidenţă între ilegal 

şi ilegitim dar, cum pare evident, de data aceasta este vorba de o distincţie de o natură diferită decât în cazul activităţilor 

sau veniturilor ilegale din start. 
632 S-ar putea spune chiar că elasticitatea de comportament a subiecţilor senzitivi în această zonă a economiei de ecluză 

este maximă. Ar fi, desigur, extrem de interesant, sub raport teoretic dar şi pragmatic, să se studieze ratele marginale de 

substituţie între EP şi ED în această zonă intermediară precum şi elasticitatea acestei rate marginale de substituire. Pare, 

de asemenea, probabil, că funcţiile de comportament de alegere au specificităţi matematice – care abia urmează a fi 

identificate – în zona economiei de ecluză. În plus, este important de subliniat faptul că considerentele morale, care joacă 

un rol important – îndeosebi la nivelul indivizilor ofertanţi de muncă – în decizia de a accesa economia duală, au cea mai 

mare sensibilitate tot în această zonă a economiei osmotice. 

S-ar părea că tocmai existenţa economiei osmotice (de ecluză) stă la baza propensiunii teoretico-metodologice recente de 

a construi modele fuzzy de evaluare/cuantificare a economiei duale, deoarece aici se produc cele mai multe fenomene de 
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nu şi-au cumpărat bilet de călătorie şi deliberează încă asupra celei mai avantajoase destinaţii. 
Se pare că, în această zonă a economiei de ecluză, se produce o licitaţie sui-generis între cei doi 
concurenţi (guvern şi economia duală) pentru a-şi adjudeca subiecţii senzitivi încă indecişi. Acesta 
este un argument pragmatic. 

Ar fi, totuşi, de discutat, dacă economia mimată este o economie duală propriu-zisă sau este numai o 
economie de transfer (nelegal) a unor venituri (sume monetare) din economia primală în economia duală. 
Economia de transfer (în care intră, de exemplu, furtul) nu pare a fi, în termeni proprii, o economie duală, 
aceasta din urmă trebuind, după câte ni se pare, să se caracterizeze, în mod specific şi indubitabil, prin 
activitate lucrativă. 633 Pentru necesităţile lucrării de faţă, acceptăm, totuşi, că şi economia mimată este o 
economie de tip dual. 

10.6. Asupra raţionalităţii economice de alegere economiei duale 

10.6.1. Scurte consideraţii generale 

Identificarea şi analiza cauzelor, semnalelor de identificare, funcţiilor şi consecinţelor economiei duale 
precum şi trecerea în revistă a caracteristicilor fundamentale, definitorii ale acesteia pot fi de mare ajutor în 
schiţarea unei logici a economiei duale. Elaborarea unei asemenea logici generale prezintă atât o utilitate 
teoretico-metodologică, contribuind la efortul de elaborare a unei teorii consistente privind comportamentul 
economic dual, cât şi o importanţă pragmatică, furnizând ancore solide pentru proiectarea, implementarea 
şi eficacitatea politicii guvernamentale de gestionare a economiei duale. 

În opinia noastră, ignorând, deocamdată, aspecte privind psihologia socială sau alte cauzalităţi particulare, o 
abordare a logicii economiei duale trebuie să pornească de la alegerea raţională pe care o face subiectul 
economic (fie individul, fie firma sau consorţiul fie chiar guvernul, ca actor economic sui-generis). 

Comportamentul economic raţional, bazat pe costul de oportunitate, poate fi descris, pe scurt astfel, în cazul 
abordării economiei duale: 

1. există o serie de premii pentru iniţierea unei activităţi economice duale (AED) sau pentru evadarea din 
economia primală în economia duală. Deşi pentru necesităţile analizei empirice de cuantificare a 
economiei duale, aceste premii vor fi detaliate, în sensul lor generic ele pot fi următoarele: 

i. profitul brut suplimentar obţinut în economia duală comparativ cu cel obtenabil (sau obţinut, în cazul 
evadării din economia primală): . Această variabilă are o natură generică, putându-se referi atât 
la salarii (deşi salariile brute în economia duală sunt mai mici decât cele din economia primală, 
salariile nete sunt, de regulă, mai mari; de notat faptul că acest raţionament se face inclusiv în cazul 
persoanei care nu are salariu în economia primală (este şomer) – caz în care se ia în calcul 
indemnizaţia de şomaj –  sau salariul respectiv are valoare nulă dacă persoana a ieşit din perioada de 
indemnizare, cât şi orice alte categorii de venituri, inclusiv profitul propriu-zis. 

ii. impozitele şi taxele eludate: . Acestea se referă la orice obligaţii bugetare, faţă de orice buget public 
(buget de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, contribuţii pentru asigurări de sănătate, fond de 
şomaj, fonduri speciale etc.). Pentru cazul economiei duale înregistrate şi subraportate, va fi vorba 
despre diferenţa dintre impozitele şi taxele legal datorate şi cele aferente raportării, adică, mai 
general, . 

                                                           
prag, aici au loc cele mai numeroase efecte economice perverse şi, lucru foarte important, toate aceste fenomene se produc 

în modalităţi fuzzy. Opinăm, în acord cu notaţiile făcute în lucrarea noastră „Fenomenul inerţial în procesul economic”, 

Ed. Economica, Buc., 2001, că, tot în economia osmotică au loc cele mai interesante şi intense fenomene de capilaritate 

economică. Nu este exclus ca o elaborare teoretică mai consistentă să stabilească faptul că, în esenţă, tranziţia dintre 

economia primală şi cea duală (în ambele sensuri) reprezintă un fenomen de capilaritate economică sui-generis. 
633 În acest context, de exemplu, dacă furtul contribuie la acumulare de capital care, apoi, devine sursă de finanţare a 

economiei duale, avem în mod clar de-a face cu o economie duală. Dar dacă furtul respectiv devine sursă de finanţare a 

economiei primale, cum am putea caracteriza acel furt? După cum se poate vedea, lucrurile se complică. În cazul concret 

discutat, considerăm, în acord cu logica dezvoltată aici, că avem de-a face cu o economie duală care a migrat – instantaneu 

– în economia primală, ca rezultat al aversiunii faţă de risc a autorului furtului sau din alte motive imaginabile. 

d
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2. există o serie de costuri (penalităţi) pentru iniţierea unei activităţi economice duale (AED) sau pentru 
evadarea din economia primală în economia duală. Deşi pentru necesităţile analizei empirice de 
cuantificare a economiei duale, aceste costuri vor fi detaliate, în sensul lor generic ele pot fi 
următoarele: 

i. costul deconspirării sau identificării, : se referă la actualizarea riscului ca activitatea sau tranzacţia 
aferentă economiei duale să fie descoperită de către inspectorii guvernamentali şi să fie sancţionată 
(de menţionat că avem în vedere, aici, nu numai aspectul civil, monetar ci şi o evaluare economică a 
eventualităţii unei sancţiuni de natură penală). 

ii. costul acoperirii, : se referă la acele costuri aferente faptului că economia duală trebuie să rămână 
ocultă (limitarea sau eliminarea accesului la piaţa creditului bancar sau la piaţa de capital, dispariţia 
protecţiei antitrust sau împotriva unor acte neloiale sau păgubitoare din partea partenerilor de 
afaceri – pentru firme –  sau renunţarea la protecţia asigurată de lege angajaţilor, la protecţia socială, 
la protecţia muncii ori la alte ajutoare sociale – pentru angajaţi). 

Dacă notăm cu  premiul primit (sau sperat) de către un subiect economic senzitiv care accesează (sau îşi 

propune să acceseze) economia duală şi cu  costul suportat (sau presupus a fi suportat) de către acelaşi 
subiect economic, atunci se poate scrie, succesiv: 

  

  

O condiţie simplă de alegere (decizie) a subiectului senzitiv (numim, cum am spus, pentru nevoile lucrării de 
faţă, drept subiect senzitiv acel subiect economic care realizează o analiză de oportunitate a iniţierii unei 
activităţi economice duale sau a evadării din economia primală în economia duală) este, desigur, aceea a 
egalităţii dintre  şi . Menţionăm că, pentru moment, nu ne interesează comportamentul de deconspirare 

(identificare) a economiei duale, adoptat de guvern (deşi, costul unui asemenea comportament, comparat 
cu evaluarea beneficiilor deconspirării, este un element de decizie important nu numai pentru decizia 
guvernamentală ci şi pentru evaluarea pe care o realizează subiectul senzitiv atunci când îşi face propria 
alegere). 634 

Să analizăm un comportament generic al subiectului senzitiv. Putem avea următoarele tipuri de 
comportamente: 

1. comportamentul de conformare (CC): este comportamentul în care subiectul senzitiv decide să 
acceseze în totalitate economia primală. Comportamentul de conformare poate fi descris astfel: 

                                                                  (1) 

unde  este ponderea economiei primale iar  este ponderea economiei duale în activitatea 

globală a subiectului senzitiv (evident, )  

2. comportamentul de evadare (CE): este comportamentul în care subiectul senzitiv decide să acceseze 
în totalitate economia duală. Comportamentul de evadare poate fi descris astfel: 

                                                           
634 De exemplu, dacă percepţia subiectului senzitiv este că guvernul este depăşit de fenomenologia economiei duale şi că 

intenţiile sau logistica sau determinarea sa în identificarea şi limitarea economiei duale sunt relativ slabe, incoerente şi 

ineficace, atunci valoare lui c se reduce considerabil pentru el iar decizia de accesare a economiei duale se ia chiar la 

valori mai mici ale lui p. 
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                                                                (2) 

3. comportamentul de optimizare (CO): este comportamentul în care subiectul senzitiv alege o anumită 
pondere a activităţii sale în economia primală şi restul în economia duală. Comportamentul de 
optimizare poate fi descris astfel: 

                                                            (3) 

Să notăm cu  funcţia de premiere a subiectului senzitiv, în raport de arbitrajul pe care acesta îl efectuează 
între alocarea resurselor sale totale între economia duală (ED) şi economia primală (EP). Avem de-a face, 
desigur cu o funcţie de tipul funcţiilor de indiferenţă, continuă şi diferenţiabilă, cu următoarele proprietăţi 
matematice:  

 

Să notăm cu  funcţia de cost (penalizare) a subiectului senzitiv, în raport de arbitrajul pe care acesta îl 
efectuează între alocarea resurselor sale totale între economia duală (ED) şi economia primală (EP). Avem 
de-a face, şi de data aceasta, cu o funcţie de tipul funcţiilor de indiferenţă, continuă şi diferenţiabilă, cu 
următoarele proprietăţi matematice: 

Subiectul senzitiv va alege combinaţia optimă de alocare a resurselor între EP şi ED în punctul de tangenţă 
dintre cele două curbe de indiferenţă (Figura 104): 635 

                                                           
635 Totuşi, aici avem de-a face cu cazul în care subiectul economic senzitiv alege între EP şi ED din punctul de vedere al 

aceloraşi bunuri sau servicii. Cazul, mai general dar şi mai frecvent, este însă acela în care substituirea se face simultan 

între EP şi ED dar şi între bunurile produse în EP şi cele produse în ED. Ba chiar s-ar părea că substituirea între bunuri 

conduce, în sens cauzal, la substituirea între EP şi ED. În proiectarea modelului de cuantificare a economiei duale vom 

pleca, de aceea, de la comportamentul de substituire a bunurilor. Se poate analiza, desigur şi posibilitatea, probabil mai 

aproape de realitate, în care subiectul economic, odată ce a accesat economia duală, este stimulat să producă bunuri şi 

servicii „specifice” acesteia (de exemplu, cu caracter criminal), deşi alegerea economiei duale s-a datorat, iniţial doar 

intenţiei de a evita unele costuri fiscale. Este, însă, evident faptul că ne aflăm, deja, în sfera activităţii economice criminale 

care nu poate face obiectul substituirii între EP şi ED. 
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Figura 104. Alegerea optimă a subiectului senzitiv, între EP şi ED 

În continuare urmează a se găsi formele analitice ale funcţiilor  şi  fie pe considerente teoretice fie pe 
considerente empirice. De asemenea, va trebui ţinut seama de faptul că atât premierea cât şi penalizarea 
sunt, probabil, neliniare atât din perspectiva normei guvernamentale cât şi din perspectiva logicii 
comportamentului economic însuşi. După identificarea acestor forme analitice (clase de funcţii), se pot 
realiza o serie de analize calitative privind substituibilităţile/complementarităţile dintre EP şi ED (ca ponderi 
în decizia finală a subiectului senzitiv), elasticităţile normelor de substituţie/complementaritate etc. 

10.6.2. O scurtă analiză calitativă 

Să facem câteva consideraţii privind algebra alegerii, de către subiectul economic senzitiv (individ sau firmă) 
a accesării economiei duale (formale sau informale). 

Vom face câteva notaţii (Figura 105): 

 
Nr. 
crt. 

Variabilă EP ED 

1.  venitul total nominal al firmei (cifra de afaceri)   

2.  
coeficient de determinare a costului non-salarial nominal pe baza costului cu 
salariul 

 

3.  
profitul nominal brut (considerăm că el exprimă şi dimensiunea cifrei de 
afaceri, deci a cotei de piaţă deţinute) 

  

4.  profitul real brut    

5.  
salariul nominal brut (considerăm că reprezintă singurul venit al persoanei, 
deci el este identic cu venitul global) 

  

6.  salariul real brut   
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7.  profitul nominal net   

8.  profitul real net   

9.  impozit pe profit  - 

10.  impozit pe salariu  - 

11.  salariu nominal net   

12.  salariu real net   

13.  rata impozitului pe profit  - 

14.  rata impozitului pe salariu (identică cu rata impozitului pe venitul global)  - 

15.  rata de reducere a cifrei de afaceri, prin evadarea în economia duală  

16.  
rata de scădere a salariului nominal brut, ca urmare a evadării în economia 
duală 

 

17.  rata inflaţiei  

18.  rata de reducere a productivităţii muncii , prin evadarea în economia duală  

19.  rata de creştere a preţurilor ca urmare a evadării în economia duală  

20.  rata reală a dobânzii la finanţarea de pe piaţa monetară  

21.  
rata de creştere a ratei reale a dobânzii la finanţarea ocultă (datorită 
costurilor de acoperire) 

-  

22.  costul real al finanţării  de pe piaţa monetară a ciclului de exploatare    

23.  rata rentabilităţii cifrei de afaceri (pe baza profitului net real din exploatare)   
Figura 105. Notaţii necesare analizei calitative a alegerii economiei duale 

Pe baza notaţiilor de mai sus, se pot scrie, succesiv, câteva relaţii algebrice pentru descrierea diferenţelor 
dintre EP şi ED cu privire la unii indicatori de decizie microeconomică: 

 pentru economia primală: 

o , unde cu  s-a notat 

productivitatea medie a muncii 

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

 pentru economia duală: 
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o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

 pentru procesul de evadare în economia duală: 

o reducerea absolută a productivităţii muncii în economia duală : 

 

o reducerea absolută a costurilor nominale în economia duală: 

 

o reducerea absolută a costurilor reale în economia duală: 

 

o creşterea relativă a costurilor nominale de finanţare externă a activităţii de 
exploatare: 
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o multiplicatorul de ordinul I al economiei duale ( ) 636: 

 

Multiplicatorul de ordinul I al economiei duale exprimă numărul de unităţi ale ratei  rentabilităţii cifrei de 
afaceri în economia duală care revine la o unitate a ratei rentabilităţii cifrei de afaceri din economia 
primală, ca rezultat al evazionării impozitului pe profit. 

Variaţia multiplicatorului de ordinul I al economiei duale, în funcţie de rata de impozitare a profitului în 
economia primală este reprezentată în Figura 106: 

                                           

Figura 106. Variaţia multiplicatorului de ordinul I al economiei duale, în funcţie de rata impozitării profitului în 
economia primală 

 

o multiplicatorul de ordinul II al economiei duale ( ) 637: 

 

Multiplicatorul de ordinul II al economiei duale exprimă numărul de unităţi ale ratei rentabilităţii cifrei de 
afaceri în economia duală care revin la o unitate de rată a rentabilităţii cifrei de afaceri din economia 
primală, ca urmare a evazionării impozitului pe profit şi a economiei de costuri ca urmare a scăderii 
salariului nominal brut în economia duală comparativ cu acelaşi salariu în economia primală. 

                                                           
636 Pentru cazul în care  

637 Pentru cazul în care  
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 reprezintă rata de creştere a multiplicatorului de ordinul II al 

economiei duale în raport cu multiplicatorul de ordinul I, deci  

Variaţia multiplicatorului de ordinul II al economiei duale, în funcţie de rata scădere a salariului nominal 
brut în economia duală comparativ cu salariul nominal brut din economia primală (k) este reprezentată în 
Figura 107: 

             

Figura 107. Variaţia nultiplicatorului de ordinul II al economiei duale în raport de parametrul k 

o multiplicatorul de ordinul III al economiei duale ( ) 638: 

 

o multiplicatorul de ordinul IV al economiei duale ( ) 639: 

                                                           
638 Pentru cazul în care  
639 Pentru cazul în care toţi cei trei parametri:  sunt nenuli 
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o creşterea relativă a salariului real: 

 

Obs.: pentru  obţinem creşterea salariului nominal net: 

 

- pentru  se produce o scădere relativă a salariului nominal net 

- pentru  se produce o creştere relativă a salariului nominal net 

10.6.3. Asupra posibilităţilor de cuantificare a economiei duale 

10.6.3.1. Scurte consideraţii asupra stadiului actual al modelelor de cuantificare 

În sinteză, s-ar putea spune că cercetările efectuate în direcţia cuantificării/măsurării/evaluării economiei 
duale se caracterizează prin următoarele: 

1. sunt, în mod preponderent, elaborate la nivel macro, acceptându-se, din start, o anumită 
imprecizie a măsurării precum şi un anumit grad de agregare a fenomenologiei în cauză. Abia 
recent sa-u făcut auzite propuneri de a se realiza şi evaluări sectoriale sau chiar la nivel 
microeconomic (pe baza argumentului că agregările sunt afectate de bine-cunoscuta eroare de 
agregare 640). 

2. nici unul dintre modelele cunoscute nu realizează, în fapt, o cuantificare a valorii absolute sau 
relative a economiei duale (indiferent de modul de exprimare a acestei valori) ci obţine, mai 
degrabă, o dinamică a economiei duale (considerând ca dat un nivel de referinţă ales şi definit în 
mod arbitrar). 

3. modelele existente nu evaluează economia duală plecând de la structura ei (şi, ca urmare, de la 
cauze – variabile independente – diferite) ci aceasta este tratată în mod global, variabila 
independentă selectată fiind considerată explicativă pentru întregul fenomen economic dualist. 

4. variabilele independente utilizate (chiar în maniera supersimplificată menţionată la pct. 3 de mai 
sus) sunt definite într-un mod simplist, ceea ce generează posibilitatea ca acestea să nu aibă 
acţiunea cauzală aşteptată sau preconizată, pe de o parte precum şi pe aceea de a nu exprima în 
întregime fenomenul abordat, pe de altă parte. 

5. toate modelele dezvoltate până în prezent (cu excepţia modelelor bazate pe interviu sau, parţial, 
a celor bazate pe extrapolări) sunt fundamentate pe ipoteza identificării şi măsurării 
discrepanţelor (dintre cererea de monedă-numerar şi depozitele monetare, dintre cererea de 
muncă şi oferta de muncă, dintre cheltuielile totale şi veniturile totale etc.). 

                                                           
640 Vezi cunoscutul „paradox al economisirii”. 
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6. unele modele sunt dezvoltate plecând de la efectele economiei duale în economia globală (de 
exemplu, modelele de tip monetar), altele pleacă de la cauzele migraţiei din economia primală 
în cea duală sau de la cauzele instituirii directe a economiei duale (de exemplu, modelele bazate 
pe analiza pieţei muncii sau cele bazate pe efectul presiunii fiscale), iar altele extrapolează, pur 
şi simplu, constatări empirice zonale sau conjuncturale. 

7. în general, cu unele variaţii particulare, în literatura de specialitate sunt prezente următoarele 
tipuri de abordări/modele destinate evaluării/cuantificării economiei duale: 

a) modelul (metoda) monetar(ă):  

- se bazează pe analiza mărimii şi structurii cererii de monedă, considerând că creşterea 
cererii de monedă-numerar exprimă necesităţi ale extinderii economiei duale. 

- există mai  multe variante ale modelului monetar: 

i. modelul Gutman (modelul iniţial): model bazat pe stocul de monedă. 

ii. modelul Laurent: model bazat pe fluxuri. 

iii. modelul Tanzi: model extins al celor două modele anterioare. 

iv. modelul Feige (al tranzacţiilor): model bazat pe compararea veniturilor şi 
cheltuielilor globale. 

v. modelul „big-bill”: model bazat pe structura emisiunii (cererii) de monedă 
centrală. 

b) modelul (metoda) pieţei muncii: 

- se bazează pe compararea cererii de muncă cu oferta de muncă, evidenţiind, îndeosebi, 
veniturile din muncă, neobservate, ale angajaţilor. 

c) modelul (metoda) sondajului statistic: 

- procedează la intervievarea unui eşantion de subiecţi reprezentativi, cu privire la 
aprecierile pe care aceşti subiecţi le au referitor la fenomenologia economiei duale. 

d) modelul (metoda) fiscal(ă): 

- se bazează pe evaluarea impactului pe care-l are presiunea fiscală (de fapt, variaţia ei, 
atât ca intensitate cât şi ca structură) asupra deciziei de accesare a economiei duale. Deşi 
se fundamentează pe studiul comportamentului individual, modelul fiscal are 
îndreptăţire ştiinţifică pentru a fi utilizat la nivelul economiei agregate. 

- există două variante ale modelului fiscal:  

i. modelul evaziunii fiscale 

ii. modelul curbei Laffer 

10.6.3.2. Câteva sugestii metodologice 

Economia duală este un însoţitor permanent al economiei primale, şi asta în primul rând datorită funcţiilor 
pe care ea le îndeplineşte în complementarea sau substituirea economiei primale. Economia duală este, 
aşadar, inevitabilă. Importantă este nu lichidarea ei (imposibilă) ci înţelegerea, monitorizarea, utilizarea şi 
restrângerea ei în limite funcţionale. Economia duală este un răspuns al sistemului economic la actul de 
management guvernamental. S-ar putea spune că, cu cât economia duală este mai extinsă, cu atât 
managementul guvernamental este mai slab. Ceea ce economia duală semnalizează poate şi trebuie 
folosit nu numai pentru perfecţionarea actului guvernamental dar, pe termen mediu şi lung, chiar pentru 
restrângerea economiei duale înseşi. Chiar dacă economia duală este rezultatul calităţii instituţionale a 
societăţii, menirea ei este să devină inutilă: prin utilizarea funcţiilor şi semnalelor transmise de economia 
duală, aceasta poate fi redusă la o limită sub care (asemenea altor variabile macroeconomice cum ar fi 
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rata inflaţiei sau rata şomajului) se poate considera că nu există. O argumentare chiar mai curajoasă ar 
putea demonstra că costurile cu care economia duală semnalează inadvertenţe instituţionale sau 
economice sunt cele mai mici posibile. Mai mult decât atât, s-ar putea arăta că riscurile pe care economia 
subterană şi le ia pentru a exploata inconsistenţele instituţionale comportă costurile cele mai mici pentru 
societatea formală. 641 

În contextul celor de mai sus, am dori să facem câteva sugestii în privinţa eforturilor teoretico-
metodologice de identificare şi cuantificare a economiei duale: 

a) economia duală nu poate fi măsurată cu acurateţe; important, însă, este faptul că nici nu este 
nevoie de o asemenea acurateţe (ea ar implica eforturi analitice considerabile, precum şi eforturi 
costisitoare de informare şi întreţinere a bazelor de date specifice, concomitent cu o relevanţă 
minoră a rezultatelor „exacte” obţinute). Pe baza celor de mai sus, opinăm următoarele: 

- modelele de evaluare/cuantificare a economiei duale trebuie să rămână cele macro. 
Investigaţiile sectoriale sau micro vor fi necesare ca lucrări pregătitoare şi doar pentru a 
identifica funcţii de comportament sau variabile independente care, apoi, să fie agregate 
şi „netezite” la nivel global. Eventual aceste ultime investigaţii vor putea fi utilizate 
pentru testarea modelului macro. 

- nu este posibilă (cu suficientă garanţie ştiinţifică) determinarea mărimii (absolute, 
relative sau sub orice altă formă indirectă) a economiei duale, dar nici acest lucru nu este 
necesar (cel puţin, din perspectiva intereselor politicii guvernamentale) ci este suficient 
să se obţină evaluări privind dinamica (îndeosebi ciclicitatea) şi, mai ales, structura 
economiei duale. 

- pe baza rezultatelor de la punctul anterior, este suficient dacă se pot modela funcţii 
macroeconomice de comportament al celor mai importanţi actori economici (individul 
ofertant al muncii, firma non-financiară, firma financiară, guvernul). 

b) metoda determinării discrepanţelor (dezvoltată, aproape în exclusivitate, până în prezent) ar 
putea fi înlocuită, din punctul de vedere filosofic sau al metodologiei generale de cercetare, cu 
metoda determinării perturbaţiilor pe care economia duală le produce asupra economiei primale 
sau asupra economiei globale. Deşi în ambele cazuri este necesară stabilirea unui benchmark, se 
pare că, în ceea ce priveşte metoda determinării perturbaţiilor, acest benchmark ar putea fi mai 
credibil. În plus, în cadrul metodei determinării perturbaţiilor, s-ar putea dezvolta mult mai 
eficient una dintre direcţiile în care cercetarea în domeniu este angajată şi anume metoda 
modelării fuzzy. 642  

c) modelarea economiei duale va trebui să ia în considerare, în mod explicit, variabilele implicite 
(îndeosebi cele fiscale dar şi cele monetare sau cele care privesc perioada post-activă a 
indivizilor). Raţionamentul marginal şi impactul variabilelor implicite sunt răspunzătoare, 
probabil, de cea mai mare pondere în decizia de accesare a economiei duale de către indivizi sau 
firme. 

d) considerăm că şomajul (cauză şi efect, în acelaşi timp, al economiei duale) va trebui considerat 
în varianta sa activă, care să ţină seama, în proiectarea modelului de căutare a unui loc de muncă, 
pe lângă indemnizaţia de şomaj, şi  de durata şomajului, pe de o parte,643  precum şi de timpul 
de lucru (complet sau parţial), pe de altă parte. 

                                                           
641 Vezi şi consideraţiile lui Gary Becker cu privire la funcţia de pierdere socială (sau de bunăstare socială). Autorul 

extinde analiza economică a comportamentului ilegal, de la gestionarea externalităţilor negative şi la cea a gestionării 

externalităţilor pozitive. 
642 De asemenea, s-ar putea dezvolta modele bazate pe teoria inerţialităţii (inclusiv a efectelor perverse şi a pragurilor – 

pe care, de altfel, şi teoria fuzzy le ia în considerare într-o modalitate specifică ), teorie schiţată de autor în lucrarea 

„Fenomenul inerţial în procesul economic”, Ed. Economică, Bucureşti, 2001. 
643 Vezi şi studiul „Asupra măsurării şomajului agregat” în lucrarea „Reflecţii economice I”, publicată de autor la Ed. 

Fundaţiei „România de Mâine”, Buc., 2001, precum şi în periodicul „Oeconomica” nr. 2/2001. 
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e) nu ar fi lipsit de interes să se identifice modele structurale (de tip scor) care să poată determina 
riscul (sau înclinaţia sau probabilitatea) de accesare a economiei duale de către indivizi sau firme. 
Aceste modele de tip scor ar putea fi extinse pentru a determina un cost al intrării în economia 
duală (sau al părăsirii economiei primale) sau un cost al reintrării din economia duală în economia 
primală. Aceste informaţii ar putea fi de o deosebită utilitate pentru actul guvernamental de 
gestionare a drenării economiei duale spre economia primală, prin instituirea unui sistem de 
premiere care să compenseze costurile menţionate. 644 

f) pe baza unor modelări fuzzy (sau pe baza determinării unor praguri funcţional-structurale, în 
contextul teoriei inerţialităţii) s-ar putea determina frontiera economiei duale şi, corelativ, 
indicatori de dinamică a acestei frontiere, pe orizontală sau pe verticală. 

g) cunoscutele efecte de venit şi efecte de substituţie pot constitui ancore metodologice de cea mai 
mare importanţă pentru studierea comportamentului raţional de alegere a accesării economiei 
duale. 

h) complexificarea modelelor de evaluare a economiei duale ar trebui să conducă la luarea în 
considerare şi a unor variabile calitative, de natură psihologică (cum ar fi. percepţia indivizilor şi 
a firmelor cu privire la capacitatea şi determinarea guvernului de a monitoriza şi contracara 
economia duală; spiritul de imitaţie – dacă cei care fraudează nu păţesc nimic sau suportă un 
cost mai mic decât beneficiul obţinut din fraudare, atunci de ce să n-o fac şi eu?; percepţia 
indivizilor şi a firmelor conform căreia economia duală este extinsă sau este în extindere; 
preferinţa/aversiunea pentru risc a subiecţilor economici senzitivi etc.), variabile care pot avea 
un impact deosebit asupra deciziei de accesare a economiei duale, dincolo de raţiunile de ordin 
economic. 

i) economia duală ca atare este rezultanta a trei procese care se petrec permanent: a) apariţia de 
activităţi economice direct în economia duală; b) migraţia din economia primală în cea duală; c) 
revenirea din economia duală în economia primală. 645 

În ceea ce privește modelul de raţionalitate economică implicat în alegerea economiei duale, vom spune 
următoarele: 

În primul rând, considerăm că, din punctul de vedere al subiectului economic senzitiv, este vorba despre o 
alegere raţională, bazată pe calculul economic, care are la bază comparaţia între venitul obtenabil din 
activităţi specifice economiei primale (sau din lipsa de activităţi lucrative) şi venitul obtenabil din activităţi 
specifice economiei duale. Cazul lipsei de activităţi lucrative va fi luat în considerare atunci când se va analiza 
emergenţa directă a economiei duale, iar cazul comparării veniturilor în cele două categorii ale economiei 
globale va fi luat în considerare atunci când se va analiza migraţia subiectului economic senzitiv din economia 
primală în cea duală (şi invers). 

În al doilea rând, tot din perspectiva subiectului economic senzitiv, considerăm că „înclinaţia” spre accesarea 
economiei duale (fie direct, fie prin migraţiune din economia primală) depinde, concomitent de factorul 
economic menţionat mai sus precum  şi de un factor psihologic care reuneşte o serie de atitudini ale 
subiectului senzitiv cum ar fi: preferinţa pentru risc, frustrări sau complexe de natură socială sau personală, 
spirit de imitaţie (factorul de contagiune), inadaptabilitatea la un comportament transparent dar supus 
competiţiei în economia primală etc.. De asemenea, nu este exclusă nici acţiunea unui factor care ar putea fi 
denumit factorul de eroare a evaluării şi care cuprinde situaţiile în care subiectul economic senzitiv este de 
bună credinţă dar lipsa de informare (sau inducerea în eroare de către alţi subiecţi senzitivi) îl determină să 
acceseze economia duală. 

                                                           
644 Se pare că nu atât asprimea pedepsei cât probabilitatea de a fi identificat contează în decizia subiectului economic de 

a accesa economia duală precum şi în comportamentul său de a reintra în economia primală. 
645 Acesta este motivul pentru care va conta, din perspectiva politicii guvernamentale de gestionare a economiei duale, 

mai puţin mărimea ei absolută cât ponderea acesteia în economia globală (sau, mai uzual, raportul de intensitate dintre 

economia duală şi economia primală) 
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În al treilea rând, din perspectiva guvernului (considerat ca instanţa de control, identificare, monitorizare, 
limitare şi, la limită, eradicare a economiei duale) există, de asemenea, un raţionament de alegere: guvernul 
evaluează, pe de o parte, costurile sociale (în sensul de pierderi individuale şi colective) ale funcţionării 
economiei duale iar, pe de altă parte, costurile sociale (în sensul de cheltuieli bugetare) aferente gestionării, 
în sens larg, a economiei duale. Desigur, guvernul nu-şi poate permite un raţionament bazat în exclusivitate 
pe costul de oportunitate, deoarece el are obligaţii derivate din contractul social generic, dar, pentru 
moment, putem restrânge bazele raţionamentului guvernamental la compararea celor două categorii de 
costuri. 

În al patrulea rând, considerăm că efectele economiei duale, vizibile prin măsurători efectuate în economia 
primală, nu pot conta decât ca semnale ale existenţei, funcţionării, structurii şi dinamicii (inclusiv în ceea ce 
priveşte ciclicitatea) acestei economii şi nicidecum ca bază de pornire pentru cuantificarea/evaluarea 
economiei duale. Această poziţie se bazează pe observarea faptului că incidenţa economiei duale în formarea 
diferitelor variabile macroeconomice luate drept factori de cuantificare (ponderea lui M1 în totalul masei 
monetare, diferenţa dintre venituri şi cheltuieli, diferenţa dintre cererea şi oferta de muncă etc.) este cu totul 
discutabilă, atât sub aspectul cantitativ cât şi sub cel al relevanţei calitative (mărimea acestor variabile, sau 
dinamica lor, pot fi rezultatul şi al altor fenomene economice decât economia duală). În acest sens, 
considerăm că un model de cuantificare a economiei duale ar trebui să se bazeze pe analiza 
comportamentului subiectului economic senzitiv în raport de balanţa costuri/beneficii generate, în mod 
concurenţial, de economia primală, respectiv economia duală. Considerăm, cu alte cuvinte, că evaluarea 
economiei duale va trebui să se bazeze pe evaluarea comportamentului de accesare a acestei economii de 
către subiectul senzitiv. Pentru identificarea şi măsurarea altor determinaţii ale economiei duale, în afara 
celei cantitative, considerăm utilă analiza perturbaţiilor determinate de funcţionarea economiei duale asupra 
unor parametri standard (sau norme acceptate ori uzuale) specifici economiei primale. 

Atât din punct de vedere teoretic cât şi din perspectiva politicii guvernamentale de gestionare a economiei 
duale, există o serie de determinaţii (cantitative, structurale, calitative şi de dinamică) care ar trebui 
identificate şi măsurate/evaluate prin modelul care ar urma să fie elaborat. Enumerăm, cu titlu 
exemplificativ, câteva dintre aceste determinaţii: 

1. Determinaţii cantitative 

1.1)   mărimea PIB realizat în economia duală. 

1.2) dimensiunea pieţei economiei duale, pentru diferite categorii de bunuri sau  
        servicii 

1.2.1) bunuri sau servicii specifice economiei duale 

1.2.2) bunuri sau servicii comune economiei duale şi economiei primale. 

1.2.3) bunuri sau servicii alterate. 646 

1.3) rata de ventilare a economiei duale. 647 

1.4) rata de contagiune a economiei duale. 648 

1.5) rata naturală a economiei duale. 649 

                                                           
646 Se referă la bunuri sau servicii din economia primală care sunt supuse la modificări ale substanţei sau ale identităţii 

(aşa-numitele produse contrafăcute sau falsificate). Evident, din perspectiva tipologiei economiei duale acceptate în 

prezenta lucrare, acest caz se încadrează în economia duală ilegală (EDI – S*0**0). 
647 Măsoară ieşirile şi intrările din/în economia duală, în condiţiile menţinerii ponderii acesteia în totalul economiei 

globale pe o curbă de indiferenţă. 
648 Măsoară creşterea economiei duale prin imitaţie şi nu prin determinaţii cauzale raţionalizabile. 
649 Acea pondere a economiei duale în economia globală sub care, din punctul de vedere al calcului economic 

guvernamental (al comportamentului guvernamental) nu vor mai fi întreprinse acţiuni de depistare, eradicare, primalizare 

sau monitorizare. 
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1.6) pragul natural al economiei duale. 650 

1.7) pragul sustenabil al economiei duale. 651 

2. Determinaţii structurale 

2.1) structura economiei duale pe sectoare, ramuri sau subramuri ale economiei. 

2.2) structura economiei duale pe economie de completare (de complementaritate) sau  
       de înlocuire (de substituibilitate) 

2.3) structura economiei duale pe bunuri şi servicii specifice sau comune cu cele din  
       economia primală. 

2.4) structura economiei duale pe cele trei categorii fundamentale:  

2.4.1) economia duală ilegală – EDI (S*0**0) 

2.4.2) economia duală legală neînregistrată – EDLN (S*00*0) 

2.4.3) economia duală legală înregistrată şi subraportată – EDLIsR (S*1100) 

3. Determinaţii calitative 

3.1) cauzalităţi generale şi specifice ale accesării economiei duale 

3.2) coeficientul de internalizare/externalizare a economiei duale. 652 

3.3) coeficientul de conectare a economiei duale. 653 

4. Determinaţii de dinamică 

4.1) ciclul greu al economiei duale. 654 

4.2) ciclul conjunctural al economiei duale. 655 

4.3) oscilaţii sezoniere ale economiei duale. 

 
  

                                                           
650 Acea pondere a economiei duale în economia globală peste care, din punctul de vedere al calcului economic al 

subiecţilor senzitivi (al comportamentului subiecţilor senzitivi) aceasta nu va mai creşte. 
651 Acea pondere a economiei duale în economia globală care este rezultatul stabil al compromisului între pragul natural 

şi rata naturală a economiei duale. 
652 Măsoară gradul în care economia duală foloseşte infrastructura generală a economiei primale sau, dimpotrivă, îşi 

creează propria infrastructură (de ex., firmele-căpuşă care parazitează marile companii de stat au un grad mare de 

externalizare, în timp ce casele ilegale de jocuri sau de toleranţă au un grad ridicat de internalizare. 
653 Se referă la gradul în care economia duală realizează schimb economic cu economia primală (atât sub aspectul intrărilor 

cât şi sub aspectul ieşirilor). Astfel, pot exista situaţii în care economia duală este duală numai în sensul intrărilor 

(aprovizionărilor), în timp ce obiectul producţiei, procesul de producţie precum şi comercializarea rezultatelor producţiei 

să fie de natura economiei primale. Şi invers, pot exista activităţi duale numai în sensul ieşirilor (comercializării 

rezultatelor producţiei), în timp ce intrările şi procesul de producţie sunt de natura economiei primale, etc. 
654 Măsoară ciclicitatea economiei duale determinată de factori cauzali permanenţi (eşecul generic al statului, structuri  

psiho-sociologice ale subiecţilor economici, nucleul normativ stabil etc.). 
655 Măsoară ciclicitatea economiei duale determinată de factori cauzali conjuncturali (care stimulează comportamentul de 

accesare a economiei duale în mod specific: o normă, o instituţie, o situaţie politică, socială sau militară, un fenomen de 

contagiune etc.) 
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11. IMPULSUL FISCAL ÎN ECONOMIA MONETARĂ 

Structura naţională a economiilor moderne pare a fi, încă, structura cea mai viabilă, atât din perspectivă pur 
economică (bazată pe criterii de eficacitate şi eficienţă) cât şi din perspectivă culturală (bazată pe criterii de 
istoricitate şi identitate). Deşi dezbaterile cu privire la globalizare au drept ţintă şi diluarea importanţei 
structurilor naţionale de organizare şi desfăşurare a activităţii economice, se pare că optimismul 
susţinătorilor proceselor de globalizare este exagerat şi că, de fapt, este vorba doar despre intrarea într-o 

nouă etapă calitativă a internaţionalizării schimbului de activităţi economice naţionale [1]656. Aceasta face 
ca instituţia sau norma de sorginte şi cu ţintă naţională să aibă, încă, un rol foarte important în generarea şi 
gestionarea comportamentelor economice. [2]  

Activităţile economice moderne, indiferent de forma sau scara de organizare, se desfăşoară într-o matrice 
instituţională sau normativă generată de structurile abilitate cu construcţia şi administrarea instituţională 
(generic, se poate vorbi aici despre guvern, dar la fel de justificat se poate evoca banca centrală, o bancă 
comercială, o autoritate publică locală). Deşi instituţionalismul modern depăşeşte viziunea limitată la 
instituţia codificată (prin care se înţelege, în genere, instituţia formală) în studiul de faţă nu vom lua în 
considerare instituţiile informale, deoarece impactul lor asupra analizelor efectuate şi rezultatelor pe care le 
scontăm nu este relevant (mai bine zis, impactul lor nu este diferit calitativ de cel al instituţiilor codificate). 

Prin urmare, într-o primă viziune asupra fenomenologiei activităţii economice încadrate de graniţa 
economică naţională, putem nota că există o „gramatică” a acestei fenomenologii  [3], gramatică constituită 
din structura instituţională a societăţii şi pe care orice subiect economic acţional trebuie s-o respecte. De 
menţionat faptul că această gramatică nu este generată de considerente de eficacitate economică, ea nu 
este, deci, o gramatică vizând performanţa ci este, mai degrabă, una vizând administrarea interesului general 
şi rezolvarea conflictelor potenţiale între acest interes general şi interesele particulare ale subiecţilor 
economici acţionali.  

În studiul de faţă vom fi interesaţi, aşadar, tocmai de modul în care sunt generate normele şi instituţiile  [4] 
cu privire la activitatea şi comportamentele economice, de sintaxa prin care aceste norme şi instituţii îşi 
transmit constrângerile/stimulentele, de tipologia lor ca şi, într-o oarecare măsură, de „viaţa” respectivelor 
norme şi instituţii, adică de secvenţa temporală pe care ele sunt active şi, mai ales, îşi exercită, cu un grad de 
fiabilitate acceptabil (de regulă, prestabilit), influenţa „programată”. 

Generalitatea problemei enunţată în paragraful anterior va fi restrânsă la problematica instituţiei fiscale, 
adică la acele constructe oficiale (codificate) ale structurilor statale abilitate, care vizează economia reală. 
Deşi este evident faptul că o instituţie fiscală are interferenţe (atât cauzale cât şi structural-funcţionale) cu 
toate celelalte categorii posibile de instituţii similare (îndeosebi cu instituţia monetară), din considerente 
metodologice  vom pune între paranteze, în sens husserlian, această chestiune.  

Principalele întrebări la care studiul de faţă va încerca să propună răspunsuri sunt, în principal, următoarele: 

- ce este un mecanism de transmitere a unui impuls instituţional oarecare; 

- ce particularităţi prezintă mecanismul de transmitere a impulsului fiscal; 

- care este semantica impulsului fiscal (care este relaţia dintre instituţia fiscală proiectată sau/şi 
implementată şi obiectul economic vizat, din perspectiva intenţionalităţii subiectului instituţiei); 

- care este tipologia generică a instituţiilor fiscale şi, ca urmare, care este tipologia impulsului fiscal 
generic; 

- care este sintaxa impulsului fiscal (care este mecanismul specific prin care instituţia fiscală se 
integrează în matricea instituţională preexistentă, în ce măsură şi cu ce impact noua instituţie fiscală 
modifică matricea instituţională preexistentă, cum anume se produce impactul anticipat al instituţiei 
fiscale asupra obiectului economic vizat, etc.); 

                                                           
656 Cu această notaţie trimitem la secţiunea Note, comentarii, referinţe bibliografice, nr de ordine [𝑥], de la sfârşitul 

studiului. 
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- care este pragmatica impulsului fiscal (care este relaţia dintre instituţia fiscală şi modalitatea 
concretă în care ea este implementată, adică relaţia dintre instituţia fiscală, pe de o parte şi iniţiatorul 
ei, pe de altă parte ca şi relaţia dintre instituţia fiscală, pe de o parte şi destinatarul ei, pe de altă 
parte; aici va fi vorba, aşadar, despre o analiză a impactului instituţiei fiscale asupra 
comportamentului subiecţilor economici acţionali sau/şi normativi). 

Se ştie că, dată fiind, în general, o normă oarecare, N, ea poate avea patru determinaţii:  
a) determinaţie gnoseologică; b) determinaţie axiologică; c) determinaţie acţională;  
d) determinaţie formală. Nu vom fi interesaţi, deocamdată, decât de determinaţia acţională a normei 
(instituţiei), adică de relaţia pe care instituţia respectivă o generează sau o administrează în legătură, pe de 
o parte, cu emitentul (autoritatea normativă) iar, pe de altă parte, cu destinatarul ei. Să specificăm că avem 
în vedere instituţii (norme) autentice (şi nu pseudo-norme). Prin norme autentice înţelegem normele care se 
referă la posibilul deontic, adică la acele stări ale destinatarului normei care nu sunt nici stări necesare657 nici 
stări imposibile acţional.658 (Figura 108): 

 

Figura 108. Spaţiul instituţionalizării (normării) 

În genere, normarea poate fi pozitivă (se instituţie o obligaţie), negativă (se instituie o interdicţie) sau pasivă 
(se acceptă o permisiune). În practică normarea pasivă nu se întâlneşte ca atare, norma pasivă rezultând din 
abţinerea autorităţii normative de a stabili obligaţii sau interdicţii.659 

Odată o instituţie (normă) generată sau implementată, subiectul acţional poate avea 6 comportamente 
raţionale (2 dintre cele 8 posibile reprezintă inconsistenţe normative, adică contradicţii generate de 
incompetenţa autorităţii normative) (Figura 109): 

- legalitatea execuţiei (cazurile 1 şi 2) 

- legalitatea non-execuţiei (cazurile 5 şi 8) 

- ilegalitatea execuţiei (cazul 4) 

- ilegalitatea non-execuţiei (cazul 6) 

- inconsistenţă normativă (cazurile 3 şi 7) 

                                                           
657 Aici, în sensul filosofic al termenului, adică acele stări care se produc de la sine, cu necesitate implacabilă şi care nici 

nu pot fi împiedicate, pe cale acţională, să se producă. 
658 Deşi sfera posibilului acţional (sau, ceea ce este, metodologic, similar, sfera imposibilului acţional)  are, în general, 

caracter istoric, ignorăm aici complicaţiile generate de această particularitate, deoarece prin asta nu reducem din 

generalitatea discuţiei. 
659 De altfel, din punct de vedere logic, dacă notăm obligaţia cu O, interdicţia cu I şi permisiunea cu P, se poate scrie, 

respectiv: ; . IP  IOP 
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Figura 109. Cazurile de legalitate şi ilegalitate în executarea sau non-executarea acţiunii economice generate de o 
instituţie (normă) 

 

Cazurile de inconsistenţă normativă nu sunt superflue din perspectiva interesului prezentei lucrări, deoarece 
un impuls fiscal care este grevat de o asemenea caracteristică va avea, totuşi, impact, deseori foarte 
important şi de multe ori generator de efecte perverse. Cu toate acestea, vom avea în vedere, în general, 
acele instituţionalizări fiscale care sunt consistente normativ660. 

Nu vom fi interesaţi nici de tehnica de normare propriu-zisă, plecând întotdeauna de la ipoteza existenţei 
unei norme ca de la un dat exogen. Aşadar, procesul intern de normare va fi considerat o cutie neagră din 
perspectiva interesului lucrării de faţă. Aceasta înseamnă, încă, faptul că luăm în considerare doar autorităţi 
normative competente. 

11.1. Asupra mecanismului de transmitere în economia de piaţă 

Aşa cum am menţionat mai sus, în economia de piaţă există un element privilegiat, din punctul de vedere al 
autorităţii instituţionale sau al autorităţii normative. Acest element privilegiat este statul, în sens generic, sau 
guvernul, într-un sens mai precizat. Vom numi, în continuare, aceste element privilegiat: autoritate 
normativă. Din punct de vedere conceptual, o autoritate normativă se caracterizează prin următoarele: 

- este investită în această poziţie privilegiată prin normă661  

- competenţa (materială, teritorială etc.) în materie normativă este statuată 

- constituirea culturală a autorităţii normative are la bază relaţia de putere 

- este o autoritate normativă empirică (emite norme contingent inteligibile662) 

Dacă autoritatea normativă, în baza consideraţiilor de mai sus (cel puţin în materie fiscală) este unică663, 
destinatarii normelor (instituţiilor) fiscale se constituie într-o reţea funcţională şi teritorială diversă. În 
consecinţă, pare justificat să emitem conjectura că instituţia (norma) de orice gen ar fi, este proiectată şi 
implementată de autoritatea normativă iar efectul ei (atât cel scontat cât şi cel efectiv) se manifestă la nivelul 

                                                           
660 Avem, desigur, aici în vedere o consistenţă intrinsecă, deoarece nu putem analiza consistenţa unei instituţii (norme) 

noi cu tot prezentul normativ. Chiar dacă s-ar putea face o asemenea analiză, ea nu introduce noutăţi din punctul de vedere 

al interesului nostru, întrucât impulsul fiscal există şi în acest caz şi el se va modela conform realităţii normative induse 

de norma nouă. 
661 Pot exista, desigur, şi autorităţi normative substatale, cum ar fi o autoritate publică locală (care este investită astfel tot 

prin normă) sau autorităţi normative non-statale, cum ar fi un consiliu de administraţie al unei firme sau chiar managerul 

acesteia, ori preotul parohial (care este investită ca atare tot prin normă). Nu luăm aici în considerare autorităţi normative 

care nu sunt investite prin normă (ex.: părinţii sau autorităţile ştiinţifice ori morale). 
662 Norme contingent inteligibile înseamnă norme verificabile (în pozitivismului) şi amendabile la nivelul autorităţii 

normative originare. De fapt, o autoritate normativă non-empirică nu poate fi decât o autoritate normativă divină. 
663 Nu are relevanţă, aici, faptul că structurile guvernamentale centrale (în speţă, structurile centrale ale Ministerului 

Finanţelor Publice) au substructuri, pe diverse criterii, generate de procesele de descentralizare sau/şi deconcentrare. 
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analitic al destinatarilor (subiecţilor economici). Ca atare, vom numi aceşti destinatari ai instituţiei (normei) 
drept ţinte normative. Este de discutat aici dacă, din punct de vedere conceptual (dar, mai ales, din punct de 
vedere operaţional sau instrumental), este potrivit să numim ţinte normative subiecţii economici care sunt 
destinatarii instituţiei (normei) sau ar fi mai corect să numim astfel obiectivele (în cazul nostru, de tip fiscal) 
urmărite de autoritatea normativă. Prezentăm câteva argumente în favoarea primei variante: 

- obiectivele fiscale sunt atinse prin intermediul subiecţilor economici şi anume prin intermediul 
comportamentului lor economic (în speţă, fiscal); ca urmare, nu obiectivul în sine condiţionează în 
mod preponderent mecanismul de transmitere al impulsului normativ (deşi trebuie acceptată şi o 
anumită influenţă din perspectiva obiectivului) ci, mai degrabă „mediul” economic prin care trebuie 
să se transmită acel impuls normativ, adică subiecţii economici destinatari ai instituţiei (normei); 

- realizarea unuia şi aceluiaşi obiectiv instituţional depinde, în mod fundamental, de caracteristicile de 
comportament economic ale subiecţilor economici destinatari ai instituţiei (normei), ceea ce 
conduce la ideea că, de fapt, structura de comportament economic al subiecţilor economici este 
determinantă în transmiterea „mesajului” normativ; 

- „obiectivul normativ” (în speţă, „obiectivul fiscal”) nu reprezintă altceva, din punct de vedere 
conceptual, decât o structură de comportament al subiecţilor economici, care să îndeplinească 
anumite caracteristici: stabilitate, coerenţă, convergenţă cu alte obiective corelative, accesibilitate, 
previzibilitate, observabilitate, controlabilitate etc.664 

În contextul de mai sus, avem, deci, un centru privilegiat şi punctual: autoritatea normativă şi un destinatar 
neprivilegiat şi difuz: ţinta normativă665. Într-o primă instanţă, mecanismul de transmitere poate fi descris ca 
acel sistem de structuri, reguli şi proceduri care fac ca instituţia (norma) emisă de autoritatea normativă să 
ajungă, cu un grad rezonabil (preacceptat) de distorsionare, la ţinta normativă. Dacă se pune problema 
posibilităţii distorsionării semnalului normativ, rezultă că trebuie să luăm în calcul cel puţin două probleme 
generate aici: 

a) problema canalului de transmitere a „mesajului normativ”, canal pe care se pot produce 
perturbări de acurateţe, de viteză etc., ale mesajului originar; 

b) problema stratificării, pe diverse criterii, în spaţiu, timp, pe subobiective etc., a ţintei 
normative 

Deşi pare că una dintre problemele enumerate mai sus s-ar putea reduce la cealaltă, (de exemplu, 
stratificarea ţintei normative poate fi considerată echivalentă, din punct de vedere logic, cu generarea de 
canale de transmitere între straturi) preferăm să le tratăm în mod distinct, deoarece impactul lor asupra 
mecanismului de transmitere poate fi distinct. Până aici avem, de fapt, o problemă clasică de descriere a unei 
comenzi (impuls) într-un sistem cibernetic, descriere care poate fi reprezentată grafic astfel (Figura 110): 

                                                           
664 Nu se pune, desigur, problema banală a unui obiectiv cum ar fi realizarea gradului de colectare a obligaţiilor bugetare 

la un anumit nivel ci aceea, generativă, a unui obiectiv cum ar fi realizarea unui grad satisfăcător de conformare a 

subiecţilor economici la plata obligaţiilor bugetare. 
665 Caracterul difuz al ţintei normative nu implică deloc, desigur, caracterul imprecis al ei. 
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Figura 110. Schema simplificată a transmiterii mesajului normativ 

Întrucât transmiterea mesajului normativ se produce într-un sistem al economiei de piaţă, (sistem care, în 
proporţie covârşitoare, cel puţin în sfera acţiunii economice, nu este un sistem ierarhic – caracteristică 
generată, îndeosebi de libertatea economică, rezultat, la rândul ei, al proprietăţii private asupra resurselor şi 
bunurilor) va trebui să luăm în considerare următoarele aspecte particulare ale mecanismului de transmitere 
în economia de piaţă: 

a) menţinerea gradului de fidelitate a mesajului normativ de-a lungul canalului de transmitere a 
acestuia de la autoritatea normativă la ţinta normativă  (cu alte cuvinte, menţinerea la un nivel 
acceptabil a distorsiunii de transmitere) nu garantează eficacitatea mesajului normativ. Deşi, de 
exemplu, în materie fiscală, mesajul normativ este unul imperativ (el este stabilit, de regulă, prin acte 
legislative) există o multitudine de mesaje normative care nu au caracter normativ (de exemplu, 
multe dintre mesajele normative în materie monetară). Ca atare, receptarea semnalului normativ nu 
echivalează, din punct de vedere praxiologic, cu producerea rezultatelor scontate de autoritatea 
normativă; 

b) chiar în cazul unor mesaje normative imperative (indiferent dacă sunt mesaje normative de obligare 
sau de interdicţie, de a face sau de a nu face), nu este garantată eficacitatea lui asupra ţintei 
normative. Motivele acestei situaţii sunt diverse: b.1) inerţia cu care se modifică, în general, 
comportamentele economice666. Această inerţie poate fi de mai multe feluri (4): de reticenţă (de 
respingere non-raţionalizată a mesajului fiscal): de eludare (de ignorare, într-o modalitate 
raţionalizată, a mesajului fiscal: cazul evaziunii fiscale, de exemplu); de amânare (de acceptare a 
mesajului normativ dar cu condiţia punerii lui în aplicare sau a luării lui în considerare, din perspectiva 
fundamentării deciziei individuale, într-o perioadă ulterioară care poate fi, din punctul de vedere al 
autorităţii normative, neadecvată); b.2) „colorarea” ideologică (din păcate, încă excesivă pentru 
societatea românească) a reacţiei comportamentale a ţintei normative. Această caracteristică poate 
face ca, fără nici o justificare raţională, un anumit semnal normativ să fie ignorat sau deformat sau 
redirecţionat din considerente de apartenenţă politică sau ideologică; 

                                                           
666 Desigur, această inerţie este dependentă de gradul de premiere/penalizare a conformării la norma respectivă dar, în 

general, va exista o reticenţă, de natură psihologică, în primă instanţă, de natura interesului economic, în a doua instanţă, 

cu privire la o normă nouă sau la modificarea unei norme preexistente (de notat că, în terminologia lucrării de faţă, nu 

facem distincţie între apariţia unei norme noi şi modificarea unei norme preexistente, ambele situaţii fiind considerate de 

natura normei noi). 
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c) intervenţia calculului economic de eficienţă a acceptării şi operaţionalizării, la nivelul ţintei 
normative, a mesajului normativ. Această raţionalizare667 poate conduce la perturbarea nu a 
mesajului normativ în sine668 ci la perturbarea (sau, de fapt, la circumscrierea, particularizarea) 
semnificaţiei (sau denotaţiei) pe care el o are sau pare s-o aibă pentru ţinta normativă669; 

d) mesajul normativ, oricare ar fi el, „străbate” drumul de la autoritatea normativă la ţinta normativă 
prin intermediul unui canal (sau sistem de canale, cum vom arăta) reprezentat de piaţă (sau pieţe, 
mai exact). Desigur, această caracterizare este mai adecvată pentru mesajele normative non-
imperative dar ea poate fi acceptată, în general, pentru orice mesaj normativ. Acest aspect este 
foarte important deoarece trimite, în mod nemijlocit, la următoarea idee: semnalul normativ 
primeşte o „validare” sui-generis (cu privire la necesitatea, oportunitatea, adecvarea sa etc.) tocmai 
prin proba pe care o oferă mecanismele de echilibrare specifice pieţelor economice. Prin urmare, 
putem accepta faptul că mesajul normativ este „remodelat” sau ajustat (în sens generic) de 
capacitatea sa de a răspunde în mod adecvat (şi, deseori, în mod eficient) cerinţelor şi criteriilor de 
echilibru dinamic al diverselor pieţe pe care trebuie să se manifeste până ajunge la destinaţia sa: ţinta 
normativă. Nu credem că se poate specula de aici asupra posibilităţii ca un mesaj normativ să aibă 
mai multe ţinte normative. Poate exista, desigur, o anumită stratificare a ţintei normative (aşa cum 
s-a acceptat mai sus) dar nu din perspectiva unui obiectiv dat (ales). Atunci când un anumit obiectiv 
al autorităţii normative poate fi descompus în subobiective (obiective intermediare), fie din punct de 
vedere temporal fie din punct de vedere al complexităţii sau spaţialităţii etc., apare, desigur o 
stratificare a ţintei normative dar numai în accepţiunea mai slabă a arondării fiecărei ţinte la un 
anumit obiectiv (sau subobiectiv). De exemplu, dacă obiectivul autorităţii normative ar fi reducerea 
inflaţiei, atunci banca centrală va creşte rata dobânzii de referinţă (ţinta normativă este, aici, 
reprezentată de băncile comerciale); aceasta va conduce la creşterea ratei de scont (ţinta normativă 
va fi, aici, reprezentată de firmele non-financiare care realizează finanţări externe directe); aceasta 
va conduce la creşterea ratei dobânzii bancare (ţinta normativă va fi, aici, reprezentată de firmele 
non-financiare care realizează finanţări externe indirecte); aceasta va conduce la reducerea masei 
monetare din economie (ţinta normativă va fi, aici, reprezentată de deţinătorii de monedă naţională); 
aceasta va conduce la reducerea ratei preţurilor - echivalentă cu reducerea inflaţiei – (ţinta normativă 
va fi, aici, reprezentată de price-maker-ii sau price-searcher-ii din economie, din perspectiva ofertei). 
Iată, aşadar, că mesajul normativ s-a transmis, pe obiective intermediare, adresând ţinte normative 
diferite, prin intermediul funcţionării la echilibru (sau tinzând, în mod esenţial, spre echilibru) a 
diverselor pieţe economice. În principiu, putem accepta, ca ipoteză metodologică, o corespondenţă 
biunivocă între o anumită ţintă normativă şi o anumită piaţă economică, deşi acest aspect nu trebuie 
absolutizat; 

e) există un lag generat nu de răspunsul ţintei normative la mesajul normativ ci chiar de intervalul 
temporal necesar parcurgerii canalului de transmitere existent între autoritatea normativă şi ţinta 
normativă. O autoritate normativă competentă ia, desigur, în considerare, acest lag iar în această 
lucrare noi vom considera doar autorităţi normative competente (în sensul praxiologic al 
termenului). Ceea ce este important aici este, însă, altceva: cu cât gradul de imperativitate al unui 
mesaj normativ este mai mic, cu atât lag-ul poate fi mai mare şi invers, cu cât mesajul normativ poate 
fi considerat „mai imperativ”, cu atât lag-ul este mai mic670. Acest lag (oarecum obiectiv) se 

                                                           
667 Aici, termenul raţionalizare este utilizat în sensul lui filosofic mai larg, acela al identificării unei justificări, a unei 

explicaţii, a unei descrieri coerente a modului în care decizia de acceptare a mesajului normativ în cauză se corelează cu 

interesele evidente ale ţintei normative. 
668 Precizăm că, în tot cuprinsul lucrării, expresia „mesaj normativ” se referă la denotaţia sa sau, în termeni semiologici, 

la semnificaţia sa. 
669 Este cazul standard al emanării sensului (conotaţiei) din semnificaţie (denotaţie). 
670 Precizăm faptul că aceste asocieri între gradul de imperativitate şi lag sunt cu totul calitative şi categoriale, deoarece 

condiţiile concrete de funcţionare a pieţelor economice într-un context spaţial sau temporal dat, pot induce neregularităţi 

din acest punct de vedere. În acest sens, studiul nostru se va finaliza cu o cercetare empirică asupra mecanismelor de 

transmitere a impulsului fiscal în România aflată în procesul de tranziţie. 
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suprapune peste lag-ul subiectiv (generat de considerentele menţionate mai sus) generând lag-ul 
total al mesajului normativ; 

f) lag-ul dintre momentul lansării mesajului normativ de către autoritatea normativă şi momentul 
receptării sale de către ţinta normativă este direct proporţional cu ponderea proprietăţii private în 
activitatea economică din sistemul economic analizat, deoarece filtrele (criteriile) de analiză şi de 
evaluare a oportunităţii conformării la noua instituţie (normă) sunt mai numeroase şi, mai ales, sunt 
autonome în raport cu autoritatea normativă671; 

g) o ultimă remarcă în materia specificităţii canalelor de transmitere a mesajului normativ în sistemul 
economiei de piaţă este cea referitoare la fetalitatea acestui mesaj. Prin conceptul de fetalitate 
înţelegem gradul de concordanţă (din cele mai diverse puncte de vedere: consistenţă cu matricea 
normativă existentă, consistenţă cu filosofia comportamentală general acceptată de către ţintele 
normative, consistenţă chiar cu aşteptările ţintelor normative – aşteptări calificate fie doar de 
aspectul economic fie, mai general, de aspecte culturale) a mesajului normativ (de data aceasta, este 
importantă mai ales semnificaţia decât sensul mesajului normativ în cauză) cu obiectivele individuale 
ale ţintei normative672. Cu cât un mesaj normativ are un coeficient de fetalitate mai mare, cu atât 
eficacitatea sa, măsurată din perspectiva autorităţii normative, este mai mare şi invers673.  

Pe baza celor de mai sus, putem realiza o descriere mai detaliată, tot la nivel teoretic, a mecanismului de 
transmitere a mesajului normativ674 în sistemul economiei de piaţă.  

Mai întâi vom reţine că, în funcţie de modul de structurare a subobiectivelor şi, deci, a subţintelor normative 
(sau a straturilor ţintelor normative), putem accepta următoarea clasificare a mecanismelor de transmitere: 

a) mecanisme de tip paralel: activarea subobiectivelor (sau a subţintelor normative sau, încă, a 
straturilor diferite ale ţintei normative) se face simultan, prin descompunerea structurală a 
mesajului normativ originar (Figura 111); 

b) mecanisme de tip serial: activarea subobiectivelor (sau a subţintelor normative sau, încă, a 
straturilor diferite ale ţintei normative) se face succesiv, prin transformarea fiecărui subobiectiv 
atins în generatorul unui nou mesaj normativ care, la rândul său, atinge un nou subobiectiv 
ş.a.m.d. (Figura 112); 

c) mecanisme mixte: combinaţii seriale de mecanisme parţiale paralele (Figura 113). 

                                                           
671 De notat faptul că criminalitatea economico-financiară are ca explicaţie de fond decizia ţintei normative de a nu se 

conforma mesajului normativ (chiar în cazul instituţiilor imperative, cum este cazul mesajului normativ fiscal), ca urmare 

a autonomiei generată de proprietatea privată şi în condiţiile comparării costurilor generate de neconformare cu beneficiile 

acestei neconformări. 
672 Este total greşită, în opinia noastră, poziţia care cere preocupare din partea ţintelor normative pentru interesul general, 

prin apelul la considerente non-economice sau la considerente care sunt inconsistente cu interesul individual al ţintei 

normative. Statul nu poate servi mai bine interesul general (care este obiectivul său fundamental, în baza contractului 

social) decât gestionând în direcţia potrivită ansamblul intereselor individuale şi, mai ales, gestionând conflictele inerente 

dintre interesele individuale şi interesul general. 
673 Deşi poate părea bizar, considerăm că fetalitatea unui mesaj normativ este invers proporţională cu evazionismul 

economic (în speţă, cu evazionismul fiscal). Este posibil să se identifice cauze diferite de coeficientul de fetalitate pentru 

comportamentul evazionist dar, în toate aceste cazuri, nu poate fi vorba decât despre cauze aparente care au, în mod cert, 

o cauză generatoare mai profundă şi aceasta este, opinăm, nefetalitatea sau coeficientul scăzut de fetalitate al mesajului 

fiscal. Problema metodologică extrem de dificilă care apare aici este aceea a măsurării coeficientului de fetalitate al 

mesajului normativ, deoarece acest coeficient are nu numai determinări raţionalizabile ci şi determinări culturale. 
674 Vom reveni asupra distincţiei semiotice care trebuie făcută neapărat între semnalul normativ şi semnul normativ, în 

scopul de a descrie fenomenul impulsului normativ (în speţă, a impulsului fiscal). 
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Figura 111. Mecanismul paralel al transmiterii mesajului normativ 
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Figura 112. Mecanismul serial al transmiterii mesajului normativ 

 

Pot exista, desigur şi combinaţii sui-generis ale celor două tipuri standard de mecanisme de transmitere a 
mesajului normativ (în funcţie de condiţiile concrete ale sistemului economic, de strategia specifică a 
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113). 
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Figura 113. Mecanismul mixt al transmiterii mesajului normativ 
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normative fiscale, fie mesaje normative monetare), în acest caz mesajul normativ, în întregul său, fiind 
omogen. 

De exemplu, să presupunem că se doreşte reducerea inflaţiei (ca ţintă agregată). În acest caz, guvernul va 
concepe două mesaje normative de naturi diferite: unul de tip monetar (creşterea ratei dobânzii de referinţă) 
şi unul de tip fiscal (creşterea presiunii fiscale asupra venitului global). În primul caz, subţinta normativă ar fi 
reducerea masei monetare induse prin procesul de monetizare a creditului iar, în al doilea caz, subţinta 
normativă ar fi reducerea cererii agregate prin mecanismul înclinaţiei marginale spre consum keynesiene. Să 
observăm, în treacăt, că mesajul normativ de tip monetar este, la rândul său, integrat într-un mecanism de 
transmitere de tip serial (cu subţinte omogene, deci): rata dobânzii de referinţă influenţează rata scontului, 
care influenţează rata dobânzii bancare active, care influenţează cererea de credite bancare, care 
influenţează masa monetară indusă prin monetizarea creditului, care influenţează masa monetară totală din 
economie, care influenţează rata preţurilor (inflaţia). În mod concret, aceste mecanisme vor fi descrise şi 
analizate în legătură cu impulsul fiscal şi, respectiv cu mecanismele aferente. 

11.2. Conceptul de impuls instituţional în economia de piaţă 

Am vorbit mai sus despre conceptul de mesaj normativ (sau mesaj instituţional). Propunem să facem un pas 
mai departe şi anume să cercetăm conceptul de impuls normativ (sau instituţional).  

În accepţiunea curentă, prin impuls înţelegem un gen de şoc care realizează o activare a unui sistem sau a 
unui subsistem, care creează sau induce o anumită energie sau o anumită propensiune acelui sistem sau 
subsistem. Mai general, în sensul teoriei sistemelor, prin impuls trebuie înţeleasă o variabilă de intrare care 
aspiră la modificarea vectorului de stare a acelui sistem (fie şi cu privire la o singură variabilă de stare). Sensul 
termenului „aspiră” folosit mai sus este acela că impulsul în cauză are capacitatea sau potenţialul (la origine, 
de fapt, este o simplă expectaţie) de a produce schimbarea preconizată, scontată. Nu insistăm aici asupra 
sensului expresiei „are capacitatea”, dar precizăm că acest potenţial trebuie înţeles în toate determinaţiile 
sale posibile (în cele mai multe cazuri este vorba despre o capacitate juridică – de exemplu, în cazul impulsului 
fiscal – dar şi despre capacităţi economice, despre capacitatea de a aduce avantaje – de exemplu, în cazul 
impulsului monetar sau comercial). Desigur că potenţialul de schimbare (mai exact, de inducere a unei 
schimbări) al unui anumit impuls instituţional depinde de mulţi factori (şi, atunci când vom concretiza analiza 
noastră, vom face mai multe precizări în materie) dar reamintim aici doar importanţa deosebită a fetalităţii 
lui.  

Trebuie să decidem, totuşi, asupra unui aspect metodologic important: impulsul normativ reprezintă o 
entitate în sine, cu statut ontologic sau trebuie considerat doar o proprietate a mesajului normativ ? În 
legătură cu această chestiune facem următoarele consideraţii: 

- impulsul normativ nu poate avea existenţă de sine stătătoare, el trebuie considerat un atribut 
(indiferent de scara sau gradul de realizare a acestui atribut) al mesajului normativ. Impulsul normativ 
nu se poate exercita în absenţa unui mesaj normativ, el constituind o pecete, o etichetă care, alături 
de alte proprietăţi ale mesajului normativ, îl particularizează pe acesta din urmă; 

- mai sus a fost pusă în vedere conotaţia de potenţialitate a inducerii schimbării de către impulsul 
normativ; aici am dori să punem în evidenţă şi conotaţia de actualitate a acestuia: o instituţie (sau 
normă) care nu se situează în cazurile de inconsistenţă normativă discutate în Introducere are, prin 
însăşi generarea ei, un impuls normativ (prin termenul “generare” înţelegem implementarea formală 
a normei în structura instituţională a sistemului economic respectiv, de exemplu, prin adoptarea ei 
de către un for legal competent; cât priveşte momentul generării normei, el trebuie considerat a fi 
momentul generic – operaţionalizarea principiului publicităţii – sau un moment stipulat de norma 
însăşi). Impulsul normativ potenţial este asigurat, deci, prin generarea normei, în timp ce impulsul 
normativ actual este asigurat de operarea normei. Este pertinent să punem problema existenţei unui 
impuls normativ potenţial în absenţa unui impuls normativ actual: de exemplu, o instituţie (normă) 
care nu este aplicată de către structurile instituţionale care au obligaţia statutară să o aplice, ceea ce 
ar constitui forma tare a absenţei impulsului normativ actual, sau abţinerea structurilor instituţionale 
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care au obligaţia statutară de a o face, să controleze (inspecteze) aplicarea acelei norme, ceea ce ar 
constitui forma slabă a absenţei impulsului normativ actual;675 

- atunci când nu este nici cazul formei tari nici al celei slabe a absenţei impulsului normativ actual, 
spunem că impulsul normativ potenţial şi cel actual se suprapun sau, încă, spunem că impulsul 
normativ potenţial este actualizat; în restul studiului nu vom lua în considerare decât cazul, uzual, al 
actualizării complete a impulsului normativ potenţial; 

- aşadar, din consideraţiile făcute mai sus, putem conchide asupra faptului că impulsul normativ este 
o caracteristică a mesajului normativ şi anume, caracteristica sa energetică; se mai poate spune şi că 
impulsul normativ asigură, din punct de vedere praxiologic, existenţa mesajului normativ şi, ca 
urmare, a instituţiei sau normei în cauză. 

A rămas, oarecum, neprecizată relaţia conceptuală dintre instituţie (normă) şi mesajul normativ. În această 
chestiune facem următoarele consideraţii (dintr-o perspectivă semiotică): 

- instituţia (norma) reprezintă semnalul purtător al semnului semiotic (de exemplu, o lege sau o 
ordonanţă guvernamentală); 

- obiectivul normativ preconizat (şi care este, cum spuneam, sublimat în normă) reprezintă 
referenţialul sau semnificatul relaţiei semiotice, adică denotaţia referentului (de exemplu, un anumit 
nivel al conformării voluntare la plata obligaţiilor bugetare); 

- mesajul normativ reprezintă semnul sau referentul sau semnificantul relaţiei semiotice, adică ceea 
ce stă în locul unei realităţi economice delimitată de obiectivul normativ preconizat; 

- impulsul normativ este, cum s-a arătat, un atribut al mesajului normativ şi nu unul al normei, aşadar 
un atribut al semnului normativ şi nu unul al semnalului normativ; 

- consideraţia precedentă antrenează o concluzie extrem de importantă, atât din punct de vedere 
conceptual cât şi, mai ales, din perspectivă metodologică: impulsul fiscal reprezintă sensul mesajului 
normativ, adică ceea ce mesajul fiscal, ca semnificaţie, reprezintă, din punct de vedere comprehensiv, 
pentru destinatarul normei. Aceasta poate fi explicaţia, de natură non-economică, pentru efectul 
diferenţiat pe care un anumit mesaj normativ îl are asupra subiecţilor economici diferiţi676. 

11.3. Impulsul fiscal: o descriere paradigmatică 

Pe baza celor stabilite deja mai sus, putem încerca acum o descriere generală, de natură paradigmatică, a 
impulsului fiscal. 

În primul rând, vom pune în evidenţă câteva trăsături ale semnalului fiscal (normei fiscale), ca specie de 
semnal normativ: 

- norma fiscală677 este imperativă (este fie o normă de obligaţie fie una de interdicţie); 

- deşi norma fiscală este considerată a fi (ca formă de operaţionalizare a politicii fiscale) o formă de 
intervenţie indirectă a statului în economie, trebuie acceptat un anumit grad de imperativitate 
relativă a ei678 (de exemplu, în raport cu norma monetară care, în cea mai mare parte a ei, este o 
normă de recomandare) [5]; 

                                                           
675 Forma slabă a impulsului normativ actual poate fi pusă în legătură, imediat, cu fenomenul coruptibilităţii şi al corupţiei. 
676 Desigur, în ultimă instanţă, structura intereselor economice este cea care explică percepţia diferită a mesajului normativ 

de către subiecţi economici diferiţi (sau, ceea ce este acelaşi lucru, care explică impulsul fiscal diferit pe care acelaşi 

mesaj fiscal îl exercită asupra subiecţilor economici diferiţi) 
677 Nu facem nici o distincţie conceptuală (care ni s-ar părea cu totul artificială şi lipsită de relevanţă metodologică) între 

normă fiscală şi normă bugetară sau, şi mai rău, între politică fiscală şi politică bugetară. Termenul de „fiscal” ni se pare 

că acoperă, din punctul de vedere al denotaţiei (sferei de semnificare), totalitatea actelor care privesc banul public în toată 

generalitatea sa. 
678 Facem cuvenita distincţie între caracterul direct şi caracterul imperativ al unei norme: o normă este directă atunci când 

afectează chiar variabila economică vizată (adică, practic, nu există un canal de transmitere a impulsului acelei norme), 

şi o normă este imperativă atunci când aplicarea ei este obligatorie. O normă este indirectă atunci când variabila 
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- norma fiscală are ca obiective obiecte ale economiei reale; 

- norma fiscală urmăreşte echilibrul macroeconomic intern679; 

- norma fiscală este relativ rigidă, atât generarea ei cât şi modificarea ei (aşa cum am arătat, 
modificarea unei norme este echivalentă, din punct de vedere logic, cu generarea ei) realizându-se 
lent şi cu dificultăţi (să luăm în considerare fie şi numai lentoarea procesului legislativ parlamentar, 
ca să nu mai vorbim despre perioada necesară testării prin studii de impact680); 

- norma fiscală are o eficacitate relativ ridicată (această eficacitate este asigurată inclusiv de caracterul 
imperativ al ei); după cum vedea în continuare, această trăsătură este direct legată de conceptul de 
impuls fiscal; 

- este de aşteptat ca lag-ul normei fiscale (lag-ul impactului impulsului fiscal asupra ţintei fiscale) să fie 
relativ mic (tot ca rezultat al caracterului imperativ al normei fiscale). 

Prin urmare, în cadrul strategiei fiscale dintr-un sistem economic, se emit norme fiscale care constituie, în 
terminologia lucrării de faţă, semnale fiscale. Aceste semnale fiscale sunt purtătoare ale mesajului fiscal care 
constituie, la rândul lui, semnul fiscal, în terminologia lucrării de faţă. Mesajul fiscal reprezintă, atât pentru 
autoritatea normativă cât şi pentru ţinta normativă, semnificaţia normei fiscale. Semnul fiscal este 
caracterizat de un impuls fiscal care, tot în terminologia propusă aici, reprezintă, doar pentru ţinta normativă, 
de data aceasta, sensul normei fiscale. Aceasta este, în linii mari, paradigma generării şi impactului generic al 
impulsului fiscal. 

În continuare, vom adăuga câteva precizări privind conceptul de impuls fiscal, tot în perspectiva descrierii 
sale paradigmatice. Ne vom pune următoarele întrebări: a) ce factori determinanţi pentru mărimea 
impulsului fiscal pot fi inventariaţi; b) ce impact are canalul de transmitere (lungimea lui, pe de o parte şi 
caracteristicile sale, pe de altă parte) asupra variaţiei impulsului fiscal; c) se poate pune problema invarianţei 
impulsului fiscal între punctul său de generare – autoritatea normativă – şi punctul său de „descărcare” – 
ţinta normativă şi dacă da, ce se poate spune despre încercarea de a conserva impulsul fiscal; oare 
eficacitatea politicii fiscale este legată în vreun fel anume de invarianţa impulsului fiscal; d) în ce sens se poate 
vorbi despre o deformare, deturnare, alterare sau alte modificări calitative ale impulsului fiscal (care sunt 
fenomene generative de efecte adverse sau perverse) şi ce se poate spune despre încercarea de a gestiona, 
din punct de vedere administrativ sau metodologic general, aceste fenomene; e) ce relevanţă poate avea, în 
context, fenomenul, oarecum ezoteric, de capilaritate economică (de exemplu, în varianta personalizată de 
capilaritate normativă sau, şi mai aplicat, de capilaritate fiscală) în explicarea unor efecte neaşteptate ale 
impulsului fiscal; f) ce s-ar putea spune despre importanţa relativă a impulsului fiscal, în raport cu alte norme 
(mesaje sau impulsuri normative), în generarea modificărilor de comportament economic şi, ca rezultat final, 
în generarea modificărilor structurale şi instituţionale ale sistemului economic. 

11.3.1. Problema factorilor impulsului fiscal 

Este evident că, în principiu, orice semnal fiscal (normă fiscală) are asignat un impuls fiscal. Existenţa ca atare 
a impulsului fiscal nu este condiţionată de nici un fel de caracteristici ale semnalului fiscal: oportunitatea, 
adecvarea, gradul de imperativitate, natura sau întinderea ţintei normative etc. Ceea ce poate fi discutat, 
însă, aici, este mărimea acestui impuls fiscal, cu alte cuvinte, potenţialul energetic de impact asupra 
comportamentului fiscal al ţintei normative. Considerăm că următorii factori pot fi consideraţi factori 
explicativi ai mărimii impulsului fiscal: 

                                                           
economică vizată este afectată prin afectarea directă a unei alte variabile economice şi este non-imperativă atunci când 

aplicarea ei nu este obligatorie şi nici nu se controlează aplicarea ei. În context, poate exista o normă imperativă care să 

fie indirectă şi, reciproc, o normă directă care să fie non-imperativă. 
679 Această trăsătură este, totuşi, amendabilă cel puţin din două puncte de vedere: efectul normei fiscale asupra echilibrului 

contului curent (care ţine de echilibrul economic extern – de exemplu, impozitul vamal), respectiv integrarea 

funcţionalităţii normei fiscale interne în logica fiscală generată de integrarea economiei României în UE. 
680 Din păcate, procesul de generare a normei fiscale în România nu utilizează studiile de impact fiscal şi, implicit, nici 

perioade de testare a viitoarei norme fiscale. 
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- nivelul de profunzime structurală a primei subţinte normative a mesajului fiscal681: acest factor 
acţionează în mod direct proporţional asupra impulsului fiscal. De menţionat aici că nivelul de 
profunzime structurală a subţintei normative nu este legat în mod nemijlocit nici de structura 
normativă generală a sistemului economic, nici de structura activităţii economice a sistemului în 
cauză, nici de alte aspecte configurative superficiale ci de mecanismul de transmitere specific pieţei 
asociate subţintei normative vizate  [6]; 

- competenţa teritorială a autorităţii normative în materie fiscală: acest factor acţionează în mod 
direct proporţional asupra impulsului fiscal. Să observăm, aici, faptul că factorul competenţei 
teritoriale a autorităţii normative este echivalent, din punct de vedere metodologic, cu ceea ce am 
putea denumi factorul extensiv al ţintei normative; 

- distanţa instituţională dintre autoritatea normativă în materie fiscală şi obiectivul final (ţinta 
normativă propriu-zisă). Acest factor acţionează, de asemenea, în mod direct proporţional asupra 
impulsului fiscal potenţial („programat” sau aşteptat de autoritatea normativă). Deşi un asemenea 
concept nu este lipsit de inteligibilitate, el este destul de dificil de operat din punct de vedere 
instrumental, mai exact spus, din perspectiva cuantificării lui. Trebuie acceptată, de altfel, ideea că 
distanţa instituţională va depinde în mod covârşitor chiar de mecanismul de transmitere fiscală. Tot 
în legătură cu acest factor pot apărea chestiuni delicate cum ar fi: „ocolirea” unor subţinte fiscale, 
substituirea unor subţinte fiscale, mimarea unor subţinte fiscale (ca strategie de impuls fiscal sau ca 
proces „natural”); 

11.3.2. Problema impactului canalului de transmitere 

Canalul de transmitere a impulsului fiscal dinspre autoritatea fiscală spre ţinta fiscală are aceeaşi importanţă 
asupra impulsului fiscal ca orice mediu de transmitere a unui semnal oarecare682. Cu alte cuvinte, canalul de 
transmitere, prin caracteristicile lui, are un anumit impact asupra impulsului fiscal. Vom preciza care sunt 
caracteristicile prin care canalul de transmitere influenţează impulsul fiscal şi ce anume influenţe sunt 
generate, în context, asupra impulsului fiscal. 

- o primă caracteristică a canalului de transmitere este lungimea acestuia. Aşa cum s-a arătat la 
factorul distanţei instituţionale, lungimea unui canal de transmitere poate fi văzută din două 
perspective: a) lungimea statică, prin care trebuie înţeles numărul de verigi organizatoric-stucturale 
pe care impulsul fiscal trebuie să-l parcurgă în drumul său de la autoritatea normativă până la ţinta 
fiscală ultimă (de exemplu, numărul de subobiective sau subţinte fiscale) şi b) lungimea dinamică, 
prin care trebuie înţeles lag-ul specific canalului de transmitere. Prin raportarea lungimii statice la 
lungimea dinamică, se poate determina şi o caracteristică mecanică a canalului de transmitere şi 
anume viteza sa (riguros vorbind, este vorba despre viteza de deplasare a impulsului fiscal prin 
canalul respectiv)683. Influenţa lungimii canalului de transmitere asupra impulsului fiscal este 
contradictorie: deşi lungimea statică poate avea o legătură cauzală cu lungimea dinamică (acest lucru 
nu este, însă, obligatoriu, lungimea dinamică depinzând şi de alţi factori cum ar fi, de exemplu, 
omogenitatea canalului de transmitere), de regulă impulsul fiscal potenţial este direct proporţional 

                                                           
681 Afirmaţia este valabilă în mod direct pentru cazul mecanismelor de transmitere pure de tip serial (sau în segmentele 

seriale ale unor mecanisme de transmitere mixte); în cazul mecanismelor de transmitere de tip paralel (sau în segmentele 

paralele ale mecanismelor de transmitere mixte) afirmaţia este valabilă pentru primul „modul” de subţinte normative (vezi 

Figura 113, respectiv Figura 114). 
682 Aceste lucruri sunt extrem de amănunţit tratate în literatura care vizează teoria sistemelor, teoria informaţiei sau teoria 

semnalului, dar specificitatea mecanismelor de transmitere în materie normativă este atât de însemnată încât vom evita 

posibilitatea importului tale quale a acestor rezultate, preferând ca, bazaţi pe achiziţiile generale existente în materie, să 

identificăm caracteristicile şi modalităţile proprii prin care impulsul fiscal este influenţat de canalul de transmitere. 
683 Fireşte că, din punctul de vedere al calculului analitic, se pot determina lungimi statice şi dinamice (şi, deci, viteze) 

intermediare: între două subţinte normative succesive sau între două submodule paralele succesive în lanţul serial al unui 

mecanism mixt de transmitere etc. 
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cu lungimea statică a canalului de transmitere iar impulsul fiscal actual (efectiv) este invers 
proporţional cu lungimea statică a canalului de transmitere684; 

- o a doua caracteristică a canalului de transmitere este omogenitatea acestuia. Problema 
omogenităţii/eterogenităţii canalului de transmitere este foarte delicată şi aceasta nu neapărat din 
punct de vedere instrumental dar chiar dintr-o perspectivă metodologică largă. De exemplu, din 
perspectiva tipului de mecanism de transmitere, avem canale omogene pe porţiuni pe care impulsul 
fiscal circulă numai serial sau numai paralel. Din perspectiva gradului de detaliere structurală a 
subţintelor fiscale, avem canale omogene pe porţiuni pe care impulsul fiscal circulă la acelaşi nivel de 
agregare structurală. Din perspectiva mai largă a „purităţii de natură” a canalului de transmitere, 
avem canale omogene pe porţiuni pe care circulă numai impuls fiscal şi avem canale eterogene pe 
acele porţiuni pe care se intersectează impulsuri de naturi diferite: de exemplu, impulsuri fiscale cu 
impulsuri monetare. Se poate presupune că gradul de omogenitate a canalului de transmitere este 
direct proporţional cu impulsul fiscal actual şi invers proporţional cu impulsul fiscal potenţial (sau 
necesar). Identificarea impulsului fiscal potenţial cu impulsul fiscal necesar necesită unele 
comentarii. Se poate admite că prin impulsul fiscal necesar trebuie înţeles acel impuls fiscal care să 
fie capabil să-şi menţină energia de impact pe toată durata parcurgerii canalului de transmitere. De 
exemplu, dacă avem un impuls fiscal de natura creşterii ratei de impozitare a valorii adăugate care 
poate fi anihilat, pe durata parcurgerii canalului de transmitere, de creşterea preţurilor generată de 
un impuls monetar care acţionează concomitent, atunci acel impuls monetar este, din punct de 
vedere potenţial, insuficient şi el se va stinge în interiorul mecanismului de transmitere. Desigur, am 
considerat aici un caz în care avem o eterogenitate de canal de transmitere datorată impurităţii de 
natură a canalului, dar se pot imagina situaţii echivalente din punct de vedere logic, în care canalul 
de transmitere, datorită eterogenităţii sale de un anumit gen, solicită o anumită mărime a impulsului 
fiscal685; 

- o a treia caracteristică a canalului de transmitere este stabilitatea sa. Să nu uităm nici un moment că 
un canal de transmitere este, el însuşi, o instituţie, o creaţie instituţională (care poate apărea fie 
anterior fie simultan cu impulsul fiscal analizat în perspectiva canalului de transmitere respectiv). 
Este, chiar, posibil să considerăm şi cazuri limită în care persistenţa canalului de transmitere este 
garantată de lag-ul impulsului fiscal: după ce impulsul fiscal a atins ţinta normativă finală, canalul de 
transmitere dispare ca instituţie autonomă. Vorbim, deci, despre canale de transmitere legate 
(dependente strict de un anumit impuls fiscal care-şi creează, putem spune, propriul canal de 
mişcare) sau despre canale de transmitere autonome (care sunt persistente sau stabile din punct de 
vedere instituţional), constituind căi generice de comunicare fiscală în sistemul economic respectiv, 
pentru mai multe categorii de impulsuri fiscale sau pentru repetarea aceleiaşi categorii de impuls 
fiscal. De fapt, în majoritatea cazurilor, canalele de transmitere normativă (deci, mecanismele de 
transmitere normativă) preexistă normelor fiscale, adică mesajelor fiscale caracterizate de impulsuri 
fiscale.686 Aceasta face ca problema construcţiei instituţionale, la nivelul mecanismelor de 
transmitere normativă, să reprezinte una dintre cele mai importante probleme care privesc reforma 
economică în general. De fapt, se poate chiar spune că principala sarcină a guvernului, în materie de 

                                                           
684 Facem aici o precizare, la care ne vom referi mai târziu, şi anume că afirmaţia este valabilă în contextul unor canale 

„netede”. Prin canal neted înţelegem acele canale de transmitere a impulsului fiscal care nu au „staţii de încărcare”, adică 

puncte pe canal în care impulsul fiscal este exacerbat sau accelerat energetic în vreun fel oarecare. Dorim să menţionăm 

ideea că aceste staţii de încărcare pot să nu fie proiectate de la început pe canalul de transmitere. De asemenea, ele pot 

nici să nu fie prezente pe canal ci să acţioneze din afara canalului de transmitere: de exemplu, proiectarea unui control 

guvernamental pentru conformarea la o normă fiscală reprezintă o asemenea staţie de încărcare externă (exogenă). 
685 După cum se vede, regăsim aici cunoscuta problemă a randamentului (eficacităţii) fiscal (e), dar dintr-o perspectivă 

mai profundă din punct de vedere metodologic. 
686 Desigur, la un moment dat istoric, orice canal de transmitere, respectiv orice mecanism de transmitere normativă, a 

făcut obiectul unei construcţii instituţionale (construcţie legată sau nu, în mod nemijlocit, de un anumit mesaj fiscal). 
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reformă economică, este aceea de a crea şi asigura funcţionarea mecanismelor de transmitere 
normativă.687 

11.3.3. Problema invarianţei impulsului fiscal 

În primul rând, să precizăm faptul că problema invarianţei impulsului fiscal nu se pune în forma banală a 
menţinerii energiei sale de impact sau de schimbare. Acest lucru nu numai că este, probabil, imposibil de 
cuantificat dar nu prezintă nici o necesitate metodologică şi cu atât mai puţin vreo relevanţă instrumentală. 
Problema invarianţei impulsului fiscal trebuie înţeleasă în sensul de menţinere a acelei mărimi a impulsului 
fiscal care să provoace modificările, scontate de autoritatea normativă, în ţinta fiscală finală. Este evident 
faptul că, pe parcursul canalului de transmitere, impulsul fiscal poate suferi anumite modificări (despre care 
vom vorbi la lit. (d) mai amănunţit), de aceea autoritatea normativă va dori să ştie dacă obiectivul său 
normativ va fi atins sau nu. Vom spune, aşadar, că invarianţa impulsului fiscal se referă la acea rezultantă a 
modificărilor pe care acel impuls le suferă de-a lungul canalului de transmitere, care asigură, încă, impactul 
asupra ţintei fiscale finale, într-o măsură acceptabilă pentru legiuitor. Este ceva asemănător cu conceptul de 
fiabilitate din domeniul tehnic. Vom preciza imediat şi faptul că autoritatea normativă trebuie considerată 
competentă, în general, în evaluarea, ex ante, a acestei rezultante688. Este, de asemenea, evident faptul că 
chestiunea invarianţei impulsului fiscal poate fi discutată, la fel de fructuos, şi în termenii gradului de 
actualizare a impulsului fiscal potenţial (într-un mod absolut echivalent, din punct de vedere logic), despre 
care am amintit mai sus. 

11.3.4. Problema alterării impulsului fiscal 

Constituie, probabil, cea mai importantă problemă, din punct de vedere metodologic, a impulsului fiscal. 

Prin alterarea impulsului fiscal trebuie înţelese, în mod alternativ sau cumulativ, următoarele fenomene: 

- alterarea cantitativă: variaţia intensităţii impulsului fiscal, ca urmare a trecerii lui prin canalul de 
transmitere (în urma acţiunii unor factori de intensificare sau, dimpotrivă, de relaxare); de menţionat 
că aici se încadrează şi cazul, extrem, al disipării impulsului fiscal înainte de atingerea ţintei fiscale 
preconizate (de exemplu, în cazul unei inconsistenţe normative, dar şi în cazul unei incompetenţe 
normative); 

- alterarea de natură: impulsul fiscal îşi pierde natura şi devine un impuls normativ de altă natură (de 
exemplu, un impuls fiscal reprezentat de scăderea presiunii fiscale conduce la creşterea deficitului 
bugetar care conduce la apariţia unui impuls monetar orientat spre extragerea de masă monetară 
din economie689); 

- alterarea de direcţie: se referă la schimbarea ţintei fiscale pe parcursul „discursului fiscal”. Această 
schimbare poate face parte din strategia fiscală (în sensul că este fie scontată fie anticipată de 
autoritatea normativă) sau poate fi neanticipată, în acest din urmă caz având de-a face fie cu un 
accident fie cu rezultatul incompetenţei autorităţii normative690; 

- alterarea de lag: se referă la creşterea sau scăderea lag-ului faţă de cel scontat, ca rezultat al acţiunii 
unor „staţii” de accelerare sau, dimpotrivă, de decelerare existente sau apărute pe parcursul 
canalului de transmitere. 

                                                           
687 O problemă extrem de importantă, dar care nu face obiectul de interes studiului de faţă, este aceea a mecanismelor de 

transmitere normativă sau doar informaţională între elementele neprivilegiate ale sistemului economic (subiecţii 

economici acţionali), după ce impulsul normativ şi-a atins ţinta fiscală punctuală. 
688 Aici apar o serie de probleme legate atât de costurile normării (care vor include şi asigurarea acestei fiabilităţi) cât şi 

de redundanţele în generarea impulsului fiscal, redundanţe care nu fac altceva decât să asigure invarianţa impulsului 

fiscal, în sensul definit mai sus. 
689 Fenomenul descris mai sus nu este atât de simplu cum a fost prezentat. Se poate pune problema dacă are loc o 

transformare în natura impulsului fiscal sau dacă avem de-a face cu finalizarea unui „discurs fiscal” şi începutul unui 

„discurs monetar”. Chiar şi în acest ultim caz pot apărea complicaţii: impulsul monetar este independent de impulsul 

fiscal, ele fiind doar concatenate temporal sau, dimpotrivă, impulsul monetar este generat de impulsul fiscal respectiv ?  
690 Aici este şi unul dintre „laboratoarele” efectelor adverse sau perverse ale impulsului fiscal. 
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11.3.5. Problema capilarităţii fiscale 

Conceptul de capilaritate trimite imediat la accepţiunea sa din fizică (hidrodinamică), conotând despre 
comportamente care nu sunt explicabile în cadrul unei teorii conjecturale date. De fapt, şi în teoria fiscală 
considerăm că, prin capilaritate, trebuie înţeles acel fenomen fiscal (de exemplu, un impuls fiscal) care 
generează comportamente fiscale ce nu sunt nici anticipate şi nici explicabile ex post, în cadrul teoriei fiscale 
dominante sau acceptate. Efectele adverse sau perverse ale impulsului fiscal sunt rezultatul capilarităţii 
fiscale. Nu am dori să reducem capilaritatea la incompetenţa autorităţii normative. Capilaritatea trebuie 
înţeleasă ca acţionând chiar în condiţiile în care autoritatea normativă este competentă. De fapt, se pare că 
fenomenele de capilaritate sunt legate de existenţa punctelor singulare în dinamica sistemelor  [7] sau de 
interesantul efect al oligoelementelor neprivilegiate. Capilaritatea poate conduce, în general, atunci când 
este cunoscută şi utilizată corect, la reduceri substanţiale de costuri legate de normarea şi administrarea 
fiscală. În plus, capilaritatea poate constitui un excelent stabilizator fiscal automat sau un dispozitiv fiscal 
„natural” de escaladare, reducţie, consolidare etc. a impulsurilor fiscale. [8] 

Capilaritatea trebuie considerată responsabilă, în general, de procesul de culturalizare fiscală, în sensul de 
integrare culturală (la nivelul unor comportamente fiscale asumate axiologic) a mesajului fiscal manifestat 
prin intermediul impulsului fiscal. De aceea, conceptul de capilaritate fiscală trebuie asociat cu concepte ca: 
imitare (contagiune) fiscală, învăţare fiscală, fiabilitate fiscală etc. Declanşarea unui fenomen de capilaritate 
fiscală poate fi considerată echivalentă, din punct de vedere logic, cu aşa-numitul semnal de declanşare din 
circuitele electrice (un curent electric de intensitate foarte mică închide un circuit electric prin care circulă un 
curent electric incomparabil mai intens).  

Ar fi foarte util, în context, dacă s-ar putea modela teoretic şi analitic (printr-un model comportamental) 
fenomenul de capilaritate fiscală.  

11.3.6. Problema prevalenţei acţionale a normei fiscale 

Într-un mod similar cu cele spuse în legătură cu profunzimea structurală a primei ţinte normative, din lanţul 
cauzal al impulsionării fiscale, se poate afirma gradul superior de profunzime al economiei reale, comparativ 
cu economia simbolică.691 Această afirmaţie se bazează, îndeosebi, pe caracterul imperativ al normei fiscale, 
despre care am amintit mai sus, comparativ cu caracterul preponderent indicativ al altor categorii de norme 
(de exemplu, al normelor monetare). Dacă admitem afirmaţia precedentă, rezultă că norma fiscală, în speţă 
impulsul fiscal, este preponderent, din punct de vedere acţional, în structurarea sau restructurarea 
comportamentelor economice. Această concluzie este foarte importantă din perspectiva proiectării, de către 
autoritatea normativă, a strategiei normative generale în care, ca urmare, strategia fiscală trebuie să ocupe 
un loc privilegiat. Aici este potrivit să spunem că, aşa cum ni se pare, impulsul fiscal este „chemat” să producă 
şocuri în generarea sau restructurarea comportamentelor economice  [9], în timp ce impulsul monetar (sau 
alte categorii de impulsuri normative) sunt „chemate” să asigure neteziri, rafinări, deseori consolidări ale 
comportamentelor tocmai iniţiate de impulsul fiscal. De menţionat că, chiar atunci (şi cazurile pot fi, în 
anumite contexte economice, destul de numeroase) când alte categorii de impulsuri normative (de exemplu, 
un impuls monetar) este destinat să inducă transformări radicale de comportament economic, aceste 
transformări nu sunt durabile dacă nu sunt susţinute de impulsuri fiscale convergente692. 

11.3.7. O taxonomie a impulsului fiscal 

Pentru a pune în evidenţă o taxinomie generală a impulsului fiscal va trebui să analizăm, pe de o parte, 
cauzalitatea impulsului fiscal iar, pe de altă parte, să punem în evidenţă caracteristicile de bază ale acestuia. 

                                                           
691 În nici un sens nu dorim să spunem, desigur, că variabilele macroeconomice simbolice reprezintă simple oglindiri 

monetare ale variabilelor macroeconomice reale (şi cu atât mai puţin să spunem că politica monetară este doar un reflex 

conjunctural al politicii fiscale). 
692 Amintim, în context, eşecul repetat al Băncii Centrale, de a lichida arieratele din economie, prin mecanisme pur 

monetare (impulsuri monetare), fără un sprijin coerent şi convergent al impulsului fiscal (politicii fiscale). 
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În ceea ce priveşte cauzalitatea impulsului fiscal, aşa cum a şi reieşit deja din cele de mai sus, este o cauzalitate 
de tip causa formalis (în terminologia aristotelică). În acest sens, nu vom fi interesaţi nici de strategia fiscală 
în care se încadrează norma fiscală, nici de obiectivele fiscale urmărite, considerând că un impuls fiscal ia 
naştere, din punct de vedere cauzal, odată ce a fost emis un semnal fiscal (norma fiscală) şi odată ce această 
normă fiscală conţine un mesaj fiscal. Interpretarea aceasta se bazează pe consideraţiile făcute deja cu privire 
la faptul că impulsul fiscal nu are existenţă de sine stătătoare ci este un atribut al mesajului fiscal. 

În ceea ce priveşte caracteristicile de bază ale impulsului fiscal, alături de cele pe care chiar caracteristicile 
normei fiscale înseşi i le imprimă (prezentate deja) credem că mai pot fi adăugate următoarele: 

- impulsul fiscal este variabil, ca intensitate, de-a lungul canalului de transmitere de la autoritatea 
normativă la ţinta fiscală finală; 

- un impuls fiscal poate fi generat direct de autoritatea normativă după cum poate fi indus şi de alte 
categorii de impulsuri normative (cele mai uzuale cazuri par a fi cele în care impulsul fiscal este indus, 
de-a lungul mecanismului de transmitere, de către un impuls monetar); trebuie menţionat şi cazul în 
care un impuls fiscal de natură serială (din punctul de vedere al aşteptărilor autorităţii normative) 
capătă, de-a lungul mecanismului de transmitere, caracteristici paralele (acest fenomen pare a se 
produce datorită specificului ţintei sau subţintei fiscale) sau invers; 

- un impuls fiscal poate fiinţa doar atât timp cât este necesar pentru parcurgerea canalului de 
transmitere sau poate avea un caracter circular ori în spirală în raport fie cu autoritatea normativă, 
fie cu ţinta fiscală sau cu diverse subţinte fiscale; 

- un impuls fiscal poate să-şi păstreze individualitatea de-a lungul canalului de transmitere, se poate 
separa într-un mănunchi (cluster) de impulsuri fiscale sau se poate dizolva în alt impuls fiscal 
preexistent sau ulterior; 

Pe baza celor de mai sus, am putea identifica următoarele clasificări ale impulsului fiscal: 

a) după rolul jucat în strategia fiscală (cauza finală): 

- impuls fiscal de iniţiere: acel impuls fiscal care însoţeşte, ca atribut, mesajul fiscal al unei norme 
fiscale care aspiră să iniţieze un nou comportament fiscal în sistemul economic în care funcţionează 
mecanismul de transmitere a impulsului fiscal; 

- impuls fiscal de consolidare: acel impuls fiscal destinat stabilizării unui comportament fiscal 
preexistent, comportament care este dezirabil din perspectiva autorităţii normative; 

- impuls fiscal de neutralizare: acel impuls fiscal destinat să anuleze stimulii fiscali activaţi de un impuls 
fiscal anterior, cu privire la un comportament fiscal dat; 

- impuls fiscal de escaladare: acel impuls fiscal destinat să augmenteze efectul unui impuls fiscal 
anterior, cu privire la un comportament fiscal dat (rol multiplicator); 

- impuls fiscal de reducţie: acel impuls fiscal care este destinat să reducă din efectul unui impuls fiscal 
anterior, cu privire la un comportament fiscal dat (rol divizor); 

b) după modalitatea de „circulaţie” în interiorul canalului de transmitere (formă): 

- impuls fiscal de tip liniar: impulsul fiscal circulă prin intermediul unui mecanism de transmitere serial 
pur; 

- impuls fiscal de tip radial: impulsul fiscal circulă prin intermediul unui mecanism de transmitere 
paralel pur693 

c) după persistenţă (viabilitate): 

                                                           
693 Să remarcăm, în treacăt, faptul că un impuls fiscal de tip radial pur implică, din punct de vedere logic, existenţa unui 

singur pasaj comunicativ de la autoritatea normativă la ţinta fiscală. 
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- impuls fiscal monociclic: se referă la impulsul fiscal care, odată atinsă ţinta fiscală finală, nu mai 
exercită nici o influenţă asupra comportamentului fiscal astfel construit, el stingându-şi, practic, 
potenţialul de schimbare; în acest caz, în anumite condiţii, autoritatea normativă trebuie să emită 
semnale fiscale de consolidare a comportamentului scontat; 

- impuls fiscal policiclic: se referă la impulsul fiscal care conţine în el însuşi principii de autoconsolidare 
(de obicei prin mecanisme de tipul stabilizatorilor fiscali automaţi, stabilizatori induşi chiar de 
impulsul fiscal în cauză); [10] 

d) după originea generativă (cauza formală): 

- impuls fiscal primar: se referă la impulsul fiscal generat în mod nemijlocit de autoritatea normativă; 

- impuls fiscal secundar: se referă la impulsul fiscal generat de un impuls fiscal primar;694 

e) după săgeata temporală (cauza eficientă): 

- impuls fiscal generat de consideraţii de tip feed-forward: se referă la impulsul fiscal care are drept 
cauză proiecţii de dezirabilitate ale autorităţii normative, pe orizonturi de timp viitoare; 

- impuls fiscal generat de consideraţii de tip feed-back: se referă la impulsul fiscal care are drept cauză 
evaluări ale funcţionării sistemului economic pe orizonturi de timp trecute; 

f) după materia economică adresată: 

- impuls fiscal autonom: se referă la impulsul fiscal care se aplică direct asupra materiei economice 
adresate (cazul majorităţii impulsurilor fiscale); în acest caz, aşteptările privind randamentul 
impulsului fiscale pot fi proiectate pe baza cunoştinţelor deţinute cu privire la comportamentul fiscal 
ortodox; 

- impuls fiscal dependent: se referă la impulsul fiscal care se aplică indirect asupra materiei economice 
adresate, prin aplicarea asupra altui impuls fiscal (cazul impozitării impozitelor) [11]; în acest caz, 
aşteptările privind randamentul impulsului fiscal sunt mai dificil de proiectat, întrucât trebuie să ţină 
seama de două tipuri de comportament fiscal (aferente celor două impulsuri fiscale care se 
suprapun), pe de o parte precum şi de efectul de sinergie generat de suprapunerea celor două 
comportamente fiscale. 

11.3.8. Remarci finale 

1. Impulsul fiscal reprezintă un atribut (caracteristică) de natură energetică a normei fiscale (de 
fapt, a mesajului fiscal conţinut de norma fiscală). În context, într-o cheie semiotică, norma fiscală constituie 
semnalul care conţine semnul – mesajul fiscal. Ca urmare, mesajul fiscal trimite la denotaţia relaţiei semiotice 
fiscale, adică indică semnificaţia fiscală (aceeaşi pentru toţi perceptorii sau destinatarii normei fiscale). 
Conotaţia mesajului fiscal (diferită pentru receptori sau destinatari diferiţi ai normei fiscale) este indicată de 
impulsul fiscal care caracterizează mesajul fiscal. Aşadar, impulsul fiscal constituie o determinaţie inerentă a 
mesajului fiscal, dar latura cantitativă a lui este dependentă de receptorul normei fiscale. Se poate pune 
întrebarea dacă, în acest caz, impulsul fiscal, deşi inerent, este şi obiectiv. Răspunsul este conţinut în rolul 
conotativ al impulsului fiscal. Aceasta înseamnă că impulsul fiscal nu constituie o existenţă în sine ci ia naştere 
doar ca urmare a relaţiei care se formează, generic, între autoritatea normativă şi ţinta (sau subţinta) fiscală. 
Este, cumva, aceeaşi problemă care se întâlneşte în problema utilităţii bunurilor economice: utilitatea nu 
există în sine, deşi ea este inerentă unui bun economic, ci ia naştere doar ca urmare a evaluării bunului de 
către consumator. Se poate conchide, în ceea ce priveşte statutul impulsului fiscal, că el reprezintă 
transfigurarea mesajului fiscal prin intermediul matricei interpretative (generată, de exemplu, de interesul 
economic) al subiectului economic acţional. 

                                                           
694 Desigur, în principiu pot exista şi impulsuri fiscale terţiare, cuaternare etc., în funcţie de complexitatea mecanismului 

de transmitere a impulsului fiscal primar. 
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2. Deşi ţinta fiscală a mesajului fiscal (respectiv a impulsului fiscal) trebuie considerată a fi un anumit 
decupaj al subiectului economic acţional, ea poate diferi de obiectivul fiscal şi, în general, diferă. De fapt, prin 
obiectiv fiscal trebuie înţeles un anumit profil al unui anumit comportament fiscal, profil care se intenţionează 
a fi atins (generat, construit). Odată obiectivul fiscal stabilit, nu vom mai fi interesaţi decât de modul în care 
impulsul fiscal realizează adresarea ţintei fiscale, de modul în care impulsul fiscal străbate canalul de 
comunicare dintre autoritatea normativă şi ţinta fiscală respectivă, de structura şi funcţionarea mecanismului 
de transmitere fiscală în cauză precum şi de alte procese sau fenomene care se pot petrece cu şi în jurul 
impulsului fiscal (variaţia impulsului fiscal, generarea altor impulsuri fiscale de-a lungul parcursului impulsului 
fiscal originar etc.). 

3. Pe baza celor de mai sus, ne aşteptăm ca un anumit impuls fiscal potenţial (anticipat de 
autoritatea normativă competentă în momentul emiterii semnalului fiscal – norma fiscală) să se actualizeze 
sau nu ori să se subactualizeze sau supraactualizeze, după caz (mai precis, după caracteristicile ţintei fiscale). 
Acesta este motivul pentru care autoritatea normativă va proceda, de regulă, la monitorizarea (atunci când 
nu a avut grijă să facă un studiu de impact prin simularea masajului fiscal) „discursului fiscal” al unui anumit 
impuls fiscal, la emiterea unor noi semnale fiscale (de consolidare, escaladare, neutralizare etc.), la 
construcţia instituţională a unor „staţii de încărcare” a impulsului fiscal de-a lungul canalului de transmitere 
etc. Toate aceste procese se constituie în ceea ce se poate numi administrarea impulsului fiscal. 

4. Impulsul fiscal, aşa cum este descris aici, se constituie într-un instrument activ, prestabilit şi 
încadrat într-o strategie fiscală, al guvernului. Rezultă că funcţia de colectare a veniturilor bugetare sau 
funcţiile de multiplicare fiscală sau bugetară, ale normelor fiscale, sunt subsidiare şi, în orice caz, subordonate 
funcţiei economice a impulsului fiscal, adică funcţiei de generare, întreţinere sau restabilire a unui 
comportament fiscal dezirabil din perspectiva autorităţii normative competente. Mai exact spus, echilibrul 
bugetar nu va constitui un obiectiv fiscal ci, cel mult, un semnal de tip feed-back pentru autoritatea normativă 
evaluatoare. Deşi, în proiectul nostru de cercetare, nu vom acorda nici o atenţie procesului propriu-zis de 
fundamentare a normei fiscale (adică procesului de normare, în sine), vom fi, totuşi, interesaţi de factorii, 
fenomenele şi procesele care declanşează activitatea de normare fiscală, printre aceşti factori numărându-
se şi evaluările autorităţii normative cu privire la gap-ul creat între aşteptări şi situaţia efectivă cu privire la 
obiectivul fiscal. 

5. Mesajul fiscal, adică semnificaţia normei fiscale (unică, aşa cum am arătat, pentru toţi receptorii 
acelui mesaj fiscal), va constitui punctul de plecare, din punct de vedere metodologic, pentru identificarea, 
cuantificarea şi analiza comportamentală a impulsului fiscal. Aceasta, deoarece impulsul fiscal are valori 
(sensuri) diferite pentru receptori diferiţi ai mesajului fiscal. De fapt, suprapunerea mesajului fiscal peste 
matricea de interese economice a ţintei fiscale va conduce la stabilirea impulsului fiscal şi, de aici, la 
posibilitatea analizei „discursului fiscal”. Deşi o asemenea variabilitate a impulsului fiscal poate părea 
descurajantă pentru analist, trebuie menţionat că, de fapt, această variabilitate reprezintă aspectul cel mai 
important al demersului nostru de cercetare. Tocmai asocierea aproape biunivocă dintre receptorul 
mesajului fiscal şi impulsul fiscal face ca efectele adverse sau perverse în materie fiscală să fie atât de 
numeroase, ca problemele de stabilitate fiscală, de coerenţă fiscală sau de sustenabilitate fiscală să fie atât 
de acute, ca mix-ul fiscal-monetar să fie atât de dificil de construit şi atât de fragil atunci când este, în sfârşit, 
cristalizat. 

Caseta 1. Câteva definiţii 

 subiect economic acţional: subiect juridic, de drept public sau privat, care iniţiază, desfăşoară sau normează 
acţiuni ori activităţi de natură economică (consumatoare de resurse economice şi urmărind obţinerea unui 
bun economic). 

 obiectiv fiscal: o anumită grilă de comportament fiscal, dezirabilă din perspectiva autorităţii normative fiscale 
şi care face parte dintr-o strategie fiscală. 

 ţintă fiscală: segment al subiecţilor economici acţionali, decupat pe baza unor criterii legate de rolul economic 
sau de comportamentul economic în sistemul economic în cauză; poate fi acceptată o corespondenţă 
cvasibiunivocă între mulţimea ţintelor fiscale şi mulţimea obiectivelor fiscale. 
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 impuls fiscal: atribut energetic (acţional) al mesajului fiscal conţinut de o normă (instituţie) fiscală şi care 
asigură, din punct de vedere structural-funcţional, transmiterea mesajului fiscal, într-o formă personalizată 
(conotativă), de la autoritatea normativă la ţinta fiscală. 

 centru privilegiat: un element identificabil în schema unui sistem decizional sau/şi acţional, care este opozabil, 
fie din perspectiva deciziei fie din perspectiva acţiunii (decizia fiind, de fapt, tot o acţiune) tuturor celorlalte 
elemente active din sistem. Deşi pot exista grade de „privilegiaritate” (de exemplu în sistemele ierarhice), de 
principiu, definiţia privilegiarităţii rămâne aceeaşi. 

 fetalitate: concept specific grefelor economice dar care poate fi aplicat, în general, oricărei comunicări din 
sistemele economice, inclusiv comunicării instituţionale proprii normării. O grefă economică sau un mesaj 
normativ este fetal atunci când se caracterizează prin capacitate de rezonanţă comunicaţională cu ţinta sa: 
compatibilitate structural-funcţională, informaţională etc. 

 obiect al economiei reale: orice variabilă macroeconomică asociată unor fenomene sau procese economice 
reale (în sensul de opuse fenomenelor sau proceselor simbolice – autonomizate sub forma fluxurilor sau 
semnalelor pur monetare): producţie, investiţii, consum, economisire, ocupare/utilizare a resurselor 
economice. 

 semnificaţia normei fiscale: sfera referenţială a normei fiscale, denotaţia purtată de norma fiscală. 
Semnificaţia este aceeaşi pentru orice receptor al semnalului fiscal reprezentat de norma fiscală. 

 sensul normei fiscale: sfera comprehensivă a normei fiscale, conotaţia purtată de norma fiscală. Sensul este 
diferit pentru receptori diferiţi ai semnalului fiscal reprezentat de norma fiscală. 

 distanţă instituţională: concept care are semnificaţia numărului de verigi (sau construcţii) instituţionale 
intermediare între două instituţii (norme sau mesaje instituţionale) care intră în comparaţie; aceste verigi 
instituţionale este necesar a fi edificate, conform logicii instituţionale specifice pentru a realiza coincidenţa 
dintre instituţia-reper şi instituţia scontată (în acest caz, desigur, distanţa instituţională devine nulă). 

 „discurs fiscal”: metaforă pe care o folosim pentru a descrie ansamblul de fenomene fiscale (sau conexe) care 
se produc pe perioada în care impulsul fiscal parcurge canalul de transmitere de la autoritatea normativă la 
ţinta fiscală finală. 

Note, comentarii şi trimiteri bibliografice 

[1]: O analiză pertinentă şi fără prejudecăţi este realizată, în acest sens, în lucrarea „Globalizarea sub semnul întrebării. 
Economia internaţională şi posibilităţi de guvernare”, de Paul Hirst şi Grahame Thompson, apărută la Editura Trei, 
Bucureşti, în anul 2002. 

[2]: Nu ignorăm, desigur, aici, importanta problemă a integrării României în economia UE, dar această integrare nu va 
însemna nicidecum diminuarea rolului guvernării naţionale ci doar o redistribuire de competenţe şi atribuţii, pe 
principiul subsidiarităţii, între autoritatea comunitară (de orice fel: monetară, fiscală, comercială etc.) şi autoritatea 
corespondentă naţională. În orice caz, chiar acest proces de redistribuire de competenţe şi atribuţii se va desfăşura pe 
un interval mare de timp şi într-un mod gradual, ceea ce conferă studiului nostru o relevanţă potenţială suficient de 
importantă. 

[3]: există preocupări notabile de a descrie comunicarea instituţională (sau instituţionalizată) în termeni de limbaj. În 
acest sens, se vorbeşte despre gramatici generative (sau transformaţionale) ale procesului economic, vezi lucrarea lui 
Gheorghe Păun, „Mecanisme generative ale proceselor economice, Editura Tehnică, Bucureşti, 1983”. Reamintim că 
modelul gramaticilor generative (transformaţionale) în filosofia limbajului a fost introdus de către Noam Chomsky (vezi 
o prezentare sintetică în lucrarea „Limbaj şi realitate – o introducere în filosofia limbajului”, de Michael Devitt şi Kim 
Sterelny, apărută la Editura Polirom Iaşi, în 2000). 

[4]: vom folosi, adesea, termenul generic de instituţii inclusiv pentru a desemna norme propriu-zise. În context, 
precizăm faptul că, prin instituţie înţelegem orice obiect juridic generat de o structură statală abilitată, ceea ce înseamnă 
că norma este inclusă, din punct de vedere conceptual, în instituţie. 

[5]: lucrarea lui Georg Henrik von Wright, „Normă şi acţiune”, apărută la Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 
1982, este de referinţă în sistematizarea normelor, în general.  

[6]: aici apar probleme foarte interesante şi delicate legate de săgeata timpului în materia transmiterii impulsului fiscal. 
Astfel, anticipaţiile raţionale declanşate de impulsul fiscal pot inversa cauzalităţi, din punct de vedere temporal şi astfel, 
pot inversa săgeata timpului (este vorba, desigur, despre timpul macroscopic fizic şi nu despre timpul economic care îşi 
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conservă săgeata). De asemenea, poate fi acceptată şi posibilitatea ca clasificarea subţintelor fiscale în funcţie de nivelul 
lor de profunzime structurală să aibă un caracter accentuat conjunctural sau istoric şi poate chiar conjectural sau 
axiomatic (astfel, concepţia keynesiană poate diferi substanţial de concepţia neoclasică, din punct de vedere 
conjectural, în clasificarea acestor niveluri de profunzime structurală a subţintelor fiscale). De exemplu, o normă fiscală 
care afectează modul de identificare a materiei impozabile este situat la un nivel de profunzime structurală mai mare 
decât una care afectează rata de impozitare a acelei materii impozabile. 

[7]: vezi, pentru chestiunea singularităţii în dinamica sistemelor, dintr-o perspectivă mai degrabă filosofică, şi lucrarea 
„Noua alianţă - Metamorfoza ştiinţei”, de I. Prigogine şi I. Stengers, apărută în anul 1984, la Editura Politică, Bucureşti. 
O tratare mult mai tehnică a problemei singularităţii (mai precis, a perturbărilor singulare) se poate găsi şi în lucrarea 
„Perturbaţii singulare. Dezvoltări asimptotice”, de Aristide Halanay şi Vasile Drăgan, apărută la Editura Academiei, 
Bucureşti, 1983. 

[8]: Afirmaţia se referă la noile rezultate stabilite în materia structurii sistemelor şi a canalelor de comunicaţie 
informaţională (atât în sisteme naturale cât şi în sisteme socio-umane), bazate pe dispariţia centrelor privilegiate de 
decizie, respectiv pe existenţa reţelelor simetrice (vezi, în context, şi ipoteza bootstrap a cauzalităţii deterministe). 

[9]: capacitatea generativă a informaţiei, în sisteme ierarhizate (cum este, desigur, şi sistemul fiscal) este discutată şi în 
lucrarea: „Sisteme ierarhizate. Rolul informaţiei în geneză şi dezvoltare”, a lui Paul Constantinescu, apărută la Editura 
Academiei, în anul 1986. 

[10]: aici apar probleme cum ar fi consistenţa impulsului fiscal (nu numai cu matricea normativă fiscală preexistentă, 
dar şi cu structura funcţională a sistemului economic în cauză), sau sustenabilitatea acestui impuls. Ambele chestiuni se 
bucură de o tratare excelentă în lucrarea „The Economics of Adjustment and Growth”, a lui Pierre-Richard Agenor, 
apărută la Academic Press, New York, în anul 2000 (Pierre-Richard Agenor este funcţionar al Băncii Mondiale). 

[11]: impozitarea impozitelor nu trebuie considerată, ipso facto, un aspect negativ al administrării impulsului fiscal, 
deoarece anumite considerente de politică fiscală pot reclama un asemenea procedeu (de exemplu, dificultăţi în 
colectarea unui anumit impozit, care, prin acest procedeu, va fi mai uşor de colectat deoarece va fi „vărsat” într-un alt 
impozit la care dificultăţile de colectare sunt mai mici). Pentru o tratare mai tehnică, vezi studiul autorului: „Asupra 
bazei virtuale de impozitare”, apărut în Oeconomica nr. 1/2001. 
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12. ASUPRA EVAZIUNII FISCALE 

Evaziunea fiscală reprezintă modalitatea prin care subiecţii economici răspund presiunii fiscale, atunci când 
aceasta depăşeşte un anumit prag considerat necesar pentru iniţierea, menţinerea şi dezvoltarea afacerii sau 
a oricărei activităţi lucrative, precum şi în legătură cu averea sau veniturile lor curente. Deşi evaziunea fiscală 
are conotaţii care intră în sfera semantică a economiei subterane, ea nu este o componentă a economiei 
subterane ci, mai degrabă, se află la interferenţa inerentă a economiei subterane cu cea oficială. 

Comportamentul evazionist este un comportament generat de doi factori esenţiali: a) factorul natural, 
derivat din instinctul de free rider; b) factorul instituţional, derivat din implementarea presiunii fiscale (atât 
ca dimensiune, cât şi ca structură şi ca dinamică). Importanţa analizei evaziunii fiscale derivă atât din impactul 
ei asupra echilibrului bugetar, cât şi din implicaţiile pe care le are în arhitectura generală a comportamentului 
economic. 

În materialul de faţă se tratează câteva aspecte privind: a) pragurile la care se generează comportamente 
evazioniste; b) efectele de multiplicare şi divizare specifice evaziunii fiscale; c) unele propuneri privind 
configurarea sistemului de penalizare a neplăţii voluntare a obligaţiilor bugetare; d) unele evaluări privind 
forma curbei de modelare a comportamentului evazionist. 

12.1. Asupra generării comportamentului evazionist 

Să analizăm, pe scurt, relaţia dintre dinamica impozitării directe şi dinamica veniturilor bugetare fiscale din 
impozitarea directă. Vom face următoarele notaţii:  

 : baza de impozitare directă în anul i; 

 : venitul bugetar fiscal potenţial din impozitarea directă în anul i (impozitul direct datorat); 

 : coeficientul impozitării directe în anul i; 

 : indicele creşterii venitului bugetar fiscal din impozitarea directă în anul i; 

 : indicele creşterii coeficientului impozitării directe în anul i; 

 : pragul coeficientului de impozitare directă la care apare comportamentul evazionist (considerat, 
pentru moment, constant); 

 : abaterea absolută a coeficientului de impozitare directă de la pragul de generare a 

comportamentului evazionist, în anul i; 

 : venitul bugetar fiscal din impozitarea directă în anul i, acceptabil pentru subiecţii economici 

(impozitul direct acceptat); 

 : venitul bugetar fiscal din impozitarea directă în anul i, escamotabil de către subiecţii economici, 

ca urmare a depăşirii pragului acceptabil al impozitării directe 

 : valoarea absolută a evaziunii fiscale în anul i (ne referim doar la mărimea debitului); 

 : evaziunea fiscală directă incom-presibilă (constantă), adică acea evazi-une fiscală datorată 
comportamentului natural de free rider; 

 : coeficientul înclinaţiei marginale spre evaziune fiscală directă (considerat constant), datorată 

creşterii presiunii fiscale directe; 

 : rata evaziunii fiscale directe, în anul i. 

Ca urmare, se pot scrie, succesiv, următoarele relaţii: 
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Aşadar, funcţia evaziunii fiscale directe (relativă la impozitarea directă) poate fi dezvoltată astfel: 

 

Pentru ,  şi  constante, funcţia evaziunii fiscale este o dreaptă crescătoare în raport de coeficientul 

de impozitare directă, , având ca termen liber valoarea , cu reprezentarea 

grafică din Figura 115. 

Termenul notat cu  reprezintă, cum am spus mai sus, evaziunea naturală, incompresibilă (şi, în orice caz, 
generată de factori non-fiscali şi, ca urmare, gestionabilă prin măsuri non-fiscale), iar termenul notat cu 

 reprezintă eva-ziunea la care subiectul economic acceptă să renunţe datorită acceptării pragului de 

impozitare . Numim această ultimă specie de evaziune: evaziune negativă. 

 

 

Figura 115: Funcţia evaziunii fiscale în raport de coeficientul impozitării directe 

Să analizăm comportamentul funcţiei de evaziune fiscală în raport de diferitele mărimi economice implicate. 
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1. În raport de :  , adică evaziunea fiscală scade pe măsură ce pragul de acceptabilitate a 

impozitării directe creşte. Această scădere depinde direct proporţional de înclinaţia marginală spre 
evaziune, pe de o parte şi de baza de impozitare, pe de altă parte.  

2. În raport de :  

Aici pot fi două situaţii (cu rezultate, de altfel, în ordinea logicii economice): 

a) , adică , care conduce la , adică evaziunea fiscală creşte pe măsură ce înclinaţia 

marginală spre evaziune creşte; 

b) , adică , care conduce la , adică evaziunea fiscală scade odată cu creşterea înclinaţiei 

marginale spre evaziune. 

3. În raport de :  

Şi aici pot fi două situaţii (de asemenea, cu rezultate în ordinea logicii economice): 

a) , adică , care conduce la , adică evaziunea fiscală creşte pe măsură ce baza de 

impozitare creşte; 

b) , adică , care conduce la , adică evaziunea fiscală scade odată cu creşterea bazei de 

impozitare. 

Acum, este util de analizat dacă factorii consideraţi constanţi în funcţia evaziunii fiscale determinată mai sus 
pot fi trataţi, la rândul lor, ca variabile. 

Factorul  (înclinaţia marginală spre evaziune fiscală) – este factorul cel mai susceptibil de a fi considerat 

variabil (după rata de impozitare directă, k). Într-adevăr, din întregul raţionament de mai sus s-a desprins 
ideea că generarea comportamentului evazionist este urma-rea abaterii ratei de impozitare directă de la rata 

de impozitate acceptată, adică . Pare, aşadar, de natura evidenţei, faptul că înclinaţia marginală spre 

evaziune trebuie să fie o funcţie de această abatere, adică . Raţionamentul economic ortodox ne 

indică, de asemenea, şi următoarele proprietăţi ale funcţiei h: 

 , adică înclinaţia marginală spre evaziune este nulă atunci când rata de impozitare directă actuală 

se află la nivelul pragului de impozitare directă acceptat; 

 , adică înclinaţia marginală spre evaziune fiscală creşte odată cu creşterea abaterii dintre rata de 

impozitare directă actuală şi pragul de impozitare directă acceptat. Să obser-văm că dinamica factorului 

 depin-de, concomitent, de dinamica factoru-lui  şi de dinamica factorului . Dacă notăm cu  

indicele de creştere, în timp, a pragului acceptat al impozi-tării directe şi cu  indicele de devan-sare a 

creşterii pragului acceptat al impozitării directe de către rata actuală de impozitare directă, adică , 

atunci avem următoarele situaţii: 

– , adică , ceea ce înseamnă o creştere a lui , adică o creştere a înclinaţiei marginale spre 

evaziune fiscală; 
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– , adică , ceea ce înseamnă o scădere a lui , adică o scădere a înclinaţiei marginale spre 

evaziune fiscală 

 , adică înclinaţia marginală spre evaziune fiscală creşte din ce în ce mai încet la creşterea 

permanentă a abaterii dintre rata de impozitare directă actuală şi pragul de impozitare directă acceptat. 
Acceptarea acestei caracteristici a funcţiei h se bazează pe următoarele considerente: a) evaziunea fiscală 
reprezintă, pentru subiectul economic, o sursă de utilitate econo-mică, în acord cu raţionalitatea econo-
mică pe baza căreia îşi proiectează comportamentul, inclusiv cel fiscal, de aceea funcţia h trebuie să 
respecte însuşirile matematice ale unei funcţii de utilitate (chiar dacă, de data aceasta, referirea nu se 
face direct la funcţia de evaziune fiscală ci la înclinaţia marginală spre evaziune fiscală); b) evaziunea fiscală 
nu poate creşte indefinit, datorită controlului pe care organele guvernamentale specializate îl exercită 
tocmai în scopul identificării comportamentului evazionist, de aceea, creşterea abaterii dintre rata actuală 
de impozitare directă şi pragul acceptat al impozitării directe va conduce la creşteri din ce în ce mai mici 
ale înclinaţiei marginale spre evaziune fiscale (deci, nu la creşteri din ce în ce mai mici ale evaziunii fiscale 
absolute!). O imagine sinoptică este prezentată în Figura 116: 

 

Figura 116: Funcţia înclinaţiei marginale spre evaziune fiscală în raport de abaterea coeficientului impozitării directe 
de la pragul de acceptabilitate a impozitării directe 

12.2. Multiplicare şi divizare în evaziunea fiscală 

12.2.1. Multiplicatorul evaziunii fiscale 

Identificarea evaziunii fiscale se face prin intermediul controlului fiscal exercitat de structurile specializate 
ale guvernului (îndeosebi ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului de Interne). Aceste organe 
stabilesc producerea evaziunii fiscale conform prevederilor legale şi, în consecinţă, aplică trei categorii de 
sancţiuni (pe lângă reintegrarea debitului constatat în lista obligaţiilor bugetare ale subiectului economic 
respectiv): amenzi contravenţionale, confiscări şi majorări de întârziere a plăţii către stat a debitului.  

Să facem următoarele notaţii: 

 : debitul datorat bugetului de stat şi identificat ca obiect al evaziunii fiscale; 
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 valoarea confiscărilor efectuate în urma constatărilor de evaziune fiscală; 

 : valoarea amenzilor contravenţionale aplicate ca sancţiune în legătură cu producerea evaziunii fiscale; 

 : majorări de întârziere aplicate ca urmare a neachitării debitului identificat ca obiect al evaziunii 
fiscale. 

Atunci când mărimile respective reprezintă sume încasate efectiv prin trezoreria statului, ele vor fi notate, 

respectiv: , , , . 

Pe baza celor de mai sus se poate determina un coeficient de natura multiplicatorului, numit multiplicatorul 
evaziunii fiscale, prin raportarea sumei totale atrase la bugetul de stat la debitul constatat ca obiect al 

evaziunii fiscale. Astfel, se poate determina un multiplicator potenţial al evaziunii fiscale ( ), respectiv un 

multiplicator efectiv al evaziunii fiscale ( ): , unde cu  s-au notat sumele atrase la bugetul 

de stat ca urmare a identificării evaziunii fiscale, . Aceasta înseamnă:

, , unde cu  s-au notat sumele încasate efectiv la bugetul de stat 

ca urmare a identificării evaziunii fiscale; . Aceasta înseamnă:

. 

Multiplicatorul evaziunii fiscale arată câte unităţi monetare sunt atrase la bugetul de stat ca urmare a 
identificării evaziunii fiscale, la o unitate monetară evazionată. Atât în cazul multiplicatorului potenţial cât şi 
în cel al multiplicatorului efectiv, bugetul de stat beneficiază de mai multe unităţi monetare pentru fiecare 
unitate monetară evazionată (Figura 117). 

 

Figura 117. Mecanismul formării multiplicatorului evaziunii fiscale 

Pe baza multiplicatorului evaziunii fiscale se poate determina o mărime care să exprime numărul de unităţi 
suplimentare atrase ca urmare a producerii evaziunii fiscale. Putem numi un asemenea indicator venit 
bugetar indus de evaziunea fiscală ( ). Acest indicator se determină astfel: . 
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Rata venitului bugetar indus ( , respectiv ) se determină astfel: , respectiv

. 

Între multiplicatorul evaziunii fiscale şi rata venitului bugetar indus de evaziunea fiscală există următoarea 

relaţie: , respectiv . 

Legătura dintre mărimile potenţiale şi cele efective, atât pentru multiplicatorul evaziunii fiscale cât şi pentru 
rata venitului bugetar indus de evaziunea fiscală se poate face prin intermediul gradului de colectare a 
veniturilor bugetare. Prin grad global de colectare a veniturilor bugetare înţelegem raportul dintre venitu-
rile bugetare efectiv încasate şi veniturile bugetare atrase (cuvenite) bugetului de stat, în urma identificării 
evaziunii fiscale. Dacă notăm gradul global de colectare a veniturilor bugetare (deci inclusiv debitul) cu , 

atunci putem scrie: . 

Dacă notăm gradul de colectare a veniturilor bugetare suplimentar atrase ca urmare a identificării evaziunii 

fiscale (deci exclusiv debitul) cu , atunci se poate scrie: . 

Dacă notăm gradul de colectare a debitului constatat ca obiect al evaziunii fiscale cu , atunci se poate scrie: 

. 

Cu notaţiile făcute putem extrage următoarele concluzii cantitative: 

  

  

unde cu  s-a notat coeficientul de actualizare a multiplicatorului evaziunii fiscale,  

  

unde cu  s-a notat coeficientul de actualizare a ratei venitului bugetar indus de evaziunea fiscală directă 

indusă, . 

Pentru simplificarea raţionamentului, ţinând seama de faptul că aplicarea sancţiunii confiscării nu este 
generală, vom păstra, în continuare, doar obligaţiile bugetare referitoare la debitul constatat, amenda 
contravenţională aplicată şi majorările de întârziere calculate. În acest sens, amenda contravenţională va fi 
considerată o mărime constantă (stabilită prin lege pentru abaterile de la legalitate care însoţesc infracţiunea 
de evaziune fiscală), în timp ce majorările de întârziere vor fi determinate pe baza mărimii debitului constatat, 
a coeficientului de penalizare a întârzierii la plata debitului şi a intervalului de timp scurs de la scadenţa 
obligaţiei de a plăti debitul şi până la momentul achitării obligaţiei bugetare globale. Să notăm cu 
coeficientul de majorare de întârziere şi cu  intervalul de întârziere a plăţii. În acest caz, se poate scrie: 

 (ne concentrăm, deocamdată, doar asupra aspectului potenţial). Atunci, se poate scrie: 
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unde cu  s-a notat ponderea amenzii contravenţionale în debit. Rezultă, aşadar, faptul că multiplicatorul 

evaziunii fiscale evoluează după o dreaptă proporţională cu timpul de întârziere a plăţii şi având panta dată 
chiar de coeficientul de penalizare a întârzierii la plată (Figura 118): 

 

 

 

Figura 118: Variaţia funcţiei evaziunii fiscale în raport de durata întârzierii la plata obligaţiilor bugetare, pentru 
diferite valori ale lui şi  

Din punct de vedere pur tehnic, se pare că, cu cât întârzierea în efectuarea plăţii este mai mare, cu atât 
veniturile încasate de bugetul de stat ca urmare a comportamentului evazionist va fi mai mare. Acest rezultat 
este adevărat numai amendat cu gradul de colectare a veniturilor bugetare. Într-adevăr, un grad de colectare 
scăzut poate avea repercusiuni negative mai mari asupra bugetului de stat decât efectul de multiplicare a 
veniturilor bugetare prin intermediul multiplicatorului evaziunii fiscale. De exemplu, bugetul poate pierde 
fructificarea veniturilor respective care ar fi adus o dobândă bancară sau poate suporta costul finanţării 
deficitului bugetar creat ca urmare a gradului scăzut de colectare prin emiterea şi vânzarea de titluri de stat 
la o rată a dobânzii superioară ratei dobânzii bancare etc. Vom examina aceste aspecte în paragraful referitor 
la fenomenul divizării în evaziunea fiscală. 

În mod analog, putem determina funcţia multiplicatorului efectiv al evaziunii fiscale (considerăm că gradul 
de colectare a amenzii contravenţionale şi a majorărilor de întârziere este acelaşi, şi anume ). Atunci se 

poate scrie, succesiv: , , , deci 
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Dacă gradul de colectare a penalităţilor coincide cu gradul de colectare a debitului, atunci funcţia 
multiplicatorului efectiv coincide cu funcţia multiplicatorului potenţial al evaziunii fiscale (indiferent de 
mărimea acestui grad de colectare). 

12.2.2. Divizorul evaziunii fiscale 

Aşa cum spuneam mai sus, evazionarea fiscală poate aduce venituri suplimentare ca urmare a întârzierii plăţii 
obligaţiei bugetare, precum şi ca urmare a aplicării de sancţiuni contravenţionale dar, în acelaşi timp, 
întârzierea la plată are o serie de consecinţe negative asupra bugetului de stat. Să admitem că bugetul de 
stat este unul echilibrat şi că întârzierea plăţii debitului (luat în calcul la proiectarea bugetului echilibrat) 
antrenează doar costuri de finanţare a deficitului temporar apărut ca urmare a întârzierii la plată a obligaţiei 
bugetare scontate. În acest caz, guvernul se împrumută (presupunem că este vorba despre un împrumut non-
inflaţionist, de ex., prin emiterea şi vânzarea unor titluri de stat către populaţie şi/sau bănci comerciale). 
Pentru a evita complicarea analizei prin luarea în consideraţie a producerii unor fenomene negative pe piaţa 
monetară şi valutară, antrenate de împrumutul public, vom admite că pe piaţa monetară există suficiente 
cantităţi de monedă disponibilă şi că potenţialii creditori ai guvernului se află pe o curbă de indiferenţă în 
raport cu guvernul, băncile comerciale, investiţiile acţionariale sau obligatare private ori piaţa valutară. În 
aceste ipoteze restrictive, guvernul va găsi exact atâta masă monetară de cât are nevoie, la rata medie a 
dobânzii bancare active. Să mai admitem că guvernul va efectua răscumpărarea titlurilor vândute imediat ce 
vor fi încasate obligaţiile bugetare restante (admitem şi că investitorii în titlurile guvernamentale sunt de 
acord cu un asemenea regim al titlurilor de stat în discuţie).  

În primul rând, să determinăm pierderile suportate de bugetul de stat ca urmare a evaziunii fiscale produse 
(şi identificate). Pe intervalul  de întârziere a plăţii, guvernul se împrumută pe piaţa monetară într-un 

cuantum egal cu  şi la o rată a dobânzii egală cu rata medie a dobânzii bancare active, s-o notăm cu . 
Rezultă un cost bugetar al evaziunii fiscale ( ) suportat de bugetul de stat de:  

 

unde este rata dobânzii plătite la împrumutul public realizat, calculată la unitatea de măsură a lui  (aceeaşi 
unitate de măsură folosită şi pentru ). 

În al doilea rând, se poate determina un multiplicator al costului bugetar al evaziunii fiscale: 

 

Acest multiplicator arată câte unităţi monetare vor fi cheltuite de bugetul de stat pentru suportarea 
fenomenului evazionist, la fiecare unitate monetară evazionată. Se observă că mărimea acestui multiplicator 
depinde direct proporţional de costul relativ al împrumutului public precum şi de perioada pentru care se 
contractează împrumutul respectiv. 

În al treilea rând, dacă notăm cu  veniturile bugetare conform proiectării bugetului, atunci aceste venituri 
au suferit o amputare ca urmare neîncasării debitului evazionat, de mărime . Acest efect al evaziunii fiscale 
asupra veniturilor bugetare poate fi numit efect de divizare şi se poate determina astfel:  
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unde cu  s-a notat divizorul evaziunii fiscale iar cu  s-a notat rata costului bugetar al evaziunii fiscale. 
Observăm că, de fapt, ca urmare a evaziunii fiscale, bugetul de stat devine deficitar exact cu costul bugetar 
al evaziunii fiscale. 

12.3. Aspecte de echilibru în gestionarea evaziunii fiscale 

12.3.1. Cazul colectării integrale a veniturilor bugetare 

Din punct de vedere tehnic, identificarea şi administrarea evaziunii fiscale (recuperarea debitului, încasarea 
amenzii contravenţionale şi a majorărilor de întârziere) trebuie să egaleze, la acelaşi moment de timp, costul 
bugetar al suportării evaziunii fiscale, adică: 

 

 

 

 

 

 

Se observă că, de fapt, condiţia de echilibru în cazul evazionării fiscale este ca multiplicatorul evaziunii fiscale 
să fie egal cu multiplicatorul costului bugetar al evaziunii fiscale. Majorările de întârziere ar trebui să egaleze 
tocmai costul cu plata dobânzilor la scadenţa titlurilor de stat, amenda contravenţională reprezentând un 
beneficiu al guvernului şi având drept scop disciplinarea financiară a subiectului economic. 

 , deci, creşterea ratei amenzii contravenţionale pentru evaziune fiscală conduce la 

creşterea respectiv la scăderea intervalului acceptabil pentru întârzierea la plată după cum rata dobânzii 
bancare este mai mare respectiv mai mică decât procentul de majorări de întârziere; din punctul de vedere 
al politicii fiscale, nu poate fi acceptată situaţia , deoarece, în acest caz, subiecţii economici raţionali 
vor constata că, sub aspectul costului de oportunitate, este mai avantajos să refuze plata obligaţiilor bugetare 
şi să ţină sumele respective la bancă, urmând ca, din fructificarea acestora, să plătească penalităţile şi să 
rămână şi cu un câştig net. Desigur, chiar şi acest caz se poate regla de către ministerul de resort, prin 
stabilirea de amenzi contravenţionale într-un cuantum care să contracareze avantajul relativ menţionat mai 
sus şi care să descurajeze, astfel, alegerea, de către subiecţii economici, a soluţiei neplăţii obligaţiilor 
bugetare; 

 , deci creşterea ratei dobânzii bancare (sau, în ipoteza noastră, rata dobânzii 

la titlurile de stat) conduce la reducerea intervalului acceptabil pentru întârzierea la plată; 

 , deci creşterea ratei de penalizare a întârzierii la plata obligaţiilor bugetare 

conduce la creşterea intervalului acceptabil (de către guvern) pentru întârzierea la plată. 

În cazul prezentat mai sus, apare următoarea întrebare: dacă guvernul se poate împrumuta pentru orice 
sumă la un cost relativ egal cu rata medie a dobânzii bancare active, rezultă că subiectul economic se află pe 
o curbă de indiferenţă în raport cu statul, pe de o parte şi cu sistemul bancar, pe de altă parte: el poate plăti 
obligaţia bugetară sau poate constitui, cu suma evazionată, un depozit bancar. Aşa cum am arătat mai sus, 
ceea ce urmează să plătească drept penalităţi ca urmare a evazionării fiscale va recupera din fructificarea 
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depozitului bancar (mai rămâne, desigur, amenda contravenţională care dezechilibrează acest raţionament). 

Făcând abstracţie de amenda contravenţională va trebui, aşadar, ca . În acest caz, , ceea ce 
poate fi interpretat ca reprezentând un timp infinit acceptabil pentru guvern în ceea ce priveşte întârzierea 
la plata obligaţiilor bugetare (desigur, în practică, limita superioară a intervalului de întârziere este perioada 
de prescriere la plată a obligaţiilor bugetare). Dacă nu se face abstracţie de amenda contravenţională, atunci 
timpul „optim” pentru întârzierea la plata obligaţiilor bugetare ca urmare a evazionării fiscale se determină 
conform relaţiei stabilite mai sus. De ex., pentru o valoare a lui  de 0,05, pentru un coeficient de penalizare 

a întârzierii la plată de 0,0005 (0,05%) pe zi, şi pentru o rată anuală a dobânzii bancare active de 36% 
(0,09863% pe zi), 

zile. 

12.3.2. Cazul colectării parţiale a veniturilor bugetare 

Datorită gradului subunitar de colectare a veniturilor bugetare, relaţia de echilibru de mai sus va suferi o serie 
de modificări. În această situaţie, veniturile bugetare totale efectiv încasate se vor determina astfel: 

 

Aceasta înseamnă că, la scadenţă, atunci când bugetul de stat contabilizează suportarea costului bugetar al 
evaziunii fiscale, se va constata că, de fapt, nu se încasează în întregime contrapartida acestui cost bugetar 
(încasare care s-a produs în cazul colectării integrale a obligaţiilor bugetare). Din punct de vedere economic 
ar putea fi imaginate două soluţii alternative: a) calcularea şi încasarea, în avans, de către guvern, a unor 
provizioane de risc al neplăţii obligaţiilor bugetare (care să fie restituite, în cuantum actualizat, subiectului 
economic care şi-a achitat integral obligaţiile bugetare, chiar dacă cu întârziere); b) configurarea unui sistem 
progresiv al coeficienţilor de majorări de întârziere la plata obligaţiilor bugetare, simultan pe linia mărimii 
debitului sau chiar al naturii debitului, pe de o parte şi pe linia întârzierii la plata obligaţiilor bugetare, pe de 
altă parte. Prima soluţie are câteva inconveniente: 1) nu poate fi operaţională la subiecţii economici care, 
oricum, nu pot plăti obligaţiile bugetare calculate695; 2) chiar dacă aceste provizioane ar fi încasate 
proporţional cu achitarea obligaţiilor totale, la momentul achitării fiecărei tranşe din aceste obligaţii, aceasta 
tot nu garantează acoperirea gradului de neplată; 3) soluţia considerării oricărei plăţi efectuate de subiectul 
economic ca fiind făcută în contul provizioanelor, până la concurenţa sumei provizioanelor calculate şi, abia 
apoi, contabilizarea plăţilor în contul obligaţiei bugetare propriu-zise, pare injustă din punct de vedere 
economic şi nelegală din punct de vedere juridic (deoarece încasarea provizioanelor este o măsură de 
siguranţă luată de guvern şi nu constituie o obligaţie propriu-zisă a subiectului economic). Desigur, aceste 
inconveniente pot fi eliminate prin norme fiscale ad-hoc. În ceea ce priveşte cea de-a doua soluţie, credem 
că este mult mai fezabilă, datorită respectării principiului diferenţierii care ar trebui să fie un concept de 
filozofie fiscală fundamental într-o ţară care trebuie să imagineze tehnologii manageriale de relansare a 
economiei reale.696 Probabil că ar trebui început, în acest al doilea caz, cu clasificarea obligaţiilor bugetare în 
funcţie de transparenţa formării şi încasării lor sau după un alt criteriu care să fie relevant din perspectiva 
controlului exercitat de guvern asupra lor. Apoi, pe această bază, s-ar putea construi o scară de mărime a 
acestora, fie absolută, fie relativă (apelând la indicatori de actualizare sau indicatori de intensitate). În funcţie 

                                                           
695 Nu este lipsit de interes să se continue dezvoltarea acestei idei luând în calcul fenomenul arieratelor; sub aspect 

economic, oare „vina” producerii şi menţinerii arieratelor nu ar trebui împărţită, din punct de vedere al costului, între 

guvern şi subiecţii economici implicaţi? În continuare, s-ar putea pune şi alte întrebări de aceeaşi natură: a) se poate vorbi, 

oare, în mod fundamentat, de o evaziune fiscală legală, adică creată de însăşi norma fiscală (ca oportunitate de 

comportament al subiecţilor economici)? b) oare politica de planificare macroeconomică generează cauze operaţionale în 

ceea ce priveşte blocarea sau încetinirea circuitelor monetare din economie? c) oare politica macroeconomică în domeniul 

privatizării sau în domeniul subvenţionării nu are unele consecinţe directe – şi, poate, determinante – în crearea şi 

menţinerea premiselor formării arieratelor? 
696 Din păcate, principiul diferenţierii, care are certe avantaje de stimulare a comportamentelor dezirabile, deşi implică 

anumite dificultăţi organizatorice şi de gestionare, este încă insuficient aplicat în proiectarea şi implementarea normei 

fiscale în România. 
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de această dublă clasificare (clasificare matricială) se poate construi o a treia clasificare, în funcţie de durata 
întârzierii la plată a obligaţiei bugetare respective, rezultând, în felul acesta, o penalizare dinamică, de natură 
să încurajeze subiectul economic să-şi modifice raţionamentele privind costul de oportunitate al neplăţii 
voluntare a obligaţiei bugetare în cauză.697 S-ar putea obţine, aşadar, un tunel de penalizare, care ar modela 
tratamentul pe care guvernul îl aplică comportamentului evazionist din economie (Figura 119). 

Înlocuind pe cu , ecuaţia de echilibru între costul bugetar al evaziunii fiscale şi venitul bugetar indus 

de evaziunea fiscală se poate rescrie astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

Să analizăm, pe scurt, proprietăţile matematice şi, de aici, consecinţele fiscale, ale relaţiei de mai sus: 

 . Această expresie este pozitivă sau negativă după cum diferenţa  este, la 

rândul ei, pozitivă, respectiv negativă. Să observăm că, de data aceasta, cu cât gradul de colectare a 
veniturilor bugetare referitoare la evaziunea fiscală identificată este mai mic, cu atât coeficientul de 
penalizare a întârzierii la plata obligaţiilor bugetare trebuie să fie mai mare, pentru a menţine subiectul 
economic în culpă pe o curbă de indiferenţă în ceea ce priveşte plata obligaţiei bugetare sau păstrarea sumei 
respective la bancă 698; 

 , deci, la fel ca în cazul colectării complete a obligaţiilor bugetare, creşterea 

ratei medii a dobânzii bancare va genera scăderea duratei optime (din perspectiva guvernului) de neplată 
voluntară a acestor obligaţii bugetare şi invers; 

 , adică creşterea ratei de penalizare a întârzierii la plata obligaţiilor bugetare 

conduce la creşterea intervalului acceptabil (de către guvern) pentru întârzierea la plată şi invers; 

  

 

                                                           
697 Probabil penalizarea pentru neplata involuntară a obligaţiei bugetare (generată de blocajul monetar din economie) va 

trebui tratată în mod diferenţiat. Aici se iveşte, totuşi, dificila problemă metodologică şi tehnologică a calificării 

voluntarismului / involuntarismului comportamentului fiscal al subiectului economic. Şi aici credem că este nevoie de o 

anumită clarificare conceptuală şi, cum am spus, metodologică. 
698 Din punct de vedere economic, se pune, desigur, şi aici, problema ratei de substituire dintre coeficientul de penalizare 

şi coeficientul de colectare şi, mai ales, problema limitelor de substituire dintre cei doi coeficienţi (care, din punct de 

vedere strict matematic, sunt continuu şi indefinit substituibili). 
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ceea ce înseamnă că creşterea gradului de colectare echivalează cu o acceptabilitate mai mare din partea 
guvernului în ceea ce priveşte întârzierea la plata obligaţiilor bugetare şi invers. 

 

Figura 119: Tunelul de penalizare 

12.4. Asupra unei posibile curbe a comportamentului evazionist 

Comportamentul evazionist al subiec-tului economic este rezultatul unui sistem de factori, de regulă 
instituţionali, dar şi de natură obiectivă sau subiectivă (menta-litate, tradiţie, cultură sau educaţie).  

Făcând abstracţie metodologică de o serie de asemenea factori cauzali sau condiţionali, în cele ce urmează 
vom analiza, succint, doar o posibilă influenţă pe care factorul instituţional (în speţă, presiunea fiscală directă, 
ca rată medie a impozitării directe a subiectului econo-mic) o exercită asupra comportamentului evazionist. 
Vom spune de la început că, prin comportament evazionist înţelegem tendinţa (şi acţiunea efectivă) 
subiectului economic de a sustrage, indiferent de calea utilizată, de la plata integrală şi la termen a obligaţiilor 
sale bugetare fiscale (directe, în materialul de faţă). 

Pentru facilitarea dezvoltării raţiona-mentelor, vom face câteva notaţii: 

 E: valoarea evaziunii fiscale totale (pentru moment, ne referim doar la debit şi nu şi la penalităţile 
care înso-ţesc identificarea evaziunii fiscale); 

 : valoarea evaziunii fiscale endogene (generate de influenţa presiunii fiscale directe); 

 k: nivelul efectiv (sub formă de coeficient) al presiunii fiscale directe; 

 PIB: produsul intern brut; 

 : presiunea fiscală directă acceptabilă, de către subiectul economic, pe baza calculelor sale proprii 

(nivelul presiunii fiscale directe la care subiectul economic realizează o evaziune fiscală nulă); 

 : valoarea evaziunii fiscale exogene (generate de alţi factori decât presiunea fiscală directă); 

 : ponderea (sub formă de coeficient) a evaziunii fiscale totale în PIB; 
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 : ponderea evaziunii fiscale endogene în PIB; 

 : ponderea evaziunii fiscale exogene în PIB; 

 : abaterea (gap-ul) dintre presiunea fiscală directă efectivă şi presiunea fiscală directă acceptabilă. 

Cu aceste notaţii se pot scrie, succesiv, următoarele relaţii: 

 

 

 

 

 

 

În baza celor de mai sus, ne propunem să analizăm, din punct de vedere calitativ, modul în care ponderea 
evaziunii fiscale în PIB este influenţat de abaterea dintre presiunea fiscală directă efectivă şi presiunea fiscală 
acceptabilă directă, adică: 

 

De menţionat că  sunt coeficienţi pozitivi şi subunitari. În ceea ce priveşte , el poate varia, 

ţinând seama de intervalele de variaţie ale lui k şi ka, în următorul interval: . 

Vom presupune, pentru moment, că valoarea lui este dată şi constantă în ipotezele din prezentul material. 

Aceasta înseamnă că depinde, în mod efectiv, doar de k: . 

Atunci se poate scrie: 

, 

unde va fi considerată o constantă. Ceea ce este important, deci, este forma analitică concretă (sau, 

măcar, proprietăţile matematice) cu privire la funcţia f. 

S-ar părea că funcţia f trebuie să respecte următoarele caracteristici: 

a) : subiectul economic nu „realizează” evaziune fiscală, din motive de presiune fiscală, atunci 

când aşteptările sale privind presiunea fiscală sunt egale cu presiunea fiscală efectivă; 

b) pentru , de asemenea, subiectul economic nu va „realiza” evaziune fiscală, deoarece capacitatea 
sa de a accepta presiune fiscală directă este mai mare decât presiunea fiscală directă efectivă; 

c) pentru , subiectul economic devine evazionist, adică el va încerca să evite o parte din plata 
obligaţiilor bugetare, considerând că presiunea fiscală directă este mai mare decât cea corectă (de 
fapt, decât cea acceptată). Problema care se pune aici este, desigur, ce formă de reacţie va lua funcţia 
f la creşterea lui pe intervalul (0, 1). 

Pentru a identifica forma analitică a funcţiei f vom face un raţionament cali-tativ bazat pe viteza de reacţie a 
funcţiei f, precum şi pe acceleraţia acestei reacţii:  

– mai întâi, despre viteza de reacţie: pare de bun simţ ca, odată cu creşterea abaterii dintre presiunea 
fiscală efec-tivă şi pragul acceptabil al acesteia, subiectul economic să-şi mărească valoarea 
evaziunii fiscale făcute. Prin urmare, se poate spune că derivata întâi a funcţiei f va fi pozitivă: 
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– acum, despre acceleraţia de reacţie: subiectul economic îşi va spori evaziunea fiscală dar, ţinând 
seama de creşterea complexităţii „gestionării” acestei „activităţi” odată cu creşterea volumului de 
evaziunea precum şi în considerarea masivităţii penalizării în caz de identificare a evaziunii fiscale, 
subiectul economic respectiv va spori evaziunea din ce în ce mai încet. Pare, aşadar, că funcţia f va 
avea o creştere încetinită, adică: 

 

Pe baza celor de mai sus, se poate aprecia că forma grafică a funcţiei f ar putea fi următoarea (Figura 120): 

 

 

Figura 120: Curba comportamentului evazionist în raport de gap-ul dintre presiunea fiscală directă efectivă şi cea 
acceptabilă 

Trecând, acum, la completarea cu evaziunea fiscală exogenă şi judecând numai în raport de k (reamintim că, 
pentru moment, ka este considerat constant), rezultă următoarea reprezentare grafică a evaziunii fiscale 
(Figura 121): 
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Figura 121: Curba comportamentului evazionist în raport de presiunea fiscală directă cu luarea în considerare şi a 
evaziunii fiscale exogene 
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13. ASUPRA BAZEI VIRTUALE DE IMPOZITARE 

Baza de impozitare (obiectul impozitării) poate fi reală, funcţională sau virtuală. Prin bază de impozitare reală 
înţelegem acel obiect al impozitării care reprezintă un obiect economic ce nu conţine nici o obligaţie fiscală 
determinată în el însuşi; prin bază de impozitare virtuală înţelegem acel obiect al impozitării care, ca obiect 
economic este, el însuşi, deja o obligaţie fiscală; prin bază de impozitare funcţională înţelegem acel obiect al 
impozitării care conţine atât o parte reală cât şi una virtuală de impozitare.  

În viaţa economică reală se întâlneşte, în mod frecvent, din diferite raţiuni de natură financiar-fiscal-bugetară, 
aşa-numita bază virtuală de impozitare, adică situaţia în care o obligaţie fiscală este calculată având ca obiect al 
impozitării o altă obligaţie fiscală. În general, cea de-a doua obligaţie fiscală este diferită, ca natură, de obligaţia 
fiscală care constituie conţinutul obiectului virtual de impozitare. 

Cercetarea acestei probleme – a existenţei şi folosirii bazelor virtuale de impozitare – prezintă atât un interes 
teoretico-metodologic cât şi, îndeosebi, un interes pragmatic, în măsura în care politica guvernamentală în 
domeniul financiar-bugetar poate utiliza aceste baze virtuale de impozitare în scopul atingerii unor obiective pe 
termen scurt sau mediu care, altfel, ar fi lipsite de resursele economice necesare. 

În materialul care urmează nu ne va preocupa deloc aspectul etic al generării şi utilizării bazelor virtuale de 
impozitare deşi, tangenţial, vom atinge unele impli-caţii legate de redistribuirea veniturilor şi de modelarea 
comportamentelor econo-mice tocmai prin acest procedeu fiscal. 

În prima parte a materialului ne va interesa efectul generat de utilizarea bazelor virtuale de impozitare asupra 
presiunii fiscale generale sau/şi asupra dinamicii veniturilor fiscale ale bugetului de stat. În partea a doua vom 
face unele consideraţii privind efectul de redistribuire şi de răspuns comportamental din partea subiecţilor 
economici la utilizarea bazelor virtuale de impozitare iar în ultima parte vom aduce în discuţie o bază virtuală 
de impozitare sui-generis – inflaţia, prin tratarea unor aspecte de senioraj. 

13.1.  Crearea bazei virtuale de impozitare 

În general, obiectivul venitului bugetar fiscal poate fi realizat printr-o combinaţie de tip multiplicativ între rata 
de impozitare şi baza de impozitare: BkV  , unde V este venitul bugetar fiscal, exprimat monetar, k este rata 
de impozitare (exprimată ca un coeficient) iar B este baza de impozitare, exprimată monetar. Se observă că V 
poate fi obţinut printr-o multitudine de valori ataşate perechii (k, B), întrucât k şi V sunt substituibile, ceea ce 
înseamnă că legiuitorul poate alege fie una dintre variabile, fie amândouă, pentru a realiza valoarea dorită a lui 
V. Ignorăm, pentru moment, cu bună ştiinţă, limitele de substituire funcţionale (şi chiar etice) dintre cele două 
variabile independente. 

Deseori, principiul transparenţei în impozitare conduce la alegerea lui B ca variabilă de comandă pentru a obţine 
valoarea programată a lui V. Datorită restricţiilor naturale şi economice care condiţionează variaţia (îndeosebi 
creşterea) nominală a lui B, se recurge la creşterea sa virtuală sau ocultă. Acest lucru se poate obţine prin 
procedura aplicării unui impozit la venitul fiscal obţinut prin intermediul altui impozit. Să notăm că acest 
procedeu este, cel mai adesea, impus de considerente tehnice (gestionarea bazelor de date) şi nu de 
considerente de politică fiscală, deşi nici acest din urmă comandament, cum vom arăta în cea de-a doua parte 
a materialului de faţă, nu trebuie ignorat. 

Să considerăm un impozit 
1I , care are rata 

1k  şi un impozit 
2I , care are rata 

2k . Fie baza de impozitare iniţială 

(nominală) B . Să notăm cu 
1V  venitul fiscal obţinut prin aplicarea separată a lui 

1I  asupra bazei de impozitare 

nominale iniţiale B, cu 
2V  venitul fiscal obţinut prin aplicarea separată a lui 

2I  asupra bazei de impozitare 

nominale iniţiale B, cu V venitul fiscal obţinut prin aplicarea ambelor impozite, în mod separat, asupra bazelor 
de impozitare nominale iniţiale, cu 

2V venitul fiscal obţinut prin aplicarea lui 
2I  asupra bazei de impozitare 

obţinute după aplicarea lui 
1I asupra bazei de impozitare nominale iniţiale, cu *V venitul fiscal obţinut prin 

aplicarea suprapusă a celor două impozite. Vom nota, de asemenea, cu 
2B , baza de impozitare la care se aplică 

cel de-al doilea impozit. Pe baza notaţiilor de mai sus se pot scrie următoarele relaţii algebrice: 
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Să determinăm variaţia bazei de impozitare, respectiv a venitului fiscal în cazul 2 (aplicarea suprapusă a celor 
două impozite) comparativ cu situaţia 1 (aplicarea separată a celor două impozite). 

a) variaţia bazei de impozitare:  
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Putem aprecia, prin urmare, că aplicarea celui de-al doilea impozit la venitul fiscal obţinut din primul impozit 
este echivalent cu aplicarea separată a celui de-al doilea impozit la o bază de impozitare suplimentară (venitul 
fiscal obţinut prin aplicarea primului impozit). Aşadar, avem ca bază reală de impozitare mărimea B; acest 
supliment de bază de impozitare, care nu există în mod nominal, poate fi denumit bază virtuală de impozitare (

B ), în timp ce baza de impozitare la care se aplică cel de-al doilea impozit reprezintă baza funcţională de 

impozitare (
2B ). Menţionăm că nu există aici nimic imoral sau nelegal (dacă procedura fiscală prevede a 

asemenea aplicare suprapusă a celor două impozite). Nu este nimic imoral deoarece nu este vorba despre 
obligarea contribuabilului la plata unui impozit pentru producerea unui fenomen de care el nu este responsabil 
(total sau parţial), cum este cazul impozitării inflaţiei (la care ne vom referi, pe scurt, în ultima parte a intervenţiei 
noastre), şi nu este nimic nelegal deoarece nu este vorba despre impozitarea impozitului, din moment ce nu se 
aplică un impozit la venitul fiscal obţinut prin aplicarea aceluiaşi impozit, ci este vorba despre impozite diferite. 

Într-un material ulterior vom analiza, într-un mod sistematic, impactul acestui procedeu de creare a bazei 
virtuale de impozitare asupra comportamentului fiscal, de economisire şi investiţie, asupra cererii şi ofertei 
precum şi asupra veniturilor bugetare fiscale pe termen scurt şi mediu. 

13.2.  Analiza substituibilităţii 

Să analizăm substituibilitatea dintre rata de impozitare şi baza de impozitare. Vom presupune că Ministerul 
Finanţelor Publice nu doreşte să mărească încasările bugetare din venituri fiscale ci doreşte doar să evite 
creşterea ratei de impozitare (creştere percepută ca o sporire a presiunii fiscale) sau chiar să reducă această 
rată, apelând la procedeul de aplicare în cascadă (aplicare suprapusă) a impozitelor. Ne vom limita la cazul 
simplificat al celor două impozite menţionate mai sus. Aceasta înseamnă că cea de-a doua rată de impozitare 
va depinde de prima rată de impozitare, care decide asupra bazei suplimentare, virtuale de impozitare. De 
reţinut că baza nominală (iniţială) de impozitare este dată, rigidă. Să notăm cu  o modalitate liniară în care cea 
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de-a doua rată de impozitare este corelată cu prima rată de impozitare, adică 
12 kk  . Atunci variaţia venitului 

fiscal devine 2

1V kB   . Cum B este constant, revine că alegerea legiuitorului va trebui să se facă între  şi 

1k , aşa încât variaţia venitului fiscal să fie nulă. 

Din punct de vedere formal se poate scrie, succesiv: 

0dkk2dd 11V    

de unde 

1

1

ms k2
dk

d
R 

  

în care cu 
msR s-a notat rata marginală de substituţie dintre   şi prima rată de impozitare, semnul algebric 

negativ indicând, desigur, variaţia în sens invers a celor două mărimi. De remarcat faptul că, în mărimi absolute, 
variaţia lui 

1k  are un impact extrem de puternic asupra lui 
2k , prin intermediul ratei marginale de substituţie. 

|inând seama de baza virtuală de impozitare, se poate scrie 

B

B

ms R2
dR

d
R 

  

ceea ce face legătura directă între variaţia raportului dintre cele două rate de impozitare şi variaţia relativă a 
bazei  de impozitare. Cu alte cuvinte, atunci când variaţia relativă a bazei de impozitare se modifică cu o unitate, 
pentru a menţine constant venitul bugetar fiscal, raportul dintre cele două rate de impozitare trebuie să varieze 
în sens invers cu dublul variaţiei relative a bazei  de impozitare. 

Dacă Ministerul Finanţelor Publice nu este interesat de menţinerea venitului bugetar fiscal la valoarea scontată 
ci, din considerente diferite, pur şi simplu aplică cele două rate de impozitare în cascadă, atunci se pune 
problema eficacităţii acestui procedeu. Una dintre modalităţile prin care se cercetează acest lucru este 
determinarea elasticităţii veniturilor fiscale în raport cu baza reală de impozitare. O altă modalitate pune în 
legătură efectele induse de procedeul respectiv în comportamentul economic al subiecţilor economici (de 
conformare voluntară la plata obligaţiilor bugetare, de economisire-investiţii, de cerere etc.). Vom analiza, în 
acest material, doar aspectul elasticităţii, urmând ca, aşa cum am precizat şi mai sus, într-un material ulterior, 
să cercetăm efectele induse în comportamentul economic. 

13.3.  Analiza elasticităţii 

În cazul nostru, elasticitatea venitului fiscal în raport de modificarea bazei de impozitare se determină astfel: 
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Reprezentarea grafică a elasticităţii venitului fiscal în raport cu baza de impozitare, realizată în funcţie de 
raportul dintre cea de-a doua rată de impozitare şi prima rată de impozitare este redată în Figura 1. 

Prin urmare, cu cât este mai mare cea de-a doua rată de impozitare faţă de prima rată de impozitare, cu atât 
eficacitatea folosirii procedeului de a crea baze virtuale de impozitare este mai mare. Dacă cele două rate de 
impozitare sunt egale, atunci un procent de creştere a bazei de impozitare, în mod virtual, va conduce la 
creşterea cu o jumătate de procent a venitului bugetar fiscal. În felul acesta, în funcţie de obiectivele de politică 
fiscală, dată fiind una dintre ratele de impozitare, cea de-a doua se poate fixa în aşa fel încât să se atingă 
rezultatul scontat prin buget. Din punct de vedere economic, elasticitatea indică, de fapt, viteza relativă cu care 
cele două variabile puse în corelaţie se mişcă una faţă de alta (Figura 122). 
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Figura 122: Evoluţia elasticităţii venitului fiscal în funcţie de raportul dintre ratele de impozitare 

13.4.  O politică posibilă 

Ministerul Finanţelor Publice ar putea folosi aplicarea în cascadă a impozitelor pentru a putea reduce rata de 
impozitare a primului impozit. Să presupunem, la fel ca mai sus, că nu există intenţia de a creşte veniturile 
bugetare fiscale. Să mai admitem că raportul dintre cele două rate de impozitare este dat. În acest caz, se pune 
problema determinării mărimii cu care ar putea fi redusă rata primului impozit aşa încât să se realizeze, de fapt, 
o substituire între rata primului impozit şi baza virtuală de impozitare. Această problemă ar putea să apară 
oricând, din considerente de gestionare eficientă a variabilelor macroeconomice de coman-dă, cum ar fi, de 
exemplu, cererea agregată (dacă, de exemplu, cele două impozite, cum este şi cazul României, sunt impozite 
indirecte, adică impozite care afectează în mod direct consumul curent). 

Menţinând notaţiile folosite până aici, se poate scrie, succesiv: 
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Aşadar acesta este raportul care va trebui să existe între noua rată a primului impozit şi rata sa iniţială pentru 
ca utilizarea procedeului cascadei să menţină nivelul venitului bugetar fiscal dar, în acelaşi timp să permită 
reducerea ratei primului impozit.  



316 

 

Desigur, se poate analiza şi cazul, mai general, în care noua rată a celui de-al doilea impozit nu este păstrată. Să 

notăm 
2

'

2

k

k
 . Atunci relaţiile de mai sus devin: 
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ceea ce revine la 
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de unde 
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De exemplu, dacă %30k1  , 2 ; 1,1 , atunci 48,0
k

k

1

'

1  , ceea ce înseamnă că, prin aplicarea metodei 

cascadei, se poate reduce rata primului impozit aproape la jumătate, în condiţiile în care rata celui de-al doilea 
impozit ar creşte cu 10%. 

Să luăm şi un exemplu în care Ministerul Finanţelor doreşte să reducă simultan ambele rate de impozitare, în 

condiţiile în care venitul bugetar fiscal va trebui să se menţină. Fie %30k1  , 2 ; 9,0 . Atunci 78,0
k

k

1

'

1  , 

adică rata primului impozit se poate reduce cu circa 20%, în condiţiile în care rata celui de-al doilea impozit se 
reduce cu 10%, venitul bugetar fiscal încasat de guvern rămânând nemodificat. 

Se poate, desigur, cerceta modul în care variază raportul dintre '

1k  şi 
1k în raport de variabilele care intră în relaţie. 

1) în funcţie de 1k : 

0
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 , 

deci cu cât rata iniţială a primului impozit este mai mare, cu atât reducerea acestei prime rate va fi mai mică, 
ceteris paribus; 

2) în funcţie de  : 
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ceea ce conduce la două situaţii posibile: 

a) pentru 1)k1( 1  , 

0
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1
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1
















, 

adică o creştere a lui  , ceteris paribus, conduce la o creştere a lui 'k1  în raport cu 1k , situaţie care poate 

fi compatibilă cu politica fiscală, în condiţii concrete; 



317 

 

b) pentru 1)k1( 1  , 
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adică o creştere a lui  , ceteris paribus, conduce la o scădere a lui '

1k  în raport cu 1k , situaţie care poate 

fi, de asemenea, compatibilă cu politica fiscală, în condiţii concrete; 

3) în funcţie de  : 
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Să analizăm semnul algebric al numărătorului: 

a) pentru 1k constant, se poate arăta că 
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pentru orice   cu sens economic ( 0 ).  

b) pentru   constant, se poate arăta că 

0
k
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1
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pentru orice 1k  cu sens economic ( 01 k ) 

Aceasta înseamnă că, întotdeauna, o creştere a lui   conduce la o scădere a lui '

1k  în raport cu 1k  şi invers. 

13.5.  Unele precauţii necesare şi incidenţe posibile 

Aşa cum s-a evocat de mai multe ori mai sus, pot exista situaţii sau raţiuni care să impună utilizarea bazelor 
virtuale de impozitare de către Ministerul Finanţelor Publice. O serie de precauţii metodologice dar şi de politică 
economică generală trebuie avute, însă, în vedere. 

În primul rând trebuie identificat cu acurateţe segmentul subiecţilor cărora li se adresează (nu numai subiecţii 
suportatori ai impozitului virtual dar şi subiecţii plătitori ai acestui impozit virtual) şi stabilit, cu o marjă de 
probabilitate cât mai bună, comportamentul său vis-à-vis de acest procedeu; dacă dinamica ratei de conformare 
voluntară este mai mică decât dinamica ratei de evazionare fiscală, atunci eficacitatea metodei devine îndoielnică 
pe termen mediu. 

În al doilea rând, se impune determinarea şi analiza serioasă a substituibilităţilor reale precum şi a elasticităţilor 
aferente (atât la nivelul ratelor de impozitare cât şi la nivelul structurii bazei funcţionale de impozitare – cât este 
bază reală de impozitare şi cât este bază virtuală de impozitare), pentru a nu genera blocaje în formarea şi 
colectarea veniturilor bugetare fiscale. 

Având în vedere faptul că, în general, apariţia şi utilizarea bazelor virtuale de impozitare se produce în domeniul 
impozitării indirecte, este necesară studierea impactului acestui procedeu de politică fiscală asupra dinamicii şi 
structurii cererii agregate; rezultă necesitatea fundamentării politicii fiscale a bazei virtuale de impozitare nu 
numai din perspectiva segmentului de subiecţi economici cărora li se adresează politica respectivă ci şi din 
perspectiva bunurilor economice care constituie ţinta operaţională a acestei politici. 
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Din perspectiva eficacităţii, Ministerul Finanţelor Publice va trebui să studieze raportul optim între transparenţă 
şi opacitate în implementarea politicii fiscale a bazei virtuale de impozitare, deoarece un dezechilibru într-o parte 
sau în cealaltă, în această chestiune, ar putea compromite sau reduce considerabil eficacitatea politicii în cauză. 

13.6.  O bază virtuală de impozitare – inflaţia 

13.6.1. Aspecte teoretico-metodologice 

Impozitarea inflaţiei este, în sensul cel mai general, efectul seniorajului. Prin senioraj se înţelege volumul de 
resurse monetare reale extrase de guvern prin intermediul creaţiei de bază monetară. Dacă notăm cu M stocul 
nominal al bazei monetare şi cu P nivelul general al preţurilor, atunci seniorajul se poate calcula astfel:  
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unde indicele semnifică perioada. 

Dacă notăm 
P

M
m  , ceea ce înseamnă stocul real al bazei monetare, cu 
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 , ceea ce semnifică rata inflaţiei, 

atunci, relaţia de mai sus devine: 
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Cele două componente ale seniorajului sunt, deci: 

a) variaţia stocului real al bazei monetare, m ; 

b) impozitul pe inflaţie,  

1inf m
1

BI 






 , unde, încă, 









1
 este rata impozitului pe inflaţie iar 1mB   este baza de 

impozitare pentru impozitul pe inflaţie 

O scurtă discuţie a rezultatului obţinut ne conduce la următoarele concluzii: 

1. dacă economia este staţionară din punct de vedere monetar, adică 0m  , atunci întregul senioraj se reduce 
la impozitul pe inflaţie; 

2. dacă economia este caracterizată de o creştere nulă a inflaţiei, adică se află, de exemplu, în punctul de rată 
naturală a şomajului (conform curbei Philips pe termen scurt), atunci întregul senioraj se reduce la variaţia 
stocului real al bazei monetare; 

3. variaţia ratei impozitului pe inflaţie în funcţie de rata inflaţiei, respectiv vari-aţia impozitului pe inflaţie în 
funcţie de baza de impozitare a inflaţiei sunt reprezentate în Figurile 123, respectiv 124 :
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Figura 124: 
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Se observă următoarele: 

– pentru cazul deflaţiei ( 0 ), rata impozitării inflaţiei creşte accelerat, în timp ce pentru rate pozitive ale 
infla-ţiei, această creştere este încetinită; 

– mărimea absolută a impozitului pe venit este liniar crescătoare în raport de baza de impozitare a inflaţiei 
(deşi cu pantă subunitară) pentru cazul în care 0   sau   1   şi liniar des-crescătoare (tot cu pantă 
subunitară) pentru cazul în care 01-   ; 

– din punct de vedere tehnic, analizele empirice se pot baza pe următoarele transformări formale: 

 













































































































































1

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

1

1

21

10

1

0

0

21

0

1

1

10

21

1

210

0

10

0

101

1

21

1

10

0

10

0

01

1

1

1

0

0

0

0

1

1

0

1
m

M
M

M
M

1

M
M

M
M

P
P

1

M
M

P

1

M
M

P

1

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

m

m
I































 

unde cu 
i s-a notat deflatorul PIB în anul i, adică, prin convenţie, 
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În mod similar, pentru anul 1, indicele ratei inflaţiei este, 
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unde cu k s-a notat indicele ratei inflaţiei, 
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respectiv, pentru anul 1, indicele bazei de impozitare a inflaţiei este, 
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Se poate scrie, deci, pentru anul 1: 
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Partea IV. EPISTEMOLOGIE ŞI LOGICĂ ECONOMICĂ 
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14. ASUPRA SISTEMULUI LOGIC VIU 

14.1. Preliminarii 

Procesul699 economic a fost considerat (şi, încă, mai este) drept o extensie a procesului natural, de aceea atât 
ştiinţa (sau teoria700) economică cât şi metodologia şi instrumentalismul care au fost asociate acestei ştiinţe 
sunt de origine newtoniană, ambiţionând să descrie acest proces într-o modalitate dinamică, laplaciană. 

Această situaţie a condus, după părerea noastră, la un impas paradigmatic în ceea ce numim modelarea701 
procesului economic, cu eşecuri evidente în toate direcţiile, inclusiv (şi, mai ales) pe linia predicţiei 
macroeconomice. 

Având în vedere cvasi-imposibilitatea testării702 ipotezelor teoretico-metodologice ale ştiinţei economice, 
aceste ipoteze sunt, în mod fatal, „închise teoretic”, adică veridicitatea lor este generată de acceptarea (într-
un fel, pe bază de …credinţă), a teoriei sau a modelului teoretic. 

Aşadar, o eventuală critică sau evaluare a veridicităţii unor ipoteze care stau la baza modelării procesului 
economic, trebuie să se adreseze teoriei sau modelului teoretic originar. Aceasta este metoda care va fi 
utilizată în prezentul referat. 

14.2. Sistem 

Prin sistem vom înţelege un decupaj din realitate (fie ea obiectivă, fie subiectivă, fie un mix din cele două) care 
verifică următoarele predicate suficiente: 

a. are o membrană, care stabileşte distincţia dintre decupajul în cauză şi mediul său; notăm acest 

predicat suficient cu ; 

b. conţine o mulţime (numărabilă sau nu) de elemente componente (discernabile sau nu între ele); notăm 

acest predicat suficient cu ;  

c. este „dotat” cu o mulţime de conexiuni (de orice fel: materiale – substanţiale sau energetice –, 
informaţionale, entropice etc.) între elementele componente, precum şi între acestea şi mediu; notăm 

acest predicat suficient cu . 

Se poate observa imediat faptul că predicatele suficiente ale sistemului sunt independente şi consistente între 
ele. 

Predicatele suficiente (care sunt şi necesare, o dată ce putem identifica în mod empiric cel puţin un sistem), 
generează, o dată verificate, următoarele două predicate necesare noi: 

a. are metabolism703; notăm acest predicat necesar nou cu ; formula logică de generare este: 

, unde cu  s-a notat structura decupajului din realitate, adică: ; 

b. are identitate calitativă; aceasta înseamnă că sistemul conţine un set de invarianţi (nu are relevanţă 
natura lor) care se reproduc în urma metabolismului şi care asigură continuitatea logică a sistemului. 

                                                           
699 Procesul, în general, reprezintă o variaţie a vectorului de stare al unei entităţi oarecare căreia este posibil (inteligibil) să 

i se asigneze un vector de stare. Nu interesează aici nici o calificare specifică a acestei variaţii (dacă este reversibilă sau 

ireversibilă, dacă este periodică sau singulară, dacă este naturală sau artefactuală etc.). 
700 Se poate arăta cu uşurinţă faptul că ştiinţa economică este principial ne-teoretică, dar această distincţie între ştiinţă 

teoretică şi ştiinţă empirică (ne-teoretică) nu este relevantă pentru obiectivul acestui referat.  
701 Aici, sensul noţiunii de modelare este unul cât se poate de larg, referindu-se la orice demers explicativ, de tip teoretic 

sau logic (în nici un caz ea nu se reduce la o descriere cantitativă, eventual ecuaţională). 
702 În sens genuin, testarea unei ipoteze presupune posibilitatea repetării testului (inclusiv a aranjamentului experimental) 

de către mai multe persoane sau structuri independente (de exemplu, structuri organizaţionale de orice nivel). Întrucât 

testarea în domeniul social (deci, implicit în cel economic) nu este posibilă în timp de laborator, ci doar în timp real (istoric) 

şi întrucât, în timp real, invarianţa (identitatea) condiţiilor iniţiale nu poate fi menţinută, reproductibilitatea testului este 

compromisă. 
703 Adică schimb de substanţă, energie şi informaţie cu mediul. Cum se ştie, metabolismul este suma logică dintre anabolism 

şi catabolism.  
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Evident că un sistem poate suferi, în principiu, evoluţii (adică transformări ireversibile) dar setul de 
parametri invarianţi este necesar, din punct de vedere logic, pentru a putea vorbi, pe un interval 
semnificativ de timp, de un sistem distinct în raport cu mediul (eventual putem numi acest set cu 
numele de setul parametrilor identitari) şi indistinct în raport cu el însuşi. 

Evident, cele două predicate necesare noi sunt independente şi consistente între ele. 

Prin urmare, notând cu  mulţimea predicatelor suficiente pentru un sistem, cu  mulţimea predicatelor 

necesare noi şi cu  mulţimea predicatelor necesare, vom putea scrie succesiv: 

, , ,  

, , . 

Aşadar, prin sistem ( ) înţelegem acel decupaj real care verifică predicatele din mulţimea . 

14.3. Sistem economic optimal 

Procesul economic optimal este ceea ce se cheamă un artefact, adică o entitate a cărei apariţie, deşi poate fi 
şi de natură emergentă704, este generată, în principiu, de o decizie deliberativă, de tip ad-hoc. Procesul 
economic optimal nu este numai un simplu efect al procesului natural, ci el menţine cu acesta din urmă o 
legătură structurală (deci cauzală705) permanentă şi continuă. Predicatele suficiente ale unui proces economic 
optimal, care, aşadar, vor reprezenta diferenţa specifică a acestuia în raport cu procesul natural (cu alte 
cuvinte, predicate care, o dată verificate, califică un proces natural originar drept un proces economic optimal) 
sunt următoarele: 

a. implică un proces natural706: notăm acest predicat suficient cu ; procesul economic optimal nu 

poate exista fără procesul natural (tot ce a putut să inventeze omul cât mai departe de natură este, 
cum vom evoca şi mai jos, procesul informaţional sau, încă şi mai accentuat, procesul informatic, dar 
şi acestea se vădesc a depinde, în ultimă instanţă, de natură); 

b. implică prezenţa subiectului uman: notăm acest predicat suficient cu ; desigur, prezenţa 

subiectului uman nu trebuie neapărat să fie actuală, poate fi, de exemplu, integrată în programele de 
calculator care funcţionează la nivelul procesului. Absenţa totală, însă, a factorului uman (sau a 
impactului, de orice fel, a acestuia) descalifică un proces din statutul de proces economic; 

Se observă imediat faptul că predicatele suficiente sunt independente şi consistente între ele. Considerăm, 
aşadar, că un proces real care verifică simultan cele două predicate suficiente reprezintă un proces economic. 

Aceste predicate suficiente (care sunt, în mod evident, şi predicate necesare707) generează două predicate 
necesare noi. În acest sens putem spune că procesul economic:  

a. generează un sistem; desfăşurarea procesului economic pe baza raţionalităţii optimalităţii nu poate 
avea loc decât în cadrul unui sistem, deoarece atât funcţia-obiectiv cât şi restricţiile (cele două 
componente ale modelului de optimizare) trebuie „ancorate” pe o structură şi delimitate într-o 

                                                           
704 Procesul economic, în sensul abstract al termenului (mai bine zis, în sensul care se referă la „prima” apariţie a unei 

acţiuni praxiologice a omului în raport cu natura), este, desigur, un proces emergent. În sensul său concret şi, mai ales, 

modern, procesul economic nu mai este un proces emergent (în acelaşi fel în care, de exemplu, în analitica funcţiilor de 

producţie, factorul natural nu mai există ca atare, el este încorporat în factorul capital). Cu alte cuvinte, se poate spune că 

rezultatele proceselor non-emergente sunt cu necesitate artefacte, în timp ce rezultatele proceselor emergente pot fi 

artefacte. 
705 În sensul cel mai general (care, însă, nu ne interesează în mod distinct în materialul de faţă), acest schimb dintre om 

(societate) ca sistem disipativ şi natură presupune un schimb de entropie: entropie joasă dinspre natură spre sistemul 

disipativ, respectiv entropie înaltă dinspre sistemul disipativ spre natură. 
706 Un proces natural este acel proces real în care funcţionează trei categorii de cauze (aristotelice): cauza materială, cauza 

formală şi cauza eficientă. 
707 Caracterul necesar al predicatelor suficiente rezultă din faptul că, din punct de vedere empiric (adică, al experienţei 

comunicabile intersubiectiv), constatăm că există, în Universul observabil, procese care verifică predicatele suficiente. 
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modalitate oarecare, în lumea reală (adică trebuie să verifice predicatele suficiente ale unui sistem); 

notăm acest predicat necesar nou cu ; formula logică de generare a acestuia este: 

; 

b. generează un scop optimal708; scopul optimal (deci, scopul de natura unei raţionalităţi bazate pe 
optimalitate709, adică pe intervenţii cu caracter, în general, ne-sustenabil710 asupra naturii este efectul 

prezenţei factorului uman); notăm acest predicat cu ; formula logică de generare a acestuia este: 

. 

În opinia noastră, diferenţa fundamentală dintre procesul natural şi procesul economic711 constă tocmai în 
existenţa cauzei finale ( a scopului) la nivelul procesului economic şi inexistenţa ei la nivelul procesului natural.  

Prin urmare, notând cu  mulţimea predicatelor suficiente pentru un proces economic, cu  

mulţimea predicatelor necesare noi şi cu  mulţimea predicatelor necesare, vom putea scrie succesiv:  

, , 

, 

, , . 

Aşadar, prin proces economic optimal înţelegem acel proces real care verifică predicatele din mulţimea 

. 

Câteva întrebări de clarificare auto-adresate, în acest punct: 

(1) oare nu orice schimb material dintre componente ale naturii neînsufleţite trebuie să se constituie în 
ceea ce numim proces economic? 

 răspuns: nu, deoarece schimbul material menţionat în întrebare este un schimb care nu implică scopul; 
aşadar, rămânem în cadrul unui proces natural; 

(2) mai mult, oare schimbul material dintre componente biologic vii ale naturii şi componente 
neînsufleţite ale acesteia, nu ar trebui să fie calificat drept proces economic? 

răspuns: răspunsul nu mai este categoric, de data aceasta, ci este un unul ipotetic: dacă nu acceptăm 
conştienţa712 la entităţile biologic vii de tip non-uman, atunci răspunsul e negativ; în caz contrar, însă, 

                                                           
708 Evident că scopul optimal implică operarea cauzei finale aristotelice (causa finalis). Celelalte trei cauze, care se regăsesc 

şi în procesul natural, sunt: a) cauza materială (causa materialis); b) cauza eficientă (causa eficiens); c) cauza formală (causa 

formalis). Este, totuşi, extrem de discutabil dacă procesul natural presupune cauza formală. Ar părea, mai degrabă că acest 

tip de cauză este legată de cauza finală dar, având în vedere, de exemplu, codul genetic (cu condiţia excluderii intervenţiei 

divine în proiectarea acestuia), se pare, totuşi, că procesul natural este caracterizat şi de cauza formală. În cele ce urmează, 

vom accepta ideea că procesul economic se deosebeşte de procesul natural doar prin existenţa acestei a patra cauze: cauza 

finală (scopul). 
709 S-ar putea pune întrebarea dacă natura nu optimizează. Opinăm că răspunsul la o asemenea prezumtivă întrebare este 

negativ: „raţionalitatea” naturală este una a sustenabilităţii, nu a optimalităţii („proba” istorică este timpul îndelungat 

necesar evoluţiei naturale, în raport cu timpul relativ scurt necesar evoluţiei sociale). Prin evoluţie înţelegem, desigur, o 

pierdere ireversibilă a identităţii. 
710 Caracterul nesustenabil al procesului economic apare odată cu dominanţa optimalităţii, ca paradigmă acţională 

generalizată. Globalizarea, care este efectul paradigmei acţionale a optimalităţii, devine (procesul este deja început) şi cauza 

înlocuirii paradigmei optimalităţii cu paradigma sustenabilităţii (care, la rândul ei, va fi înlocuită cu paradigma viabilităţii 

, formată din suma logică a optimalităţii şi a codului moral). În teoria economică, expresia paradigmei optimalităţii este 

individualismul metodologic. 
711 Desigur, se poate înlocui procesul economic cu un proces mai larg (cel mai larg proces care implică acţiunea umană): 

procesul social, concluziile fiind, însă, riguros aceleaşi. 
712 Într-un sens general, prin conştienţă vom înţelege capacitatea reflexivă de a sesiza sinele şi de a-l diferenţia de mediu. 

Într-un sens mai restrâns, dar mai util discuţiei de faţă, prin conştienţă vom înţelege capacitatea de a înţelege semnificaţia 

acţiunii proprii sau a acţiunilor celorlalte entităţi din mediu. Înţelegerea (comprehensiunea) implică intuiţia, pe când 

explicarea implică raţiunea. 
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răspunsul e pozitiv (pentru a nu complica viaţa economiştilor – care ar trebui să reelaboreze întreaga 
teorie economică –, vom accepta, în cele ce urmează, faptul că entităţile biologic vii non-umane nu 
posedă conştienţă); rămânem, aşadar, la un răspuns negativ şi la această întrebare; 

(3) în societăţile moderne, există schimb material între oameni, fără ca prin aceasta să fie implicată, în 
mod nemijlocit, natura sau un proces natural identificabil ca atare (de exemplu, vânzarea-cumpărarea 
de acţiuni la bursă); mai poate fi vorba, aici, despre un proces economic, în sensul definiţiei date mai 
sus? 

răspuns: da, deoarece schimbul material menţionat în întrebare este un schimb care, în ultimă 
instanţă, se bazează tot pe schimbul material cu natura; aşadar, această întrebare ne permite să 
precizăm ce înseamnă schimb material între om şi natură: înseamnă schimb material care, în ultimă 
instanţă, poate face conexiunea cu un proces natural713; 

(4) oare această distincţie minimală – la nivelul cauzei finale – între procesul natural şi procesul economic, 
este suficientă pentru a permite analize sofisticate legate de procesualitatea economică? 

răspuns: da, întrucât omul nu este o entitate non-naturală. Omul a căpătat, într-adevăr, în timp, o 
anumită distincţie culturală în raport cu natura (distincţie culturală care stă, de altfel, la baza apariţiei 
celei de-a patra cauze aristotelice distinctive), lucru ce l-a făcut să şi greşească grav faţă de natură714, 
dar, în fond, el este o entitate naturală. Cum s-ar spune, deşi diferit în formă (şi manifestări) de natură, 
omul rămâne natural, în fond715. 

14.4. Sistem economic sustenabil 

Procesul economic sustenabil este următoarea paradigmă acţională care va caracteriza relaţiile dintre 
om/societate şi natură. Sustenabilitatea, care pare a fi „paradigma” inventată de procesul natural, este impusă 
de procesul globalizării, sustenabilitatea constituind, în acelaşi timp şi un răspuns la întrebarea pusă de 
procesul globalizării. Predicatele suficiente ale unui proces economic sustenabil sunt următoarele: 

a. implică un proces economic optimal716: notăm acest predicat suficient cu ; procesul economic 

sustenabil nu poate exista fără procesul economic originar (care este, aşa cum s-a arătat, procesul 
economic optimal; 

b. implică un cod moral: notăm acest predicat suficient cu ; codul moral trebuie înţeles aici, în toată 

generalitatea sa717, adică un cod moral trans-generaţional (care ia în calcul „drepturile” generaţiilor 
viitoare de a trăi), trans-local (care ia în calcul integralitatea planetei ca un bun comun al întregii 
omeniri) şi trans-economic (care ia în calcul nu numai meritocraţia în distribuirea produsului economic 
al societăţii ci şi drepturile naturale ale tuturor oamenilor); 

                                                           
713 Este întrucâtva, curios, cum noua sintagmă a societăţii informaţionale sau a societăţii bazate pe cunoaştere a reuşit, 

pentru cei mai mulţi dintre noi, să rupă orice legătură cu procesul natural în cadrul procesului economic specific noii 

paradigme. Ca şi cum ar fi suficient să se deseneze o pâine cu ajutorul calculatorului ca s-o şi putem mânca. Oricât de multe 

verigi intermediare ar introduce ştiinţa şi tehnologia în schimbul material (sau, de cele mai multe ori, în  schimbul în formă 

complet dematerializată) dintre oameni, în ultimă instanţă, este vorba despre un schimb între om şi natură (cineva, undeva, 

trebuie să producă, pur şi simplu, acea pâine concretă; să nu confundăm, încă, faptul că putem produce din ce în ce mai 

multe produse artificiale cu faptul că nu mai avem nevoie de natură sau de procesul natural – producerea de bunuri artificiale 

nu face decât să ne îndepărteze cu încă vreo câteva verigi de natură, dar nu ne poate rupe de ea). 
714 Vezi şi punctele de vedere exprimate la nivelul CCFM cu privire la evoluţia paradigmelor acţionale în istoria omenirii 

(îndeosebi prezentările făcute în cadrul Seminarului de Metodologia şi Logica Cunoaşterii Economice „Nicholas 

Georgescu-Roegen”, sesiunea a 4-a) 
715 Nu insistăm aici asupra complicaţiilor legate de apariţia inteligenţei artificiale şi chiar a roboţilor „candidaţi” la statutul 

de entităţi logic vii. 
716 Reţinem că prima „specie” de proces economic apărută a fost cea a procesului economic optimal  (desigur, nu are nici 

o importanţă, aici, gradul în care s-a putut realiza optimalitatea (prin ritualuri primitive sau prin modele econometrice 

sofisticate rulate pe computere). 
717 Adică, am vrea să sugerăm acceptarea unui cod moral oarecum a-istoric, deşi suntem conştienţi de puternica amprentă 

contextuală a moralei. Din motive de raţionament abstract însă, este foarte utilă acceptarea posibilităţii unui cod moral a-

contextual. 
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Se observă imediat faptul că predicatele suficiente sunt independente şi consistente între ele. Considerăm, 
aşadar, că un proces economic optimal care este „dotat” cu un cod moral reprezintă un proces economic 
sustenabil. 

Aceste predicate suficiente generează un predicat necesar nou. În acest sens putem spune că procesul 
economic sustenabil:  

a. generează sustenabilitate; desfăşurarea procesului economic pe baza raţionalităţii sustenabilităţii va 
asigura, aşadar, verificarea codului moral în toate caracteristicile sale (aşa cum au fost descrise mai 
sus) şi pe termen nelimitat (singura limitare poate veni exclusiv din încălcarea codului moral); notăm 

acest predicat necesar nou cu ; formula logică de generare a acestuia este: 

; 

Prin urmare, notând cu  mulţimea predicatelor suficiente pentru un proces economic, cu  

mulţimea predicatelor necesare noi şi cu  mulţimea predicatelor necesare, vom putea scrie succesiv:  

, , 

, 

, , . 

Aşadar, prin proces economic  sustenabil înţelegem acel proces real care verifică predicatele din mulţimea 

. 

14.5. Sistem logic viu 

Procesul praxiologic real din societate este un proces mixt, în care avem un „amestec” inefabil de proces 
natural şi proces economic. Acesta este motivul pentru care distincţia proces economic – proces natural are 
doar o funcţie conceptuală şi general metodologică. Distincţia în cauză ne ajută să clarificăm modul nostru de 
gândire şi chiar să conştientizăm teoriile explicative (paradigmele) pe care le acceptăm, dar o descriere veridică 
a realităţii implică o anumită indiscernabilitate între cele două categorii de procese. Această indiscernabilitate 
nu ţine doar de capacitatea noastră de observare/măsurare ci este, cel mai probabil, una de tip ontologic. 
Odată cu apariţia omului (şi, desigur, a societăţii umane) realitatea a fost martora unor asemenea procese 
mixte: procesul natural a „împrumutat” procesului economic cele trei cauze proprii dar a şi „împrumutat” de 
la procesul economic, via sistemul logic viu, cea de-a patra cauză – scopul. Aşadar, procesele tipice care au loc, 
acum, în realitatea praxiologică existentă pe planeta noastră, sunt procese de un asemenea tip mixt.  

În acest context, opinăm că dificultăţile vectoare (generatoare) din cunoaşterea şi acţiunea economică provin 
tocmai din ignorarea acestei indiscernabilităţi ontologice, adică din eliminarea subiectului (atât a subiectului 
epistemic cât şi a celui acţional) din „lume”, din sistemele care fac obiectul cunoaşterii718.Ca urmare, pentru a 

                                                           
718 Cunoaşterea de tip raţional a universului economic este ghidată, cum se ştie, de două principii fundamentale: a) principiul 

inteligibilităţii (este posibilă identificarea unui model explicativ de tip logic – o paradigmă – coerentă, consistentă şi 

completă cu privire la fenomenologia economică care reprezintă obiectul cunoaşterii); b) principiul obiectivării (subiectul 

cognitiv nu este parte a realităţii care face obiectul demersului de cunoaştere, ci este situat în afara obiectului cunoaşterii, 

pe care nu-l influenţează prin demersul de cunoaştere – cu alte cuvinte, demersul de cunoaştere este unul de tip von 

Neumann). Dacă în ceea ce priveşte principiul inteligibilităţii nu există nici un dubiu privind legitimitatea lui, în privinţa 

principiului obiectivării lucrurile sunt mai complicate. Deşi ştiinţa clasică a înregistrat succese aproape inimaginabile 

tocmai pe baza acestui principiu (de la ştiinţa occidentală antică până la teoria relativităţii inclusiv), noile dezvoltări 

(îndeosebi psihologia, biologia, teoria cuantică, teoriile cogniţiei) nu mai pot ignora considerarea subiectului cunoscător ca 

parte a obiectului cunoaşterii. Credem că este timpul ca şi ştiinţa (sau teoria) economică să renunţe la principiul obiectivării 

(este, desigur, discutabil, dacă renunţarea la principiul obiectivării va mina sau nu şi principiul inteligibilităţii. Speranţa 

noastră este să putem menţine acest din urmă principiu deoarece nu se întrevede nimic acceptabil care să-l înlocuiască. Cel 

puţin în domeniul ştiinţei economice, o menţinere a principiului inteligibilităţii, concomitent cu renunţarea la principiul 

obiectivării, este de aşteptat să producă, aşa cum înţelegem noi lucrurile, o reconsiderare de natură paradigmatică a întregii 

fenomenologii economice).  
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repune în discuţie bazele logice şi ontologice ale modelelor economice ortodoxe, vom introduce conceptul de 
sistem logic viu (SLV).  

Prin SLV vom înţelege un sistem mixt (în sensul celor de mai sus) care verifică următoarele predicate suficiente: 

a. este sistem; notăm acest predicat suficient cu ; 

b. are caracter disipativ (evoluţie departe de echilibru), adică îşi menţine (sau chiar îşi micşorează) 
entropia din interiorul membranei, cu preţul accelerării entropiei din mediul său719; notăm acest 

predicat suficient cu . 

Dezbaterile cu privire la predicatele suficiente ale unui sistem viu (fără nici o precizare legată de „matricea” 
viului – pe bază de carbon, pe bază de siliciu, pe bază metalică etc.) sunt aprinse şi încă netranşate. Cele mai 
pertinente (ca alternativă la propunerea noastră) par a fi poziţiile care stabilesc ca predicat suficient pe cel al 
auto-reproducerii (alţii îl propun pe cel al auto-reparării, putându-se argumenta, în mod simetric, atât că auto-
reproducerea este o specie de auto-reparare, cât şi că auto-repararea este o specie de auto-reproducere). În 
opinia noastră, caracterul disipativ al decupajului real despre care vorbim conţine, din punct de vedere logic, 
şi aceste „ingrediente”, fiind totodată, din punct de vedere conceptual, mai general. Desigur, apare întrebarea 
importantă: cum „ştie” decupajul în cauză să se comporte în mod disipativ, dar ea poate fi pusă, în mod egal 
de legitim şi sub forma: cum de „ştie” decupajul în cauză să se auto-repare sau să se auto-reproducă. Răspunsul 
care s-ar impune la această întrebare ar fi următorul: sistemul disipativ conţine informaţie internă care 
„reclamă” auto-întreţinerea entropică. Informaţia trebuie să fie internă şi nu externă, pentru că, în ultimul caz, 
putem avea întreţinere entropică generată de un factor exterior (putem avea, în mod echivalent, şi reparare 
sau reproducere generate de un factor exterior). Deşi postularea existenţei acestui program (sau informaţii) 
intern(e) este, oarecum, metafizică, realitatea observabilă impune o asemenea postulare (este adevărat că, 
aici, considerentele logice, necesare, par a lăsa locul considerentelor contingente). 

Se observă imediat independenţa şi consistenţa celor două predicate suficiente (care, evident, vor fi şi 
predicate necesare). O dată un sistem real calificat drept SLV prin verificarea predicatelor suficiente, acesta va 
genera, din punct de vedere logic, alte trei predicate, predicate necesare, noi şi anume: 

a. capacitate auto-poietică (auto-generatoare, auto-regeneratoare, auto-organizatoare, auto-

reproducătoare); notăm acest predicat necesar nou cu ; formula logică de generare a acestui 

predicat necesar nou este: ; 

b. neliniaritate (nu permite predicţii720, întrucât predicţiile exclud noutatea721) ci doar micşorarea 

incertitudinii privind viitorul722; notăm acest predicat necesar nou cu ; formula logică de generare 

a acestui predicat necesar nou este: ; 

                                                           
719 Vezi şi studiul nostru, Sisteme disipative şi sustenabilitate, apărut în Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 3/2008 (ideile 

din studiu au fost, de asemenea, prezentate şi dezbătute în cadrul Seminarului, în sesiunea nr. 4/2007). În studiu se propune 

şi o demonstraţie a principiului producţiei minime de entropie al lui Prigogine, precum şi un model logic al interacţiunii 

entropice. 
720 Predicţiile exclud noutatea, fiind simple combinaţii morfologice ale elementelor cunoscute. De aceea, aşa cum vom 

susţine în continuare, în procesul economic avem, logic vorbind, doar un fel de …retrodicţii (dar retrodicţii obţinute nu prin 

simpla inversare a semnului algebric al timpului din analitica legilor reversibile de mişcare ale procesului, ci bazate pe 

fixarea scopurilor. Am avea retrodicţii propriu-zise doar dacă am înlocui reciproc condiţiile iniţiale cu condiţiile finale, 

ceea ce, aşa cum vom arăta mai departe, în procesul economic este imposibil).  
721 Aşa cum vom vedea mai departe, noutatea este asociată emergenţei, care este inconsistentă cu computabilitatea, adică 

cu planificarea deliberativă. 
722 Deşi este posibil să se poată argumenta împotriva independenţei celor trei predicate necesare noi (se pare că neliniaritatea 

ar putea fi considerată o consecinţă necesară a capacităţii auto-poietice), preferăm să ne asumăm această posibilă ne-

rigurozitate logică, în scopul de a pune în evidenţă importanţa crucială a predicatului neliniarităţii SLV, cu consecinţe 

fundamentale în discuţia cu privire la necesitatea simplităţii epistemologice a conjecturii de tip economic. 
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c. invarianţă a complexităţii totale723 (menţinerea invariantă, cu caracter de permanenţă724 a sumei 
logice dintre complexitatea internă a SLV şi complexitatea sa externă – complexitatea externă se mai 
numeşte şi complexitate ecologică şi exprimă gradul metabolismului SLV cu mediul său); notăm acest 

predicat necesar nou cu ; formula logică de generare a acestui predicat necesar nou este: 

.  

Cele trei predicate necesare noi sunt, în mod evident, consistente şi vom accepta că sunt şi independente. 

Prin urmare, notând cu  mulţimea predicatelor suficiente pentru un SLV, cu  mulţimea 

predicatelor necesare noi şi cu  mulţimea predicatelor necesare, vom putea scrie succesiv: 

, , 

, 

, , . 

Aşadar, prin sistem logic viu (SLV) înţelegem acel sistem real care verifică predicatele din mulţimea . 

14.6. Reţea 

Conceptul de reţea trebuie ancorat, aşa cum ni se pare, în conceptul de sistem. În acest sens, vom enunţa 
predicatele suficiente ale reţelei (sau, mai exact spus, ale sistemului organizat725 ca reţea): 

a. calitatea de sistem; notăm acest predicat suficient cu ; 

b. indiscernabilitatea elementelor componente ale sistemului (nu există privilegii „statutare”  sau de 

definiţie la nivelul elementelor componente ale sistemului726); notăm acest predicat suficient cu ; 

c. accesibilitatea universală a informaţiei din sistem, la nivelul sistemului (orice informaţie depusă în 
sistem sau generată de sistem, la nivelul unei componente a acestuia, este imediat727 accesibilă oricărei 

alte componente din sistemul respectiv); notăm acest predicat suficient cu . 

Se poate observa imediat faptul că predicatele suficiente ale reţelei sunt independente şi consistente între ele. 

Predicatele suficiente, o dată verificate, generează un predicat necesar, nou: 

                                                           
723 Să observăm, aici, faptul că invarianţa complexităţii totale nu este un predicat necesar al unui sistem în general. În acelaşi 

timp, nu există nici o legătură logică între invarianţa (relativă) a setului de parametri identitari al unui sistem şi invarianţa 

complexităţii totale a acestuia. 
724 Despre caracterul de continuitate nu putem vorbi cu îndreptăţire deplină (aşa că vom ignora acest posibil atribut al 

invarianţei complexităţii totale), câte vreme nu este, încă, acceptată ipoteza naturii cuantice la nivel ontologic a 

macrocosmosului (deşi natura cuantică la nivel ontologic a microcosmosului este acceptată şi, în plus, se introduce 

principiul de corespondenţă care face inteligibilă, la nivelul subiectului epistemic macroscopic, lumea non-inteligibilă în 

mod direct, de la nivel microscopic). 
725 Aici, noţiunea de „organizat” nu are, neapărat, o conotaţie antropomorfică. 
726 Inexistenţa privilegierii se referă, concomitent, la: a. locaţie; b. rol (funcţie); c) potenţial. Să observăm faptul că sistemele 

ierarhice, spre deosebire de sistemele reţelice (sau reţelizate), nu verifică acest predicat. 
727 Aici, termenul de „imediat” nu are o semnificaţie temporală (fără întârziere) ci o semnificaţie relaţională (fără nici o 

intermediere). Aşadar, având în vedere obiectivitatea existenţei lag-ului în transmiterea sau accesarea informaţiei din sistem 

(mai ales dacă este vorba despre un sistem mare sau/şi complex), ideea pe care dorim s-o accentuăm aici este accesibilitatea 

directă, nemijlocită a oricărei informaţii existente (intrate din mediu sau generate intern), pentru orice componentă 

indiscernabilă a sistemului. 
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a. spontaneitatea feed-back-ului la nivelul componentelor sistemului728 (relaţia de feed-back – fie 
negativ, fie pozitiv – apare în mod spontan şi generalizat la nivelul tuturor componentelor sistemului); 

notăm acest predicat necesar nou cu ; formula logică de derivare este: . 

Prin urmare, notând cu  mulţimea predicatelor suficiente pentru o reţea, cu  mulţimea predicatelor 

necesare noi şi cu  mulţimea predicatelor necesare, vom putea scrie succesiv: 

, , , 

, , . 

Aşadar, prin reţea înţelegem acel sistem real care verifică predicatele din mulţimea . 

14.7. Emergenţă 

Emergenţa este, în mod evident, un proces. Se pune, totuşi, întrebarea: oare emergenţa este un proces natural 
sau un proces economic? Întrebarea este, evident, una profundă şi, în consecinţă, nu i se poate da un răspuns 
scurt, de aceea vom face o serie de comentarii în marja ei, pe baza cărora vom încerca, apoi, să identificăm, ca 
de obicei, predicatele suficiente şi necesare ale acestui concept: Mai întâi, cîteva comentarii generale: 

 emergenţa respinge, prin definiţie, orice conotaţie ţinând de caracter deliberat, planificat, conştient al 
său. Aceste precizări trimit imediat la răspunsul că emergenţa este un proces natural, deoarece 
caracterizările menţionate nu fac altceva decât să interzică scopul (cauza finală). Într-adevăr, întreaga 
evoluţie pre-umană de pe planetă este efectul proceselor de emergenţă729, adică al apariţiei spontane 
a noutăţii calitative730; 

 cu toate acestea, s-au înregistrat procese de emergenţă şi în realitatea care include omul (şi societatea) 
adică în realitatea care se ghidează după scop. Cum este posibil acest lucru? Explicaţia este 
următoarea: aşa cum s-a arătat la pct. 1 al acestor comentarii, emergenţa este ceea ce este non-
computaţional, non-algoritmic731. Dar acest caracter se referă la ceea ce se numeşte algoritm top-
down, adică algoritm incapabil să permită propria sa evoluţie prin însăşi rularea sa. În realitatea care 
include omul, capacitatea unui algoritm de a învăţa şi de a se perfecţiona (mai general, de a se 
modifica) din propria experienţă generată de rularea sa, este o capacitate actuală. Ca urmare, 
algoritmii acţionali pot fi de tip bottom-up. Care este consecinţa acestui fapt? Consecinţa este că 
putem avea, în acelaşi timp, scop (verificat de proiectarea şi implementarea unui algoritm bottom-up) 
şi noutate, adică emergenţă. Prin urmare, nu este imposibil ca procese de emergenţă să se producă şi 
în procesele mixte (economice şi naturale), iar istoria arată nu numai că asemenea procese de 
emergenţă se produc în condiţiile menţionate dar chiar că viteza şi „densitatea” acestora este cu mult 
mai mare, raportată la scară cosmologică, decât în procesele pur naturale; 

 aşadar, răspunsul la întrebarea iniţială, dacă emergenţa este specifică proceselor naturale sau, 
dimpotrivă, celor economice, ar putea fi următorul: emergenţa este specifică tuturor situaţiilor 
(proceselor, aranjamentelor evolutive) care permit noutatea732, adică tuturor situaţiilor care permit 

                                                           
728 Având în vedere faptul că feed-back-ul este o informaţie generată de sistemul însuşi, rezultă că, o dată această informaţie 

apărută în sistem, ea este, la rândul său, conform predicatului , accesibilă imediat tuturor componentelor sistemului în 

cauză. 
729 Cu alte cuvinte, emergenţa este ceea ce apare de la sine, fără a exista o aşteptare planificată sau un algoritm pentru 

aceasta.  
730 Să observăm că emergenţa, adică noutatea, apare în pofida cauzei formale, prezentă şi ea, cum am argumentat mai sus, 

în sistemele naturale. S-ar putea spune chiar că emergenţa este ceea ce se produce în afara algoritmului evoluţiei (algoritm 

prevăzut în cauza formală), adică este ceea ce se produce într-un mod non-computaţional (prin mod computaţional 

înţelegem modul de acţiune al unei maşini Turing universale sau, cu aproximaţie, este modul de acţiune al unui calculator 

obişnuit din zilele noastre, programat top-down). 
731 Non-aritmomorfic, cum ar spune Nicholas Georgescu-Roegen. 
732 Rezultă imediat că emergenţa nu poate face obiectul predicţiilor. 
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depăşirea simplei combinaţii morfologice a elementelor existente, şi anume fie prin accident733, fie 
prin algoritmi care învaţă din propria rulare, fie prin efectul de sinergie734. 

Vom spune, deci, că emergenţa este un proces care verifică următoarele predicate suficiente: 

a. implică un sistem; notăm acest predicat suficient cu ; caracterul suficient al acestui predicat rezultă 

din faptul că identificarea unui proces de emergenţă presupune un decupaj al realităţii, pentru a-l 
putea distinge de mediul decupajului sau de alte asemenea decupaje; în lipsa sistemului, procesul de 
emergenţă este non-observabil; 

b. este non-deliberativ735, adică este spontan (nu este efectul unei decizii, fie ea singulară sau integrată 

într-o strategie sau program oarecare); notăm acest predicat suficient cu ; 

c. este non-computaţional736 (sau, ceea ce este acelaşi lucru, este non-algoritmizabil); notăm acest 

predicat suficient cu . 

Se poate observa imediat faptul că predicatele suficiente ale procesului de emergenţă sunt independente şi 
consistente între ele. 

Predicatele suficiente generează un predicat necesar nou: 

a. este non-structural, adică nu poate fi dedus din structura sistemului în care are loc sau ar putea avea 
loc procesul în cauză; non-structuralitatea este un predicat necesar deoarece, dacă el nu s-ar verifica, 
atunci am putea concluziona că emergenţa este planificabilă737, ceea ce ar contrazice, de exemplu, 

predicatul suficient de non-deliberativitate; notăm acest predicat necesar nou cu ; formula logică 

de generare a acestui predicat este: . Caracterul non-structural al procesului de 

emergenţă este deosebit de important, deoarece permite o mare „creativitate” în generarea noutăţii.  

Prin urmare, notând cu  mulţimea predicatelor suficiente pentru procesul de emergenţă, cu  mulţimea 

predicatelor necesare noi şi cu  mulţimea predicatelor necesare, vom putea scrie succesiv: 

, , , 

, , . 

Aşadar, prin emergenţă înţelegem acel proces care verifică predicatele din mulţimea . 

14.8. 6 teoreme 

Pe baza predicatelor suficiente şi necesare propuse pentru definirea logică a conceptelor de proces economic, 
sistem, sistem logic viu, reţea şi emergenţă, se pot enunţa câteva teoreme utile în examinarea reconfigurărilor 
necesare fundamentării unui model al procesului economic, implicit a predicţiei economice. 

Să sistematizăm predicatele obţinute pentru cele cinci concepte (Figura 125): 

 Predicate suficiente Predicate necesare noi 

Sistem  Membrană  Metabolism 

                                                           
733 Cum sunt mutaţiile în evoluţia sistemelor biologice, de exemplu. 
734 Cum se ştie, sinergia este situaţia în care mulţimea proprietăţilor unui ansamblu de componente are cardinalul mai mare 

decât cardinalul reuniunii mulţimilor proprietăţilor componentelor ansamblului.  
735 Este evident faptul că putem accepta, în procesul economic, variaţii ale vectorilor de stare ai acestuia dar care variaţii 

nu sunt rezultate ale unor acte deliberative. 
736 Este evident faptul că predicatul de non-deliberativitate este independent de predicatul de non-computabilitate, întrucât 

o decizie (adică un fapt deliberativ) poate coexista cu non-computabilitatea. Pe de altă parte, este posibil ca, ex post, să se 

demonstreze că un proces care a verificat predicatul de non-deliberativitate poate fi descris de un algoritm. De exemplu, 

stabilizatorul automat din politicile de ajustare macroeconomică este non-deliberativ dar este computaţional, întrucât 

proiectarea lui s-a făcut în aşa fel încât el să urmeze o procedură automată (adică ceea ce numim îndeobşte algoritm) atunci 

când cauza sa eficientă va fi fost întrunită. 
737 Conform postulatului din teoria sistemului: structura generează funcţia. 
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 Elemente componente 
 Conexiuni 

 Identitate calitativă 

Proces economic optimal 
 Proces natural 
 Prezenţa factorului  uman 

 Sistem 
 Scop optimal 

Proces economic sustenabil 
 Proces economic optimal 
 Cod moral 

 Sustenabilitate 

Sistem logic viu 
 Sistem 
 Disipativitate  

 Capacitate auto-poietică 
 Neliniaritate 
 Invarianţa complexităţii totale 

Reţea 
 Sistem 
 Indiscernabilitate 
 Accesibilitate universală 

 Spontaneitatea feed-back-ului 

Emergenţă 
 Sistem  
 Non-deliberativitate  
 Non-computaţionalitate 

 Non-structuralitate 

Figura 125: Raporturile semantice ale conceptelor din jurul ”sistemului logic viu” 

 Teorema 1. orice proces economic sustenabil este un proces economic optimal ( ) 

- demonstraţie: teorema este evident adevărată, întrucât una dintre condiţiile necesare (chiar 
suficiente) ale procesului economic sustenabil este aceea de a fi proces economic optimal. Cum astfel, 
am verificat generarea predicatelor suficiente738 ale unui sistem economic optimal de către predicatele 
necesare ale procesului economic sustenabil, teorema este demonstrată. 

 Reciproca teoremei 1. orice PEO este un PES ( ) 

- demonstraţie: se observă imediat faptul că nici unul dintre predicatele necesare ale PEO nu 
generează, cu necesitate logică, cel puţin unul dintre predicatele suficiente ale PES şi anume 
„codul moral”; rezultă că reciproca teoremei 1 nu este adevărată, ceea ce înseamnă că există 
procese economice optimale care nu sunt procese economice sustenabile. 

 Teorema 2. orice proces economic optimal este un sistem logic viu  ( ) 

- demonstraţie: în primul rând, atât procesul economic optimal cât şi sistemul logic viu sunt sisteme, 

deci se verifică implicaţia logică: ; în al doilea rând, disipativitatea este o caracteristică 

necesară (în sens logic), a prezenţei factorului uman (deci a scopului) în procesul economic739, deci se 

verifică implicaţia logică: . Cum, astfel, am verificat generarea predicatelor suficiente 

ale sistemului logic viu de către predicatele necesare ale procesului economic optimal, teorema este 
demonstrată740. 

 Reciproca teoremei 2. orice SLV este un PEO ( ) 

- demonstraţie: se observă imediat faptul că nici unul dintre predicatele necesare ale SLV nu 
generează, cu necesitate logică, cel puţin unul dintre predicatele suficiente ale procesului 
economic optimal şi anume „prezenţa factorului uman”; rezultă că reciproca teoremei 2 nu 
este adevărată, ceea ce înseamnă că există sisteme logic vii care nu sunt procese economice 
sustenabile. 

 Teorema 3. orice proces economic sustenabil este un sistem logic viu  ( ) 

                                                           
738 Cum se poate observa imediat, se verifică chiar mai mult decât atât şi anume toate predicatele necesare ale procesului 

economic optimal. 
739 Se observă imediat faptul că optimalitatea nu generează cu necesitate disipativitatea (pot exista sisteme disipative şi în 

cadrul unei paradigme a sustenabilităţii; de altfel, se pare că sustenabilitatea este „invenţia” naturii – în timp ce optimalitatea 

este invenţia omului; la „invenţia” naturii omul va reveni după încheierea procesului de globalizare). 
740 Iată, aşadar, o motivaţie logică pentru considerarea organizaţiei economice drept un SLV şi, în consecinţă, pentru 

reconsiderarea modelelor noastre microeconomice din această perspectivă. 
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 demonstraţie: din prima şi a doua teoremă rezultă că orice proces economic sustenabil este un sistem 
logic viu 

 Reciproca teoremei 3. orice SLV este un PES ( ) 

- demonstraţie: din reciprocele teoremelor 1 şi 2 rezultă că reciproca teoremei 3 nu este 
adevărată, ceea ce înseamnă că există SLV care nu sunt procese economice sustenabile. 

 Teorema 4. orice reţea este un SLV ( ) 

- demonstraţie: în primul rând, atât reţeaua cât şi SLV sunt sisteme, deci se verifică implicaţia logică: 

; în al doilea rând, spontaneitatea feed-back-ului, împreună cu accesibilitatea universală 

la orice informaţie (inclusiv la feed-back-uri) asigură capacitatea disipativă, deci se verifică implicaţia 

logică: . Cum, astfel, am verificat generarea predicatelor suficiente ale SLV de 

către predicatele necesare ale reţelei, teorema este demonstrată. 

 Reciproca teoremei 4. orice SLV este o reţea ( ) 

- demonstraţie: se observă imediat faptul că nici un predicat necesar al SLV (şi nici vreo 
combinaţie logică a acestora) nu poate genera, cu necesitate logică, predicatul suficient al 
reţelei numit „indiscernabilitate”; rezultă că reciproca teoremei 4 nu este adevărată, ceea 
ce înseamnă că există SLV care nu sunt reţele741. 

 Teorema 5. orice sistem biologic viu (SBV)742 este un SLV ( ) 

- demonstraţie: se observă faptul că predicatele necesare ale SLV nu fac nici o referire la fundamentul 
microscopic al SLV (carbon, siliciu, metal etc.); prin urmare, orice asemenea fundament microscopic 
este acceptabil; cum fundamentul SBV este carbonul (cel puţin asta observăm deocamdată în colţul 
nostru de Univers), rezultă imediat faptul că orice SBV este o clasă a SLV. Cum, astfel, am verificat 
generarea predicatelor suficiente ale SLV de către predicatele necesare ale SBV, teorema este 
demonstrată. 

 Reciproca teoremei 5.  orice SLV este un SBV ( ) 

- demonstraţie: întrucât, aşa cum s-a arătat, se pare că SBV este bazat pe carbon, în timp ce 
SLV acceptă orice fundamentare microscopică, rezultă că reciproca teoremei 5 nu este 
adevărată, ceea ce înseamnă că există SLV care nu sunt SBV. 

 Teorema 6. orice reţea implică un proces de emergenţă ( ) 

- demonstraţie: în primul rând, atât reţeaua cât şi procesul de emergenţă sunt sisteme, deci se verifică 

implicaţia logică: ; în al doilea rând, predicatul suficient de „indiscernabilitate” al reţelei 

generează cu necesitate logică, predicatul suficient de „non-deliberativitate” al procesului de 
emergenţă (într-adevăr, neexistând componente privilegiate în reţea, nu există ierarhii, deci nu există 

decizii deliberative743), deci se verifică implicaţia logică: ; în al treilea rând, predicatul 

necesar nou „spontaneitatea feed-back-ului” al reţelei generează cu necesitate logică predicatul 
suficient de „non-computaţionalitate” al procesului de emergenţă (într-adevăr spontaneitatea 

sfidează orice algoritmizare, fie ea ex ante sau ex post), deci se verifică implicaţia logică: . 

Cum, astfel, am verificat generarea predicatelor suficiente ale procesului de emergenţă de către 
predicatele necesare ale reţelei, teorema este demonstrată. 

                                                           
741 Un exemplu contingent ar fi acela al unor sisteme socio-economice de tip ierarhic. 
742 Evident, clasa de sisteme vii în sens „prelogic” poate fi extinsă oricât de mult, pentru a cuprinde nu numai ceea ce 

cunoaştem din Universul observabil (de exemplu, viaţa biologică bazată pe carbon) dar şi potenţialele din Universul non-

observabil sau din Universuri imaginabile alternative. 
743 În afara cazului în care acceptăm existenţa unei deliberativităţi sui-generis a ansamblului de indiscernabile (ceva cam în 

genul în care unii analişti vorbesc despre conştiinţa socială). O asemenea conjectură este, în opinia noastră, o speculaţie 

inacceptabilă. 
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 Reciproca teoremei 6. orice proces de emergenţă implică o reţea ( ) 

- demonstraţie: în primul rând, atât procesul de emergenţă cât şi reţeaua sunt sisteme, deci 

se verifică implicaţia logică: ; în al doilea rând, predicatul suficient de „non-

deliberativitate” al procesului de emergenţă generează, cu necesitate logică, predicatul 
suficient de „accesibilitate universală” al reţelei (în sensul că neexistând procese de 
concentrare a informaţiei sau de selectare a sa din motive de deliberativitate, atunci 
informaţia este disponibilă în mod indistinct în sistem), deci se verifică implicaţia logică: 

; în al treilea rând, predicatul necesar nou de „non-structuralitate” al procesului 

de emergenţă va genera, cu necesitate logică, predicatul suficient de „indiscernabilitate” al 

reţelei, deci se verifică implicaţia logică . Cum, astfel, am verificat generarea 

predicatelor suficiente ale reţelei de către predicatele necesare ale procesului de 
emergenţă, reciproca teoremei 6 este adevărată. 

Aşadar, teorema 4 ar putea fi reformulată astfel: reţeaua şi procesul de emergenţă sunt logic echivalente. 

Putem reţine, deci, următoarele rezultate, scrise în mod formal, cu privire la conceptele discutate mai sus: 

(a) , unde „i” şi „j” sunt două contoare oarecare ( , unde cu 

N+ s-a notat mulţimea numerelor naturale, fără elementul nul); 

(b)  

(c)  

(d) ; 

(e)  

(f)  

(g) ; 

(h) ; 

(i) ; 

(j) ; 

(k) ; 

(l) ; 

Din relaţiile formale primare de mai sus, mai putem extrage şi următoarele consecinţe logice: 

a. de echivalenţă logică: din (k) şi (l): ; 

b. de posibilitate logică: din (c) şi (e): 744. 

                                                           
744 Cu  s-a notat functorul posibilităţii logice. Noi am spune, chiar, că dezirabil ar fi ca o mare parte din PE să fie de 

tipul R, tocmai pentru ca existenţa reţelei la nivelul procesului economic (sau la nivelul unei mari părţi din procesul 

economic) să genereze noutate cu caracter de permanenţă şi continuitate. 
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O reprezentare sinoptică a corelaţiilor de incluziune logică (fie necesare, fie posibile, fie dezirabile) dintre cele 
cinci concepte poate fi redată astfel (Figura 126): 

 

Figura 126: Raporturile semantice ale conceptelor din jurul ”sistemului logic viu” 

După cum se vede, „înfăşurătorul” logic al celor patru concepte analizate este conceptul de sistem logic viu. 
Din acest motiv, în opinia noastră, reconstruirea bazelor logice ale epistemologiei şi praxiologiei economice 
trebuie să se fundamenteze pe acest concept. Ca o consecinţă, modelarea procesului economic (fie în sensul 
său abstract, fie în sensul său instrumental – de model cantitativ sau euristic) va trebui să se fundamenteze pe 
acelaşi concept. Desigur, este necesar ca acest concept, de sistem logic viu, să fie, în prealabil, dezvoltat 
suficient de mult, poate chiar sub forma unei teorii a sistemului logic viu. 

14.9. Unele concluzii 

Cel puţin următoarele teze-concluzii credem că pot fi enunţate în urma consideraţiilor de mai sus: 

1. impasul (parţial recunoscut, al) ştiinţei economice, cu privire la veridicitatea şi practicabilitatea 
modelării procesului economic îşi are originea în paradigma naturalistă a acestui proces; 

2. reintroducerea omului (a subiectului epistemic şi praxiologic) în obiectul cunoaşterii economice (adică 
renunţarea la principiul epistemologic al obiectivării) reprezintă cheia identificării căilor de modelare 
veridică a procesului economic; 

3. procesul economic (şi, ca urmare, orice structurare a acestuia – organizaţii, instituţii şi, în general, orice 
fenomenologie economică) trebuie văzut ca sisteme logic viu; 

4. doar în interiorul paradigmei sistemelor logic vii este posibil ca impedimente dificile în modelarea 
procesului economic ca: variaţia condiţiilor iniţiale (vezi efectul Oedip), schimbarea calitativă (vezi 
apariţia noutăţii), non-liniaritatea etc. să poată fi depăşite într-un mod coerent şi consistent, 
asigurându-se, în acelaşi timp, simplitatea epistemologică (indispensabilă înţelegerii, adică 
indispensabilă integrării rezultatelor procesului economic în valorile care compun calitatea vieţii); 

5. predicţia de tip structural-cauzal este menită, principial, eşecului (prin eşec al predicţiei înţelegem nu 
simple abateri inacceptabile a ceea ce s-a predictat de la ceea ce se măsoară efectiv la capătul 
orizontului de timp predictat, ci înţelegem o abatere inacceptabilă de la veridicitatea745 procesului 
economic); aşa cum s-a arătat mai sus, predicţia procesului economic trebuie să fie, principial, 

                                                           
745 Să observăm faptul că veridicitatea (sau veracitatea) modelării îşi pierde semnificaţia atunci când abandonăm predicţia 

economică de tip structural (cauzal la nivelul cauzei eficiente) şi o înlocuim cu „predicţia” de tip normativ (cauzal la nivelul 

cauzei finale). În acest context, în locul veridicităţii modelelor putem pune verosimilitatea sau, şi mai bine, dezirabilitatea 

acestora. 

Pro
ces economic sustenabil

Proces economic optimal

Sistem biologic viu

Reţea (echiv) Emergenţă

.

Sistem logic viu



536 

 

normativă, adică presupune, de fapt, retrodicţii pe orizontul de timp „viitor-prezent” şi nu predicţii pe 
orizontul de timp „trecut-prezent-viitor”; 

6. noutatea (schimbarea calitativă) presupune reţeaua, care este echivalentă logic cu procesele de 
emergenţă; 

7. sistemul logic viu, reţeaua şi emergenţa reprezintă pilonii pe care ar trebui să se sprijine o eventuală 
rediscutare a bazelor logice ale epistemologiei şi praxiologiei economice; 

8. o asemenea rediscutare ar trebui să implice şi reevaluarea următoarelor chestiuni de metodologie 
economică generală: 

a. considerarea unui spaţiu economic, respectiv a unui timp economic (dependente, ca densitate, 
respectiv ca viteză/acceleraţie, de cadrul de referinţă746 - de exemplu, de nivelul sau/şi structura 
dezvoltării); 

b. evaluarea prezenţei superpoziţiei liniare în modelele noastre economice (inclusiv la nivelul 
predicţiilor economice); 

c. reevaluarea rolului epistemologic şi chiar metodologic/instrumental al probabilităţilor, care 
introduc un ingredient statistic nenecesar, după părerea noastră, sau chiar dăunător, în modelarea 
procesului economic747; 

d. evaluarea posibilităţii de a realiza simplitatea epistemologică în modelarea748 generală a procesului 
economic prin liniarizarea metodologică a non-liniarităţii ontologice (imanente) a sistemelor logic 
vii (aşa cum s-a demonstrat mai sus că este şi procesul economic); 

9. considerăm că rejectarea paradigmei de tip newtonian de modelare a procesului economic (îndeosebi 
a reversibilităţii fenomenologiei economice), cu recuperarea, în acelaşi timp, a caracterului dinamic al 
descrierii evoluţiei economice (posibil prin înlocuirea probabilităţii clasice cu principiul superpoziţiei 
liniare a stărilor) reprezintă o necesitate urgentă atât pentru economişti cât şi pentru filosofi sau 
logicieni.  

  

                                                           
746 Considerăm că acest deziderat este urgent inclusiv în ceea ce priveşte reevaluarea filosofiei construcţiei europene 

(construcţie evident preponderent normativă, ca proiect intelectual). Să observăm, de exemplu, existenţa unor importante 

elemente de organizare în reţea (inclusiv la nivel statal) sau de procese de emergenţă (vezi operaţionalizarea principiului 

subsidiarităţii) la nivelul construcţiei instituţionale europene. 
747 Să observăm faptul că „predicţia” normativă nici nu mai are nevoie de probabilităţi, întrucât acestea modelează o 

incertitudine legată de cauzalitatea eficientă şi nu de cea finală, caracteristică modelării normative. 
748 Cu riscul de a părea pedanţi, repetăm faptul că prin modelarea procesului economic înţelegem cea mai generală şi 

abstractă descriere explicativă posibilă (teorie, paradigmă, conjectură) a acestui proces. 
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15. ASUPRA INDISCERNABILITĂŢII SUBIECT – OBIECT ÎN PROCESUL ECONOMIC 

15.1. Preliminarii 

Pentru a discuta chestiunea subiectului economic, respectiv pe cea a obiectului economic, este nevoie să 
stabilim, la nivel conceptual, cum putem defini procesul economic, respectiv fenomenul economic. Înainte de 
asta, ar trebui, poate, să definim economicul, sau caracteristica a ceva de a fi de natura economicului. Fără 
identificarea şi lămurirea acestui atribut, orice cercetare a  fenomenologiei economice este sterilă.  

În genere, orice concept trebuie să realizeze o tăietură tipologică în mulţimea denotaţiilor posibile, altfel el nu 
are nici o semnificaţie (din punct de vedere teoretic) şi, desigur, nici o utilitate (din punct de vedere practic). 
Conceptul de economic se supune acestui principiu constitutiv. Prin urmare, conceptul de economic trebuie să 
conţină o determinaţie sectorială, trebuie să poată extrage, din mulţimea posibilă a denotaţilor săi, o anumită 
parte. 

Această problemă, a definirii economicului, comportă câteva dificultăţi de natură epistemologică şi câteva 
dificultăţi de natură metodologică. Să le examinăm, pe rând. 

 Dificultăţi de natură epistemologică 

a. Chestiunea genului proxim. Economicul trebuie încadrat într-un gen care să-l conţină, din punct de 
vedere denotativ. Evident, genul care să-l conţină trebuie să fie genul proxim, întrucât „lanţul” 
integrărilor denotative succesive poate fi foarte lung (în unele cazuri, infinit). Identificarea proximităţii 
este, ea însăşi, o chestiune dificilă deoarece implică, de exemplu, criterii de stabilire a gradului de 
proximitate; 

b. Chestiunea diferenţei specifice. În genere, o specie se diferenţiază în cadrul genului prin mai multe 
caracteristici. Pentru a obţine o definiţie funcţională, este nevoie să se identifice „cea mai specifică” 
diferenţă749, aşa încât să nu fie posibile confuzii cu alte specii ale aceluiaşi gen. 

 Dificultăţi de natură metodologică 

a. Chestiunea contingentului. Definiţia unei specii poate fi dată în mod necesar, adică într-un mod care 
are valabilitate ubicuă şi perpetuă sau într-un mod contingent, adică într-un mod care are valabilitate 
locală (ca spaţiu şi timp). De exemplu, în cazul economicului, probabil nu va fi posibilă o definiţie care 
să facă abstracţie de fiinţa raţională, deci va fi o definiţie contingentă şi nu necesară, deoarece 
existenţa fiinţei raţionale este contingentă; 

b. Chestiunea instrumentului. Modalitatea în care se stabileşte genul proxim şi diferenţa specifică poate 
fi diversă: modalitate metafizică, modalitate logică, modalitate estetică etc. Prin urmare, trebuie 
stabilit, în mod aprioric, ce instrument cognitiv va fi utilizat pentru a realiza, într-o modalitate 
comunicabilă interpersonal, identificarea genului proxim şi a diferenţei specifice. În ceea ce ne 
priveşte, vom utiliza instrumentul logic. 

15.2. Ce este economicul 

(1) Să încercăm identificarea genului proxim al economicului. Credem că acesta ar putea fi acţiunea 
umană. Acţiunea umană referă orice act750 (sau activitate, definită ca un ansamblu convergent de acte) 

                                                           
749 Desigur, putem „decreta” că prin diferenţă specifică se înţelege doar acea diferenţă care este proprie exclusiv speciei pe 

care dorim s-o definim şi, în acest caz, acea diferenţă specifică este diferenţa „cea mai specifică”. Totuşi, nu putem exclude 

cazurile de indecidabilitate şi, în aceste cazuri, consideraţiile de mai sus pot avea o anumită semnificaţie epistemologică. 

Este adevărat, pe de altă parte, că, în conformitate cu leibniz-iana indiscernabilitate a identicilor, ar trebui să considerăm că 

avem identitate ori de câte ori avem indiscernabilitate. Or, dacă avem identitate, nu este cazul de clasificări, deci nici de 

definiţii. 
750 Prin act se înţelege orice manifestare (deci, exteriorizare) a unei intenţii. Desigur, apare importanta problemă a cazurilor 

de exteriorizări de natură instinctuală şi nu de natură intenţională. Oare acestea nu sunt acte? De exemplu, căutarea şi găsirea 

hranei de către animale sau de către plante nu sunt acte? În opinia noastră, nu. Aceste exteriorizări, de natură instinctuală, 

ar trebui considerate ca fiind de sorginte exclusiv naturală, adică nu acte ci fenomene naturale. Ar rezulta, aşadar, faptul că 

actele sunt fenomene de natură culturală, aşa cum se va arăta mai jos. 
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care are ca subiect o fiinţă umană. Să observăm, în legătură cu genul proxim, astfel caracterizat, câteva 
aspecte importante: 

- nu are relevanţă natura actului: acesta poate fi un act de intervenţie/modificare, un act de 
reflectare, un act de imaginaţie, un act de poziţionare morală etc.; 

- nu are relevanţă obiectul actului: actul se poate exercita asupra oricărei entităţi, fie aceasta 
exterioară sau interioară subiectului; 

- nu are relevanţă structura subiectului acţional: subiectul acţional (fiinţa umană) poate fi individual 
sau poate fi agregat după diferite criterii (în grupuri de tip social); 

- actul este de sorginte culturală: el reprezintă exteriorizarea unei intenţii751. 

(2) Pentru a obţine o definiţie a economicului, adică pentru identificarea diferenţei specifice a 
economicului în raport cu genul proxim, vom proceda astfel: vom încerca să identificăm atributele 
suficiente ale acestei specii, apoi vom cerceta dacă acestea generează sau nu şi atribute necesare 
noi752. 

 Identificarea atributelor suficiente ale unui act pentru ca acesta să fie de tip economic 

De fapt, căutarea diferenţei specifice nu va însemna altceva decât particularizarea aspectelor nerelevante (sau, 
cu alte cuvinte, comune) stabilite la definirea genului proxim. Astfel, avem, următoarele distincţii: 

- actul de tip economic se referă la intervenţia subiectului actului în natură; cu alte cuvinte, actul de 
tip economic realizează (sau aspiră să realizeze) o modificare în natură, în sensul cel mai general 
al termenului. Aşadar, actul de tip economic are drept finalitate schimbul material753 dintre om (ca 
individ sau ca grup) şi natură; notăm acest predicat suficient cu: 𝐼𝑆; 

- actul de tip economic implică cea de-a patra754 cauză aristotelică, care îl şi deosebeşte de un 
fenomen natural: cauza finală755 (scopul); notăm acest predicat suficient cu: 𝑆𝑆; 

- actul de tip economic implică o membrană artefactuală a subiectului acţional în raport cu 
natura756; notăm acest predicat suficient cu: 𝑀𝑆. 

                                                           
751 Este evident faptul că intenţia presupune conştiinţa: prin conştiinţă înţelegem capacitatea psihologică de a elabora modele 

şi reprezentări despre lumea interioară şi despre lumea exterioară subiectului avut în vedere şi, în plus, de distinge între 

realitate şi modelele şi reprezentările acelei realităţi (cu o expresie cunoscută, conştiinţa înseamnă a şti că ştii). De aceea, 

aşa cum am precizat anterior, se poate spune că actul este un fenomen cultural, care-l distinge net (în mod casant) de 

fenomenul natural. Desigur, problema „sediilor” conştiinţei este presupusă rezolvată aici deşi, de fapt, nu avem, încă, o 

teorie a „distribuţiei” conştiinţei în lume. 
752 Atributele suficiente sunt şi necesare, imediat ce entitatea descrisă cu ajutorul atributelor suficiente există, fie în mod 

real, fie în mod imaginar. Odată ce atributele necesare directe (generate prin simpla suprapunere cu atributele suficiente) 

sunt validate existenţial, este posibil ca ele să genereze atribute necesare indirecte (noi). Acesta este motivul epistemologic 

pentru care cercetăm mai întâi atributele suficiente, apoi pe cele necesare. 
753 Schimbul material presupune: a) schimb de substanţă; b) schimb de energie; c) schimb de informaţii. În sensul cel mai 

general, care, însă, nu ne interesează în materialul de faţă, acest schimb dintre om (societate) ca sistem disipativ şi natură 

presupune un schimb de entropie: entropie joasă dinspre natură spre sistemul disipativ, respectiv entropie înaltă dinspre 

sistemul disipativ spre natură. 
754 Celelalte trei cauze, specifice fenomenului natural, sunt: a) cauza materială (causa materialis); b) cauza eficientă (causa 

eficiens); c) cauza formală (causa formalis). Este, totuşi, extrem de discutabil dacă procesul natural presupune cauza 

formală. Ar părea, mai degrabă că acest tip de cauză este legată de cauza finală dar, având în vedere, de exemplu, codul 

genetic (şi excluzând vreo intervenţie divină în proiectarea codului genetic), se pare, totuşi, că fenomenul natural este 

caracterizat şi de cauza formală. În cele ce urmează, vom accepta ideea că actul economic se deosebeşte de fenomenul 

natural doar prin existenţa acestei a patra cauze: cauza finală (scopul). 
755 Causa finalis (lat.). Să reţinem, aşadar, faptul că fenomenele naturale au întotdeauna o finalitate dar nu au niciodată 

scopuri. În alţi termeni, fenomenul natural este guvernat de o cauzalitate eutaxiologică, pe când actul este guvernat de o 

cauzalitate teleologică. 
756 Se poate pune întrebarea de ce nu acceptăm, printre atributele economicului, faimoasa capacitate de auto-poieză. 

Răspunsul este simplu: auto-poieza nu e specifică actului economic, ea este prezentă şi în natură, în fenomenul natural. Pe 

de altă parte, sistemele în care se desfăşoară fenomene naturale pot să nu aibă o membrană în raport cu mediul natural 

general. De fapt, prin membrana artefactuală va trebui să înţelegem, în sensul cel mai general, reprezentarea (modelarea) 

naturii înainte de exteriorizarea intenţiei (adică, înainte de act). Aşadar, artefactualizarea, ca proces, se situează ex ante în 
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Pe baza celor de mai sus, considerăm că putem conchide asupra economicului, ca atribut fenomenologic, 
astfel: economicul este acel atribut al unui act care implică intervenţia fiinţei umane în natură, în scopul 
realizării schimbului material dintre subiectul acţional şi natură, prin intermediul unei membrane artefactuale. 
Mulţimea predicatelor suficiente pentru actul economic va fi: 𝑆 = (𝐼𝑆, 𝑆𝑆, 𝑀𝑆). 

 Identificarea atributelor necesare noi ale unui act de tip economic 

Aşadar, am stabilit că atributele suficiente (adică, diferenţele specifice) pe care trebuie să le verifice un act 
pentru ca acesta să fie considerat un act de tip economic sunt: a) natura intervenţionistă în natură; b) scopul 
schimbului material dintre fiinţa umană şi natură; c) existenţa unei membrane artefactuale prin care se exercită 
această intervenţie. Oare, o dată un act economic existând, el mai prezintă vreo particularitate (vreun atribut) 
cu caracter necesar?757 În alte cuvinte, avem şi atribute (sau predicate) necesare noi, generate de chiar 
existenţa actului economic? 

În opinia noastră, există un singur predicat necesar nou, în sensul definit mai sus şi anume: subiectul actului 
economic este fiinţa umană (individuală sau agregată socialmente)758. Vom nota acest predicat necesar nou 
cu 𝑂𝑁. Deci mulţimea predicatelor necesare noi va fi: 𝑁𝑁 = (𝑂𝑁), ceea ce înseamnă că putem scrie 
următoarele: ; ;  ; 𝑁 = (𝐼𝑆, 𝑆𝑆, 𝑀𝑆, 𝑂𝑁). 

15.3. Procesul economic 

Orice act se poate produce numai în interiorul coordonatei temporale. Oricât de scurtă ar fi manifestarea 
actului, tot este nevoie de un interval temporar în care el să se producă759. Prin urmare, definiţia obişnuită a 
procesului ca reprezentând desfăşurarea temporală (evoluţia) care este asociată unui act pare a fi neriguroasă, 
deoarece introduce, ca diferenţă specifică, o proprietate care nu este deloc o diferenţă specifică, întrucât se 
regăseşte şi la act şi la proces – dimensiunea temporală. Va trebui să găsim predicatele suficiente care fac ca 
un act economic să poată fi denumit proces economic. După părerea noastră, nu se pot identifica asemenea 
predicate, deoarece actul economic a fost definit într-o manieră extrem de generală. Ca urmare, dacă o 
eventuală tentativă în găsirea unei diferenţe specifice a procesului economic în raport cu actul economic ar da 
greş, atunci ar trebui să acceptăm faptul că, din punct de vedere logic, act economic şi proces economic sunt 
echivalente (referă acelaşi denotat). 

În contextul celor de mai sus, considerăm că între act economic şi proces economic nu există o diferenţă 
calitativă ci doar o diferenţă de grad (care este de natură cantitativă): procesul economic reprezintă un act 
economic de o anumită amploare, de obicei un act economic social (în care subiectul acţional este nu un individ 
ci un grup de indivizi, agregaţi după un anumit criteriu de agregare). Desigur, nu se poate spune că o diferenţă 
de grad constituie o diferenţă specifică, deoarece diferenţele specifice trebuie să fie de natură calitativă760, de 
aceea, în cele ce urmează, vom folosi expresiile act economic şi proces economic ca fiind perfect substituibile. 

Aşadar, procesul economic este ceea ce se cheamă un artefact, adică o entitate a cărei apariţie, deşi poate fi 
şi de natură emergentă761, este generată de o decizie deliberată, de tip ad-hoc. În opinia noastră, diferenţa 
fundamentală dintre procesul natural şi procesul economic762, sau, ceea ce este acelaşi lucru, diferenţa 

                                                           
raport cu actul, adică are o natură a priori. Din punct de vedere logic, existenţa membranei artefactuale şi existenţa 

conştiinţei sunt echivalente. 
757 Aşa cum am precizat deja, atributele suficiente sunt şi necesare, prin însăşi obiectualizarea actului economic ca atare. 
758 Desigur, sub rezerva că, în conformitate cu orizontul de cunoaştere actual, nici o altă fiinţă (de tip animal sau de tip 

vegetal) de pe planeta noastră nu posedă conştiinţă, aşa cum a fost aceasta din urmă definită anterior. 
759 La limită, chiar un act instantaneu necesită măcar o poziţionare pe coordonata temporală, deci necesită acest „contor” 

numit timp de ceas sau timp mecanic (adică independent de procesul „măsurat”). 
760 Într-adevăr, clasele de obiecte, sau clasele de echivalenţă nu se pot constitui decât pe criterii calitative (chiar dacă variaţia 

cantităţii poate conduce la modificări ale calităţii, trebuie să „aşteptăm” producerea acestei modificări a calităţii şi, atunci, 

vom avea un nou criteriu de clasificare dar de natură…calitativă). 
761 Procesul economic, în sensul abstract al termenului (mai bine zis, în sensul care se referă la „prima” apariţie a unei 

acţiuni praxiologice a omului în raport cu natura), este, desigur, un proces emergent. În sensul său concret şi, mai ales, 

modern, procesul economic nu mai este un proces emergent. Cu alte cuvinte, se poate spune că rezultatele proceselor non-

emergente sunt cu necesitate artefacte, în timp ce rezultatele proceselor emergente pot fi artefacte. 
762 Desigur, se poate înlocui procesul economic cu un proces mai larg (cel mai larg proces care implică acţiunea umană): 

procesul social, concluziile fiind riguros aceleaşi. 
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fundamentală dintre fenomenul natural şi actul economic, constă tocmai în existenţa celei de a patra cauze 
aristotelice (scopul) la nivelul procesului economic şi inexistenţa ei la nivelul procesului natural.  

Se pot pune o serie de întrebări de clarificare în acest punct. Pentru a veni în sprijinul clarificării ideilor, vom 
propune noi înşine câteva dintre acestea, celelalte, care nu ne-au fost la îndemână, rămânând la latitudinea 
cititorilor: 

d) oare nu orice schimb material dintre componente ale naturii neînsufleţite trebuie să se constituie în ceea 
ce numim proces economic? 

 răspuns: nu, deoarece schimbul material menţionat în întrebare este un schimb care nu implică scopul; 
aşadar, fără scop, rămânem în cadrul unui proces natural; 

e) mai mult, oare schimbul material dintre componente biologic vii ale naturii şi componente neînsufleţite ale 
acesteia, nu ar trebui să fie calificat drept proces economic? 

răspuns: răspunsul nu mai este categoric, de data aceasta, ci este unul ipotetic: dacă nu acceptăm 
conştiinţa763 la entităţile biologic vii de tip non-uman, atunci răspunsul e negativ; în caz contrar, însă, 
răspunsul e pozitiv (pentru a nu complica viaţa economiştilor – care ar trebui să reelaboreze întreaga 
teorie economică –, vom accepta, în cele ce urmează, faptul că entităţile biologic vii non-umane nu 
posedă conştiinţă); rămânem, aşadar, la un răspuns negativ şi la această întrebare; 

f) în societăţile moderne, există schimb material între oameni, fără ca prin aceasta să fie implicată, în mod 
nemijlocit, natura sau un proces natural identificabil ca atare (de exemplu, vânzarea-cumpărarea de acţiuni 
la bursă); mai poate fi vorba, aici, despre un proces economic, în sensul definiţiei date mai sus? 

răspuns: da, deoarece schimbul material menţionat în întrebare este un schimb care, în ultimă 
instanţă, se bazează tot pe schimbul material cu natura; aşadar, această întrebare ne permite să 
precizăm ce înseamnă schimb material între om şi natură: înseamnă schimb material care, în ultimă 
instanţă, poate face conexiunea cu un proces natural764; 

g) oare această distincţie minimală – la nivelul cauzei finale – între procesul natural şi procesul economic, este 
suficientă pentru a permite analize sofisticate legate de procesualitatea economică? 

răspuns: da, întrucât omul nu este o entitate non-naturală. Omul a căpătat, într-adevăr, în timp, o 
anumită distincţie culturală în raport cu natura (distincţie culturală care stă, de altfel, la baza apariţiei 
celei de-a patra cauze aristotelice distinctive), lucru ce l-a făcut să şi greşească grav faţă de natură765, 
dar, în fond, el este o entitate naturală. Cum s-ar spune, deşi diferit în formă (şi manifestări) de natură, 
omul rămâne natural, în fond766. 

Procesul real din societate este un proces mixt, în care avem un „amestec” inefabil de proces natural şi proces 
economic. Acesta este motivul pentru care distincţia proces economic – proces natural are doar o funcţie 

                                                           
763 Într-un sens general, prin conştienţă vom înţelege capacitatea reflexivă de a sesiza sinele şi a-l diferenţia de mediu. Într-

un sens mai restrâns, dar mai util discuţiei de faţă, prin conştienţă vom înţelege capacitatea de a înţelege semnificaţia acţiunii 

proprii sau a acţiunilor celorlalte entităţi din mediu. După cum se vede, conştienţa nu este echivalentă, din punct de vedere 

logic, cu conştiinţa. Distincţia necesară în cadrul discuţiei este suficient să fie operată la nivelul conştiinţei (conştienţa nu 

poate exista fără conştiinţă). 
764 Este întrucâtva, curios, cum noua sintagmă a societăţii informaţionale sau a societăţii bazate pe cunoaştere a reuşit, 

pentru cei mai mulţi dintre noi, să rupă orice legătură cu procesul natural în cadrul procesului economic specific noii 

paradigme. Ca şi cum ar fi suficient să se deseneze o pâine cu ajutorul calculatorului ca s-o şi putem mânca. Oricât de multe 

verigi intermediare ar introduce ştiinţa şi tehnologia în schimbul material (sau, de cele mai multe ori, în  schimbul în formă 

complet dematerializată) dintre oameni, în ultimă instanţă, este vorba despre un schimb între om şi natură (cineva, undeva, 

trebuie să producă, pur şi simplu, acea pâine concretă; să nu confundăm, încă, faptul că putem produce din ce în ce mai 

multe produse artificiale cu faptul că nu mai avem nevoie de natură sau de procesul natural – producerea de bunuri artificiale 

nu face decât să ne îndepărteze cu încă vreo câteva verigi de natură, dar nu ne poate rupe de ea). 
765 Vezi şi punctele de vedere exprimate la nivelul CCFM cu privire la evoluţia paradigmelor acţionale în istoria omenirii 

(îndeosebi prezentările făcute în cadrul Seminarului de Metodologia şi Logica Cunoaşterii Economice „Nicholas 

Georgescu-Roegen”). 
766 Deşi nu insistăm aici asupra complicaţiilor legate de apariţia inteligenţei artificiale şi chiar a roboţilor „candidaţi” la 

statutul de entităţi logic vii, conceptul de sistem logic viu rămâne, totuşi, fundamental, în economia dezbaterii de faţă. 
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conceptuală şi general metodologică. Distincţia în cauză ne ajută să clarificăm modul nostru de gândire şi chiar 
să conştientizăm teoriile explicative (paradigmele) pe care le acceptăm, dar o descriere veridică a realităţii 
implică o anumită indiscernabilitate între cele două categorii de procese. Această indiscernabilitate nu ţine 
doar de capacitatea noastră de observare/măsurare ci este, probabil, una de tip ontologic. Odată cu apariţia 
omului (şi, desigur, a societăţii umane) realitatea a fost martora unor asemenea procese mixte: procesul 
natural a „împrumutat” procesului economic cele trei cauze proprii dar a şi „împrumutat” de la procesul 
economic, via sistemul logic viu, cea de-a patra cauză – scopul. Aşadar, procesele tipice care au loc, acum, în 
realitatea existentă pe planeta noastră, sunt procese de un asemenea tip mixt.  

15.4. Fenomenul economic 

Am stabilit, aşadar, faptul că actul economic şi procesul economic au acelaşi denotat (adică, au aceeaşi 
semnificaţie). Oare ce se poate spune despre fenomenul economic? În limbajul uzual (neriguros) se acceptă, 
adesea, faptul că fenomenul economic ar reprezenta o ipostaziere particulară a procesului economic. Aceasta 
ar însemna, însă, că procesul economic este definit în mod necesar şi nu în mod contingent, dar am acceptat 
anterior faptul că actul economic (deci, procesul economic) nu poate fi definit decât contingent, deoarece 
subiectul cu conştiinţă este un fapt contingent şi nu unul necesar767. Aşadar, avem o problemă cu definiţia 
„civilă” a fenomenului economic. 

În opinia noastră, problema comportă următoarele comentarii preliminare: 

a. actul (procesul) economic şi fenomenul economic sunt, ambele, fapte768 contingente şi nu fapte 
necesare; 

b. diferenţa specifică dintre fenomen economic şi proces economic trebuie căutată în modalitatea de 
percepţie a fiecăruia dintre cele două fapte; 

c. actul (procesul) economic este obiect al reprezentării (sau al modelării) prin intermediul membranei 
artefactuale, pe când fenomenul economic este obiect al măsurării, al percepţiei cuantificante. 

Pe baza comentariilor de mai sus, propunem ca fenomenul economic să fie definit prin referire la genul proxim 
– care este procesul economic – pe baza următoarei diferenţe specifice: posibilitatea măsurării, în orice 
modalitate, a procesului economic în cauză. Aşadar, o definiţie a fenomenului economic ar putea fi 
următoarea: fenomenul economic este expresia măsurată (deci, cuantificată într-o modalitate comunicabilă 
interpersonal) a unui proces economic769.  

Implicaţiile logice ale definiţiei propuse sunt următoarele. 

1. un proces economic dat poate genera o multitudine de fenomene economice, în funcţie de 
modalitatea de măsurare, adică de cuantificare comunicabilă interpersonal, a acelui proces economic; 

- consecinţă: putem avea fenomene economice, financiare, sociale, politice, culturale etc. ale unui 
proces economic dat, funcţie de „ochelarii” prin care este privit acel proces economic, în raport, 
desigur, de interesul teoretic sau de interesul practic în cauză770; 

2. epuizarea epistemologică a unui proces economic presupune listarea tuturor fenomenelor economice 
pe care acel proces le poate genera; 

- consecinţă: nici o evaluare, comunicabilă interpersonal, a unui proces economic, nu este 
exhaustivă; este posibil, în alte cuvinte, ca, chiar după dispariţia unui proces economic, acesta să 
genereze noi fenomene economice, în funcţie de spectrul de interes sub care acel proces este 
studiat, sub aspectul consecinţelor teoretice sau practice; 

                                                           
767 Dacă subiectul cu conştiinţă ar fi un fapt necesar, atunci definiţia fenomenului economic ar putea fi: ipostazierea spaţio-

temporală a procesului economic. 
768 Aici, termenul „fapt” are sensul său originar, de eveniment (fie natural, fie social). 
769 Se poate spune că între proces economic şi fenomen economic există acelaşi raport logic ca şi cel care există între 

categoria economică şi indicatorul economic. 
770 Exemplu: actuala criză internaţională (ca proces economic) poate avea cel puţin 3 „imagini” măsurabile şi comunicabile 

interpersonal: fenomen financiar, fenomen al economiei reale, fenomen instituţional. 



542 

 

3. nu este posibilă cercetarea procesului economic în sine, ci doar a unui aspect particular al acestuia, 
adică a fenomenului economic; 

- consecinţă: gestionarea unui proces economic este întotdeauna mediată de gestionarea unui 
fenomen economic emergent din acel proces, ceea ce complică enorm aplicabilitatea eficace 
asupra procesului economic a concluziilor rezultate din cercetarea fenomenului economic. 

15.5. Subiectul economic 

15.5.1. Definirea subiectului economic 

Actul (procesul) reprezintă un efect al manifestării intenţionale a unui subiect acţional771. Pentru a ajunge la 
cercetarea subiectului economic, ne va interesa, în prealabil, să înţelegem ce este un subiect acţional, în 
genere.  Vom face câteva consideraţii: 

1. având în vedere caracteristicile actului, în genere, subiectul acţional are o sferă foarte largă a 
denotatului şi, ca o consecinţă logică, o precizie foarte mică a descrierii acestui denotat; 

2. subiectul acţional trebuie considerat ca fiind cauza actului. Cum actul este un fapt cultural, rezultă că 
subiectul acţional este o cauză integrală. Prin cauză integrală înţelegem o cauză sui-generis care 
conţine toate cele patru cauze aristotelice distincte (formală, materială, eficientă şi finală)772; 

3. întrunirea celor patru cauze este realizată, în mod deliberat, de către subiectul acţional773, sub forma 
unei „convocări” reprezentaţionale a celor patru cauze elementare. 

În context, opinăm că genul proxim al subiectului economic ar trebui considerat a fi subiectul acţional, aşa cum 
a fost caracterizat mai sus. O „demonstraţie” logică a acestei supoziţii este prezentată în continuare: 

a. actul economic este o specie a actului; 

b. subiectul economic este asociat actului economic sub acelaşi raport sub care subiectul acţional este 
asociat actului; 

c. întrucât actul este genul pentru actul economic, rezultă că subiectul acţional este genul pentru 
subiectul economic; 

d. întrucât nu este necesară o verigă taxonomică intermediară între act şi act economic, rezultă că nu 
este necesară o verigă taxonomică intermediară între subiectul acţional şi subiectul economic, prin 
urmare nu numai că subiectul acţional este gen pentru subiectul economic, dar este chiar genul 
proxim. 

În continuare, ne interesează diferenţa specifică a subiectului economic în raport cu subiectul acţional. Din cele 
expuse mai sus, putem propune următoarea definiţie: subiectul economic este subiectul acţional asociat unui 

                                                           
771 Facem abstracţie, pentru moment, de aspectele performative ale actului subiectului în cauză, adică nu ne interesează 

aspecte ca eficacitate, economicitate, eficienţă, oportunitate etc. ale actului economic. 
772 Actul este opozabil fenomenului natural tocmai prin adiţionarea cauzei finale la celelalte trei cauze (specifice 

fenomenului natural). Prin urmare, odată ce vorbim de act este implicită prezenţa tuturor celor patru cauze. Pe de altă parte, 

se pune problema acceptării cauzei materiale în legătură cu subiectul acţional. Într-adevăr, dacă este evident faptul că putem 

asocia subiectului acţional cauza finală, cauza eficientă şi cauza formală, este mai puţin evidentă necesitatea asocierii 

acestuia şi a cauzei materiale. În opinia noastră, raţiunea reţinerii şi a cauzei materiale în legătură cu subiectul acţional este 

aceea că acesta – subiectul acţional – este cel care mobilizează şi cauza materială, de exemplu identificarea ei în legătură 

cu celelalte trei cauze (să ne amintim şi faptul că, în teoria economică – o aplicaţie a praxiologiei – omul este considerat 

factorul de producţie care reuşeşte să reunească ceilalţi doi factori de producţie clasici – capitalul şi natura – prin urmare 

avem, aici, o intuiţie a propunerii noastre de a considera subiectul acţional drept un subiect integral. 
773 Faptul că cele patru cauze sunt „convocate” de către subiectul acţional este esenţial de precizat, deoarece, în natură, 

întrunirea celor trei cauze specifice este de tip emergent, pe când, în cazul actului, întrunirea celor patru cauze specifice 

este deliberată. Mai mult decât atât, această întrunire deliberată este realizată sub forma unui act sui-generis (la nivelul 

reprezentării ex ante) realizat de către acelaşi subiect acţional (de menţionat că subiectul acţional mai realizează o 

reprezentare, de tip ex post, pentru a verifica atingerea scopului precum şi, în situaţii complexe, cum este cea a societăţii 

moderne, atingerea anumitor parametri performativi ai actului în cauză). Actul de convocare a cauzelor, sub forma 

reprezentării ex ante a actului propriu-zis, nu este însă, cum vom arăta mai departe, un act de tip exclusiv economic. 
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act economic. Să observăm că, prin această definiţie am dat tocmai diferenţa specifică a subiectului economic 
în raport cu subiectul acţional, adică am dat atributul suficient al subiectului economic. 

15.5.2. Predicatele necesare ale subiectului economic 

Se pun câteva probleme: 1) subiectul economic este un subiect teoretic sau unul practic?; 2) subiectul 
economic este un subiect specializat sau unul general?; 3) subiectul economic este un subiect individual sau 
unul agregat? 4) subiectul economic este un subiect necesar sau unul istoric (contingent)? Vom încerca să 
formulăm răspunsuri la aceste întrebări. De fapt, răspunsurile pe care le propunem se constituie în adevărate 
predicate necesare (obligatorii) ale conceptului de subiect economic. 

(1) Subiect teoretic vs subiect practic 

În acord cu distincţia kantiană, vom accepta faptul că teoreticul este un atribut necesar, iar practicul este un 
atribut contingent. În acest sens, vom asocia necesarului natura, iar contingentului societatea umană. De 
exemplu, orice fenomen natural este de tip necesar774, în timp ce fenomenele culturale (actele) sunt 
considerate de tip contingent. Cu alte cuvinte, subiectul acţional care îşi exercită acţiunea exclusiv asupra 
naturii, este un subiect teoretic, pe când un subiect acţional care îşi exercită acţiunea asupra unui individ uman 
este un subiect practic. Întrucât actul economic este un act de tip contingent şi, în plus, presupune interacţiuni 
necesare cu indivizi umani, rezultă că subiectul economic asociat actului economic este un subiect practic, non-
teoretic775. 

(2) Subiect specializat vs subiect general 

Subiectul economic specializat s-ar referi la acel subiect acţional care nu realizează decât acte economice. În 
realitate (şi asta e valabil, mutatis mutandis, şi în lumea animală) nu întregul interval de viaţă este dedicat 
realizării de acte economice ci, în funcţie de stadiul de dezvoltare a societăţii în cauză, o anumită parte a acestui 
interval de viaţă este dedicat actelor non-economice (de exemplu, actelor cognitive, estetice, religioase etc.). 
Aşadar, nu este posibilă existenţa subiecţilor economici specializaţi776, ceea ce înseamnă că subiectul economic 
este un subiect acţional general. Cu alte cuvinte, subiectul economic ca atare reprezintă situarea subiectului 
acţional într-un rol pe care acest subiect acţional îl poate „juca” la un moment dat, dar el poate juca multe alte 
roluri, în acţiuni care pot fi non-economice. 

(3) Subiect individual vs subiect agregat 

Din tot ce am spus până aici rezultă că subiectul economic nu poate fi, în principiu, un subiect individual. 
Întreaga cunoaştere necesară realizării actului economic este produsă de întreaga masă de indivizi umani 
(contemporani sau nu cu subiectul economic în cauză), chiar dacă, în mod accidental, putem observa şi 
înregistra actul economic al unui anumit individ. Se pune, totuşi, problema primului act de tip economic din 

                                                           
774 Ca urmare, teoremele ştiinţelor naturale exprimă adevăruri necesare. În plus, toate instrucţiunile sau procedurile de 

interacţiune dintre om şi natură, bazate pe legităţile stabilite de ştiinţele naturale, exprimă tot adevăruri necesare. 
775 Aici apare, totuşi, o problemă de o oarecare dificultate logică: să presupunem că avem un subiect economic individual 

care exercită asupra naturii acţiuni de procurare a hranei de subzistenţă. Să observăm că acest subiect economic nu 

interacţionează cu alţi indivizi. El deţine o anumită cunoaştere a specificului naturii asupra căreia acţionează, cunoaştere 

care-i permite să realizeze schimbul material cu natura în termeni suficienţi supravieţuirii. Pare că avem de-a face cu un 

subiect teoretic (toate preceptele de care are nevoie pentru interacţiunea cu natura sunt de tipul adevărurilor necesare). 

Situaţia de mai sus, la rândul ei, se poate produce: a) în mod accidental (şi, în acest caz, nu avem o problemă, deoarece 

subiectul economic individual şi-a dobândit cunoaşterea asupra naturii prin interacţiuni anterioare cu alţi indivizi umani, 

prin urmare regăsim subiectul practic); b) în mod necesar, ceea ce implică faptul că în Univers (sau pe planetă) există un 

singur individ uman. Cum ultima posibilitate este cu totul improbabilă, tragem concluzia că, în ceea ce priveşte subiectul 

economic, avem, în orice caz, de-a face cu subiecţi practici. 
776 Într-o anumită perioadă a istoriei umane, existenţa sclavilor s-a apropiat cel mai mult de conceptul de subiect economic 

specializat dar, aşa cum se ştie, nu a fost vorba niciodată de existenţa reală a unui subiect economic specializat. Sistemul 

social al castelor este, de asemenea, apropiat de un astfel de model al subiectului acţional specializat. Moderna diviziune a 

muncii nu realizează, nici ea, subiecţi acţionali specializaţi. Desigur, pe intervale de timp determinate (eventual, chiar 

repetabile) anumiţi subiecţi acţionali pot fi consideraţi subiecţi acţionali specializaţi (de exemplu, subiecţi economici 

specializaţi) dar, în principiu, acest lucru nu este posibil. 
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istoria umanităţii777 . Opinăm că, chiar şi în cazul acelui prim act, existenţa a cel puţin doi indivizi din specia în 
cauză (ne vom limita, aici, la specia umană) a putut genera interacţiuni între cei doi indivizi, de un fel oarecare, 
interacţiuni care au stabilit „procedura” actului economic. Deci, chiar şi în acest caz singular,  subiectul 
economic este şi trebuie considerat un subiect acţional agregat778. 

(4) Subiect necesar vs subiect istoric (contingent) 

Răspunsul la această întrebare este imediat, din tot ceea ce s-a spus în legătură cu natura actului/procesului 
economic. Actul/procesul economic este contingent, reprezentând o manifestare a naturii în forma ei 
conştientă de sine, ca urmare subiectul economic asociat actului economic trebuie considerat, el însuşi, ca fiind 
contingent779. 

Din analizele de mai sus se pot extrage următoarele cinci caracteristici definitorii (atribute necesare) ale 
subiectului economic: 

a. subiectul economic este cauză integrală780 a actului economic; 

b. subiectul economic este contingent (non-necesar); 

c. subiectul economic este practic (non-teoretic); 

d. subiectul economic este general (non-specializat); 

e. subiectul economic este agregat (non-individual) 

De remarcat faptul că, din raţiuni de rigoare a cercetării, ne-am abţinut să descriem sau să definim subiectul 
economic în raport cu obiectul economic. Deşi această asociere ar fi uşurat, din punct de vedere tehnic, 
definirea subiectului economic, ea ar fi complicat enorm, din punct de vedere logic, această definire, deoarece 
ar fi introdus un concept încă nedefinit – obiectul economic – care ar fi fost utilizat pentru definirea conceptului 
de subiect economic. Evitarea unui adevărat cerc vicios (definirea circulară) în tratarea conceptului de subiect 
economic este mult prea importantă pentru demersul nostru de cercetare, pentru a ne fi determinat să 
încercăm o definire autonomă a subiectului economic. 

15.6. Obiectul economic 

15.6.1. Definirea obiectului economic 

Am definit subiectul economic făcând apel doar la actul/procesul economic. De data aceasta, ne va interesa să 
adâncim analiza noastră şi să încercăm să distingem, în interiorul actului/procesului economic ceva de genul 
obiectului economic. Probabil o modalitate eficientă de a proceda ar putea fi aceea de a considera ca gen 
proxim pentru obiectul economic chiar obiectul acţional781. 

                                                           
777 Aşa cum s-a definit anterior atributul de „economic”, şi respiraţia este un act economic (asigură existenţa şi dezvoltarea 

biologică a individului şi, ca urmare, a societăţii umane), ca să nu mai vorbim de actul de hrănire. Atât din punct de vedere 

filosofic cât şi din punct de vedere istoric, este de neacceptat ipoteza existenţei unui singur individ dintr-o specie dată (cu 

excepţia divinităţii, care nu este supusă legii supravieţuirii speciei prin sacrificarea indivizilor speciei), fie şi pentru faptul 

că, dacă s-ar fi produs vreodată un asemenea caz, acel individ a dispărut după un singur ciclu de viaţă individual (desigur, 

rămâne deschisă problema indivizilor auto-reproducători!). 
778 Aici apare interesanta problemă a caracterului social al unor specii. Deşi ştiinţa se referă la specii sociale doar în cazurile 

în care această socialitate este flagrantă (furnici, albine, diverse feline, oameni – adică acele cazuri în care procedurile 

sociale sunt observabile netrebuind să fie inferate logic), de fapt, în sensul riguros (deşi restrâns) al termenului, orice 

animale (nu ştim, încă, ce să spunem despre plante) sunt de tip social. Prin urmare, nu vom găsi, în natură şi cu atât mai 

puţin societate, decât specii sociale, adică subiecţi acţionali agregaţi. 
779 Fără a încerca o complicare a discuţiei, ne putem, totuşi, întreba dacă, o dată actul economic „ivit” în lume, subiectul 

economic nu are un caracter necesar în raport cu acest act economic. Răspunsul la această întrebare prezumtivă nu poate fi 

decât afirmativ, dar să observăm faptul că, în formularea acestui răspuns, s-a ignorat natura generatoare a actului economic 

însuşi, ca fiind de natură contingentă. Prin acceptarea acestei ignorări, desigur, subiectul economic devine necesar. 
780 De altfel, o dată cu referirea la act (şi, desigur, mergând pe denotaţi care sunt părţi ale denotatului actului), nu mai există 

decât cauze integrale. 
781 Să ne amintim că această modalitate ne-a fost de mare folos până acum: pentru definirea actului economic am considerat 

drept gen proxim actul în genere, iar pentru definirea subiectului economic am considerat drept gen proxim subiectul 

acţional în genere. 
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Aşa cum ştim deja, prin obiect acţional se înţelege o entitate asupra căreia se exercită acţiunea subiectului 
acţional. De menţionat că este vorba despre o acţiune de transformare, aşa cum vom detalia în continuare, 
adică ceea ce se numeşte, îndeobşte, cu termenul de act praxiologic. 

Să încercăm să definim mai analitic obiectul acţional. 

În primul rând, trebuie precizat faptul că eliminăm din start denotaţiile obiectului acţional care nu se referă 
strict la exercitarea, de către subiectul acţional, a unei acţiuni de transformare a acestui obiect. Prin urmare, 
nu vor intra în conceptul de obiect acţional acele instanţieri ale acestuia care se referă la cunoaştere (obiect 
cognitiv sau obiect al cunoaşterii782), la estetică (obiect contemplativ sau obiect al contemplării) etc. Vor intra, 
însă, toate acele instanţieri ale obiectului acţional care se referă la transformarea acestuia. 

În al doilea rând, instanţierile de bază ale obiectului acţional trebuie considerate ca formând familia obiectului 
acţional generic. Mai exact spus, obiectul acţional este epuizat, în totalitatea sa conceptuală, de suma logică a 
tuturor instanţierilor sale posibile. 

În al treilea rând, considerăm că există patru instanţieri de bază ale obiectului acţional: 

a. obiectul acţional de tip tehnologic: presupune acţiunea de transformare a naturii cu scopul adecvării 
naturii non-umane la natura umană; 

b. obiectul acţional de tip politic: presupune acţiunea de transformare a societăţii, cu scopul adecvării 
societăţii umane la natura umană; 

c. obiectul acţional de tip moral: presupune acţiunea de transformare a individului, cu scopul adecvării 
individului la natura umană; 

d. obiectul acţional de tip economic: presupune acţiunea de transformare a naturii, societăţii şi 
individului, în scopul adecvării acestora la natura umană. 

Aici apare o dificultate logică: se observă că obiectul acţional de tip economic este instanţiat de prezenţa 
concomitentă (şi, desigur, consistentă) a celorlalte trei instanţieri posibile ale obiectului acţional. Cu alte 
cuvinte, obiectul economic nu poate exista în sine, el apare numai dacă şi ori de câte ori sunt întrunite, în 
acelaşi eveniment acţional, celelalte trei instanţieri (tehnologic, politic, moral). Atunci se pune problema dacă 
familia conceptuală a obiectului acţional cuprinde trei sau patru membri. În opinia noastră, trebuie să 
acceptăm un număr de patru membri, pe baza următoarelor considerente:  

 cele trei instanţieri (sau ipostazieri) non-economice ale obiectului acţional pot avea existenţă de 
sine stătătoare: putem avea o acţiune tehnologică în sine (de exemplu, din raţiuni ştiintifice sau de 
protecţie a mediului), putem avea o acţiune politică în sine (de exemplu, crearea unei anumite 
simpatii pentru un anume program politic) sau putem avea o acţiune morală în sine (de exemplu, 
din raţiuni educaţionale); 

- concluzie: cele trei acţiuni non-economice nu epuizează, prin realizarea lor individuală, familia 
conceptuală a obiectului acţional, prin urmare, este justificat să spunem că obiectul economic 
trebuie să fie membru cu „drepturi depline” al acestei familii conceptuale 

 cele trei instanţieri (sau ipostazieri) non-economice ale obiectului acţional pot forma perechi de 
instanţieri (deci două asemenea instanţieri care se produc simultan) care, încă, nu au nici o 
conotaţie de tip economic; 

- concluzie: cele trei acţiuni non-economice nu epuizează, prin realizarea lor în asociere două 
câte două, familia conceptuală a obiectului acţional, prin urmare, este justificat să spunem că 
obiectul economic trebuie să fie membru cu „drepturi depline” al acestei familii conceptuale 

                                                           
782 Cunoaştere sub oricare dintre cele trei forme de bază ale ei: de tip ştiinţific, de tip religios, de tip filosofic. Să remarcăm 

faptul că cunoaşterea trebuie să fie, cu necesitate, de tip teoretic, adică să aibă un caracter necesar, în sensul logic al 

termenului. 
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 a patra instanţiere (ipostaziere) a obiectului acţional cea de tip economic, este distinctă de oricare 
dintre celelalte trei instanţieri, chiar dacă ea nu este independentă de ele783; 

- concluzie: acţiunea de tip economic reprezintă un exemplu tipic de salt calitativ sau, mai precis 
de dominare a părţilor de către întreg784. 

Din cele de mai sus, constatăm, aşadar, următoarele: 

1. obiectul economic constituie, într-adevăr, o instanţiere a obiectului acţional, deci se verifică supoziţia 
iniţială că obiectul acţional este genul proxim pentru obiectul economic; 

2. obiectul economic constituie nu numai o instanţiere a obiectului acţional dar, de fapt, el constituie un 
integrator al tuturor celorlalte trei instanţieri posibile ale obiectului acţional; 

3. din 1) şi 2) rezultă faptul că obiectul economic este un obiect integrat (el integrează, la nivel acţional, 
toate celelalte trei instanţieri distincte ale obiectului acţional785); 

4. deşi obiectul acţional generic poate exista, în mod distinct, sub cele trei instanţieri non-economice 
(tehnologic, politic, moral), obiectul economic este acea instanţiere a obiectului acţional care, cu 
necesitate, le convoacă, la nivel reprezentaţional, pe celelalte trei786, el nefiind decât însumarea lor 
logică. 

Concluzia obţinută cu privire la obiectul economic este deosebit de importantă, deoarece ea vădeşte că 
acţiunea economică787 este un înfăşurător al tuturor manifestărilor de exteriorizare ale individului uman şi ale 
societăţii pe care acesta o generează, exteriorizări care au drept scop788 transformarea/modificarea obiectului 
acţional vizat. 

Oare ce atribute specifice ar putea extrage, din mulţimea denotaţilor conceptului de obiect acţional, pe cei ai 
obiectului economic? La această problemă vom încerca să răspundem în paragraful următor. 

În finalul acestui paragraf este utilă discutarea naturii teoretice sau a naturii practice a obiectului economic. 
Din întreaga discuţie care a condus la cristalizarea conceptului de obiect economic rezultă, în opinia noastră, 
natura practică a acestui concept. Argumentele pe care le aducem în susţinerea acestei declaraţii sunt 
următoarele: 

a. chiar dacă una dintre instanţierile posibile ale obiectului acţional este (sau, în general, poate fi) de 
natură teoretică – este vorba despre obiectul sau acţiunea tehnologic(ă) –, acesta nu subzistă niciodată 
în mod individual într-un obiect economic. Cu alte cuvinte, obiectul economic emerge, din punct de 
vedere conceptual, numai dacă cele trei instanţieri non-economice ale obiectului acţional sunt 
întrunite; or, instanţierea politică şi cea morală sunt de natură practică789,790; 

                                                           
783 Să menţionăm faptul, important, că instanţierile non-economice ale obiectului acţional sunt independente două câte 

două, în timp ce instanţierea sa economică nu numai că nu este independentă de celelalte trei instanţieri non-economice, 

dar presupune cu necesitate „convocarea” reprezentaţională a tuturor trei. 
784 Este ceea ce, în teoria sistemelor, se numeşte efect de sinergie, adică efectul de emergenţă a unor calităţi ale sistemului 

care nu se regăsesc, ca atare, la nici una dintre componentele, luate distinct, ale sistemului în cauză. 
785 Se poate remarca, aici, o anumită simetrie cu definiţia subiectului economic: şi acesta reprezenta o integrare a celor patru 

cauze distincte aristotelice, fiind vorba despre un subiect integrat. 
786 Din nou, trebuie precizată simetria conceptuală cu subiectul economic care, şi el, convoca, la nivel reprezentaţional, cele 

patru cauze aristotelice distincte. 
787 Din punct de vedere filosofic, acţiunea economică reprezintă (tocmai prin faptul că reuşeşte convocarea necesară a 

tuturor celorlalte instanţieri posibile ale obiectului acţional) ceea ce numim acţiune praxiologică (praxiologia putând fi 

considerată o meta-economie, sau, mai general, o filozofie pozitivă a economiei). 
788 Ori de câte ori avem de-a face cu un proces economic, găsim un subiect economic, deci avem scop (ca ipostază specifică 

a finalităţii). 
789 Deoarece presupun interacţiuni între indivizi umani. 
790 Cititorul atent se poate, desigur, întreba, de unde rezultă, în mod logic, concluzia că dacă avem două instanţieri din trei 

de natură practică, atunci integratorul lor (instanţierea economică) este de natură practică. Desigur, nu se poate supune la 

vot şi declara că 66% din substanţa obiectului economic este de natură practică. Atunci rămâne, totuşi, întrebarea dacă nu 

cumva existenţa chiar şi a unei singure instanţieri de natură practică face ca integratorul să capete această natură. În acest 

stadiu al cercetării nu putem decât să propunem să se considere că natura teoretică este un „animal conceptual” pur, în timp 

ce natura practică este un „animal conceptual hibrid”. Pe baza acestei „declaraţii” axiomatice, concluzia noastră poate fi 
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b. obiectului economic i se va asocia, din punct de vedere praxiologic, subiectul economic; cum, însă, am 
arătat anterior că subiectul economic este un subiect de natură practică (non-teoretică), rezultă că 
perechea subiect economic – obiect economic791 nu poate fi o pereche conceptuală de natură 
teoretică; conform argumentaţiei de la lit. a) din acest aliniat, obiectul economic capătă, în mod 
„automat” caracteristici de entitate conceptuală de natură practică.  

15.6.2. Predicatele necesare ale obiectului economic 

Aşadar, odată ce un obiect economic este constituit, conform celor menţionate în paragraful anterior, ne 
aşteptăm ca această entitate conceptuală să întrunească, în mod necesar, următoarele atribute (sau predicate, 
în sens logic): 

1. obiectul economic este o specie a obiectului acţional; 

2. obiectul economic este o specie cu caracter integral a obiectului acţional („convoacă”, atât la nivel 
reprezentaţional cât şi la nivel practic, toate celelalte instanţieri posibile, de natură non-economică, 
ale obiectului acţional generic); 

3. obiectul economic este o specie de natură practică a obiectului acţional; 

4. obiectul economic este o specie cu caracter general (nespecializat) a obiectului acţional792; 

5. obiectul economic este o specie cu caracter contingent a obiectului acţional793. 

15.7. Indiscernabilitatea subiect-obiect în procesul economic 

15.7.1. Preliminarii 

În paragrafele anterioare s-au tratat probleme cu privire la: 

a. subdezvoltarea epistemologică a ştiinţei economice în raport, pe de o parte, cu ştiinţele naturii şi, pe 
de altă parte, cu chiar aşteptările de la ştiinţa economică; 

b. specificitatea procesului economic în raport cu procesul natural în general; 

c. specificitatea subiectului economic în raport cu subiectul acţional în general; 

d. specificitatea obiectului economic în raport cu obiectul acţional în general. 

Principalele concluzii care s-au degajat în urma acestor analize pot fi sintetizate după cum urmează: 

1. ştiinţa economică nu este o ştiinţă de tip teoretic, ci una de tip empiric794 

o consecinţă: ştiinţa economică nu permite o logică internă de fundamentare care să realizeze 
economia de gândire proprie ştiinţelor teoretice; 

2. procesul (actul) economic este un proces integral, contingent, natural-social; 

o consecinţă: procesul economic convoacă, atât la nivel reprezentaţional cât şi la nivel efectiv, 
tehnologicul, politicul şi moralul; 

3. subiectul economic este un subiect integral, empiric (practic), agregat, general şi contingent; 

                                                           
acceptată. De fapt, ar mai exista un argument aici: existenţa interacţiunii între indivizi umani la nivelul obiectului economic 

(fie şi ca urmare a prezenţei unei singure instanţieri practice a obiectului acţional) face ca integratorul (obiectul economic) 

să conţină interacţiuni între indivizi umani deci, conform logicii acceptate anterior, el va căpăta, la nivel integrat, 

caracteristici de acţiune practică. 
791 Această chestiune va face obiectul unei analize speciale la nivelul studiului. 
792 Aceasta este, parţial, o concluzie logică a caracterului integral al obiectului economic. 
793 Se observă imediat faptul că această concluzie este imediată (în acelaşi mod ca la subiectul economic) din faptul că 

procesul/actul economic însuşi este de natură contingentă. 
794 Conform celor expuse până acum, empiric şi contingent nu sunt echivalente (putem să avem marca empirică în prezenţa 

unei necesităţi şi invers, putem să avem marca teoretică în prezenţa unei contingenţe). 
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o consecinţă: subiectul economic este dat de localitatea795 sa; 

4. obiectul economic este un obiect empiric (practic), agregat, general şi contingent; 

o consecinţă: obiectul economic este dat de localitatea796 sa; 

Pe baza celor sintetizate mai sus vom încerca să discutăm problema discernabilităţii/indiscernabilităţii 
subiectului economic și a obiectului economic şi să obţinem o concluzie în această chestiune. 

15.7.2. Conceptul de indiscernabilitate 

Conceptul de indiscernabilitate este un concept de natură logică (deşi el este utilizat şi în filozofie). În general, 
două entităţi, oricât de abstract gândite, sunt discernabile una în raport cu cealaltă dacă există797 o procedură 
finită şi accesibilă (din punct de vedere intelectual sau din punct de vedere experimental) care să stabilească 
cel puţin o distincţie798 între cele două entităţi comparate. Dacă, însă, această procedură stabileşte că nu există 
nici o distincţie între cele două entităţi comparate, atunci acestea sunt indiscernabile una în raport cu 
cealaltă799. 

În legătură cu conceptul de indiscernabilitate dorim să ne mai referim la cinci aspecte:  

a. ce putem spune în cazul în care nu există o asemenea procedură (sau, ceea ce este acelaşi lucru din 
punct de vedere logic, ea există dar este infinită800)?;  

b. ce putem spune în cazul în care procedura este finită dar mulţimile de parametri care caracterizează 
entităţile comparate sunt infinite, adică au o infinitate de elemente?;  

c. există grade de indiscernabilitate?;  

d. există clase de indiscernabilitate?;  

e. există criterii de decretare a indiscernabilităţii?;  

f. există mai multe clase de indiscernabilitate cu privire la aceleași două entităţi comparate?;  

g. se poate pune problema unei discernabilităţi sectoriale, adică a unei discernabilităţi care să se 
verifice pe anumite componente ale entităţilor comparate? 

                                                           
795 Prin localitate a subiectului economic înţelegem identificarea lui unică prin coordonate spaţiale şi temporale. Aşadar, 

subiectul economic este dat într-un mod evenimenţial (probabil s-ar putea argumenta contrariul pentru o entitate teoretică: 

imposibilitatea de a fi dat într-o modalitate evenimenţială; asta ar putea constitui, oare, un criteriu experimental – adică un 

criteriu care să permită testarea – de distincţie între empiric şi teoretic?) 
796 Idem, mutatis mutandis, ca la nota de subsol anterioară. 
797 Aici apare o complicaţie legată de faptul următor: termenul „există” are un sens teoretic (necesar), sau unul empiric 

(contingent)? Cu alte cuvinte, este vorba despre ceea ce există în condiţii de localitate sau de ceea ce există (sau ar putea  

exista) în general, independent de localitate? Întrucât discuţia noastră se poartă în marja unor concepte legate de ştiinţa şi 

procesul economic (care sunt concepte empirice), opinăm că ar trebui să luăm semnificaţia termenului „există” în conexiune 

cu conotaţia sa empirică. 
798 Existenţa unei distincţii între două entităţi comparate o înţelegem în următorii termeni: fie A şi B două entităţi oarecare, 

caracterizate de mulţimile de parametri PA, respectiv PB, unde PA = {xA
1, xA

2, …, xA
n(A)}, respectiv PB = {xB

1, xB
2, …, 

xB
n(B)}. Dacă există o procedură finită şi accesibilă care poate realiza comparaţia de existenţă dintre elementele celor două 

mulţimi PA şi PB iar aplicarea acestei proceduri constată că intersecţia celor două mulţimi nu este mulţimea vidă, atunci 

entităţile A şi B sunt discernabile. În cazul în care se constată că intersecţia celor două mulţimi este mulţimea vidă, atunci 

entităţile A şi B sunt indiscernabile. 
799 Să observăm faptul că, la fel ca în cazul principiului contradicţiei, conform căruia două entităţi comparate sunt sau nu 

contradictorii numai una în raport cu cealaltă, şi în cazul indiscernabilităţii, problema are sens numai prin limitarea judecăţii 

la relaţia dintre cele două entităţi. 
800 O procedură oarecare este infinită dacă furnizarea rezultatului aplicării ei necesită o infinitate de paşi (indiferent de 

durata unui anumit pas din procedură). Desigur, această „definiţie” este inteligibilă numai din punct de vedere ştiinţific 

pentru că, de exemplu, procedurile de tip religios sunt instantanee chiar dacă entităţile evaluate sunt considerate a fi infinite 

(de exemplu, Dumnezeu). 
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(a) conform celor „convenite” mai sus, problema indiscernabilităţii sau a discernabilităţii se pune numai 
în raport cu existenţa unei proceduri finite şi accesibile801 de testare. Aşadar, o procedură posibilă dar 
care nu este accesibilă este echivalentă cu inexistenţa procedurii în cauză (după cum o procedură 
accesibilă dar infinită este echivalentă cu inexistenţa procedurii în cauză). Ca urmare, din punct de 
vedere logic, dacă notăm cu 𝐹𝑖 caracterul finit al procedurii „i”, cu 𝐴𝑖  caracterul accesibil al procedurii 
„i” şi cu 𝐸𝑖  trăsătura de existenţă a procedurii „i”, se poate scrie: . Răspunsul la întrebare 

este, deci, următorul: o procedură de testare a indiscernabilităţii există doar dacă ea are concomitent 
două atribute (care sunt suficiente): accesibilitate şi finitudine; cu toate acestea, aici apare o problemă 
dificilă: este evident faptul că definirea existenţei unei proceduri prin conjuncţia logică dintre 
accesibilitatea şi finitudinea sa este mai degrabă o definire de natură practicabilă şi nu una de natură 
ontologică (de exemplu, despre o procedură care este fie inaccesibilă şi finită, fie accesibilă şi infinită 
dar care este destinată unor fiinţe non-umane care o pot practica, se poate spune că există, totuşi); 

(b) în acest caz, evident, testarea discernabilităţii este posibilă. Întrebarea, însă, se referă la 
practicabilitatea testării şi nu la posibilitatea ei. Într-adevăr, dacă numărul elementelor componente 
ale mulţimilor de proprietăţi ale celor două entităţi comparate este infinit802, atunci se pune problema 
dacă, totuşi, numărul de paşi ai testării poate fi finit. În opinia noastră, întrucât la chestiunea finitudinii 
procedurii de testare singura condiţie care s-a pus a fost aceea a numărului finit de paşi în care poate 
fi furnizat rezultatul testării, testarea este practicabilă şi în condiţiile în care mulţimile de proprietăţi 
comparate sunt mulţimi infinite; 

(c) problema ridicată în această întrebare este, de departe, cea mai dificilă în legătură cu chestiunea 
discernabilităţii. Să observăm, de la început, faptul că simpla punere a problemei gradelor de 
discernabilitate (sau, în mod echivalent, a gradelor de indiscernabilitate) poate fi de natură să mineze 
însăşi definiţia indiscernabilităţii (adică, inexistenţa distincţiei). În opinia noastră, nu pot exista, în 
sensul logic al termenului, grade de indiscernabilitate. În acest caz, rămâne de examinat chestiunea 
existenţei gradelor de indiscernabilitate în sensul empiric (sau, încă, în sensul practicabil) al 
termenului. Vom face următoarele consideraţii în materie: 

 existenţa gradelor de indiscernabilitate din punct de vedere empiric este la fel de inacceptabilă 
ca și existenţa acestora din punct de vedere logic, pentru că, dacă s-ar accepta grade empirice 
de indiscernabilitate ar însemna să putem spune că două entităţi sunt mai indiscernabile între 
ele decât alte două entităţi între ele; dar aceasta ar presupune că dispunem de un criteriu de 
măsurare a ”cantităţii” de indiscernabilitate; 

 acceptarea gradelor de indiscernabilitate empirică implică identificarea unui prag (de fapt, a 
unei mulţimi de praguri) care să stabilească dacă am trecut de la un grad de indiscernabilitate 
la altul; 

 acceptarea gradelor de indiscernabilitate empirică are drept consecinţă diluarea conceptului 
însuși de indiscernabilitate803. 

În consecinţă, considerăm că nu pot fi acceptate grade de indiscernabilitate nici din punct de vedere empiric. 

(d) la această întrebare răspunsul trebuie să fie afirmativ, din mai multe considerente: 

 indiscernabilitatea trebuie să fie stabilită, așa cum am arătat mai sus, prin aplicarea procedurii 
finite și accesibile dedicate; nimic nu ne împiedică să acceptăm existenţa unui număr mare (la 
limită, infinit) de asemenea proceduri de testare a indiscernabilităţii, or, fiecare procedură va 
testa indiscernabilitatea pe baza unui criteriu distinct; 

                                                           
801 Accesibilitatea procedurii este de aceeaşi tărie condiţională ca şi finitudinea acesteia, deoarece o procedură inaccesibilă, 

chiar dacă imaginabilă, nu va putea fi aplicată (ca urmare a unei constrângeri la fel de puternice ca şi natura infinită a 

procedurii).  
802 De fapt, este suficient ca doar una dintre aceste mulţimi să aibă cardinalul infinit. 
803 De exemplu, se poate imagina o modalitate fuzzy de stabilire a gradului de indiscernabilitate, ceea ce conduce, practic, 

la desfiinţarea indiscernabilităţii. 
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 fiecare criteriu pe baza căruia funcţionează o procedură de testare a indiscernabilităţii va da 
naștere la o clasă de indiscernabilitate; 

 dacă am respins gradele de indiscernabilitate804, trebuie să acceptăm, totuși, clasele de 
indiscernabilitate, altfel ar trebui să acceptăm că există un criteriu unic de funcţionare a 
oricărei proceduri de testare a indiscernabilităţii805; 

(e) pe baza celor expuse mai sus, această întrebare este retorică. Într-adevăr, fiecare procedură de testare 
a indiscernabilităţii va utiliza un anumit criteriu de testare și, ca rezultat, va stabili o anumită clasă de 
indiscernabilitate între entităţile comparate; 

(f) aici avem o problemă ceva mai delicată. Așadar, se pune problema dacă două entităţi, faţă de care 
există un interes teoretic sau empiric oarecare, pot fi indiscernabile una în raport cu cealaltă, 
concomitent, din mai multe puncte de vedere (adică pe baza mai multor criterii de testare a 
indiscernabilităţii). Răspunsul nostru este afirmativ, pe baza următoarelor considerente: 

 nimic nu poate stabili, a priori806, ce criteriu, deci ce procedură să se aplice pentru testarea 
indiscernabilităţii a două entităţi date. Mai mult decât atât, se pare că există un element 
aleatoriu807 necesar în alegerea procedurii (deci, a criteriului) de testare a indiscernabilităţii. 
Așadar, este perfect posibil ca, aplicând succesiv diferite proceduri, să obţinem tot atâtea clase 
distincte de indiscernabilitate cu privire la aceeași pereche de entităţi808; 

 se pare că avem de-a face aici cu o chestiune filosofică mai largă și anume aceea conform 
căreia scopul (de cercetare sau de acţiune practică) conferă obiectului (cercetării sau acţiunii) 
proprietăţi adecvate exact acelui scop809; 

(g) aceasta este o problemă extrem de interesantă, deoarece menţine caracterul absolut al 
indiscernabilităţii, dar pe anumite sectoare ale celor două entităţi comparate. În plus, această 
problemă elimină chestiunea gradelor de indiscernabilitate (care a fost, de altfel, respinsă mai sus). 
Opinia noastră în această problemă este următoarea: 

 există o indiscernabilitate sectorială, cu caracter absolut (fără grade de indiscernabilitate); 

 stabilirea indiscernabilităţii sectoriale necesită, însă, un criteriu de ”sectorializare”; 

 din punct de vedere logic, identificarea criteriului de sectorializare este echivalentă cu testarea 
indiscernabilităţii însăși, întrucât implică stabilirea unor graniţe de omogenitate a 
proprietăţilor care înseamnă tocmai… stabilirea indiscernabilităţii; 

 așadar, indiscernabilitatea sectorială nu este altceva decât o reducere ”la scară” a problemei 
indiscernabilităţii propriu-zise; 

 în concluzie, considerăm că nu există o problemă autentică a indiscernabilităţii sectoriale. 

                                                           
804 Acum este clar faptul că gradele de indiscernabilitate ar fi trebuit să existe în interiorul aceleiaşi clase de 

indiscernabilitate. 
805 Sau, ceea ce este echivalent logic, că nu există decât o singură procedură pentru o atare testare (posibilitatea ca o 

procedură să opereze alternativ după criterii diferite este inacceptabil deoarece acest caz poate fi redus la cazul, mai intuitiv, 

al existenţei mai multor proceduri, fiecare dintre ele capabilă să operaţionalizeze un singur criteriu de testare). 
806 Aici, a priori are un semnificaţie parazitară la semnificaţia kantiană a termenului: înseamnă înainte de aplicarea 

procedurii de testare a indiscernabilităţii. 
807 Sau, ceea ce este acelaşi lucru din punct de vedere logic, un liber arbitru. 
808 Nu este greu de observat, aici, funcţionarea unei funcţii de undă sui generis care colapsează în momentul aplicării unei 

anumite proceduri de testare a indiscernabilităţii. Aceasta ne face încrezători în faptul că problema subiectului economic, 

respectiv a obiectului economic au potenţialul de a sprijini ideea noastră mai veche de a ”importa” funcţia de undă din 

mecanica cuantică în scopul descrierii procesului de tip economic. 
809 Trebuie menţionat, totuşi, faptul că fixarea scopului stabileşte, aproape cu necesitate, şi criteriul pe baza căruia se 

realizează testarea indiscernabilităţii. Aceasta înseamnă că, în acţiunea umană (actul sau procesul economic, în speţă) poate 

fi acceptat un determinism sui generis în ceea ce priveşte criteriul de testare a indiscernabilităţii: însăşi fixarea scopului, 

fixare care este exogenă procedurii de testare. 
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15.7.3. Criterii şi clase de indiscernabilitate 

Concluzia evidentă din cele de mai sus este aceea a existenţei claselor de indiscernabilitate, care sunt puse în 
evidenţă prin intermediul criteriilor de testare a indiscernabilităţii (sau, ceea ce este același lucru, prin 
intermediul procedurilor de testare a indiscernabilităţii). Oare ce criterii pot funcţiona în acest mecanism de 
testare a indiscernabilităţii? Vom face următoarele propuneri: 

1. criteriul conceptual: este un criteriu care examinează indiscernabilitatea sub aspectul denotaţilor celor 
două entităţi care sunt supuse procedurii de testare. Indiscernabilitatea stabilită ca urmare a aplicării 
procedurii care operează pe baza acestui criteriu va fi o indiscernabilitate conceptuală. Este, desigur, 
extrem de rar să se obţină o indiscernabilitate conceptuală (întrucât apariţia unui concept nou este, 
de regulă, cerută tocmai de imposibilitatea ca un concept existent să cuprindă denotaţii care par 
necesare sub aspect conceptual); 

2. criteriul structural: este un criteriu care examinează indiscernabilitatea sub aspectul structurii 
abstracte a celor două entităţi care sunt supuse procedurii de testare. Indiscernabilitatea stabilită ca 
urmare a aplicării procedurii care operează pe baza acestui criteriu va fi o indiscernabilitate structurală; 
de exemplu, un sistem logic viu și unul biologic viu sunt indiscernabile sub raport structural810; 

3. criteriul funcţional: este un criteriu care examinează indiscernabilitatea sub aspectul funcţiilor 
îndeplinite de către cele două entităţi care sunt supuse procedurii de testare. Indiscernabilitatea 
stabilită ca urmare a aplicării procedurii care operează pe baza acestui criteriu va fi o indiscernabilitate 
funcţională; de exemplu, o clepsidră și un ceas atomic au aceeași funcţie: de a furniza un tact constant; 

4. criteriul de finalitate: este un criteriu care examinează indiscernabilitatea dintre cele două entităţi care 
sunt supuse procedurii de testare sub aspectul finalităţii lor811. Indiscernabilitatea stabilită ca urmare 
a aplicării procedurii care operează pe baza acestui criteriu va fi o indiscernabilitate de finalitate; de 
exemplu, căderea liberă într-un spaţiu cu acceleraţie gravitaţională creează o indiscernabilitate de 
finalitate pentru orice entitate care are masă; un exemplu din domeniul economic: vânzătorul şi 
cumpărătorul unui anumit bun au aceeaşi finalitate (de fapt, în acest caz particular, este vorba despre 
scop ca specie a finalităţii): realizarea tranzacţiei economice de vânzare-cumpărare. 

15.7.4. Asupra indiscernabilităţii subiect economic –  obiect economic 

Ce se poate spune, în acest context, despre cele două entităţi care constituie interesul acestui paragraf – 
subiectul economic şi obiectul economic –, din punctul de vedere al chestiunii indiscernabilităţii? Opinia 
noastră poate fi sistematizată după cum urmează: 

a. subiectul economic și obiectul economic sunt indiscernabile sub raport conceptual deoarece, deşi în 
actul (procesul) economic, fiecare dintre cele două entităţi este definită cu cel puţin o denotaţie 
distinctă  (subiectul economic este cauză, în timp ce obiectul economic este efect al actului  sau 
procesului economic), această distincţie este „amortizată” pe măsură ce ne întoarcem în istoria 
procesului economic, având în vedere faptul că obiectul economic este, într-o măsură importantă, 
auto-referenţial: într-adevăr, o parte majoritară din obiectul economic este de natura subiectului 
economic (componenta morală, componenta politică), doar componenta tehnologică fiind non-
subiectuală812; această auto-referenţialitate îl transformă, din punct de vedere logic, în subiect, ceea 

                                                           
810 Izomorfismul a două mulţimi algebrice stabileşte, de asemenea, o indiscernabilitate structurală între cele două mulţimi. 
811 De remarcat faptul că, vorbind despre finalitate, nu restrângem analiza la entităţile care posedă conştiinţă, deci care pot 

avea scopuri (finalitatea e genul, scopul e specia). Desigur, unul dintre cazurile particulare de indiscernabilitate după acest 

criteriu este indiscernabilitatea de scop sau indiscernabilitatea după scop. 
812 Să observăm, aici, că, din punct de vedere istoric, chiar şi componenta tehnologică este impregnată cu subiectul 

economic, deoarece tehnologia este rezultatul unor procese economice anterioare, în care componenta tehnologică este doar 

partea minoritară a procesului economic ş.a.m.d. Fenomenul este asemănător cu cel care priveşte natura ca fiind un factor 

de producţie încorporat de factorul capital, tot pe baza unui proces de diminuare progresiv a ponderii naturii în structura 

funcţiei de producţie economică. 
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ce ne îndreptăţeşte să afirmăm că subiectul economic şi obiectul economic sunt indiscernabile din 
punct de vedere conceptual813; 

b. subiectul economic și obiectul economic sunt indiscernabile sub raport structural, deoarece, deşi 
fiecare dintre cele două entităţi este definită cu cel puţin o denotaţie distinctă, care, de data aceasta, 
nu mai este nici „amortizată” din punct de vedere istoric (subiectul economic este o sinteză integrală 
a cauzelor actului economic, în timp ce obiectul economic este o sinteză integrală a modalităţilor 
actului economic), cauzele şi modalităţile sunt asociate în mod necesar814 în procesul economic: de 
exemplu, cauza eficientă şi cea materială sunt „cerute” de modalitatea tehnologică, cauza finală şi cea 
formală sunt „cerute” de modalitatea politică şi morală; 

c. subiectul economic și obiectul economic sunt indiscernabile sub raport funcţional, deoarece fiecare 
dintre cele două entităţi îndeplinesc funcţii similare în actul economic: deşi subiectul economic este 
factorul activ în procesul economic, iar obiectul economic este factorul „pasiv”, acţiunea subiectului 
economic se poate exercita chiar asupra lui însuşi, deoarece, aşa cum am arătat, în obiectul economic 
o parte dintre componentele lui sunt de natura subiectului economic815; să ne amintim aici, două 
rezultate cunoscute din teoria economică: a) forţa de muncă – adică subiectul economic – se dezvoltă 
prin chiar actul economic, chiar dacă suferă o uzură compensată prin salariu; b) informaţia – inclusiv 
informaţia economică – este singurul bun economic care, prin utilizare nu-şi pierde din valoare ci, 
dimpotrivă, îşi măreşte valoarea, producându-se un proces sui generis de dez-uzură – dar informaţia 
economică este anvelopa comună a subiectului şi obiectului economic; 

d. subiectul și obiectul economic sunt indiscernabile sub raportul finalităţii, deoarece aceasta din urmă 
este comună ambelor entităţi, fiind de fapt finalitatea actului economic. 

Aşadar, testarea calitativă la care am procedat mai sus cu privire la indiscernabilitatea subiect economic – 

obiect economic a condus la concluzia că subiectul economic şi obiectul economic sunt indiscernabile sub toate 

cele patru rapoarte considerate semnificative: conceptual, structural, funcţional şi al finalităţii. 

15.8. Consecinţe epistemologice ale indiscernabilităţii subiect-obiect în procesul economic 

15.8.1. Preliminarii 

Distincţia subiect – obiect este esenţială pentru cunoaștere (și, prin intermediul cunoașterii, pentru acţiune) în 
orice domeniu de interes uman. Știinţele naturii au pus această distincţie, în mod casant,816 la baza celor mai 
importante axiome care au condus la construirea eșafodajelor logice în domeniile respective817.  

Situarea subiectului observator în afara obiectului observat818 oferă o mulţime de avantaje de natură 
metodologică (și chiar de natură conceptuală), ceea ce ușurează foarte mult atât înţelegerea cât și modelarea 
proceselor care constituie interesul demersului de cercetare. Ceea ce, însă, a fost o ipoteză de lucru utilă pe 
sectoare strict delimitate la nivelul dimensiunilor fiinţei umane, a devenit problematică atunci când cercetarea 
s-a deplasat, pe de o parte, spre macrocosm – vezi teoria generală a relativităţii – iar, pe de altă parte, spre 

                                                           
813 Vezi, aici şi contribuţiile lui Michel Foucault cu privire la indiscernabilitatea generală dintre subiect şi obiect (mai ales 

în actul cunoaşterii). 
814 Deşi asocierea necesară nu este cauzalitate (deşi este o condiţionalitate), caracterul necesar al acestei asocieri are, din 

punct de vedere practic (mai puţin din punct de vedere cognitiv) semnificaţia unei cauzalităţi. 
815 Faptul că atât subiectul economic cât şi obiectul economic se modifică în cursul şi ca urmare a acţiunii economice, pe 

de o parte cât şi ca urmare a influenţei reciproce a unuia asupra celuilalt nu modifică această concluzie, deoarece aceste 

modificări ţin tocmai de funcţiile pe care cele două entităţi trebuie să le ”implementeze”. 
816 Prin distincţie casantă vom înţelege o distincţie de tip logic, adică fără penumbre semantice, fără halouri de intersectare 

a denotaţiilor dintre subiect şi obiect. În terminologia roegeniană, s-ar putea spune că prin distincţie casantă se înţelege o 

distincţie aritmomorfică. 
817 Să remarcăm, totuşi, dilema în care se află ştiinţele naturii o dată cu apariţie fizicii cuantice care constată interferenţe 

fundamentale între subiectul observator şi obiectul observat (inconsistenţa cauzalităţii ortodoxe, nedeterminarea 

Heisenberg). Într-un fel, şi teoria generală a relativităţii pune aceeaşi problemă, dar în alţi termeni: faptul că gravitaţia nu 

este o forţă ci o proprietate intrinsecă a spaţiului. Natura intrinsecă a subiectului observator relativă la obiectul observat 

este, probabil, noua ipoteză care va sta la baza reconstrucţiei ştiinţelor (nu numai a celor ale naturii). 
818 Aici ne referim , cu precădere, la chestiunea cunoaşterii, dar se poate vorbi, în aceiaşi termeni, şi în chestiunea acţiunii 

(adică în praxiologie). 
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microcosm – vezi fizica cuantică. Și mai dură a fost lovitura atunci când s-a încercat transferarea acestei ipoteze 
– distincţia casantă subiect-obiect – în domeniul știinţelor umane. 

Fără îndoială că nu se poate construi nici un demers cognitiv (și, pe această bază, un demers praxiologic) decât 
în cadrele unor supoziţii pre-știinţifice, ale unor ipoteze sau conjecturi exogene și primordiale demersului 
știinţific propriu-zis. Din păcate, una dintre aceste supoziţii a fost aceea a distincţiei casante subiect-obiect. Să 
analizăm, pe scurt, raţiunile fundamentale pentru care iniţiatorii cunoașterii de tip știinţific au considerat nu 
numai utilă dar chiar inevitabilă impunerea acestei distincţii. 

Cum spuneam anterior, subiectul economic și obiectul economic819 sunt auto-referenţiale, adică definirea lor 
trebuie să facă apel tocmai la ceea ce este definit sau, încă, definiţia nu face decât să constate o anumită stare 
de lucruri sau o anumită stare cognitivă care pre-există. Această auto-referenţialitate împiedică subiectul 
cunoscător să obţină un model al obiectului observat atâta timp cât și în măsura în care subiectul este parte a 
obiectului. Ca urmare, s-a considerat util să se separe subiectul de obiect, așa încât obiectul să poată fi analizat 
și, apoi, modelat, în sine820. Apar, aici, două probleme importante: a) este posibilă descrierea și modelarea 
fenomenului (obiectului observat) fără a separa în mod casant subiectul observator de obiectul observat?; b) 
analiza și modelarea obiectului observat de către un subiect exterior în mod casant obiectului observat este 
veridică?821. Să încercăm scurte răspunsuri la cele două întrebări: 

(a) din punct de vedere logic, aici avem o problemă de definiţie: ce anume înţelegem prin obiect observat. 
De exemplu, în cazul știinţelor naturii, unde stabilirea modelului obiectului observat nu are, în general, 
scopuri de tip acţional ci doar scopuri descriptive și, cel mult, explicative, posibilitatea separării 
subiectului de obiect nu pare a fi problematică, deoarece obiectul observat este definit ca fiind ceea 
ce există în afara observatorului822. În cazul știinţelor care studiază aspecte acţionale – cum ar fi 
știinţele umane sau sociale – lucrurile par a se complica823. Există cercetători care susţin că, chiar în 
cadrul știinţelor sociale, se manifestă necesitatea separării casante subiect-obiect pentru a obţine un 
model al obiectului observat. În opinia noastră, orice domeniu care este cercetat în mod știinţific în 
scopuri acţionale poate fi modelat în condiţiile în care subiectul observator nu este casant separat de 
obiectul observat. Raţiunea pentru acest punct de vedere constă în aceea că modelarea obiectului 
observat fără integrarea în model a subiectului observator este o modelare incompletă, deoarece în 
momentul acţiunii prezumate, modelul nu va mai funcţiona conform ”legilor” stabilite prin studierea 
distinctă a obiectului ”pur”; 

(b) cea de-a doua problemă poate fi ușor soluţionată dacă ţinem seama de rezultatul obţinut la prima 
problemă. Într-adevăr, acolo unde scopul cercetării este pur cognitiv, modelul obiectului fără subiect 
poate fi veridic824, dar acolo unde acest scop este acţional, modelul obiectului fără subiect se poate 
dovedi neveridic825. 

                                                           
819 Desigur că, mutatis mutandis, se poate vorbi, în aceiaşi termeni, despre subiect şi obiect în general. 
820 Desigur, nu avem aici complicaţia rezultată din distincţia numen – fenomen (unde lucrul în sine ar fi numenul) ci ne 

referim la analiza şi modelarea fenomenului (considerând că numai acesta este accesibil cunoaşterii şi acţiunii). 
821 Desigur, aici apare şi o a treia problemă: ce înseamnă veridic şi cum poate fi testată veridicitatea modelului obţinut? În 

opinia noastră, testarea veridicităţii modelului teoretic obţinut în condiţiile discuţiei de faţă este o chestiune empirică, ea se 

poate face numai prin acţiune (nu altceva spunea, de altfel, Karl Popper, atunci când se referea la criteriul falsificabilităţii 

în domeniul construcţiilor ştiinţifice explicative) 
822 Şi aici au apărut, însă, întrebări extrem de dificile: obiectul însuşi, astfel definit, ca fiind independent de subiect, există 

în mod propriu-zis? De exemplu, dacă nimeni nu aude un zgomot făcut de un copac care cade în pădure, acel zgomot s-a 

produs, totuşi? 
823 Cum spuneam mai sus, chiar în interiorul ştiinţelor naturii, care nu presupun o componentă acţională a scopului 

cercetării, au apărut probleme legate de interferenţa necesară subiect-obiect (cum este cazul fizicii cuantice). 
824 Această veridicitate este, în orice caz, o prezumţie care nu poate fi infirmată în afara praxis-ului, adică în afara 

coordonatei acţionale. Aşadar, dacă este vorba despre un domeniu non-acţional (cum ar fi – pentru o anumită perioadă de 

timp – cazul unor galaxii îndepărtate) atunci modelul descriptiv sau explicativ este veridic în sine. 
825 Nu este vorba, aici, despre pretenţia unor filosofi ai ştiinţei de a cere ştiinţei (nu numai celei a societăţii dar chiar şi celei 

a naturii) să aibă valenţe predictive, pe lângă cele explicative. În opinia noastră, aşa cum vom arăta mai departe, tocmai 

cerinţa modelării obiectului de către un subiect interior acestui obiect respinge nu numai necesitatea dar chiar şi posibilitatea 

predicţiei. 
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15.8.2. O evaluare a consecinţelor epistemologice esenţiale ale indiscernabilităţii subiect-

obiect în procesul economic 

În acest paragraf vom încerca o evaluare a consecinţelor epistemologice ale indiscernabilităţii subiect 
economic – obiect economic, urmând ca, în paragraful următor, să analizăm și consecinţele metodologice ale 
acestei indiscernabilităţi. 

Consecinţele epistemologice ale indiscernabilităţii subiect economic – obiect economic constituie, probabil, 
fundamentele pe care s-ar putea edifica o nouă știinţă economică, în opoziţie cu știinţa economică ortodoxă, 
care să asigure o mai mare veridicitate a modelului procesului economic și, pe această bază, mai mari șanse 
pentru introducerea a ceea ce vom numi, în paragrafele ulterioare, normativitatea procesului economic, în 
opoziţie cu predictibilitatea procesului economic, aceasta din urmă revendicată de știinţa economică ortodoxă. 

Ne vom referi la patru consecinţe cruciale: 

1. în primul rând,  va trebui să acceptăm o auto-referenţialitate clară a subiectului economic, respectiv a 
obiectului economic. Dacă, în ceea ce privește subiectul economic, care este considerat entitatea care 
conștientizează existenţa și parametrii procesului economic, auto-referenţialitatea nu este greu de 
acceptat, în ceea ce privește obiectul economic, lucrurile sunt mai puţin evidente. Într-adevăr, așa cum 
sunt considerate acum lucrurile826, obiectul economic nu se poate reflecta pe sine însuși. Cum, însă, 
indiscernabilitatea subiect economic – obiect economic interzice existenţa de proprietăţi care să nu se 
afle, în același timp, și în intersecţia mulţimilor de proprietăţi ale subiectului economic, respectiv 
obiectului economic, rezultă că și obiectul economic trebuie să fie auto-referenţial; 

2. în al doilea rând, va trebui să eliminăm ambiţia știinţei economice de a cunoaște obiectul economic în 
sine827 și să limităm această ambiţie la cunoașterea pachetului epistemologic ”subiect economic – 
obiect economic”, adică la ceea ce vom numi, în cercetări ulterioare, pachetul ”so”. Aici apare, din 
punct de vedere epistemologic, o incertitudine specifică828 procesului economic care ar merita o 
dezbatere amplă și separată. Pentru moment, ne mulţumim s-o punem, cât mai clar cu putinţă, în 
evidenţă. Să considerăm un subiect economic generic829 care realizează un model al procesului 
economic la momentul ”i”. Evident, conform celor expuse până aici, modelul rezultat va conţine nu 
obiectul economic ci interdependenţa (sub cele patru coordonate: conceptual, structural, funcţional 
și de finalitate, prezentate anterior) dintre subiectul economic și obiectul economic, adică pachetul 

”so” la momentul ”i”. Să notăm acest model al procesului economic cu . Un model al procesului 

economic realizat la un moment ulterior ”j”, cu  și notat cu  va diferi de modelul realizat 

anterior nu numai prin indicele inferior al notaţiei modelului rezultat. Dacă notăm cu  diferenţa 

dintre modelele procesului economic realizate în cele două momente distincte și cu o funcţie, 

atunci se poate scrie: , unde cu k s-a notat o variabilă care nu este de tip temporal ci de tip 

calitativ. Ce se poate spune despre această variabilă k? 

a. k nu măsoară variaţia procesului economic între cele două momente de timp, ci măsoară 
impactul pe care realizarea primei versiuni a modelului procesului economic l-a avut asupra 
procesului economic modelat însuși. Modelarea pachetului ”so” a trebuit să introducă în 
model însuși ”modelatorul”, adică subiectul economic (în versiunea sa ne-casant distinctă de 

                                                           
826 Inclusiv în ştiinţa economică ortodoxă, aşa cum s-a arătat în paragrafele de început ale studiului. 
827 Aşa cum am arătat mai sus, din punct de vedere filosofic, nici chiar ştiinţele naturii nu pot cunoaşte lucrul în sine, ci 

doar fenomenul, adică versiunea fenomenologică a obiectului studiat, aşa cum apare acesta ”filtrat” prin ipotezele ştiinţifice 

care stau la baza cercetării 
828 Similară, de altfel, cu cea evidenţiată de observarea unei ”entităţi” cuantice de către un subiect observator (fie non-

cuantic, fie cuantic). După părerea noastră, însă, nu este vorba despre o incertitudine (aşa cum, în mod eronat, se crede că 

stabileşte relaţia lui Heisenberg) ci despre o nedeterminare. În plus, această nedeterminare nu este echivalentă, din punct 

de vedere logic, cu non-cauzalitatea (vom reveni, în cadrul acestui paragraf, asupra chestiunii). 
829 Problema este că, aşa cum nu putem concepe un obiect economic distinct casant de subiectul economic, la fel nu putem 

concepe un subiect economic distinct casant de obiectul economic. Totuşi, o distincţie provizorie, ne-casantă, putem 

concepe, de dragul demonstraţiei. 
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obiectul economic). Aici este originea așa-numitului efect Oedip care spune, în esenţă, că 
scopul subiectului economic se integrează în dinamica pachetului ”so”; 

b. rezultă că variabila k măsoară ceea ce a devenit procesul economic după prima versiune a 
modelului acestuia, prin includerea în proces a scopurilor subiectului economic. Cu alte 
cuvinte, se poate spune că modelul realizat la momentul ”i” reflectă ceea ce subiectul 
economic modelator crede sau speră sau așteaptă să se întâmple cu procesul economic 
modelat. Or, aceasta înseamnă că, la momentul j, când subiectul modelator realizează o nouă 
versiune a modelării procesului economic, acest al doilea model va găsi un proces economic 
care nu s-a modificat numai ca rezultat al dinamicii generate de trecerea intervalului de timp 
(j-i) ci și ca urmare a exercitării influenţei primei versiuni a modelării. În aceasta rezidă esenţa 
variabilei k introduse mai sus; 

c. nu este greu de observat similitudinea dintre impactul subiectului observator ne-cuantic 
asupra observării (de fapt, mai general, asupra modelării) obiectului cuantic – în fizica cuantică, 
și impactul subiectului observator (de fapt, mai general, al modelării) obiectului economic – în 
știinţa economică.  

3. în al treilea rând, trebuie să precizăm o distincţie fundamentală între nedeterminarea stabilită în cazul 
fizicii cuantice și cea pe care o ”postulăm” în cazul procesului economic830. În timp ce nedeterminarea 
din cadrul fizicii cuantice (putem să generalizăm, fără vreun risc epistemologic, la orice știinţă a naturii, 
adică la orice știinţă în cadrul căreia se acceptă ca axiomă fondatoare discernabilitatea casantă dintre 
subiect și obiect) este o nedeterminare ocazională, nedeterminarea din cadrul procesului economic 
este o nedeterminare structurală. Vom detalia această afirmaţie: 

a. nedeterminarea ocazională831 se produce numai în cazul în care subiectul realizează o 
observare a obiectului (fie în cadrul unui experiment, fie întâmplător). Cu alte cuvinte, 
nedeterminarea cauzală are o natură potenţială care se actualizează doar dacă posibilitatea 
de observare a obiectului de către subiect se actualizează ea însăși. Această trăsătură 
ocazională a nedeterminării din cadrul fizicii cuantice are, desigur, o serie întreagă de 
consecinţe de natură filosofică (printre ele, pe aceea, evocată anterior, cu privire la 
condiţionarea existenţei fenomenului de către existenţa subiectului care observă fenomenul 
în cauză), dar care nu fac obiectul acestui paragraf, aici mulţumindu-ne cu constatarea 
trăsăturii în cauză; 

b. nedeterminarea structurală se produce cu caracter de permanenţă și continuitate, deoarece 
subiectul economic (sau social, mai general) este parte structurală a obiectului economic, în 
cadrul pachetului ”so” care constituie esenţa procesului economic. Cu alte cuvinte, 
nedeterminarea structurală nu mai are caracter potenţial ci caracter actual. Cele două atribute 
ale nedeterminării de tip structural – permanenţa și continuitatea – sunt decisive în a realiza 
distincţia de natură dintre nedeterminarea ocazională și nedeterminarea structurală; 

c. rezultă imediat următoarea concluzie: nedeterminarea din cadrul știinţelor naturii, chiar dacă 
este necesară în sensul logic832, nu este necesară în sensul ontologic, în timp ce 
nedeterminarea din cadrul știinţei economice este o nedeterminare necesară în sens 
ontologic. Aceasta înseamnă că, fie că subiectul economic realizează o modelare a obiectului 
economic, fie că nu realizează această modelare, intersectarea subiect economic – obiect 

                                                           
830 De altfel, nedeterminarea la care ne referim este comună oricărui proces social, procesul economic fiind o specie a 

genului proces social. 
831 Aici termenul ocazie are sensul său riguros din praxiologie, unde, pentru a localiza în timp şi spaţiu un eveniment se 

foloseşte noţiunea de ocazie a evenimentului. În afară de coordonatele spaţiale şi temporale, ocazia mai surprinde şi caracteristici 

de natura oportunităţilor legate de evenimentul respectiv. Mai sugestiv spus, o ocazie a evenimentului constituie o posibilitate a 

producerii acelui eveniment. 
832 Adică este inevitabilă, ori de câte ori se produce observarea obiectului de către subiect, cu alte cuvinte nu are un caracter 

contingent, de exemplu nu depinde de acurateţea aparatelor de observare utilizate sau de forţa explicativă a ecuaţiilor 

matematice care descriu impactul subiectului observator asupra obiectului observat. 
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economic, pe cele patru coordonate prezentate anterior, se produce. Desigur, necesitatea 
ontologică implică necesitatea logică, în timp ce relaţia inversă nu este adevărată; 

4. în al patrulea rând, vom preciza faptul că indiscernabilitatea subiect economic – obiect economic, care 
este de tip ontologic, așa cum am arătat mai sus, este consistentă cu actualul curs al procesului 
economic, bazat pe creșterea exponenţială a ponderii capitalului ”cunoaștere” în structura funcţiei de 
producţie economică. Acest tip de capital nu face decât să confirme faptul că ”capitalul fizic” este 
impregnat, cu o tendinţă crescătoare, cu informaţie și cunoaștere, care reprezintă ”apanajul” 
subiectului economic. ”Noua economie”833 reprezintă una dintre expresiile majore ale evidenţei 
indiscernabilităţii subiect economic – obiect economic. În acest sens, putem spune următoarele: 

a. dintre componentele obiectului economic (sau, dintre formele de manifestare a obiectului 
economic), este evident faptul că numai componenta tehnologică era pasibilă de o distingere 
ceva mai clară faţă de subiectul economic, celelalte două (componenta politică, respectiv 
componenta morală) fiind, la fel de evident, de natura subiectului economic; 

b. prin creșterea ponderii informaţiei și a cunoașterii în componenta tehnologică (aici, inteligenţa 
artificială este un exemplu peremptoriu) distincţia subiect economic – obiect economic se 
rarefiază din ce în ce mai mult, ceea ce conduce la o tendinţă ireversibilă834 de apropiere dintre 
componenta tehnologică și celelalte două componente ale obiectului economic; 

c. creșterea ponderii serviciilor, adică a acelor rezultate ale activităţii economice care nu au 
substanţialitate, ci reprezintă, mai degrabă ”împachetări” de proceduri sau de idei, fusese, de 
asemenea, un ”semnal” despre manifestarea vizibilă a indiscernabilităţii subiect economic – 
obiect economic, dar o manifestare mai degrabă contingentă decât una necesară835; 

d. s-ar putea spune că, la nivel contingent, informaţia este ”împachetatorul” subiectului 
economic și a obiectului economic în ceea ce numim proces economic. S-ar putea ca entropia 
să fie un ”împachetator” mai general decât informaţia836, dar lăsăm această supoziţie pentru 
cercetări ulterioare. 

15.9. Consecinţe metodologice ale indiscernabilităţii subiect-obiect în procesul economic 

15.9.1. Preliminarii 

În general, prin metodologie se înţelege chiar aspectele cele mai generale ale unei știinţe sau, după caz, ale 
unei teorii837. În acest paragraf, însă, prin metodologie vom înţelege semnificaţia restrânsă a acestui termen, 
adică acel aspect al știinţei sau teoriei în cauză care este dedicat identificării și utilizării de metode specifice în 

                                                           
833 Fără îndoială, una dintre cele mai neinspirate denumiri care au fost inventate în ştiinţa economică. 
834 Cel puţin, atâta timp cât se menţine paradigma acţională a optimalităţii. 
835 Să observăm că dacă, în cazul bunurilor, relaţia dintre producător şi consumator este mediată de un obiect economic în 

sensul propriu-zis al termenului – ceva care are substanţialitate, care este tangibil – în cazul serviciilor, relaţia dintre 

producător şi consumator nu numai că devine nemediată – prestarea unui serviciu presupune relaţia nemijlocită dintre 

prestator şi beneficiar – dar implică o relaţie nemediată între subiecţi umani, întrucât prestarea unui serviciu implică 

cooperarea fizică dintre un individ uman – prestatorul de serviciu - şi un alt individ uman – beneficiarul serviciului (vezi 

învăţământul, sănătatea, serviciile personale). 
836 După cum se ştie, unii autori au încercat să găsească o expresie informaţională pentru entropie. După părerea noastră, 

informaţia nu este decât un caz particular de ”vizualizare” a entropiei, de aceea credem, în context, că sunt necesare cercetări 

suplimentare şi ceva mai radicale în domeniu, pentru a putea pune în evidenţă rolul entropiei în fundamentarea 

indiscernabilităţii subiect economic – obiect economic (în acest sens, recitirea operei lui Nicholas Georgescu-Roegen este 

indispensabilă). 
837 Distincţia dintre ştiinţă şi teorie este cea de la gen la specie: orice teorie este o ştiinţă, dar nu orice ştiinţă este o teorie, 

putând, aşadar, să existe ştiinţe ne-teoretice. Fără a intra aici în detalii, teoria este acea ştiinţă care reuşeşte, în mod evident, 

să realizeze economia de gândire. Există, însă, şi teorii care nu sunt ştiinţe (deci sunt ne-ştiinţifice, fără ca termenul ne-

ştiinţific să aibă, aici, un sens peiorativ): de exemplu, teoriile de natură religioasă sau teoriile hermeneutice (după cum se 

ştie, hermeneutica pune accentul pe semnificare, în timp ce ştiinţa pune accentul pe explicare). Nu vrem să anticipăm, dar 

se pare că indiscernabilitatea subiect economic – obiect economic ar putea conduce, dacă se urmăresc toate consecinţele 

logice, spre prevalenţa înţelegerii (bazată pe teleologie) faţă de explicaţie (bazată pe cauzalitate), adică mai degrabă spre o 

teorie hermeneutică decât spre o teorie ştiinţifică. Este posibil, de altfel, ca, din punct de vedere filosofic, orice 

indiscernabilitate subiect – obiect (deci, nu numai în cazul ştiinţelor sociale) să implice ne-ştiinţificitatea.  
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realizarea cercetării care constituie raţiunea de a fi a acelei știinţe sau teorii. Desigur, nu vom permite ca în 
metodă să pătrundă și instrumentele de cercetare (asta ar însemna o diluare excesivă și neproductivă a 
conceptului de metodă) ci ne vom limita la descrierea cea mai generală a modalităţii prin care se realizează 
cercetarea în cauză. 

Există, se pare, o condiţionare în dublu sens, pe care o introduce metoda (sau metodologia ca sistem integrat 
de metode): a) o condiţionare în care metodologia este ”victimă”; b) o condiţionare în care metodologia este 
”agresor” (Figura 127): 

 

Figura 127. Relaţiile directe și indirecte de condiţionare dintre știinţă (teorie) metodologie și rezultat 

(a) condiţionarea metodologiei de către știinţă (sau teorie) 

Prima condiţionare pe care o discutăm (ceea ce în Figura 127 este desemnat prin sintagma „condiţionare de 
ordinul 1”) se referă la dependenţa metodologiei unei ştiinţe (teorii) de filosofia care fundamentează acea 
ştiinţă (teorie). Ne referim aici la principiile fundamentale care edifică acea ştiinţă (teorie), principii care au un 
rol „genetic” în raport cu metodologia. Este evident, de exemplu, faptul că o ştiinţă teoretică va reclama un alt 
tip de metodologie de cercetare decât o ştiinţă empirică. Şi mai evident este faptul că o teorie de tip ştiinţific 
va reclama un alt tip de metodologie decât o teorie de tip hermeneutic etc. Condiţionarea de ordinul 1 este o 
condiţionare cu caracter necesar şi non-ambiguu. 

(b) condiţionarea rezultatului de către metodologie 

Obţinerea unui rezultat de cercetare în cadrul unei ştiinţe (teorii) se realizează prin aplicarea metodologiei 
asupra obiectului specific al cunoaşterii. Ca urmare, posibilitatea şi chiar forma rezultatelor obţinute depinde 
de metodologia aplicată (ceea ce în Figura 127 s-a desemnat cu sintagma „condiţionare de ordinul 2”). 
Metodologia poate favoriza obţinerea unor anumite rezultate ba chiar poate „ordona” această obţinere. De 
asemenea, metodologia poate genera forma concretă în are rezultatul obţinut va fi prezentat validării inter-
subiective sau în care va fi supus, în continuare, validării inter-subiective (inclusiv inter-generaţionale). Se 
spune, de altfel, că metoda prin care s-a ajuns la un anumit rezultat este chiar mai importantă decât rezultatul 
însuşi, deoarece metoda indică o mulţime de caracteristici ale cercetării în cauză: scopul, acurateţea 
demersului, veridicitatea (sau verosimilitatea, după caz) a rezultatului, credibilitatea rezultatului pentru 
comunitatea ştiinţifică etc. 

(c) condiţionarea ştiinţei (teoriei) de către realitate838 

Aici avem o problemă cu mult mai delicată. De fapt, această problemă poate fi separată în următoarele 
aspecte: c.1) care este natura sau originea unei ştiinţe (teorii); c.2) cum ştim dacă rezultatele obţinute în cadrul 

                                                           
838 Este dificil să definim, aici, conceptul de realitate. Vom spune, oarecum vag, că prin realitate înţelegem ceea ce poate 

fi, simultan: a) perceput (la nivel senzorial sau intelectual); b) comunicat interpersonal; c) validat ca atare de către 

participanţii la actul de comunicare. 
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unei ştiinţe (teorii) sunt sau nu valide (şi, încă, ce înseamnă că un rezultat obţinut în cadrul unei ştiinţei sau 
teorii este valid?). 

(c.1) în această chestiune vom adopta punctul de vedere popperian şi anume criteriul falsificabilităţii: 
un rezultat al unei ştiinţe (teorii)839 este valid atât timp cât nu este infirmat factual840 (desigur, nu 
este nevoie ca rezultatul să fie confirmat factual pentru a fi considerat valid, el este considerat 
valid – dacă, evident, s-a respectat metodologia de cercetare – din start, imediat ce a fost 
obţinut); aceasta înseamnă, ipso facto, că ne situăm de partea celor care consideră că ştiinţa 
(teoria) autentică nu este decât una de tip deductiv; aceasta este şi raţiunea pentru care, în Figura 
127, punctul de pornire în „lanţul” de influenţe şi condiţionări, nu este realitatea ci chiar ştiinţa 
(teoria) în cauză (deşi am notat cu „0” ordinul condiţionării venite din partea realităţii, acest ordin 
„0” nu înseamnă o prioritate logică ci doar o prioritate de semnificaţie: atât timp cât realitatea 
infirmă factual un rezultat, acesta – şi, o dată cu el întreaga ştiinţă sau teorie care l-a generat – 
este considerat nevalid); aşadar, considerăm că originea unei (ştiinţe) teorii este în intelect şi nu 
în realitate841, sau, cu alte cuvinte, natura unei ştiinţe (teorii) este deductivă şi nu inductivă842; 

(c.2) parţial, am răspuns mai sus acestei interogaţii: ştim că un rezultat este valid atât timp cât nu este 
infirmat factual de către realitate; aşadar, ştim când un rezultat este sau nu valid, dar nu ştim ce 
înseamnă ca un rezultat să fie valid? Punctul nostru de vedere în această chestiune este 
următorul: validitatea generată de o ştiinţă (teorie) deductivă este o validitate logică, adică o 
validitate care verifică principiile raţionamentului logic. Atunci apare următoarea întrebare: dacă 
validitatea este una pur logică, cum este posibil să acceptăm o invalidare empirică (întrucât 
infirmarea factuală este, în mod evident, de natură empirică sau contingentă). Dilema este 
puternică şi ea nu poate fi depăşită doar în cadrul validării unui rezultat; soluţia este următoarea: 
dacă un rezultat al unei ştiinţe (teorii) este infirmat factual, atunci, ipso facto, ştiinţa (teoria) este 
infirmată, tocmai în virtutea faptului că acel rezultat infirmat era o consecinţă logică a 
presupoziţiilor (axiomelor) acelei ştiinţe (teorii). Această soluţie evită, aşadar contradicţia expusă 
mai sus, deşi cu un preţ foarte mare: eliminarea ştiinţei (teoriei) însăşi care a generat rezultatul 
infirmat factual. 

15.9.2. Consecinţe metodologice ale indiscernabilităţii subiect-obiect în procesul 

economic 

Restrângând discuţia la interesul propriu al acestui paragraf, vom analiza, în cele ce urmează, implicaţiile de 
natură metodologică ale indiscernabilităţii (conceptuale, structurale, funcţionale și de finalitate) dintre 
subiectul economic și obiectul economic. 

1. în primul rând, în procesul economic este imposibilă predicţia843; aceasta nu înseamnă, nicidecum că 
procesul economic este non-inteligibil ci doar că raţionalitatea acestuia este una teleologică și nu una 
de tip eutaxiologic844. Caracterul normativ al procesului economic este o consecinţă necesară, din 
punct de vedere logic, a indiscernabilităţii subiect economic – obiect economic. Într-adevăr, o dată ce 

                                                           
839 Desigur, ceea ce spunem despre rezultat este perfect adevărat şi pentru ştiinţa (teoria) în întregul său. 
840 Nu trebuie să se înţeleagă, de aici, că suntem adepţii echivalării ştiinţificităţii cu capacitatea predictivă: infirmarea (sau, 

validarea) se pot face şi la nivelul explicaţiei nu numai la nivelul predicţiei. 
841 În sprijinul acestei poziţii aducem două argumente suplimentare: a) ştiinţa (teoria) nu se poate ocupa decât de universal 

(vezi Aristotel); b) universalul este un construct teoretic, el nu se găseşte în indivizi (vezi dezbaterea din logică privind 

universaliile). 
842 De altfel, este uşor de arătat că o teorie inductivă este complet tautologică. Dar caracterul tautologic este incompatibil 

cu refutabilitatea factuală a teoriei, ceea ce conduce la imposibilitatea validării ei. Imposibilitatea validării conduce la 

imposibilitatea stabilirii adevărului prin intermediul teoriei respective (ceea ce are impact evident asupra praxis-ului, adică 

asupra a ceea ce ne interesează în mod deosebit în demersul privind cercetarea procesului economic). 
843 Prin predicţie înţelegem stabilirea ex ante a producerii unor fenomene sau a ocurenţei unor parametri ai unor fenomene 

(dimensiuni, structuri, rate de evoluţie etc.). 
844 Reamintim faptul că raţionalitatea eutaxiologică este o raţionalitate bazată pe o cauzalitate necesară, legică, în timp ce 

raţionalitatea teleologică este una bazată pe o cauzalitate generată de scopuri. Şi aceasta este o parte din demonstraţia 

posibilă conform căreia procesul economic ar putea fi mai degrabă un proces de tip hermeneutic decât unul de tip ştiinţific. 

Evident, raţionalitatea teleologică este o raţionalitate normativă. 
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subiectul și obiectul se confundă în procesul economic, nu este posibilă o dinamică a procesului 
economic independentă de valori, deci de scopuri, deci de norme. Se pune, totuși, o problemă, aici: de 
ce nu ar conduce și simpla prezenţă a subiectului economic în procesul economic, alături de obiectul 
economic, la o dinamică teleologică a procesului economic, chiar în lipsa indiscernabilităţii subiect 
economic – obiect economic? Sau, altfel formulat, de ce nu e suficientă simpla prezenţă a subiectului 
economic, ca parte componentă indispensabilă a procesului economic, dar discernabilă de obiectul 
economic, pentru ca acesta din urmă să nu poată evolua doar eutaxiologic? Răspunsul nostru este 
următorul: simpla prezenţă a subiectului economic în procesul economic nu ar putea face decât cel 
mult să reducă din gradul de libertate845 al procesului economic, cu alte cuvinte, eutaxiologia 
procesului economic ar trebui să integreze o nouă ”sursă” de cauzalitate legică, și anume pe cea 
generată de prezenţa subiectului economic. Așadar, numai indiscernabilitatea subiect economic – 
proces economic, adică impregnarea obiectului economic cu subiectul economic induce procesului 
economic teleologia propriu-zisă; 

2. în al doilea rând, în dinamica reală a procesului economic funcţionează două tipuri de determinism, 
ordonate logic (de regulă, și cronologic): a) o fază teleologică, primară din punct de vedere logic, în 
care procesului economic i se stabilesc scopurile sau ţintele de atins (sub toţi parametrii care-l descriu); 
b) o fază eutaxiologică, secundară din punct de vedere logic, în care procesul economic evoluează 
conform unui determinism cauzal propriu-zis. Faza eutaxiologică se desfășoară sub controlul 
permanent al scopurilor, scopurile fiind modificate sau cauzalităţile ortodoxe fiind restructurate, așa 
încât ţinta finală stabilită să fie atinsă, de către procesul economic în ansamblu, la orizontul temporal 
fixat. Această consecinţă este, de fapt, un efect necesar al primei consecinţe846; 

3. în al treilea rând, în evaluarea de orice fel a procesului economic explicaţia nu mai este suficientă. Într-
adevăr, este evident faptul că explicaţia este asociată unei dinamici eutaxiologice. Cum, însă, am arătat 
că în procesul economic avem concomitent evoluţii generate eutaxiologic şi evoluţii generate 
teleologic, rezultă că, alături de explicaţie, este nevoie de înţelegere (comprehensiune). 
Comprehensiunea nu invocă raţionalitatea847 ci valorile, adică  aspecte imponderabile sau greu 
ponderabile, ceea ce limitează drastic capacitatea explicaţiei de a oferi o imagine fidelă a procesului 
economic. În acest context, din punct de vedere metodologic, modelarea procesului economic va 
trebui făcută dintr-o perspectivă nouă, în care validarea acestuia nu mai este exclusiv raţională ci 
conţine importante ingrediente hermeneutice; 

4. în al patrulea rând, nu mai este posibilă modelarea metodologică a procesului economic dintr-o 
perspectivă strict deterministă848. Aceasta înseamnă că este necesară revederea conceptului de 
raţionalitate economică din noua perspectivă creată. Introducerea scopului (nu neapărat a liberului 
arbitru) în dinamica economică, deci în lanţul cauzal general al procesului economic, modifică în mod 
radical întreaga construcţie a metodologiei economice standard. Încercăm să anticipăm câteva 
asemenea modificări (care vor fi dezvoltate ulterior): 

a. restrângerea funcţiei modelării de tip econometric a procesului economic la cel de testare a 
ipotezelor sau a conjecturilor emise dintr-o perspectivă calitativă; 

b. creşterea relevanţei utilizării unor ecuaţii (funcţii) de undă în descrierea procesului economic, 
care să încerce să „prindă” aspectele de dezirabilitate (de normativitate) ale noii cauzalităţi a 
acestui proces; 

                                                           
845 Aici cuvântul libertate nu are semnificaţia de liber arbitru ci se referă, pur şi simplu, la o ne-condiţionare în cadrul 

determinismului ortodox. 
846 Max Weber propune aşa-numita explicaţie interpretativă care ar presupune o interferenţă permanentă între explicaţie şi 

interpretare. În opinia noastră, este mult mai inteligibilă o ordonare logică a celor două categorii de deterministe (şi care să 

acţioneze în mod distinct, pe ”tronsonul alocat”) decât acceptarea unui determinism ”hibrid” de genul unei explicaţii 

interpretative. 
847 În opinia noastră, raţionalitatea economică bazată pe modelul homo oeconomicus (îndeosebi cea bazată pe analiza 

marginalistă) este un mit care s-a dovedit extrem de nociv pentru progresul ştiinţei şi practicii economice 
848 Să observăm faptul că expresia „strict determinist” are o semnificaţie foarte apropiată de expresia „cauzal” (aici termenul 

cauzal nu cuprinde şi cea de-a patra cauză aristotelică: scopul). Prin urmare, ideea de bază, aici, este aceea că o parte din 

cauzalitatea ortodoxă (atât de dragă neoclasicismului) este înlocuită cu „cauzalitatea” de tip teleologic. 
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c. aducerea unor argumente suplimentare în sprijinul utilizării ecuaţiilor de tip diferenţial849 în 
descrierile dinamice, cu condiţia ca acestea să internalizeze fenomenele gravitaţionale, de 
prag, de acumulare, de bifurcaţie etc. 

d. adecvarea utilizării funcţiilor matematice care descriu fenomene de reacţie-difuziune; 

e. renunţarea la descrierea probabilistă a fenomenologiei economice şi înlocuirea ei cu 
descrierea prin invarianţi (de exemplu invariantul pachetului „so”); 

utilizarea unei logici (consistente) a consecinţelor (a impactului) pentru validarea, dintr-o perspectivă a 

comprehensibilităţii, a procesului economic şi a ştiinţei (teoriei) economice. 

                                                           
849 În studii anterioare, argumentam în favoarea utilizării mai degrabă a ecuaţiilor cu diferenţe finite, pe baza ideii că 

procesul economic are un caracter discret (cel puţin macroscopic). Recent, însă, ne-am dat seama că, totuşi, formarea 

deciziilor economice şi, în general, formarea comportamentelor economice suferă procese de contagiune, de acumulare, de 

gestaţie etc. care indică, mai degrabă, o modelare de tip continuu decât una de tip discret. În acest moment al cercetării, 

considerăm că utilizarea ecuaţiilor diferenţiale rămâne o cale metodologică adecvată în modelarea procesului economic. În 

plus, aşa cum ni se pare, modelarea procesului economic prin intermediul ecuaţiilor diferenţiale poate să elimine în mod 

considerabil baza acuzelor lui Nicholas Georgescu-Roegen privind inadecvarea aritmomorfismului în descrierea 

fenomenologiei economice. 
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16. SUGESTII EPISTEMOLOGICE ÎN ”LEGEA ENTROPIEI ȘI PROCESUL ECONOMIC” DE N.G.-

ROEGEN  

16.1. Introducere 

Pe linia filosofică a lui Karl Popper, Nicholas Georgescu-Roegen se numără printre cei mai importanţi gânditori 
care au fost preocupaţi de cunoaşterea ştiinţifică iar, în cadrul acesteia, de posibilitatea cunoaşterii teoretice. 
Aceste preocupări s-au concentrat, îndeosebi, asupra domeniului economic. Paleta sa de interes intelectual se 
întinde de la meditaţia asupra naturii economiei (este ea doar acţiune, este cunoaştere pură, este cunoaştere 
prin acţiune?) până la semnificaţia axiologică a comportamentului economic, putându-se afirma că Georgescu-
Roegen a baleiat toate problemele esenţiale ale fenomenologiei economice. Preocupările marelui savant au 
condus la una dintre construcţiile paradigmatice cele mai impresionante în domeniul epistemologiei în general 
şi în cel al epistemologiei economice în special: modelul entropic. Acest model este folosit de gânditor pentru 
a da răspuns la marile interogaţii care stau în faţa oricărei ştiinţe (sau teorii) dar cu precădere la cele ridicate 
de procesul economic. Coerenţa şi verosimilitatea pe care autorul reuşeşte să le confere soluţiilor sale 
generează, încă, o fascinaţie intelectuală de natură să provoace noi dezvoltări sau testări teoretice ori empirice 
ale sugestiilor oferite. 
În materialul de faţă vom aborda doar una dintre problemele referite de savant şi anume chestiunea 

posibilităţii unei ştiinţe teoretice a economiei (cu corolarul său, posibilitatea previziunii), chestiune care ne va 

permite să punem în evidenţă şi alte propuneri epistemologice ale autorului. Vom trata această problemă sub 

următoarele aspecte: impactul epistemologic al legii entropiei, teoreticitatea unei ştiinţe, posibilitatea 

modelării în ştiinţă, raportul dintre aritmomorfismul850 intrinsec al oricărei modelări şi posibilitatea previziunii 

(care constituie un test de ştiinţificitate), pe de o parte şi modelul de raţionalitate economică impus de legea 

entropiei, pe de altă parte. 

Din respect pentru semnificativa contribuţie pe care Nicholas Georgescu-Roegen (apelat în text, prin NGR) a 

adus-o epistemologiei economice, modalitatea în care vom aborda subiectul va fi una critică851. De aceea, 

demersul nostru va fi organizat sub forma: „sugestie NGR – semnificaţie epistemologică – evaluare critică –

concluzii sintetice”. În acest context, sunt examinate patru sugestii epistemologice de bază (în jurul cărora 

gravitează, după cum ni se pare, alte câteva direcţii de cercetare) aşa cum ne apar nouă din lucrarea 

fundamentală a lui NGR „Legea Entropiei şi Procesul Economic”. Ediţia pe care am folosit-o este cea din 1996, 

apărută în Editura Expert, Bucureşti, colecţia Biblioteca Băncii Naţionale. Toate referirile la textul original au în 

vedere această ediţie. 

16.2. Teoreticitate şi previziune în ştiinţa economică 

16.2.1. Sugestia 1. 

Legea entropiei introduce în mod definitiv evoluţia (schimbarea calitativă) în natură, societate şi gândire, 
ceea ce compromite analiticul ca modalitate explicativă. 

Conţinut cf. NGR: legea entropiei indică o săgeată a timpului, inexistentă în modelele mecaniciste. Aceasta 

implică imposibilitatea reversibilităţii dinamice 852 (imposibilitatea traiectoriei). În domeniile non-

mecaniciste, este imposibilă chiar şi ireversibilitatea853, având de-a face doar cu irevocabilităţi. Evoluţia, care 
implică schimbarea legilor, interzice analiticitatea în descrierea proceselor (şi, implicit, a comportamentelor 
economice), deoarece analiticitatea presupune identificarea de invarianţi ai transformărilor (adică invarianţă 

                                                           
850 Prin concept aritmomorfic, NGR înţelege un concept care, din punct de vedere semiotic, are doar denotat (adică doar 

semnificaţie, unică pentru orice subiect cunoscător), nu şi conotat (adică sens). În alţi termeni, un concept aritmomorfic 

extrage un segment de realitate în mod discret sau, încă, asigură o distincţie discretă între segmentul de realitate referit şi 

restul realităţii. 
851 În sensul raţionalismului critic, promovat de către Karl Popper şi acceptat, tacit, de către N. Georgescu-Roegen. 
852 Cu această notaţie vom trimite la notele, comentariile şi observaţiile noastre, conţinute în paragraful „Note, comentarii 

referinţe bibliografice”, de la sfârşitul studiului. 
853 Îndeosebi pe termen lung şi nelocal. 
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a legilor)854. Cu toate acestea, ştiinţificitatea reclamă analiticul. Dar, în domeniile caracterizate de evoluţie, 
analiticitatea potenţială este periclitată de schimbarea condiţiilor iniţiale (schimbare de natură calitativă, 
nemodelabilă în mod analitic) 855. 

Semnificaţie epistemologică: a) evoluţia (sau chiar legea entropiei), fiind evaluări antropomorfice, rezultă că 

nu poate exista cunoaştere decât în cheie antropomorfică ; b) în domeniul economic şi, în general, în 

domeniile caracterizate de schimbări calitative, înţelegerea (comprehensiunea) este mai importantă decât 

cunoaşterea856; c) în economie este imposibilă previziunea punctuală, întrucât aceasta presupune utilizarea 

funcţiilor matematice de punct
 

; d) înţelegerea epistemologică este intuitivă şi nu raţională, adică 

presupune concepte şi raţionamente dialectice şi nu aritmomorfice (adică nu acceptă concepte analitice)857. 

Evaluarea noastră: NGR acceptă, totuşi, faptul că „activitatea economică” nu poate exista fără o bază 

cardinală, „din cauza naturii ei pur practice”858 . Noi considerăm că necesitatea unei baze cardinale se referă 

nu numai la activitatea economică ci şi la cunoaşterea economică, întrucât raţionalitatea activităţii economice 

trebuie să se bazeze pe raţionalitatea cunoaşterii economice. Asta înseamnă că apare problema necesităţii 

transformării ordinalităţii (sau a cardinalităţii slabe, după caz) variabilelor economice în cardinalitate a lor. Am 

dori să sugerăm o soluţie pentru obţinerea unei asemenea transformări, sub forma următorului „algoritm”: a) 

definirea esenţei unei variabile economice ca sumă a potenţialităţilor sale; b) construirea „listei” 

potenţialităţilor variabilei economice (sau „meniul” variabilei în cauză859 ; c)  imaginarea unui mecanism (a 

unei proceduri) prin care putem constata, în orice moment, dacă o anumită variabilă se află într-o „ipostază” 

aflată pe lista de potenţialităţi860. Pe baza acestui algoritm se poate construi un model complet analitic 

(aritmomorfic) care va fi capabil de predicţii cu aceeaşi exactitate cu cele făcute de ştiinţele care se ocupă de 

domenii în care schimbarea calitativă nu există. Se poate admite că, în interiorul meniului variabilelor, legile 

                                                           
854 NGR arată că un sistem de ecuaţii nu poate descrie dezvoltarea unui proces evolutiv (vezi pag. 28 din lucrarea de 

referinţă). 
855 Cifrele trecute între acolade trimit la pagina din lucrarea de referinţă, unde este menţionată ideea discutată.. 
856 Prin cunoaştere, cum spune şi K. Popper, trebuind să înţelegem simplul acord dintre opinie şi testarea factuală a acesteia. 

În context, NGR afirmă că pentru problemele epistemologice nu se pot imagina demonstraţii (vezi pag. 74); această 

concluzie este efectul aserţiunii că subiectul ajunge la înţelegere pe o cale intuitivă şi nu raţională, pe cale raţională având 

acces doar la cunoaştere. 
857 Aici termenul de analitic are sensul din logică (adică sensul de distincţie conceptuală discretă) şi nu sensul kantian al 

propoziţiilor tautologice (aflate în opoziţie cu propoziţiile sintetice, netautologice). 
858 Este, oarecum, surprinzător faptul că NGR nu distinge în mod explicit activitatea economică de cunoaşterea economică 

deşi pare că este de acord cu faptul că nici o ştiinţă, de fapt, nu poate fi edificată în afara praxisului. Faptul că, în domeniul 

economic, praxisul apare mai evident şi are caracter necesar nu poate justifica excesul cu care cunoaşterea economică este 

subordonată, de către autor, activităţii economice, în afară de cazul în care procesul de cunoaştere, fiind bazat pe teorie 

(adică pe economia de gândire), se consideră că orice proces de cunoaştere poate fi gândit în termenii unei activităţi 

economice. Credem, însă, că această ultimă apreciere este departe de intenţiile autorului, în orice caz, departe de intenţiile 

sale explicite. 
859 De fapt, lista potenţialităţilor unei variabile nu ar trebui să fie altceva decât lista actualizărilor posibile ale acelei variabile. 

Ar mai trebui presupus că o anumită potenţialitate nu poate avea decât o singură actualizare (adică ar trebui construită o 

corespondenţă bijectivă între mulţimea potenţialităţilor şi mulţimea actualizărilor). Apoi, „o singură actualizare” nu ar 

trebui să însemne imposibilitatea repetării acelei actualizări, ba chiar se poate spune că unicitatea producerii unei actualizări 

este un semnal pentru faptul că avem de-a face nu cu o potenţialitate ci cu o pseudo-potenţialitate; avem aici ceva similar 

cu distincţia dintre o măsură a unei variabile şi o pseudo-măsură a ei. Desigur, probabilitatea cu care o anumită actualizare 

se poate produce nu are absolut nici o relevanţă în discuţia de faţă. De altfel, probabilitatea (fie ea frecventistă sau 

subiectivă) este tratată de către NGR ca un subterfugiu metodologic fără nici o valoare cognitivă, abordare cu care suntem 

întru totul de acord. 
860 Putem imagina, aici, un demon-inspector care, după ce a întocmit lista cu potenţialităţile fiecărei variabile economice 

independente, „dă alarma” în momentul în care actualizarea unei variabile economice nu este pe lista potenţialităţilor ei. 

Această alarmă indică, pur şi simplu, producerea schimbării calitative sau, cu alte cuvinte, pierderea identităţii care îi 

permitea hipervariabilei să poată fi considerată de tip analitic. Ca şi în cazul demonului lui Maxwell, demonul-inspector va 

trebui să fie „plătit”, atât pentru dobândirea competenţei cât şi pentru activitatea în sine, cu entropie joasă dar, pentru 

moment, renunţăm să luăm în calcul această precizare. 

 127

2

3

4

5



563 

 

funcţionale vor deveni invariante şi atunci putem vorbi despre hipertraiectorii  ale procesului economic. 

Problema care apare aici este aceea dacă hipertraiectoriile sunt sau nu reversibile în sensul dinamic, mecanicist 

şi care ar trebui să fie semnificaţia unei eventuale reversibilităţi. Consecinţa logică a modului în care s-a definit 

invarianţa calitativă a unei variabile independente (suma interioară a potenţialităţilor ei) este, credem, aceea 

că hipertraiectoriile sunt reversibile, deoarece, dacă nu ar fi astfel, atunci potenţialităţile ar fi pseudo-

potenţialităţi. Pseudo-potenţialităţile nu sunt reversibile, în sensul că au histerezis care le împiedică să fie 

invariante în raport cu timpul de ceasornic. Se pune problema dacă această reversibilitate nu încalcă legea 

entropiei. Opinia noastră este că nu, pe baza următorului raţionament: legea entropiei afirmă faptul că există 

evoluţie, în sensul săgeţii timpului indicate de creşterea globală a entropiei, deci există schimbare calitativă; 

or, prin extragerea „esenţei” variabilelor sub forma meniului lor, s-a ţinut cont tocmai de această schimbare 

calitativă: entropia nu este ignorată în acest caz ci este lăsată să-şi pună amprenta; ceea ce rămâne invariabil, 

din punct de vedere conceptual, la variabilele economice, este identitatea cu ele însele, şi anume acea 

identitate pe care entropia o permite. La nivelul acestei identităţi „garantate”, variabilele economice devin 

analitice (aritmomorfice); ca urmare, procesele economice descrise prin intermediul hipervariabilelor 

economice sunt de tip analitic.  

Concluzii sintetice: a) prin construirea hipervariabilelor economice se asigură invarianţa legilor care descriu 

procesele economice şi, ca urmare, reversibilitatea861 hipertraiectoriilor economice; b) la nivelul proceselor 

economice cauzalitatea poate fi înlocuită de reconstrucţia conceptuală (adică este necesară înţelegerea), 

reconstrucţie condiţionată inclusiv de matricea culturală, intuiţie etc., dar la nivelul hipertraiectoriilor 

economice cunoaşterea este suficientă (ne putem limita la raţionalitate); c) legea entropiei nu are nici o 

legătură cu cauzalitatea (ca şi probabilităţile), ea asigură doar limitele între care schimbarea calitativă 

desemnează, încă, identitate ; d) la nivelul hipervariabilelor economice predicţiile sunt posibile în acelaşi 

grad de exactitate ca în modelele analitice; în felul acesta, după părerea noastră, se evită o concluzie 

inacceptabilă şi anume aceea că, din cauza variabilităţii calitative în domeniile caracterizate de evoluţie, aceste 

domenii nu pot face obiectul predicţiilor decât ca direcţie (nu ca moment de ceas şi nici ca amplitudine). De 

fapt, nu este nevoie de transformarea tuturor variabilelor economice independente în hipervariabile: este 

suficient ca demonul-inspector să realizeze acest lucru doar pentru variabilele care devin condiţii iniţiale în 

următorul ciclu explicativ sau de predicţie, cu alte cuvinte este nevoie doar de eliminarea efectului Oedip . 

16.2.2.  Sugestia 2. 

O teorie a ştiinţei economice (sau o ştiinţă economică teoretică) este imposibilă. 

Conţinut cf. NGR: în ştiinţele care se ocupă de domenii în care există evoluţie (schimbare calitativă), cum este 

şi cazul ştiinţei economice, nu poate exista un cod teoretic de ordonare fenomenologică. Drept urmare, ştiinţa 

respectivă nu poate asigura un cardinal mai mic pentru clasa  de propoziţii în raport cu cardinalul pentru 

clasa  de propoziţii . Cum asta nu respectă criteriul de teoreticitate – economia de gândire – înseamnă că 

ştiinţa economică nu poate deveni o ştiinţă teoretică ci rămâne o ştiinţă ateoretică (cum sunt chimia sau 

biologia, de exemplu). Imposibilitatea unui cod teoretic de ordonare fenomenologică conduce la posibilitatea 

noutăţii prin combinaţie  care, la rândul său, măreşte extrem de mult cardinalul clasei  de propoziţii, 

ceea ce anulează, desigur, teoreticitatea. Autorul consideră că un model de previziune trebuie să facă 

abstracţie de noutate . O teorie are, în mod necesar, o structură aritmomorfă ; or, cum 

                                                           
861 Sensul pe care-l dăm aici, asociindu-ne sugestiei lui NGR, termenului de reversibilitate este cel de termen opus 

irevocabilităţii şi nu de termen opus ireversibilităţii; în procesul economic putem accepta faptul că ireversibilitatea în sensul 

lui NGR face parte din reversibilitate (adică, ignorăm diferenţa de distribuţie individuală a unui ansamblu de indivizi 

distincţi care revine într-o stare anterioară). 
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fenomenologia economică nu poate fi de tip aritmomorf, deoarece nici un proces în care acţionează efectul 

Oedip nu poate fi analitic, rezultă, iarăşi, imposibilitatea unei ştiinţe economice teoretice, 

Semnificaţie epistemologică: a) ori de câte ori nu avem o teorie, există incertitudine fenomenologică862; b) 

producerea incertitudinii sau a riscului cu privire la o anticipare se constituie în teste empirice (factuale) cu 

privire la gradul de teoreticitate al unei ştiinţe; c) previziuni pot realiza doar ştiinţele teoretice, deoarece este 

necesar să se ignore noutatea (adică este necesar ca previziunea să se refere numai la rezultate generate de 

propoziţiile din clasa ), ceea ce înseamnă, implicit, că ştiinţa economică nu poate realiza previziuni863; d) este 

posibilă o teorie economică la nivel formal dar nu sub aspectul conţinutului, întrucât acesta din urmă este 

condiţionat cultural; e) imposibilitatea unei teorii a ştiinţei economice îi refuză acesteia posibilitatea de a fi 

testată (fie prin verificaţionism fie prin falsificaţionism).  

Evaluarea noastră: am dori să discutăm câteva chestiuni fundamentale care se ridică cu privire la şansele 

ştiinţei economice de a deveni o ştiinţă teoretică. În primul rând, chestiunea care priveşte definirea 

teoreticităţii unei ştiinţe. NGR (ca şi K. Popper) susţine că o teorie trebuie să realizeze economia de gândire 

(cardinalul clasei  trebuie să fie mai mic decât cel al clasei ) şi, în plus, ea trebuie să se poată supune criticii 

experţilor (şi nu numai a acestora). Toate acestea impun utilizarea conceptelor aritmomorfice care, însă, nu 

sesizează schimbarea calitativă. O soluţie ar putea fi, după părerea noastră, ca în clasa  să se accepte 

propoziţii sintetice metafizice (care sesizează schimbarea calitativă) – să numim această clasă „impură”  – 

iar în clasa  să se asigure analiticitatea necesară testării factuale – să numim această nouă clasă . În felul 

acesta, se salvează o teoreticitate slabă, să spunem astfel, în care testarea nu mai este posibilă la nivelul clasei 

 dar este complet posibilă la nivelul oricărei propoziţii din clasa . În felul acesta, cum acceptă, de altfel, şi 

autorul (şi K. Popper, de asemenea), respingerea întregii clase  este justificată logic dacă o singură propoziţie 

din clasa  este respinsă (falsificată) factual. În felul acesta, se salvează testabilitatea teoriei chiar dacă ea nu 

este complet analitică . În al doilea rând, NGR arată faptul că, specific ştiinţelor care studiază domenii 

evoluţioniste, este non-identitatea condiţiilor iniţiale. Să ne amintim că efectul Oedip introducea o asemenea 

non-identitate. În plus, non-identitatea condiţiilor iniţiale mai este indusă şi de specificitatea (şi variabilitatea) 

matricei culturale. Să definim specificitatea culturală drept condiţii iniţiale de ordinul I, iar efectul Oedip drept 

condiţii iniţiale de ordinul II. Să observăm, acum, faptul că, în timp ce condiţiile iniţiale de ordinul I nu sunt 

autentice864, cele de ordinul II sunt autentice. Prin urmare, condiţiile iniţiale de ordinul II ar trebui să facă, ele 

însele, obiectul unei previziuni de ordinul II (previziunea schimbărilor calitative pe care previziunea unui 

rezultat le va genera în legătură cu rezultatul previzionat)865. Deşi, din punct de vedere teoretic, prin această 

sugestie am putea genera un proces de regresie ad infinitum, considerăm că, sub aspectul comportamentului 

economic practic, efectul Oedip nu va acţiona în mod semnificativ (adică nu va putea genera schimbări 

calitative) dincolo de o iteraţie. Vom accepta, deci, din considerente metodologice, faptul că între cele două 

categorii de condiţii iniţiale există o independenţă suficientă care, prin sugestia propusă, elimină posibilitatea 

non-identităţii condiţiilor iniţiale pentru o previziune economică (evident, nu renunţăm la propunerile 

                                                           
862 Pentru NGR incertitudinea există atunci când un rezultat fenomenologic previzionat (anticipat) nu face parte din clasa 

de propoziţii ; dacă el face parte din clasa de propoziţii , atunci avem de-a face doar cu riscul. Cu alte cuvinte, 

incertitudinea este asociată cu noutatea prin combinaţie (în accepţiunea lui NGR, vezi ), iar riscul este asociat cu lipsa 

de noutate prin combinaţie. 
863 Cu alte cuvinte, o previziune trebuie să asocieze rezultatelor aşteptate doar riscul, nu şi incertitudinea, 
864 Ele nu numai că sunt cunoscute expertului care face previziunea (modelarea) încă de la început dar au şi o relativă 

stabilitate, putându-se chiar afirma că se caracterizează printr-o puternică inerţialitate (capacitate structurală şi funcţională 

de absorbţie a perturbărilor externe cu păstrarea identităţii matricei axiologice în cauză, deci cu evitarea schimbărilor 

calitative). Prin urmare, aceste condiţii iniţiale sunt, de fapt, pseudo-condiţii iniţiale. 
865 Vezi . 
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anterioare privind utilizarea hipervariabilelor analitice în modelarea economică; de altfel, clasa  conţine, cum 

am arătat, numai propoziţii formate cu hipervariabile). 

Concluzii sintetice: a) există, încă, o şansă pentru edificarea teoretică a ştiinţei economice: dar trebuie 

construită, mai întâi, temelia logică a acestei ştiinţe; b) construirea temeliei logice a ştiinţei economice ar putea 

începe cu redefinirea analiticităţii866, de exemplu am putea accepta şi propoziţii sintetice de tip metafizic în 

clasa  şi doar propoziţii formate cu hipervariabile în clasa ; c) non-identitatea condiţiilor iniţiale (reţinem 

doar condiţiile iniţiale autentice, adică cele influenţate de efectul Oedip) se poate elimina prin realizarea unei 

previziuni în interiorul previziunii (previziunea de ordinul II) cu privire la efectul Oedip; d) rămâne, încă, de 

rezolvat chestiunea logică a derivării de propoziţii exclusiv analitice (aritmomorfe) pentru clasa  din 

propoziţiile impure (cu „încărcătură metafizică”) ale clasei . 

16.2.3. Sugestia 3. 

Reziduul calitativ generat de evoluţie (de legea entropiei) conduce la neliniaritatea modelelor în economie. 

Conţinut cf. NGR:  schimbarea calitativă nu suportă schematizarea aritmomorfă, ea trebuie modelată cu 

ajutorul conceptelor dialectice, non-analitice . Deşi apreciază că există o legătură strânsă între 

cardinalitate şi liniaritatea omogenă prin care se exprimă o lege directă867, NGR nu susţine că „singură, 

cardinalitatea este suficientă pentru a justifica formulele omogene şi liniare ale legilor” . În fond, 

neliniaritatea legilor este aspectul sub care apare reziduul calitativ în formula numerică a unui fenomen legat 

de calitate, deşi sunt autori (combătuţi de către NGR) care afirmă că, dacă sunt luate în considerare absolut 

toate elementele esenţiale ale fenomenelor, atunci legile naturale sunt exprimate întotdeauna prin funcţii 

omogene de gradul întâi . Neliniaritatea legilor din economie se poate explica şi prin faptul că fenomenul 

economic evolutiv schimbă însuşi mediul în care acesta se produce, adică schimbă condiţiile iniţiale (care nu-

şi pot păstra identitatea). NGR spune că „a vorbi despre evoluţie...într-un mediu neevolutiv este o contradicţie 

în termeni” . Legile liniare din economie pot fi doar legi empirice nu teoretice. 

Semnificaţie epistemologică: a) imposibilitatea menţinerii constante, în cadrul procesului economic, a 

condiţiilor iniţiale, care, astfel, să asigure, teoreticitatea legilor care descriu fenomenologia economică; b) un 

proces evolutiv nu se poate produce decât într-un mediu evolutiv, şi acesta este cazul procesului economic; nu 

putem discerne, din punct de vedere epistemologic, între evoluţia procesului şi evoluţia mediului, putându-se 

spune că apare o cauzalitate autogenerată de însuşi procesul economic în desfăşurare; c) neliniaritatea 

modelelor pentru procesul economic nu este generată doar de lipsa de cardinalitate a variabilelor economice, 

ci, mult mai probabil, de schimbarea mediului acestui proces (adică, de schimbarea condiţiilor iniţiale); d) 

neliniaritatea modelului pentru procesul economic îndepărtează subiectul cunoscător de comprehensibilitatea 

modelului, adică exclude intuiţia de la înţelegerea fenomenologică. Asta înseamnă, de fapt, îndepărtarea 

modelului procesului economic de simplitatea epistemologică. 

Evaluarea noastră: Liniaritatea modelelor (nu numai a celor din economie) este necesară pentru a asigura 

simplitatea868 şi, ca urmare, comprehensibilitatea (care, la rândul său, garantează testabilitatea) cu privire la 

paradigmele explicative sau doar metodologice în cunoaşterea de tip ştiinţific. Ca urmare a schimbărilor 

calitative, care sunt eliminate din clasa de propoziţii  dar care rămân incluse prin intermediul propoziţiilor 

                                                           
866 La pagina 181 este citat Max Planck: „cercetarea nu-şi atinge scopul până când fiecare caz al unei legi statistice nu este 

analizat în cadrul uneia sau mai multor legi dinamice”, ceea ce indică cu claritate că eforturile de cercetarea epistemologică 

ar trebui îndreptate spre salvarea „mecanicismului” teoriilor care se ocupă de evoluţii, cum este şi cazul economiei. 
867 Prin lege directă, NGR înţelege o lege netelescopată prin intermediul altor legi, de la cauză la efect. 
868 Vezi şi discuţia clasică realizată de către Karl Popper, în Logica cercetării, Editura ştiinţifică şi Enciclopedică, 

Bucureşti, 1981, cu privire la conceptul de simplitate a teoriilor (şi, îndeosebi, cu privire la conceptul de simplitate a 

modelelor epistemologice şi metodologice). 
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(sau a variabilelor) metafizice în clasa  , chiar prin folosirea hipervariabilelor menţionate mai sus, se menţine 

un reziduu calitativ al influenţei proceselor evolutive sub forma neliniarităţii modelelor. Pentru ca această 

constatare să nu rămână un fel de drob de sare, facem următoarea propunere: neliniaritatea modelelor 

(generată de puteri mai mari decât unu ale hipervariabilelor analitice) să fie trecută asupra axelor de 

coordonate, atât spaţiale cât şi temporale. În felul acesta, spaţiul fizic şi timpul fizic dispar şi se transformă, 

respectiv, în spaţiu economic şi timp economic (ambele anizotrope, asignate procesului economic modelat şi 

funcţii de acest proces). Axele de coordonate nu vor mai fi liniare dar, tocmai prin asta, se asigură liniaritatea 

variabilelor (de fapt, a modelului) . În felul acesta, pur şi simplu, evoluţia, adică schimbarea calitativă, se 

va transfera asupra spaţiului economic, respectiv asupra timpului economic869, în timp ce modelul va rămâne 

liniar, adică simplu din punct de vedere epistemologic . Explicaţia este, de asemenea, simplă şi poate fi 

construită în felul următor (sugestiile, explicite sau implicite, se găsesc din abundenţă în dezbaterea propusă 

de NGR în lucrarea referită aici): procesul economic modifică, prin el însuşi, ecuaţiile analitice ale coordonatelor 

spaţio-temporale ale procesului în cauză. Spaţiul economic (cu cele patru coordonate ale lui: cele trei 

geometrice şi una care priveşte interesul economic) capătă neliniarităţi („curburi” specifice), în timp ce timpul 

economic capătă acceleraţii/deceleraţii specifice. Opinăm că aceste „curburi” ale axelor de coordonate asigură 

o conservare sui-generis a condiţiilor iniţiale. În context, apreciem că, dacă s-ar găsi tehnologia analitică de a 

transfera neliniarităţile modelului economic de previziune asupra axelor de coordonate, problema identităţii 

condiţiilor iniţiale ar fi rezolvată şi, ca urmare, ar deveni posibilă previziunea de tip analitic (prin hipervariabile) 

în domeniul economic (şi, de altfel, în orice domeniu care se ocupă de procese evolutive, adică de schimbări 

calitative). Asta înseamnă că previziunea se va referi la două categorii de rezultate: rezultatul punctual (analitic) 

care prezintă un interes metodologic sau practic specific, pe de o parte şi variaţia ecuaţiilor care descriu axele 

de coordonate, pe de altă parte. De exemplu, dacă procesul economic în cauză este de natură să conducă la o 

creştere a intensităţii de utilizare a fondurilor economice (aici, în terminologia lui NGR), atunci se va admite o 

creştere a densităţii spaţiului economic în raport cu spaţiul geometric, creştere de natură să conducă la o 

accelerare a timpului economic în raport cu timpul de ceasornic. Aceste rezultate vor fi „prinse” în modificarea 

neliniarităţii spaţiului economic, respectiv a timpului economic, ceea ce are ca efect variaţia condiţiilor iniţiale 

pentru următorul „ciclu” al procesului în cauză870. Mai general, variaţia matricei culturale poate fi înlocuită cu 

impactul său asupra coordonatelor procesului economic prin intermediul măsurării schimbărilor instituţionale: 

schimbări în instituţiile formale, pe de o parte şi schimbări în instituţiile informale (propensiuni, praguri, clicheţi 

etc. referitoare la comportamentul economic). Aşadar, toate aceste variaţii instituţionale vor modifica 

„curburile” spaţiu-timpului economic, păstrând liniaritatea şi omogenitatea modelelor ecuaţionale analitice871. 

Concluzie sintetică: a) neliniaritatea modelelor din economie poate fi eliminată prin renunţarea la izotropia 

spaţiului economic , într-un mod analog cu modul în care s-a procedat în cazul teoriei generalizate a 

relativităţii; b) neliniaritatea variabilelor economice (a hipervariabilelor, de fapt, pentru a asigura consistenţa 

modelării analitice) şi a modelelor economice este preluată de axele de coordonate care nu vor mai fi liniare, 

                                                           
869 Este important de analizat dacă, prin acest transfer al neliniarităţii, nu s-ar putea obţine identitatea (conservarea calitativă) 

a condiţiilor iniţiale. Noi credem că da, ceea ce înseamnă, pur şi simplu, că nu mai avem o problemă a condiţiilor iniţiale 

în modelarea (deci previziunea) economică. Acest rezultat, dacă ar fi demonstrat fără echivoc, depăşeşte cu mult intenţia 

legată de discutarea sugestiei lui NGR privind neliniaritatea modelelor care descriu procese evolutive, putând sta la baza 

unei reconstrucţii logice radicale a întregii problematici a teoreticităţii şi modelării ştiinţifice. 
870 Ne referim, aici, la o variaţie invizibilă pentru cercetător, deoarece ea este „prinsă” de către neliniaritatea axelor de 

coordonate, aşa încât se asigură identitatea condiţiilor iniţiale, identitate esenţială pentru posibilitatea previziunii analitice.  
871 Să observăm că, prin aceasta, nu se revine la teza absurdă (combătută şi de NGR, la pag. 111) conform căreia, dacă într-

un model se iau în considerare toţi factorii esenţiali, atunci modelul devine liniar şi omogen. Concluzia este limpede: 

liniaritatea şi omogenitatea nu sunt interzise de incompletitudinea noastră cognitivă sau metodologică, ci reprezintă un 

rezultat necesar generat de procesele de evoluţie (schimbare calitativă). Ceea ce se face prin propunerea noastră este ca 

schimbările calitative să fie preluate de către spaţiul-timpul economic, aşa încât atât variabilele cât şi relaţiile funcţionale 

dintre ele să rămână liniare (adică simple, conform uneia dintre teoriile cele mai acceptabile privind simplitatea). 
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ci neliniare; c)  în felul acesta, hipervariabilele economice vor genera un model liniar şi omogen, într-un sistem 

de coordonate neliniar şi neomogen872 ; d) în plus, preluarea neliniarităţilor modelului de către axele de 

coordonate asigură identitatea condiţiilor iniţiale în modelele de previziune în domenii cu procese evolutive 

(cum este, în principiu, şi domeniul economic). 

16.2.4. Sugestia 4. 

Modelul entropic al procesului economic sugerează paradigma sustenabilităţii în locul paradigmei 

optimalităţii. 

Conţinut cf. NGR: legea entropiei este o lege obiectivă, nu ţine doar de intervenţia unei fiinţe cunoscătoare, ca 

urmare, ea nu trebuie considerată o construcţie intelectuală antropomorfă (deşi varianta ei ca sens al creşterii 

dezordinii, implică o puternică amprentă antropomorfă). Legea entropiei nu stabileşte exactităţi ci direcţii în 

evoluţie (gradienţi) , de aceea ea nu este o lege care să ofere o bază de previziune în sensul obişnuit. Scopul 

economic al activităţilor umane induce inversări ale entropiei (scăderi ale ei în sistemul economic, concomitent 

cu accelerarea ei în mediul sistemului). Această accelerare se produce ca urmare a diferenţei dintre amestecare 

(produsă natural) şi sortare (produsă de om) . CU cât sortarea pe care omul doreşte s-o realizeze este mai 

complexă (de exemplu, optimizarea procesului economic în locul utilizării pur şi simplu a mediului economic 

aşa cum se oferă el), cu atât accelerarea creşterii entropiei în mediul sistemului (procesului) economic este mai 

intensă. 

Semnificaţie epistemologică: a) în mod fundamental, ritmul activităţii economice este dictat de ritmul cu care 

poate fi pompată entropia joasă din mediul activităţii economice în activitatea economică în cauză; b) „o 

anumită cantitate de entropie joasă nu poate fi folosită decât o singură dată” ; c) se poate accepta 

conceptul de frecare entropică (prin similitudine cu frecarea mecanică) ca sursă de creştere accelerată a 

entropiei mediului procesului economic; d) există o nedeterminarea entropică: incapacitatea legii entropiei de 

a stabili perioada în care se va produce o anumită variaţie a entropiei precum şi căile pe care se realiza aceasta 

. 

Evaluarea noastră: Menţinerea stării staţionare a sistemelor economice accelerează creşterea entropiei 

mediului, deoarece menţinerea respectivă implică oprirea creşterii entropiei sistemului economic staţionar, cu 

preţul consumării de entropie joasă din mediu. Să notăm cu  creşterea naturală a entropiei 

universale, în absenţa structurilor disipative873. Menţinerea stării staţionare de către sistemele disipative va 

trebui să contracareze, pe plan local, această creştere a entropiei. În acest scop, structurile disipative vor 

extrage, din mediu, o cantitate de entropie joasă de mărime 874. Aceasta este echivalent cu a 

                                                           
872 De notat că acest procedeu, odată operaţionalizat, realizează o legătură foarte strânsă între modelarea procesului 

economic prin intermediul hipervariabilelor şi teoria simplităţii, în varianta acesteia din urmă în care gradul de simplitate 

este dat de gradul hipervariabilelor din model; este evident că liniarizarea hipervariabilelor (să notăm că şi actualmente se 

folosesc, de ex., axe de coordonate logaritmice pentru a liniariza sau aditiviza variabilele dintr-un model neliniar) are ca 

efect simplificarea modelului şi, implicit creşterea gradului său de intuitivitate. Prin asta, se recuperează o parte din 

pierderea de înţelegere (comprehensibilitate) cauzată de transformarea variabilelor economice în hipervariabile economice, 

adică de trecerea de la concepte dialectice la concepte aritmomorfice (analitice). Practic, prin combinarea utilizării 

hipervariabilelor şi a liniarizării modelelor prin intermediul transferării neliniarităţii acestora asupra axelor de coordonate, 

se revine, într-o mare măsură, la modelele comprehensive în economie. Iată un frumos exemplu de... reversibilitate, de data 

aceasta la nivelul psihologic. 
873 Prin structură disipativă înţelegem orice entitate cu statut ontologic care reuşeşte să inverseze, local, săgeata creşterii 

entropiei. Vezi o discuţie aprofundată pe tema structurilor disipative în Ilya Prigogine şi Isabelle Stengers, Noua alianţă. 

Metamorfoza ştiinţei. Editura Politică, Bucureşti, 1984. 
874 Conform analizei făcute de NGR în marja discuţiei despre demonul lui Maxwell, se pare că informaţia de care au nevoie 

structurile disipative pentru a şti câtă neg-entropie trebuie să extragă din mediu pentru a-şi menţine staţionaritatea consumă 

o cantitate suplimentară de entropie joasă din mediu. Acest supliment de entropie joasă a fost asigurat de coeficientul . 
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„injecta” în mediu o cantitate echivalentă de entropie înaltă, ; înseamnă că entropia totală a 

mediului sistemului disipativ (mediul sistemului disipativ nu conţine sistemul disipativ însuşi) va creşte cu 

. Această raţionalitate poate fi denumită raţionalitate de speţa I (raţionalitate a conservării 

locale). Raţionalitatea bazată pe optimalitate (adică pe extremizarea obiectivului în interiorul unor restricţii 

date) pare să conducă la o accelerare suplimentară a creşterii entropiei, comparativ cu cazul menţinerii stării 

staţionare a sistemelor economice. Într-adevăr, dacă se doreşte extremizarea unei funcţii obiectiv, atunci va 

trebui nu numai să se menţină entropia la nivelul existent dar va trebui ca ea să se micşoreze direct 

proporţional cu „ambiţia” extremizării în cauză. Deci, sistemul disipativ va avea nevoie de un supliment de 

entropie joasă din mediu, să notăm acest supliment cu: . Dacă notăm entropia joasă necesar a fi consumată 

pentru a se obţine abilitatea comprehensivă şi metodologică de a realiza extremizarea (construirea funcţiei-

obiectiv, stabilirea ecuaţiilor restrictive, identificarea modalităţii de optimizare etc.) cu coeficientul , atunci 

sporul de entropie joasă (comparativ cu starea staţionară) necesar sistemului disipativ pentru a realiza 

raţionalitatea bazată pe optimalitate va fi: . Aşadar, entropia mediului va spori, în cazul unui 

sistem disipativ care urmează o raţionalitate bazată pe optimalitate, cu . Dacă 

, atunci: . Această raţionalitate poate fi denumită raţionalitate de speţa a 

II-a (raţionalitate a optimizării locale). Atunci, acceleraţia entropiei în prezenţa structurilor disipative cu 

raţionalitate bazată pe optimalitate, comparativ cu situaţia naturală va fi: 
875, unde, cu  s-a notat factorul de acceleraţie. Raţionalitatea bazată pe sustenabilitate (pe care o vom 

denumi raţionalitate de speţa a III-a, adică raţionalitate a sustenabilităţii locale) are drept principiu călăuzitor 

minimizarea sporului total de entropie, adică minimizarea sumei dintre sporul de entropie în structurile 

disipative şi sporul de entropie în mediul acestor structuri disipative . Asta revine, de fapt, la a minimiza 

reducerea entropiei în sistemul disipativ, deoarece reducerea entropiei în sistemul disipativ este echivalentă 

cu creşterea entropiei în mediul sistemului disipativ (la această creştere se adaugă, bineînţeles, cea legată de 

dobândirea, de către sistemul disipativ, a abilităţii cognitive, metodologie şi tehnologie de a realiza principiul 

tipului de raţionalitate economică în vigoare). Aşadar, este necesară o revenire la o raţionalitate  comparabilă 

cu raţionalitatea de speţa I; astfel, care coeficientul  (nu mai este nevoie să cunoaştem cum anume se 

realizează principiul raţionalităţii de speţa a II-a) va fi înlocuit de un alt coeficient, să-l notăm cu , care exprimă 

consumul de entropie joasă din mediu necesar pentru a cunoaşte cum anume se realizează un proces economic 

circular local876. Aceasta înseamnă că avem de minimizat expresia , întrucât, aşa cum s-a arătat mai sus, 

sporul de neg-entropie din structurile disipative este egal cu sporul de entropie din mediul acestor structuri, 

abstracţie făcând de necesarul de entropie joasă pentru dobândirea cunoştinţelor sau capacităţilor acţionale 

pentru fiecare caz de raţionalitate în parte. Aşadar, trecerea de la modelul de raţionalitate bazată pe 

optimalitate la modelul de raţionalitate bazată pe sustenabilitate, va conduce la o reducere a acceleraţiei 

entropiei globale cu: 877. Rezultă că preţul, exprimat în acceleraţia 

                                                           
875 Justificarea folosirii termenului de acceleraţie este următoarea: diferenţa dintre modificarea entropiei în cazul prezenţei 

structurilor disipative şi modificarea entropiei în cazul non-existenţei acestor structuri ne dă o modificare a modificării 

entropiei, ceea ce trimite la conceptul de acceleraţie (dacă am fi în cazul continuu, am avea de-a face cu derivata a doua a 

entropiei, care indică tocmai acceleraţia). 
876 Apare, aici, următoarea problemă: odată ce sistemul disipativ a funcţionat în tipul de raţionalitate de speţa a II-a, entropia 

joasă corespunzătoare lui  fost deja consumată (s-a „pompat”, în mediul sistemului disipativ, o cantitate de entropie de 

„mărime” ). Această creştere de entropie nu mai poate fi niciodată „recuperată”. Semnificaţia raţionamentului 

simbolic este doar aceea că, de acum înainte, creşterea entropiei generată de menţinerea cunoştinţelor necesare realizării 

principiului raţionalităţii de speţa a II-a nu se va mai produce (evident, „uitarea” cunoştinţelor şi abilităţilor de a extremiza 

o funcţie obiectiv în condiţii restrictive date, nu poate crea neg-entropie, deşi dobândirea acestor cunoştinţe a creat entropie). 
877 Este evident faptul că , deoarece necesarul de cunoştinţe pentru a asigura un proces economic circular este mai 

mic decât necesarul de cunoştinţe pentru a asigura o extremizare a procesului economic respectiv. Ca urmare: 

, deoarece  şi  . 
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entropiei globale, plătit pentru fiecare speţă de raţionalitate a sistemelor disipative, se supune următoarei 

structuri ordinale: 

  

sau, notând cu  „raţionalitatea” naturală, putem scrie: , unde cu  s-a notat „este de 

preferat, sub aspectul entropic, lui”. Istoria reală a umanităţii a urmat, însă, un alt curs de evoluţie a 

raţionalităţii (Figura 124):  

 

Figura 124. Dinamica raţionalităţii sociale 

Întrucât  iese din discuţie în prezenţa structurilor disipative, rezultă că omenirea a făcut un „salt neraţional”, 

din perspectiva legii entropiei, de la  la , ignorând raţionalitatea mai bună a lui 878. Este de sperat că, 

atât efectivitatea şi stringenţa problemelor ridicate de globalizare, cât şi progresele făcute pe linie 

epistemologică în ştiinţele care se ocupă de domenii în care se produc procese evolutive (între care, probabil 

că purtătoare de stindard ar trebui să fie biologia, urmată de economie), vor genera, la nivelul întregii omeniri, 

alegerea raţionalităţii de speţa a III-a, raţionalitatea bazată pe sustenabilitate locală. 

Concluzii sintetice: a) apariţia, în Univers, a sistemelor disipative staţionare a avut ca efect oprirea entropiei, 

la nivel local, prin inversarea exactă a sensului entropiei naturale şi cu preţul accelerării entropiei la nivelul 

mediului sistemelor disipative – aceasta poate fi numită raţionalitate de speţa I sau raţionalitate a conservării 

locale; b) apariţia sistemelor disipative bazate pe logica capitalului, a avut ca efect reducerea entropiei la nivel 

local, prin inversarea cu surplus a entropiei naturale şi cu preţul accelerării suplimentare a entropiei mediului 

sistemelor disipative – aceasta poate fi numită raţionalitate de speţa a II-a sau raţionalitate a optimalităţii 

locale;  c) problemele globale ale omenirii, precum şi progresele epistemologice ale ştiinţelor care studiază 

procese evolutive (cum este şi economia) impun reducerea accelerării entropiei în mediul sistemelor 

disipative, prin trecerea, la nivel local, la o raţionalitate de speţa a III-a sau raţionalitate a sustenabilităţii 

locale879. 

16.3. Concluzii şi remarci finale 

Acceptarea modelului entropic al procesului economic generează o criză veritabilă atât în domeniul 
teoreticităţii ştiinţelor cât şi în domeniul modelelor de previzionare (unele dintre testele factuale cele mai 
sigure). Ideea de bază este aceea că existenţa unei săgeţi a timpului, indusă de sensul unic al creşterii entropiei 
universale, impune acceptarea schimbării calitative (a evoluţiei), în detrimentul modelului mecanicist, 

                                                           
878 Aşa cum sugerează şi NGR, se pare că paradigma economică de tip capitalist a generat acest „salt neraţional”; astăzi, 

cum vedem din procesele de globalizare şi de integrare economică actuale, se prefigurează un „salt înapoi” de raţionalitate, 

din perspectivă entropică şi anume de la  la . Expresia „salt înapoi” poate fi considerată potrivită din punct de 

vedere logic, deoarece, ordinal vorbind,  este „înainte” de . Ea este, însă, nepotrivită din punct de vedere istoric, 

întrucât, sub acest aspect,  este „după” .  
879 Din punct de vedere macrocosmic, omenirea „dispune” de un mediu limitat pentru sistemul său disipativ, bazat, pentru 

moment, pe raţionalitatea de speţa a II-a: planeta mamă. Ca urmare, acceleraţia entropiei în mediul sistemului său disipativ 

este incomparabil mai mare decât ar fi dacă contactul tehnologic al omenirii cu spaţiul cosmic, deci cu resurse cu entropie 

joasă, ar fi mai extins (evident, o extindere a mediului sistemului disipativ al omenirii, adică o reducere relativă a acceleraţiei 

entropiei în acest mediu, nu este de neimaginat în viitor; problema este dacă acest viitor este destul de apropiat pentru ca 

omenirea să-şi permită continuarea raţionalităţii de speţa a II-a). 
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reversibil (sau chiar ergodic, în variantele sale extreme). În locul ergodicităţii, avem histerezis, în locul 
traiectoriei avem procese evolutive. În acest context, sub aspect epistemologic, este compromisă analiticitatea 
(descrierea fenomenologică prin concepte sau variabile aritmomorfe, adică discret distincte880. Salvarea 
teoreticităţii – înţeleasă ca economie de gândire în procesul de cunoaştere şi înţelegere – impune regândirea 
bazelor logice ale ştiinţelor care operează în domenii caracterizate de schimbări calitative. În urma sugestiilor, 
explicite sau implicite, ale lui NGR, pe baza unei analize critice a acestora, se propun câteva direcţii care pare 
că ar putea conduce la acest rezultat salvator: a) acceptarea unei clase  de propoziţii axiomatice, care să 
includă şi concepte sau propoziţii „metafizice”; b) introducerea hipervariabilelor (care reţin „esenţa” 
variabilelor genuine, adică asigură identitatea acestora prin listarea potenţialităţilor – actualizărilor posibile – 
ale lor) cel puţin la nivelul condiţiilor iniţiale de ordinul II (efectul Oedip); c) construirea unei alternative pentru 

clasa  de propoziţii, clasa , care să conţină doar concepte şi propoziţii analitice, dar la nivelul 

hipervariabilelor; d) renunţarea completă la testabilitatea teoriilor prin falsificarea propoziţiilor din clasa  şi 

asigurarea acestei testabilităţi numai la nivelul clasei  (falsificarea unei propoziţii din clasa  implică logic 

falsificarea teoriei în întregul ei); e) renunţarea la izotropia spaţiului şi a timpului economic şi preluarea, de 
către axele de coordonate ale continuum-ului spaţiu-timp economic881, a neliniarităţilor variabilelor şi 
modelelor economice; în felul acesta s-ar putea asigura identitatea condiţiilor iniţiale, pe de o parte 
(„legalizând” previziunea economică) şi s-ar asigura şi simplitatea descrierilor teoretice şi metodologice în 
economie, pe de altă parte (permiţând testarea prin evaluare critică şi falsificare); f) săgeata timpului, indicată 
de creşterea inexorabilă a entropiei universale, reclamă renunţarea la raţionalitatea economică bazată pe 
optimalitate şi trecerea la o nouă raţionalitate economică, cea bazată pe sustenabilitate; g) bazele logice ale 
ştiinţei economice rămân, în continuare, de edificat, atât prin reconstrucţia conceptuală a cauzalităţii în 
economie cât şi, mai ales, prin regândirea analiticităţii şi teoreticităţii ştiinţelor care se ocupă de evoluţie 
(schimbări calitative); h) ar trebui identificate săgeţi ale timpului, în domeniul economic, care să indice atât 
convergenţa dinamicii economice cu sensul inexorabil al entropiei universale cât şi divergenţe locale 
(fenomene neg-entropice) care să pună în evidenţă impactul accelerator asupra entropiei generat de 
structurile disipative cum sunt structurile economice (prin „consumarea” de entropie joasă din mediu, pentru 
a menţine entropia joasă a structurilor în cauză). 

Note, comentarii şi referinţe bibliografice 

: NGR face o distincţie clară, discretă (era să spunem…aritmomorfică) între trei situaţii posibile cu privire la un proces: 

a) irevocabilitatea: un proces nu revine niciodată, nici la nivel individual, nici la nivel global (statistic, de exe.), la o stare 
anterioară; b) ireversibilitatea: un proces nu revine niciodată, la nivel individual, la o stare anterioară dar, la nivel global, 
poate s-o facă; c) reversibilitatea: un proces poate reveni, la nivel individual, la o stare anterioară882. Cât priveşte conceptul 
de săgeată a timpului, vezi şi sugestia făcută de Emil Dinga în „Fenomenul inerţial în procesul economic”, Editura 
Economică, Bucureşti, 2001, pag. 104: tentativa privind „identificarea unei săgeţi a timpului economic ar trebui să plece 
de la cercetarea posibilităţii de a măsura degradarea tensiunii de schimbare acumulate de sistemele economice inerţiale”. 

: Mai mult decât atât, nu există semnificaţie sau sens al realităţii obiective (realitatea independentă, din punct de 

vedere ontologic, în raport cu mentalul) decât pentru om (sau pentru un subiect cu capacitate comprehensivă, de exemplu 

cu capacitate raţională883). De remarcat că NGR prezintă, în context, importanta problemă a distincţiei dintre timpul de 

ceasornic – „t” şi timpul psihologic (percepţia subiectivă a duratei) – „T”. 

                                                           
880 De menţionat că, aşa cum ni se pare, aritmomorfismul nu trimite la discontinuitate ci la non-ambiguitate semantică; deci, 

aritmomorfismul nu este categorie în perechea polară discontinuitate-continuitate (adică ecuaţii cu diferenţe – ecuaţii 

diferenţiale), ci categorie în perechea polară non-ambiguitate – ambiguitate, respectiv în perechea polară semnificaţie – 

sens, sau, încă, în perechea polară denotaţie – conotaţie. 
881 Întrucât este vorba, aici, şi despre coordonata „spaţială” numită interes economic, termenul de continuum se referă la 

continuum-ul psihologic (aferent lui „T”, în terminologia lui NGR) şi nu la continuum-ul aritmetic care, aşa cum arată în 

mod clar autorul, rămâne numărabil, adică distinct în mod discret, adică, încă, aritmomorfic. 
882 Nu discutăm aici problemele de ergodicitate, care nu sunt relevante în context, dar pe care NGR le discută în legătură 

cu alte chestiuni legate de impactul legii entropiei asupra proceselor, respectiv referitoare la histerezis (vezi p. 127 din 

lucrarea de referinţă). 
883 Specificarea este necesară deoarece pot exista şi alte categorii de capacităţi comprehensive decât cea de tip raţional, de 

exemplu capacitatea artistică sau revelaţia mistică. 
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: NGR recomandă o soluţie de compromis aici: scrierea variabilelor independente din modelul de previziune sub forma 

unor funcţii (în felul acesta, variabila dependentă se transformă, dintr-o funcţie de punct, într-o funcţională, vezi pag. 

231). De menţionat că, în econometrie, se utilizează o asemenea tehnică (de exemplu, în cazul transformării parametrilor 

de comportament în funcţii) dar, după părerea noastră, această soluţie nu rezolvă problema de fond ci constituie un 

simplu subterfugiu metodologic care deplasează problema funcţiei de punct (rămasă nerezolvată) de la variabila 

dependentă la variabilele independente. De altfel, din punct de vedere logic, aici se generează o problemă de tipul 

regresiei ad infinitum, categorie metodologică repudiată, în general, de către NGR. De altfel, NGR mai are o asemenea 

tentativă de a deplasa o problemă epistemologică: transformarea ordinalităţii în cardinalitate slabă, prin cuantificarea 

ordinalităţii (evident, procedura conduce la pseudomăsuri care sunt, cum spune însuşi autorul,  „otravă pentru teorie” – 

vezi pag. 327). 

: De menţionat că, la un moment dat (vezi pag. 208), NGR afirmă în mod clar: „ştiinţa trebuie să încerce să rămână 

integral analitică” şi că ea „trebuie să aibă o idee clară despre modelul de a reprezenta analitic un proces”. Rezultă, aşadar, 

faptul că NGR simte nevoia (deşi pare că, mai degrabă, din punct de vedere metodologic sau, ca în cazul ştiinţei economice, 

din punct de vedere practic) să revină la posibilitatea reprezentării analitice (adică prin legi funcţionale) a proceselor.  

: Evident că lista potenţialităţilor unei variabile este condiţionată atât teoretic (sau preteoretic) cât ş empiric, deoarece, 

în fond, trebuie stabilită marja de schimbare calitativă a variabilei, marjă în interiorul căreia putem accepta faptul că, din 

punctul de vedere al semnificaţiei, variabila este invariantă. Se poate utiliza aici, desigur, cu precauţiile metodologice de 

rigoare, sugestia hegeliană care acceptă schimbarea calitativă la acumularea unei anumite schimbări cantitative. Din 

perspectiva punctului de vedere al lui NGR, acumularea de schimbare cantitativă ar trebui să facă obiectul unei 

însumări(agregări) interioare. Din punct de vedere logic, apare aici o problemă deosebit de spinoasă: construirea listei de 

potenţialităţi reprezintă o teorie (teoria despre potenţialităţile unei anumite variabile economice) care trebuie supusă 

verificării (sau falsificării). Construirea teoriei economice (sau, cel puţin, a modelării economice) pe o altă teorie introduce 

anumite dificultăţi epistemologice. Ele pot fi, pentru moment, ignorate pe baza unui „precedent”: atunci când se 

construieşte o teorie obişnuită, construirea sistemului de axiome (clasa de propoziţii , în terminologia lui NGR) 

reprezintă, în sine, o teorie implicită (modul de alegere a axiomelor în cauză). 

: Folosim termenul de hipertraiectorie nu ca pe un substitut pentru o traiectorie „trasată” în mai multe dimensiuni, ci 

pentru situaţia în care perechile ( ) – unde „t” măsoară timpul de ceasornic, „y” măsoară variabila de proces (variabila 

dependentă), iar „i” este un contor – sunt generate doar de valorile aflate în lista de potenţialităţi a variabilelor 

independente. 

: S-ar putea face, aici, o interesantă paralelă cu paradigma hegeliană a trecerii cantităţii în calitate; am putea spune, 

de exemplu, că avem de-a face cu paradigma trecerii calităţii în non-identitate: atunci când schimbarea calitativă 

depăşeşte o anumită limită, hipervariabila economică nu-şi mai păstrează identitatea (una, mai multe sau toate 

potenţialităţile ei deja listate de demonul-inspector dispar); în această situaţie hipervariabila economică se transformă 

într-o altă variabilă economică, aceasta din urmă trebuind să facă obiectul analizei din partea demonului-inspector, care 

va stabili un nou meniu. De asemenea, s-ar putea face o paralelă şi cu teoria popperiană a progresului ştiinţific, teorie 

construită cu ajutorul criteriului falsificabilităţii: astfel, putem considera că, în momentul în care demonul-inspector 

observă ieşirea hipervariabilei economice din meniu, meniul în cauză a fost falsificat, ca atare hipervariabila economică 

trebuie înlocuită cu „urmaşa” sa, pentru care, evident demonul-inspector trebuie să stabilească un nou meniu. În cazul 

nostru, meniul variabilei economice este corespondentul sistemului de axiome al lui Karl Popper (sau a clasei de propoziţii 

 a lui NGR), iar falsificarea unei poziţii din meniul variabilei este analogă respingerii factuale a unei deducţii logice din 

sistemul de axiome al teoriei (sau a unei propoziţii din clasa  a lui NGR). 

: Prin efectul Oedip (care se regăseşte şi la Karl Popper – vezi „Mizeria istoricismului”, Editura ALL, Bucureşti, 1996 

pag. 7), NGR înţelege efectul de modificare a rezultatului unei previziuni chiar prin intermediul realizării previziunii în 

cauză (vezi pag. 325). Evident, efectul Oedip este o imagine analogă, pentru domeniul economic, al principiului 

nedeterminării al lui Heisenberg pentru fizica cuantică. Vezi, în acest sens, o abordare a lui Emil Dinga, dintr-un alt punct 

de vedere, a acestei chestiuni, în corelaţie cu gestionarea publică a efectelor perverse în economie, în „Fenomenul inerţial 

în procesul economic”, Editura Economică, Bucureşti, 2001, pag. 133: „...intervenţia factorului uman, intrinsec procesului 
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economic, introduce (la fel de inerent ca în microfizică, cu o deosebire, însă:...prin intermediul...interesului) în măsurarea 

acestuia o nedeterminare, manifestată sub forma identificării plajei şi nu a valorilor punctuale”; iar la pag. 174 se arată 

că: „guvernarea constă în arta de a utiliza politicile discreţionare de ordinul al II-lea”884. 

: Pentru NGR, termenul de ştiinţă empirică (la fel ca şi pentru K. Popper885) desemnează ştiinţa care poate fi supusă 

verificării (sau falsificării) factuale, aşadar termenul în cauză include toate teoriile şi ştiinţele ateoretice care conţin 

propoziţii sintetice (în cazul ştiinţelor teoretice este vorba despre propoziţii sintetice a priori iar în cazul ştiinţelor 

ateoretice este vorba despre propoziţii sintetice empirice). Nu intră în categoria ştiinţelor empirice ştiinţele care conţin 

propoziţii analitice (tautologice). 

: Se pare că NGR înţelege prin sintagma „noutate prin combinaţie” noutatea fenomenologică apărută ca urmare a 

efectul de sinergie, ceea ce înseamnă că, de fapt, a ales o sintagmă neadecvată care ar putea denota şi noutatea prin 

combinaţie morfologică. Or, dacă ar fi vorba despre un astfel de gen de noutate, - prin combinaţie morfologică – atunci 

nu am avea o noutate propriu-zisă, deoarece toate combinaţiile morfologice (deducţiile logice) posibile din clasa , se 

află deja în clasa . 

: Apare, desigur, o întrebare fundamentală: cum am putea deriva clasa  din clasa  în aşa fel încât, în clasa  să 

avem doar propoziţii analitice deşi în clasa  avem şi propoziţii metafizice886? Chiar dacă ne propunem să utilizăm numai 

variabile propoziţionale de tipul hipervariabilelor pentru a construi clasa , este dificil de spus, în acest moment, dacă 

există posibilitatea construirii pe cale pur deductivă a clasei . Problema este că orice eşec în a obţine o propoziţie 

analitică prin derivare din clasa  va face ca propoziţia în cauză să intre nu în clasa  ci în clasa . Dacă cardinalul clasei 

 devine prea mare887 în raport cu cardinalul clasei , atunci se compromite, din nou, şansa de teoreticitate a ştiinţei 

economice.   

: putem face, aici, o analogie plină de învăţăminte cu modul în care, prin renunţarea, în teoria generală a relativităţii, 

la izotropia spaţiului geometric şi a timpului de ceasornic, s-a obţinut deplasarea în linie dreaptă a razei de lumină. Deşi, 

din perspectiva unui spaţiu izotrop raza de lumină se deplasează pe geodezică (o curbă neliniară), din perspectiva spaţiului 

curb ea urmează o linie dreaptă. 

: rămâne, desigur, de cercetat modul în care schimbarea (care este de natură calitativă, non-analitică, deci neliniară) 

interesului subiectului economic va putea fi inclusă în schimbarea axelor de coordonate. Este posibil să fie necesară 

includerea unei axe de coordonate suplimentare, aceea a interesului economic, pe lângă cele trei spaţiale şi cea 

temporală, deşi, aşa cum ni se pare, tot din  raţiuni de simplitate, am putea considera o dimensiune de localizare (cele 

trei coordonate spaţiale clasice plus coordonata interesului economic) şi o dimensiune de timp. Astfel, am putea obţine 

o descriere a procesului economic într-un spaţiu bidimensional, ambele dimensiuni fiind neliniare.  

: prin izotropia spaţiului economic înţelegem acea proprietate a spaţiului afectat de o activitate (acţiune, 

comportament etc,) de natură economică, de a fi identic cu sine însuşi, de a nu fi afectat de procesul economic care se 

desfăşoară şi de a nu-l influenţa, la rândul său, pe acesta; de exemplu, în lucrarea „Fenomenul inerţial în procesul 

economic”, Editura Economică, Bucureşti, 2001, la pag. 81, Emil Dinga arată: „Deosebirea dintre spaţiul economic...şi 

spaţiul fizic constă în anizotropia spaţiului economic” care „nu mai este un spaţiu de tip euclidian”; el „are o densitate 

variabilă, determinată de variaţia intensităţii cu care se produce procesul economic căruia îi este asignat”. 

                                                           
884 Prin politici discreţionare de ordinul al II-lea, autorul înţelege politicile discreţionare care iau în considerare anticipaţiile 

raţionale ale subiecţilor economici cu privire la politicile discreţionare de ordinul I. 
885 Vezi, în acest sens, lucrarea fundamentală a lui Karl Popper, Logica cercetării, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

Bucureşti, 1981. 
886 Aici termenul de „metafizic” este cel care se opune, ca semnificaţie, conceptului de „pozitivist”, adică este acel concept 

imposibil de testat factual. 
887 De fapt, nu se ştie dacă poate exista un raport-prag între valorile celor două cardinale, care să confere statutul de 

teoreticitate unei ştiinţe. Este un exemplu, descurajant, de persistenţă a unui concept ordinal („mai mic decât”) în evaluarea 

unui obiect ştiinţific care se doreşte analitic. O măsură a acestui raport (care să nu fie o simplă cuantificare a ordinalităţii) 

nu s-a găsit, încă, în epistemologie. Un motiv în plus pentru dreptul de existenţă a clasei  în locul clasei . 
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: evident, neliniaritatea timpului de ceasornic („t” în notaţia lui NGR) poate fi şi ea eliminată prin renunţarea la 

izotropia timpului, prin conceperea unui timp economic, să-l notăm cu  care va rămâne liniar în modelul economic; 

aceasta înseamnă să se realizeze o transformare algebrică de la t la  (vezi dezvoltarea acestei sugestii, de către Emil 

Dinga, în „Fenomenul inerţial în procesul economic”, Editura Economică, Bucureşti, 2001, pag. 67-79, unde se spune, 

printre altele: „timpul fizic realizează o cuantificare (s.n. – ED şi CI) a procesului economic”888 iar „timpul economic 

realizează măsurarea (s.n. – ED şi CI) procesului economic”). De altfel, chiar NGR sugerează că „t” ar putea fi construit, 

din punct de vedere conceptual, ca un ceasornic pentru „T”. 

: se pare că, în ceea ce priveşte entropia, nu trebuie reţinute nici un fel de condiţii de corecţie a însumării creşterilor 

de entropie, cum ar fi ponderea structurilor disipative în totalul structurilor existente în Univers, cu alte cuvinte, 

„contribuţia” oricărei structuri disipative la creşterea suplimentară a entropiei, faţă de creşterea „de fond”, naturală, se 

adaugă, pur şi simplu, creşterii entropiei din restul Universului. În terminologia lui NGR, avem de-a face cu o însumare 

interioară (chiar dacă, pentru moment, nu a fost identificată o măsură sau o pseudo-măsură acceptabilă pentru viteza 

entropiei universale). 

: Dacă, într-adevăr, este nevoie de mai puţină entropie joasă pentru a construi un mecanism al procesului economic 

circular decât pentru a construi un mecanism de optimizare (extremizare condiţionată) a acestui proces, rămâne, totuşi, 

întrebarea de ce  nu este nul. Întrebarea derivă din faptul că starea staţionară şi procesul circular par a avea acelaşi 

denotat, aşadar pare că trecerea de la modelul de raţionalitate de speţa I la modelul de raţionalitate de speţa a III ar trebui 

să se facă fără o accelerare a creşterii entropiei totale. Ni se pare, totuşi, că procesul circular şi starea staţionară diferă 

într-un aspect important: dacă starea staţionară se mulţumea cu extragerea suplimentară de entropie joasă din mediu 

pentru a menţine neschimbată entropia sistemului disipativ (output-ul sistemului intrând de la sine în circuitul natural), 

în cazul procesului circular se face ceva în plus: output-ul sistemului disipativ trebuie reintrodus în mod deliberat în 

circuitul economic. Dobândirea acestei abilităţi, de către sistemul disipativ, reclamă un consum suplimentar de entropie 

joasă şi, ca urmare, .  

                                                           
888 În terminologia lui NGR, ar fi vorba despre obţinerea unei cardinalităţi slabe din ordinalitate, adică de obţinerea unei 

pseudomăsuri, în timp ce, prin operaţionalizarea timpului economic, s-ar obţine, spunem noi, o măsură propriu-zisă. 
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17. ASUPRA METODOLOGIEI DE STUDIU AL ISTORIEI ECONOMIEI 

17.1. Despre logica adevărului istoric în economie 

Studiul istoriei economiei (sau al istoriei economice) se încadrează în studiile istorice în genere. Cred că există 
puţini dintre noi care să nu accepte faptul că între cercetarea de tip istoric şi cercetarea de tip pozitiv există cel 
puţin trei deosebiri fundamentale, deosebiri care-şi pun amprenta asupra însăşi metodologiei de cercetare. 
Prima deosebire se referă la modul de abordare: în timp ce studiile de tip istoric sunt studii de tip preponderent 
inductiv, cele de tip pozitiv sunt studii de tip preponderent deductiv. Cea de-a doua deosebire se referă la 
rezultatul studiului: în timp ce pentru studiile de tip pozitiv rezultatul cercetării este formularea explicaţiei, 
pentru studiile de tip istoric acest rezultat este obţinerea unei descrieri verosimile. În sfârşit, cea de-a treia 
deosebire pare să se refere la obiectivul (scopul) cercetării: în timp ce pentru studiile de tip pozitiv obiectivul 
este refutarea ipotezei teoretice preexistente, pentru studiile de tip istoric acest obiectiv îl constituie, 
dimpotrivă, edificarea unei ipoteze teoretice. 

Faptul că cercetarea de tip istoric (iar cercetarea istoriei economiei nu poate face excepţie) nu se rezumă la o 
descriere pur factuală (sau cazuală) ci ea incumbă evaluări, valorizări şi, într-un mod mai degrabă implicit, chiar 
explicaţii sui-generis, rezultă imediat din cele de mai sus şi acest fapt constituie raţiunea prezentului material. 

Din motive de concizie, îmi voi construi opinia cu privire la particularităţile studiului de istorie a economiei, 
prin susţinerea a patru teze de bază. 

17.2. Tezele  

Teza nr. 1: Ca urmare a faptului că studiul de istorie economică este unul de tip preponderent inductiv, elemente 
de preteorie există întotdeauna, într-o formă nesistematizată şi  subiectivă. 

Cercetătorul (istoricul) nu poate aborda pletora de evenimente istorice fără criterii de alegere, deoarece în 
felul acesta nu va realiza decât o masă amorfă de descrieri fără nici o semnificaţie şi, deci, fără nici o posibilitate 
reală de a structura o evaluare cu sens axiologic. Dar alegerea anumitor direcţii de urmat, din aproape în 
aproape, presupune deja criterii de alegere sau de preevaluare. În acest sens spun că, în studiul istoric, există 
elemente de preteorie (mă refer, cel puţin, la elemente de preteorie a alegerii evenimentelor care să facă 
obiectul cercetării). De menţionat, totuşi, că aceste elemente de preteorie nu au decât semnificaţia unor intuiţii 
privind o anumită înlănţuire de fapte istorice şi nu o alta. 

Teza nr. 2:  Datorită caracterului preponderent inductiv, studiul de istorie economică trebuie să urmărească nu 
o cauzalitate de tip causa eficiens ci una de tip causa formalis. 

Aş vrea să reamintesc faptul, esenţial, că studiul de istorie a economiei nu urmăreşte să stabilească regularităţi 
istorice sau, şi mai rău, legi istorice 889. Ca urmare, studiul de istorie a economiei va trebui să urmărească o 
raţiune factuală şi nu una logică a interdependenţei fenomenelor istorice. Dacă s-ar urmări o interdependenţă 
logică, de tip causa eficiens, s-ar accepta, în mod implicit, preexistenţa unor ipoteze explicative (axiome) şi 
studiul de istorie s-ar transforma, din punct de vedere metodologic, într-unul de ştiinţă pozitivă, ceea ce este 
inacceptabil, ca urmare a tezei nr. 1. Ajungem, aici, la criteriul adevărului în studiul de istorie a economiei (de 
fapt, al studiului de istorie, în genere). Criteriul adevărului în chestiunea studiului de istorie economică trebuie 
definit, după câte mi se pare, în felul următor: este adevărat ceea ce este factual verosimil 890. În lumina cărui 
criteriu se consideră ceva ca fiind factual verosimil este o problemă care va face obiectul tezei nr. 4. 

                                                           
889 Suntem de partea celor care acceptă imposibilitatea şi lipsa de sens a unor „legi istorice”. Explicaţia acestei poziţii este 

foarte simplă şi ea constă în faptul că o lege exprimă o regularitate care se produce sau se aşteaptă să se producă în condiţii 

date. Or, în istorie, în care, cum ştim, nu sunt posibile experimente, repetarea identică a condiţiilor este imposibilă. Ca 

urmare, existenţa unor legi istorice este imposibilă. Lectorul atent va sesiza, desigur, faptul că demonstraţia noastră se 

bazează pe definiţia legii din ştiinţele pozitive dar noi considerăm că introducerea unui alt concept de lege, specific 

procesului istoric, mai mult ar încurca lucrurile, din punct de vedere logic (vezi, pentru susţinerea acestui punct de vedere, 

Karl Popper, „Mizeria istoricismului”, Ed. ALL, Buc., 1996). 
890 Cititorul atent va remarca, desigur, că factual verosimil nu este totuna cu factual veridic. De ce nu este nevoie de 

veridicitate factuală în realizarea studiului de istorie economică ? Mi se pare că există cel puţin două motive pentru aceasta: 

a) motivul pragmatic: imposibilitatea absolută de a modifica faptele istorice (şi de aici, imposibilitatea absolută de a 

modifica influenţa lor asupra faptelor care le-au urmat); b) motivul metodologic: o descriere istorică trebuie să aibă o logică 
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Teza nr. 3:  În istoria economiei mai degrabă norma creează fenomenul decât invers.891 

Dacă acceptăm concepţia restrictivă cu privire la instituţionalism, în sensul să se consideră instituţie numai 
norma (împreună cu toate structurile de funcţionare a ei) introdusă în mod explicit de către autoritatea statală, 
atunci ne apare evident faptul că cea mai mare pondere în structurarea vieţii economice, din punct de vedere 
istoric, o are norma şi nu devenirea intrinsecă a procesului economic. În foarte rare cazuri, funcţionarea în sine 
a sistemelor economice a generat norme care să instituţionalizeze factualitatea generată în mod autonom. 
După câte ne dăm seama, justificarea acestei teze se poate baza şi pe acceptarea explicaţiilor prezentate 
pentru susţinerea tezei nr. 2. 

Teza nr. 4:  Pentru a obţine un „obiect istoric” factual verosimil, studiul de istorie a economiei va realiza  
evaluarea verosimilităţii în  raport cu criterii de invarianţă. 

Problema pusă de această teză este una dintre cele mai dificile, deoarece implică lămurirea rolului pe care-l 
joacă prejudecata teoretică a cercetătorului în materie de istorie economică. Oare un cercetător aflat la un 
interval temporal mai mare faţă de fenomenele studiate va avea aceleaşi criterii de evaluare ca şi unul aflat la 
un interval temporal mai mic sau ca şi unul care s-a aflat chiar în miezul evenimentelor descrise? Răspunsul 
este, evident, negativ, deoarece încărcătura de prejudecăţi teoretice (inclusiv la participantul la evenimentele 
respective892) este inerentă şi, mai ales, variabilă în timp893. Ca soluţie, propun ca evaluarea (interpretarea, 
explicarea, justificarea sau condamnarea etc.) să se facă în raport cu anumite criterii de invarianţă.  

17.3. Invarianţii  

Pentru a introduce conceptul de criteriu de invarianţă (sau de invariant al procesului economic) vom arăta, mai 
întâi, faptul că un studiu istoric va avea, din punct de vedere structural, cel puţin două componente: a) un corp 
de fapte care sunt prezentate sub forma unor descrieri dinamice (evenimente datate); b) o „logică” a 
concatenării cronologice sau spaţiale a faptelor. Dacă prima componentă este componenta explicită a studiului 
de istorie economică, cea de-a doua componentă este de natură implicită, preteoretică. Aşa cum am arătat 
mai sus, studiului de istorie a economiei nu i se cere să ofere o explicaţie de tipul causa eficiens ci doar o 
concatenare temporală şi spaţială verosimilă. Care anume fapte din multitudinea celor care se produc simultan 
în areale diferite sau care se produc succesiv în acelaşi areal vor fi prezentate ca semnificând istoria reală? 
Alegerea faptelor semnificative se bazează, în cea mai mare parte a cazurilor, pe experienţa şi intuiţia 
cercetătorului de istorie a economiei. Nici un cercetător care studiază un obiect istoric nu poate fi, prin natura 
lucrurilor, martor ocular sau participant la fenomenologia acelui obiect istoric. Din acest motiv, „probele” pe 
care se bazează alegerea făcută de cercetător în pletora globală de fapte istorice sunt indirecte şi, ca atare, 
prezintă un important grad de probabilitate sau chiar de deformare produsă de martorii simultani cu 
fenomenul analizat. Acest instrument de cercetare istorică, extrem de puternic, care este intuiţia alegerii 
faptelor istorice, este, după cum îmi pare, şi extrem de vulnerabil. În acest context al filosofiei de alegere a 
primei componente a studiului de istorie a economiei, aş dori să introduc conceptul de invariant al procesului 
economic. 

Prin invariant al procesului economic înţeleg acea proprietate a procesului în cauză, intrinsecă procesului 
respectiv, care nu este influenţată de criterii sau de judecăţi de tip hermeneutic ale cercetătorului de istorie a 
economiei. Cu alte cuvinte, a găsi un invariant al procesului economic studiat din punct de vedere istoric, revine 
la a identifica acel aspect al procesului economic care nu suferă modificări generate de prejudecăţi teoretice, 
de teorii explicite ca atare sau de interese extraştiinţifice care ar putea greva prestaţia evaluativă a 
cercetătorului de istorie economică.  

Un invariant al procesului economic studiat din punct de vedere istoric, aşa cum a fost introdus mai sus, ar 
trebui, cred, că îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii: 

                                                           
internă şi sub aspectul semnificaţiei (faptele care nu se încadrează în această logică, despre care se va vorbi mai departe, nu 

sunt relevante din punct de vedere metodologic). Desigur, aici apare importanta chestiune a adevărului istoric. 
891 În acest sens, instituţionalismul are o serioasă bază de fundamentare nu numai metodologică dar chiar ontologică. 
892 Există puncte de vedere care arată chiar că cercetătorul aflat în mijlocul evenimentelor descrise are cea mai mică detaşare 

ştiinţifică în analizarea lor, comparativ cu cercetători mai depărtaţi temporal de acele evenimente. 
893 Acesta este, de altfel, motivul pentru care se spune, deseori, că fiecare generaţie îşi rescrie propria istorie. 
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a) să fie neautonom în raport cu procesul economic, fiind o „pecete” a acestuia şi depinzând, în mod 
esenţial, de acest proces; 

b) să fie autonom în raport cu teoriile privind istoria economiei; 

c) să fie capabil să ordoneze faptele istorice după o „logică” internă a acestora, nu neapărat de tip causa 
eficiens; 

d) să fie capabil să cuantifice, în mod universal, dimensiuni temporale şi spaţiale ale procesului economic; 

e) să poată fi pus în corespondenţă, pe baza unor scări variabile, dependente de teoria economică, cu 
criterii de evaluare sau de semnificare autonome în raport cu procesul economic. 

Pe baza conceptului de invariant în studiul de istorie a economiei, prezentat anterior, propun doi asemenea 
invarianţi: primul este un invariant care se referă la alegerea faptelor care vor fi concatenate temporal şi spaţial 
în descrierea istorică, iar cel de-al doilea se referă la modul în care ar trebui făcută evaluarea de tip 
hermeneutic a procesului economic studiat din punct de vedere istoric. 

Mai întâi, despre primul invariant. Aşa cum se arată pentru studiile de tip pozitiv, şi în materia studiilor istorice 
(în speţă a studiilor privind istoria economiei) elementul care generează un fapt de istorie economică (vom 
spune, pentru a semnifica acelaşi lucru, în mod egal, fenomen economic sau proces economic) este apariţia 
unei probleme care necesită o soluţie. Această soluţie poate apărea (mai rar) în mod autonom din punct de 
vedere instituţional sau, cel mai adesea, pe cale instituţională: o normă statală este introdusă în sistemul 
economic, pentru a reglementa situaţia şi a contribui la identificarea unei soluţii pentru problema apărută. 
Aşadar, conchidem că orice fapt de istorie economică susceptibil894 să genereze instituirea unei norme în 
materia respectivă, este eligibil ca „obiect istoric”. Această invarianţă ni se pare de o mare forţă metodologică 
deoarece triază, într-o manieră echivalentă, din punct de vedere logic, cu principiul selecţiei naturale, 
„obiectele istorice” de fapte istorice care nu sunt „obiecte istorice”. S-ar putea naşte aici o întrebare dureroasă, 
pe care nu intenţionez s-o eludez: faptele istorice care nu constituie, după criteriul de eligibilitate propus, 
„obiecte istorice”, sunt pur şi simplu, balast, din punctul de vedere al semnificaţiei istorice? Cu alte cuvinte, ar 
trebui să delimităm „obiectele istorice” de faptele istorice care sunt „non-obiecte istorice” într-un mod mult 
mai profund decât am făcut-o pe baza criteriului de eligibilitate menţionat? Răspunsul meu este afirmativ şi 
voi face câteva consideraţii generale în continuare.  

Modul în care voi argumenta poziţia de mai sus este similar modului în care Husserl a introdus conceptul de 
reducţie fenomenologică. Faptele istorice care nu sunt şi „obiecte istorice” sunt puse „între paranteze” şi ele 
nu vor fi luate în considerare decât ca ilustrare concretă a „obiectului istoric pur”. Această ilustrare poate fi, 
desigur, fie în sens de întărire (sprijin), fie în sens de slăbire. 

Aici ar mai trebui spus ceva: norma respectivă trebuie să aibă un caracter de necesitate structural-funcţională. 
Cum evaluăm această caracteristică ? Consider că un criteriu de identificare a acestei categorii de norme sau 
instituţii formale ar putea fi criteriul folosit de Karl Popper în evidenţierea progresului teoriei ştiinţifice şi 
anume preluarea (integrarea, dizolvarea, extinderea etc.) normei în norma ulterioară cronologic. 

Acum, despre cel de-al doilea invariant. Aşa cum am spus, hermeneutica studiului de istorie economică nu 
trebuie să aibă nici o legătură cu „veracitatea faptelor istorice”, deoarece un asemenea ideal este inutil din 
toate punctele de vedere.895 El trebuie să se ocupe numai de verosimilitatea factuală a acestora. Desigur, o 
asemenea punere a problemei creează imediat un disconfort intelectual şi chiar moral: nu cumva, astfel, apare 
posibilitatea ca anumite evenimente istorice (şi, vreau să adaug imediat, chiar unele „obiecte istorice”) vor fi 
prezentate şi interpretate eronat în raport cu adevărul istoric? Răspunsul la o asemenea nedumerire justificată 

                                                           
894 Această susceptibilitate este considerată în sensul cel mai general, de capabilitate generativă. Se pune, totuşi, şi aici, o 

problemă metodologică: această capabilitate generativă trebuie să fie una actuală sau una potenţială ? Cu alte cuvinte, fapte 

de istorie economică ce ar fi putut să genereze normări şi instituţionalizări ca răspuns la probleme, dar care, în realitate, nu 

au generat asemenea normări sau instituţionalizări, pot sau nu să constituie „obiecte istorice”? Impresia mea este că trebuie 

să acceptăm doar capabilităţi generative actuale. 
895 Într-adevăr, o asemenea relevare nu are nici importanţă teoretică (întrucât faptele istorice sunt nerepetabile), nici 

importanţă metodologică (întrucât o asemenea hermeneutică nu va putea constitui un model de evaluare istorică) şi nici 

importanţă practică (întrucât faptele istorice studiate sunt, din punct de vedere ontic, pasive). 
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este afirmativ: există o asemenea posibilitate. Dar apare şi următoarea contra-întrebare: este posibil să se 
garanteze, cu suficient temei, că orice eveniment care a avut loc în urmă cu două minute, a avut, într-adevăr, 
loc sau a avut loc într-un anumit mod? Aşa ceva nu este posibil, o asemenea garanţie nu este disponibilă. Şi nu 
este posibil, cu atât mai mult, pentru evenimente care au avut loc în perioade din care nu mai există martori 
nemijlociţi. Prin urmare, pretenţia de veracitate este lipsită de sens. 

17.4. Concluzii  

Din cele de mai sus, tragem concluzia că evaluarea/interpretarea studiului de istorie economică trebuie 
realizată în cadrul unui invariant metodologic care asigură verosimilitatea factuală. 

Sintetizând, s-ar putea conchide asupra următoarelor rezultate: 

1. studiul de istorie economică nu are nici o şansă de consistenţă, coerenţă şi credibilitate dacă nu 
abandonează pretenţia de veracitate factuală şi, concomitent, dacă nu-şi adjudecă idealul, mai 
restrâns dar mai realist, de verosimilitate factuală. 

2. studiul de istorie economică trebuie să opereze, simultan, două reducţii fenomenologice: a) reducţia 
fenomenologică de ordinul I: alegerea faptelor istorice care sunt „obiecte istorice”; b) reducţia 
fenomenologică de ordinul II: asigurarea unei hermeneutici a studiului de istorie economică departe 
de orice prejudecată teoretică, cu limitarea strictă a acestei interpretări la semnificaţie şi cu eliminarea 
oricărui apel la sens896. 

3. studiul de istorie economică este un „obiect intelectual” de natura unei comunicări prin limbaj, 
caracterizată exclusiv prin sintaxă (se va elimina orice dimensiune semantică sau pragmatică din 
semiotica comunicării respective).897 

Unele îndoieli pot, totuşi, fi generate de construcţia metodologică propusă: 

În primul rând, din punct de vedere practic este, cu adevărat, posibilă, delimitarea „obiectelor istorice” de 
simplele fapte istorice?  Există, după câte mi se pare, pericolul ca, sub aspect metodologic, să reintre, pe uşa 
din dos, ceea ce tocmai am eliminat din studiul de istorie a economiei: analiza logic-cauzală a evenimentelor 
istorice, susceptibilă să construiască regularităţi istorice şi, cu puţin „noroc”, să reinstaureze cea mai mare 
pacoste filozofică posibilă – istoricismul ca obiectualitate autoîntreţinută şi autonormativă. 

În an doilea rând, în ce sens se poate vorbi despre un „obiect istoric în sine”, cum ar spune Husserl, deci în ce 
sens specific ar trebui să opereze reducţia fenomenologică în cazul încercării de a forma eşantionul semnificativ 
de obiecte istorice, dacă dorim, aşa cum am spus, ca obiectele istorice să fie corelate cu „presiunea normativă” 
potenţială (nu neapărat actualizată), presiune normativă care reprezintă, de fapt, chiar criteriul de selectare a 
„obiectelor istorice”? Există, aici, după câte mi se pare, pericolul de a ambiguiza caracteristica fundamentală a 
unui „obiect istoric”, comparativ cu faptele istorice care nu sunt „obiecte istorice”, aceea de a fi susceptibil de 
normare, de instituţionalizare. Pentru obiectele istorice pentru care normarea s-a actualizat, lucrurile sunt 
simple, dar pentru cele pentru care normarea a rămas în stadiul de „proiect posibil”, apar dificultăţi majore 
care, cred, cer un criteriu de ordinul 2 de profunzime, criteriu care abia urmează a fi elaborat şi discutat. 

În al treilea rând, oare care va fi valoarea axiologică a unui studiu de istorie economică elaborat şi prezentat 
după canoanele prezentate în prezentul studiu? Aşa cum mi se pare, situaţia nu este mai gravă decât în cazul 
unor discipline cum ar fi matematica, logica sau fizica teoretică. Şi în cazul acestor din urmă discipline, 
„obiectele specifice” ale lor pot să nu aibă nici o relevanţă din perspectiva onticului (actual sau potenţial) şi, 
totuşi, sentimentul de „confort spiritual” pe care-l degajă elaboratele acestora, bazate exclusiv pe sintaxă (la 
fel ca în cazul studiului de istorie a economiei, cum am arătat mai sus), este incontestabil. 

                                                           
896 Aici noţiunile de sens şi semnificaţie sunt considerate din perspectivă semiotică: prin sens înţelegem, grosso modo, 

domeniul conotaţional al noţiunii, iar prin semnificaţie înţelegem, grosso modo, domeniul denotaţional al acesteia. Este 

uşor de remarcat faptul că semnificaţia este relativ unică pentru toţi subiecţii care iau contact cognitiv cu noţiunea în cauză, 

în timp ce sensul este relativ diferit pentru subiecţi diferiţi. Exemple (grosiere) de discursuri asociate preponderent cu 

semnificaţia, respectiv cu sensul pot fi discursul ştiinţific, respectiv discursul artistic. 
897 Într-adevăr, din cele arătate până aici, nu interesează nici denotatul (pentru că alegerea obiectelor istorice se face pe baza 

unei „ancore metodologice” exterioare şi invariante) – deci nu este necesară dimensiunea semantică – şi nici relaţia 

obiectului istoric cu subiectul cunoscător – deci nu este necesară dimensiunea pragmatică. 
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Partea V. OPINII DESPRE PROBLEME ECONOMICE DIVERSE 
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18. ASUPRA IMPACTULUI VARIAŢIEI SALARIULUI MINIMAL PE ECONOMIE 

18.1. Conceptul de salariu minimal898 

 una dintre formele intervenţiei directe (discreţionare) a guvernului în economie este cea a stabilirii, în 
mod normativ, a valorilor minimale respectiv maximale pentru unele preţuri. 

 unul dintre cele mai semnificative preţuri este cel al forţei de muncă: salariul nominal brut. 

 valoarea minimală a oricărui preţ reprezintă, în principiu, o valoare stabilită peste valoarea de echilibru 
a preţului respectiv (valoarea de echilibru se presupune a fi valoarea impusă de cererea şi oferta pe 

piaţa în cauză): . 

 valoarea maximală a oricărui preţ reprezintă, în principiu, o valoare stabilită sub valoarea de echilibru 

a preţului respectiv: . 

 scopul stabilirii normative a preţului minimal/maximal (în cazul discutat aici, al salariului 
minimal/maximal) este acela de a împiedica piaţa să „ducă” preţul (salariul) la nivelul său de echilibru. 

o acest scop poate fi justificat fie economic, fie social, fie chiar politic sau electoral899 

 în condiţii ortodoxe900, stabilirea unui salariu minimal poate avea efecte adverse, îndeosebi poate crea 
şomaj – exces de ofertă de muncă (Figura 128); în mod similar, stabilirea unui preţ minimal poate crea 
exces de ofertă de bunuri (Figura 129). 

 tot în condiţii ortodoxe, stabilirea unui salariu maximal901 (sau a unui preţ maximal) va avea, de 
asemenea efecte adverse: apariţia unui deficit de ofertă de muncă pe piaţa muncii, respectiv apariţia 
unei penurii de bunuri pe piaţa bunului afectat de preţul maximal. 

                                                           
898 Din punct de vedere semantic, corect este termenul de „minimal” şi nu cel de „minim”. Aceasta întrucât, în cazul 

„salariului minimal”, este vorba despre o valoare stabilită normativ, deci care este, pentru guvern, observabilă şi 

controlabilă, în timp ce „salariul minim” este o valoare empirică, generată de economie în mod non-normativ şi care este, 

în consecinţă, non-observabilă şi non-controlabilă din perspectiva guvernului. 
899 Nu ne interesează, pentru moment, raţiunea stabilirii normative a unui preţ (salariu) minimal/maximal; vom considera 

această valoare ca pe o dată exogenă, deşi, cu un alt prilej, vom putea examina şi justificările şi ancorele nominale ale unei 

asemenea valori. Nu ne interesează, pentru moment, nici modalitatea (procesul) de stabilire normativă a unui asemenea preţ 

(salariu): negocieri ale guvernului cu sindicatele şi patronatele, contractele colective de muncă la diferite niveluri de 

agregare instituţională etc. 
900 Prin condiţii ortodoxe înţelegem situaţia în care nu există economie subterană (fie ea neagră sau gri). 
901 Salariul maximal este acel salariu care este stabilit în mod administrativ sub nivelul salariului de echilibru. 

em pp 
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â Figura 128-129. Impactul preţurilor administrate asupra echilibrului microeconomic 

18.2. Deformarea funcţiei salariului minimal în condiţiile economiei subterane 

 activitatea economică are două componente: a) economia contabilizată; b) economie necontabilizată. 
La rândul său, economia necontabilizată are 2 componente: b.1) economia informală (de exemplu, 
economia casnică – autoconsumul); b.2) economia subterană902. 

 aşadar, prin economie subterană înţelegem partea din activitatea economică necontabilizată care este 
non-observabilă pentru guvern (din orice punct de vedere: al înregistrării, al achitării obligaţiilor 
bugetare, al controlului etc.). 

 în prezenţa economiei subterane, apare o altă categorie de salariu, diferită de salariul de echilibru şi 
de salariul minimal şi anume salariul efectiv (salariul achitat salariatului). 

 din perspectiva salariului, aşadar, economia subterană obturează salariul efectiv în raport cu salariul 

minimal; dacă notăm cu  salariul minimal normat, cu salariul efectiv plătit de angajator şi cu 

salariul de echilibru (natural) al pieţei muncii, atunci se pot scrie următoarele relaţii de ordine: 

o în condiţiile economiei ortodoxe:  

o în condiţiile economiei subterane:  

 aşadar, în condiţiile economiei subterane, angajatorul generic va plăti, în mod efectiv, un salariu mai 
mare decât salariul minimal normat, dar va înregistra în documentele observabile pentru guvern doar 
acest din urmă salariu, în scopul evazionării contribuţiilor sociale legal datorate pentru diferenţa dintre 
salariul efectiv şi salariul minimal. 

 în concluzie, problema salariului minimal se complică în condiţiile existenţei economiei subterane, 
întrucât se pune problema eficacităţii salariului minimal. 

o în cazul economiei ortodoxe, eficacitatea salariului minimal este clară: salariul efectiv nu va putea 
fi mai mic decât salariul minimal903. 

                                                           
902 Economia subterană, la rândul său poate avea anumite „nuanţe”: economie neagră, economie gri. 
903 Pentru moment ignorăm problema controlului fiscal şi a inspecţiei muncii cu privire la conformarea la respectarea 

salariului minimal (control care este condiţie de eficacitate a acestuia), dar vom reveni la această chestiune pe măsură ce 

avansăm în analiză. 
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o în cazul economiei subterane, eficacitatea salariului minim nu mai este la fel de clară, ca urmare a 
unei „zone moarte”904, în care funcţia de reacţie a angajatorului este nulă la variaţia salariului 
minimal. 

18.3. Evaluarea calitativă a impactului variaţiei salariului minimal 

Variaţia normativă a salariului minimal905 are o serie de consecinţe economice şi financiare. 

1. În primul rând, este problema presiunii inflaţioniste. Creşterea salariului minimal (garantat în plată) 
poate conduce la creşterea veniturilor, ceea ce poate conduce (desigur şi în funcţie de structura 
cheltuielilor suplimentare906) la creşterea presiunii inflaţioniste. Ceea ce trebuie luat în considerare aici 
este amplitudinea acestei creşteri de venituri; dacă ea se va situa sub un anumit prag, este posibil să 
nu amorseze un puseu inflaţionist. Opinăm, de aceea, că efectul inflaţionist al creşterii salariului 
minimal este neglijabil, dacă avem în vedere următoarele: a) ponderea relativ mică, pe ansamblul 
economiei, a situaţiilor în care se înregistrează în contabilitatea financiară salariul minimal dar se 
plătesc salarii efective mai mari; b) oficializarea salariului efectiv va elimina teama de economisire (care 
există în cazul iniţial, deoarece este vorba despre venituri „la negru”) aşa încât o parte, probabil nu 
prea mare, totuşi, din diferenţa dintre salariul efectiv şi salariul minimal va putea fi economisită (ceea 
ce va reduce în mod corespunzător consumul, pe de o parte, şi va avea şi un efect benefic asupra 
deficitului de cont curent, pe de altă parte); c) masa monetară din economie nu va creşte pe seama 
creşterii salariului minimal, deoarece, în noile condiţii, angajatorul nu se va plăti mai mult decât salariul 
efectiv (care se plăteşte şi în condiţiile actuale907). 

2. În al doilea rând, este problema soldului balanţei comerciale. Opinăm că creşterea salariului minimal 
nu va conduce la deteriorarea acestui sold, în sensul că, la nivelul scăzut al veniturilor la care se 
produce creşterea veniturilor ca urmare a creşterii salariului minimal, cererea suplimentară se va 
adresa în proporţie covârşitoare ofertei interne şi nu ofertei externe (importului). 

3. În al treilea rând, este problema reacţiei angajatorilor. Aceştia au la dispoziţie cel puţin următoarele 
posibilităţi: 

a. angajatorii ar putea decide să-şi conserve competitivitatea prin acceptarea creşterii salariului 
minimal dar prin păstrarea fondului global de cheltuieli salariale. Acest model va conduce la 
reducerea corespunzătoare a numărului de angajaţi deci, cel puţin pe termen scurt, la creşterea 
şomajului908; 

b. angajatorii ar putea decide să-şi conserve competitivitatea prin acceptarea creşterii salariului 
minimal dar prin creşterea productivităţii muncii angajaţilor (deci fără reducerea numărului 
acestora); aceasta este o decizie care acţionează mai degrabă pe termen mediu909 şi mai puţin pe 

                                                           
904 „Zona moartă” este intervalul, aflat în interiorul gap-ului (este posibil ca zona moartă să acopere întregul  gap 

menţionat, dar nu este obligatoriu, pragurile de declanşare a reacţiei depinzând foarte mult de costul de oportunitate al 

angajatorului în cazul depistării neregulii de către inspectorul guvernamental) şi în care angajatorul nu reacţionează la 

variaţia salariului minimal. În cele ce urmează, însă, vom ignora „efectul de zonă moartă”, considerând că angajatorul 

reacţionează la orice variaţie a salariului minimal. Asta este echivalent cu a spune că angajatorul consideră că este relativ 

vizibil din perspectiva inspectorului guvernamental sau, în alţi termeni, consideră că costul de oportunitate al lipsei de 

reacţie la variaţia salariului minimal este inacceptabil de mare. 
905 În acord cu teoria keynesiană a vâscozităţii, vom accepta, în acest material, doar variaţii ale salariului minimal în sensul 

creşterii acestuia. 
906 Având în vedere faptul că salariul minimal asigură venituri la nivelul cel mai de jos al acestora, se poate prezuma că 

eventualele venituri suplimentare vor fi utilizate pentru procurarea  de bunuri şi servicii de bază. 
907 Mai mult decât atât, vom arăta mai departe că, aici, avem un „efect de curbă Laffer”: angajatorul va reduce salariul 

efectiv (de fapt, câştigul salarial efectiv) pentru a-şi „recupera” pierderile generate de plata unui salariu contabilizat mai 

mare (adică pierderile referitoare la contribuţiile sociale suplimentare care trebuie achitate către bugetul public). 
908 Deşi creşterea şomajului va antrena creşterea cheltuielilor publice la nivelul bugetului general consolidat, opinăm că 

acest efect este, cantitativ, neglijabil. 
909 De menţionat că, în realitate, angajatorii ar putea decide asupra unei soluţii mixte: să facă o anumită restructurare de 

personal, dar nu la nivelul compensării integrale a creşterii costurilor salariale generate de creşterea salariului minimal, 

diferenţa acoperind-o prin măsuri de creştere a calificării profesionale, deci la nivelul creşterii productivităţii muncii. 
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termen scurt; această posibilitate este de cea mai mare însemnătate, din punct de vedere 
strategic, deoarece implică o îmbunătăţire a calităţii capitalului uman, esenţială din perspectiva 
sustenabilităţii creşterii economice şi din cea a translaţionalităţii910 acesteia; 

c. angajatorii ar putea accepta reducerea ponderii economiei subterane în totalul activităţii lor, 
plătind, pur şi simplu, noile salarii minimale şi sarcinile fiscale şi parafiscale aferente; aceasta se va 
produce doar în cazurile în care angajatorii au proiecte de afaceri pe termen lung şi se „mulţumesc” 
cu câştigul oficial dar sustenabil; un alt avantaj al unui asemenea comportament ar fi evitarea 
costurilor asociate identificării, de către inspectorul guvernamental, a economiei subterane în 
cauză911. 

4. În al patrulea rând, este problema veniturilor bugetare. Opinăm că, în oricare dintre reacţiile posibile 
ale angajatorilor la creşterea salariului minimal normat, veniturile curente la bugetul general 
consolidat vor creşte cu produsul dintre rata agregată de impozitare a salariului şi creşterea bazei de 
impozitare salariale. Deşi, cum s-a arătat, pot creşte, într-o oarecare măsură, şi cheltuielile bugetare, 
totuşi, având în vedere faptul că impactul variaţiei veniturilor curente asupra deficitului bugetar public 
este de circa 4 ori mai mare decât impactul variaţiei cheltuielilor asupra deficitului respectiv912, putem 
prezuma că, la nivel net, efectul va fi pozitiv. 

18.4. Analiza de echilibru în variaţia salariului minimal 

Este important de studiat „funcţiile” de reacţie a mediului economic şi instituţional la variaţia salariului 
minimal, deoarece, pe baza acestora, se poate studia impactul prezumat al acestei variaţii. Pentru moment, 
ne limităm la a studia funcţia de reacţie a veniturilor publice curente la variaţia salariului minimal brut pe 
economie, garantat în plată. 

Canalul de transmitere a impulsului de variaţie a salariului minimal este următorul: variaţia salariului minimal 
– variaţia instituţională a bazei de impozitare a venitului personal – variaţia mărimii obligaţiilor bugetare – 
variaţia economică a bazei de impozitare – variaţia veniturilor publice curente programate913. 

Din punct de vedere grafic, canalul de transmitere menţionat mai sus se prezintă ca în Figura 130: 

                                                           
910 Translaţionalitatea creşterii economice este acea caracteristică a creşterii economice de a-şi transfera efectele asupra 

creşterii calităţii vieţii. 
911 Este de menţionat, de aceea,  necesitatea ca creşterea salariului minimal să fie însoţită de restructurarea radicală a 

administrării fiscale şi parafiscale (inclusiv la nivelul înăspririi considerabile a sancţiunilor pentru fraudă fiscală şi 

parafiscală) 
912 Studiile empirice arată că impactul variaţiei veniturilor curente asupra variaţiei deficitului bugetar este de circa 4/5, în 

timp ce impactul variaţiei cheltuielilor asupra variaţiei deficitului bugetar este de circa 1/5. 
913 Le spunem venituri publice curente programate pentru a le deosebi de veniturile publice curente încasate, deoarece 

considerăm, pentru moment, că gradul de colectare a obligaţiilor bugetare este 100%. 
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Figura 130. Derivarea funcţiei de reacţie a veniturilor publice curente la variaţia salariului minimal 

unde s-au făcut următoarele notaţii: : salariul brut minimal iniţial; : salariul brut minimal actual; : 

salariul brut efectiv actual; : salariul brut de echilibru; k: coeficient de menţinere a personalului salariat; 

: venituri instituţionale iniţiale; : venituri instituţionale actuale; : venituri economice iniţiale; : venituri 

economice actuale. 

Să facem câteva comentarii: 

1. în cadranul I (în sensul trigonometric) avem canalul de transmitere care transformă variaţia salariului 
minimal în bază de impozitare salarială (adică în câştig salarial nominal brut). Pe baza seriilor statistice 
existente se apreciază că acest canal de transmitere este un canal de tip multiplicativ (în fapt, la salariul 
minimal se adaugă sistemul de sporuri, premii, stimulente etc.), coeficientul de multiplicare fiind de 
circa 1,075. Din punct de vedere grafic, această pantă supraunitară are valoarea unui unghi faţă de 
orizontală914 de 47,10. 

                                                           
914 Într-adevăr, dacă notăm cu  unghiul căutat, avem imediat: , de unde: , care 

este o valoare exprimată în radiani. Cum unui radian îi corespund 57,3250, valoarea unghiului va fi de 47,10. 
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2. În cadranul 2, avem canalul de transmitere care transformă baza de impozitare salarială în obligaţii 
bugetare instituţionale915 (atât fiscale cât şi parafiscale). Acest canal este unul de tip divizor, 
coeficientul de divizare fiind chiar rata totală de prelevare (atât sub forma impozitelor cât şi sub forma 
contribuţiilor sociale totale), cu valoarea de 0,56916. Din punct de vedere grafic, această pantă 
subunitară are valoarea unui unghi faţă de verticală de 29,30. 

3. În cadranul 3, avem canalul de transmitere care transformă veniturile publice instituţionale în venituri 
publice economice917. Acest canal este, de regulă, unul de tip divizor918. În schema din Figura 3, s-a 
considerat doar cazul unui canal de transmitere conservativ, dar, atunci când se va trece la construcţia 
analitică a funcţiei de reacţie vom considera un caz mai general. 

4. În cadranul 4, avem un canal virtual de transmitere, care transformă variaţia salariului minimal în 
variaţia veniturilor publice curente economice. Spunem că este un canal de transmitere virtual, 
deoarece mecanismul economic nu se produce de la cadranul I la cadranul IV, ci în ordinea naturală a 
cadranelor, aşa cum s-a arătat mai sus. De fapt, în cadranul IV avem, pur şi simplu, descrierea grafică 
a funcţiei de reacţie a veniturilor publice curente economice la variaţia salariului minimal. 

Aşa cum rezultă din Figura 127 (cadranul IV), funcţia de reacţie a veniturilor publice economice la variaţia 
salariului minimal nominal brut este o funcţie crescătoare919, cu pante invers proporţionale cu reducerea 
numărului personalului salariat ca urmare a creşterii salariului minimal (Figura 131). 

 

                                                           
915 Prin obligaţii bugetare (venituri publice curente) instituţionale înţelegem valoarea obligaţiilor bugetare care rezultă din 

simpla aplicare a normei fiscale, fără a lua în considerare comportamentul subiectului economic implicat (comportament 

menit, de regulă, să contracareze efectul normei fiscale – pe baza „înclinaţiei” naturale spre comportamentul de tip free 

rider). 
916 Modul de determinare a acestui coeficient este următorul: fie B baza de impozitare (câştigul salarial nominal brut). Să 

notăm cu rt rata de impozitare a salariului (0,16), cu rcp rata contribuţiilor sociale aferente angajatorului (0,264) şi cu rca 

rata contribuţiilor sociale aferente angajatului (0,162). Conform procedurii în vigoare determinarea obligaţiilor bugetare 

aferente câştigului salarial nominal brut se face astfel: 

. Introducând valorile empirice, 

obţinem pentru rata totală de prelevare obligatorie valoarea (exprimată sub formă de coeficient) de 0,56. Atunci 

, care, transformat în grade hexazecimale, dă valoarea de 29,30. 
917 Prin obligaţii bugetare (venituri publice curente) economice  înţelegem valoarea obligaţiilor bugetare care rezultă din 

ajustarea obligaţiilor bugetare instituţionale cu comportamentul subiectului economic. În cazul în speţă, este vorba despre 

posibila decizie a subiectului economic implicat de a reduce numărul personalului salariat, în scopul conservării marjei de 

profit, în condiţiile creşterii salariului minimal. 
918 În anumite condiţii, canalul poate fi unul conservativ sau chiar unul multiplicativ (ultimul caz s-ar putea produce, de 

exemplu, în condiţiile creşterii ofertei de muncă, generată de creşterea salariului minimal, ca urmare a creşterii costului de 

oportunitate al timpului liber). 
919 Liniaritatea acceptată aici are doar un rol ilustrativ. În continuare ne vom concentra atenţia tocmai asupra formei analitice 

reale a acestei funcţii de reacţie. 
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Figura 131. Funcţia (liniară) de reacţie a veniturilor publice economice la variaţia salariului minimal 

 

18.5. Stabilirea formei amalitice a funcţiei de reacţie 

În acest paragraf vom încerca să identificăm raţiunile calitative şi valorile cantitative pentru funcţiile de 
transformare specifice fiecărui cadran din Figura 3, în scopul construirii unei funcţii de reacţie care să lege în 
mod direct variaţia salariului minimal de variaţia veniturilor publice economice.  

18.6. Funcţia bazei de impozitare 

18.6.1. Evaluare calitativă 

Funcţia bazei de impozitare salariale este modelată în cadranul I al Figurii 3. Este de presupus faptul că 
creşterea salariului minimal va conduce la următoarele reacţii de comportament economic privind baza de 
impozitare aferentă salariului: 

a.1. la nivelul cererii de muncă 

Angajatorul920 va considera că nu este cazul să mărească câştigul salarial nominal brut efectiv cu aceeaşi 
proporţie cu care a crescut salariul minimal nominal brut. Ca urmare, deşi nu va putea conserva câştigul salarial 
nominal brut efectiv921, acesta va creşte cu o rată mai mică decât rata de creştere a salariului minimal nominal 
brut. Dacă notăm cu  rata de creştere a salariului minimal nominal brut, atunci rata de creştere a bazei de 

impozitare salariale, notată cu , va verifica restricţia: . Aceasta înseamnă că baza de impozitare 

salarială este relativ inelastică în raport cu salariul minimal922. Să mai reţinem faptul că acest coeficient 
multiplicativ al bazei de impozitare salariale are două componente: o componentă legală rigidă (impusă de 
legislaţie, de exemplu, sporul de vechime în muncă) şi o componentă legală elastică (la dispoziţia angajatorului, 
                                                           
920 Vom presupune, pentru moment, că analizăm un angajator care se conformează în mod voluntar obligaţiilor instituţionale 

codificate oficial. De asemenea, vom face abstracţie de hazardul moral care ar putea exista în economie şi care ar putea 

reduce gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor bugetare la nivelul angajatorului. 
921 Imposibilitatea conservării câştigului salarial nominal brut efectiv rezultă din aşteptările salariaţilor cu privire la creşterea 

acestui câştig ca urmare a creşterii salariului minimal nominal brut. Desigur, raportul între rata de creştere a câştigului 

salarial nominal brut efectiv şi rata de creştere a salariului minimal nominal brut (cu alte cuvinte, elasticitatea bazei de 

impozitare salarială în raport de salariul minimal) depinde de raportul de forţe dintre patronate şi sindicate. 

922 Într-adevăr, din . Or, elasticitatea este dată chiar de raportul ratelor de variaţie. 
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de exemplu, prime sau bonusuri diverse). De fapt, acest multiplicator mai conţine şi o componentă ne-legală, 
destinată tocmai să obţină acordul tacit al forţei de muncă pentru acceptarea unui câştig salarial minimal, 
înscris în carnetul de muncă şi a unui câştig salarial suplimentar, oferit din surse neînregistrate contabil, dar 
aceasta nu este observabilă din perspectivă guvernamentală923 şi, ca urmare, o vom ignora aici. Să notăm cele 

două componente ale multiplicatorului în cauză cu  pentru componenta legală rigidă şi cu  pentru 
componenta legală elastică. Ca urmare, dacă notăm cu  multiplicatorul bazei de impozitare salariale, avem: 

. Rezultă faptul că, la dispoziţia angajatorului se află doar componenta legală elastică a 

multiplicatorului, pe care acesta o poate manipula, o dată cu creşterea salariului minimal. Vom presupune că 
angajatorul urmează o curbă descrescătoare a acestei componente, deoarece, pe măsură ce salariul minimal 
se apropie de salariul efectiv, interesul economic al angajatorului de a plăti această componentă se 
diminuează. Aşadar, pe baza raţionalităţii economice a angajatorului relativă la creşterea salariului minimal 
(evocate mai sus), se poate aprecia că următoarea curbă aproximează comportamentul acestuia privind 
variaţia componentei legale elastice a multiplicatorului bazei de impozitare salariale, ca efect al variaţiei 
salariului minimal (Figura 132):  

 

 

Figura 132. Variaţia (liniară) a componentei legale elastice a coeficientului  multiplicativ al bazei de impozitare 
salariale 

Pe baza Figurii 5, putem determina ecuaţia componentei legale elastice a coeficientului multiplicativ al bazei 

de impozitare salariale, în funcţie de salariul minimal. Făcând calculele necesare se obţine: , 

unde cu  s-a notat diferenţa  , care reprezintă gap-ul actual dintre salariul înregistrat şi salariul 

efectiv plătit (să-l numim gap de non-conformare instituţională), iar cu  s-a notat gap-ul dintre salariul 

minimal şi salariul efectiv (să-l numim gap instituţional remanent): . 

a.2. la nivelul ofertei de muncă 

Forţa de muncă va avea un comportament relativ ambiguu: 1) pe de o parte, creşterea salariului minimal poate 
antrena renunţarea la muncă în cazul în care, la nivelul familiei, se va considera că unul/unii dintre membrii 
acesteia poate/pot renunţa la muncă pentru a se dedica activităţilor casnice neremunerate; 2) pe de altă parte, 
această creştere a salariului minimal poate antrena o creştere a ofertei de muncă din partea populaţiei active 
neocupate, ca urmare a creşterii costului de oportunitate al timpului liber. Rezultanta celor două fenomene 
contradictorii depinde, desigur, de contextul economic, social şi instituţional şi este dificil de cuantificat924 în 

                                                           
923 Nefiind observabilă pentru inspectorul guvernamental, nu influenţează raţionamentele noastre cu privire la determinarea 

impactului creşterii salariului minimal asupra veniturilor bugetare curente economice. 
924 Principala cauză a acestei dificultăţi este generată de caracterul rigid al salariului minimal: dacă de exemplu, s-ar 

înregistra o renunţare netă la muncă, atunci salariul de echilibru ar trebui să crească. Cum însă, salariul minimal introduce 

 




salariul minimal

componenta legală elastică a multiplicatorului
bazei de impozitare salariale )(

sefsm

0

N

 1N

 0

mef ss 


1

mef ss 



588 

 

mod analitic. Pentru necesităţile studiului de faţă, vom accepta ipoteza simplificatoare că rezultanta celor două 
fenomene are valoare nulă, cu alte cuvinte, nu avem perturbări ale pieţei muncii generate de creşterea 
salariului minimal şi venite dinspre oferta de muncă. 

18.6.2. Forma analitică 

Dacă notăm cu  baza de impozitare salarială, cu  creşterea absolută a acesteia ( ), cu 

salariul minimal nominal brut, cu creşterea absolută a acestuia ( ), cu L numărul total 

de salariaţi la nivelul economiei naţionale925, atunci se poate scrie: 

,  unde cu  s-a notat componenta 

nelegală a multiplicatorului bazei de impozitare salariale. Având, însă, în vedere faptul că această componentă 
nelegală a creşterii câştigului salarial nominal brut ca urmare a creşterii salariului minimal nominal brut nu este 
înregistrată contabil, ea nu contează pentru determinarea impactului creşterii salariului minimal926. Aşadar, 

pentru , avem: . 

18.7. Funcţia obligaţiilor bugetare instituţionale 

a) evaluare calitativă 

Funcţia obligaţiilor bugetare instituţionale nu este grevată de comportamente economice ci numai de 
comportamente instituţionale. Este vorba, de fapt, despre impactul ratei de prelevare obligatorie la bugetul 
general consolidat asupra bazei de impozitare salariale. În cadranul II al Figurii 3, este reprezentată această 
rată de prelevare (de mărime 56%).  

b) forma analitică 

Dacă notăm cu  această rată agregată de prelevare obligatorie, atunci variaţia obligaţiilor bugetare 

instituţionale se va putea determina astfel: . 

18.8. Funcţia obligaţiilor bugetare economice 

18.8.1. Evaluare calitativă 

Funcţia obligaţiilor bugetare economice reprezintă funcţia obligaţiilor bugetare instituţionale ajustată cu un 
coeficient de comportament economic. Acest comportament economic se referă atât la angajator cât şi la 
angajat. 

a.1. la nivelul cererii de muncă 

Angajatorul va avea un comportament economic generat de creşterea salariului minimal care ar putea fi 
descris în următorii termeni: 

                                                           
o rigidizare a pieţei muncii, efectul de creştere a salariului de echilibru ar fi vizibil doar dacă această creştere ar conduce la 

un nivel al salariului de echilibru peste nivelul salariului minimal (ceea ce, însă, ar conduce, probabil,la o nouă creştere a 

salariului minimal). Acelaşi raţionament se aplică, mutatis mutandis, în cazul în care s-ar înregistra o creştere netă a ofertei 

de muncă.               
925 Desigur, atât numărul salariaţilor cât şi unii parametri de comportament ar putea fi estimaţi şi pe sectoare sau ramuri 

economice. În acest caz, toate ecuaţiile ar trebui scrise în formă matriceală.  
926Aşa cum am arătat mai devreme, ea este, totuşi, importantă, pentru că indică modul în care variază masa monetară din 

economie ca urmare a creşterii salariului minimal (aspect esenţial pentru determinarea impactului asupra inflaţiei). Se poate 

aprecia că, şi din acest punct de vedere, creşterea salariului minimal este benefică: este posibilă reducerea masei monetare 

din economie ca urmare a scăderii componentei nelegale din structura multiplicatorului bazei de impozitare salariale. Cum, 

însă, studiul de faţă se limitează la identificarea funcţiei de reacţie a veniturilor publice curente economice la variaţia 

salariului minimal şi nu ambiţionează să stabilească impactul creşterii salariului minimal asupra inflaţiei, considerăm că 

ignorarea lui este justificată. 
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1. o tendinţă de a-şi conserva marja de profit, prin dezangajarea unui număr de salariaţi care să-i 
economisească927 cheltuielile suplimentare generate de creşterea salariului minimal928; 

2. o tendinţă de a menţine numărul de salariaţi, acceptând scăderea marjei profitului în mod 
corespunzător. Întrucât acesta este comportamentul pe care-l anticipăm (mai ales pe termen mediu) 
vom face câteva consideraţii suplimentare aici, de natură a-l justifica pe baza raţionalităţii economice 
a angajatorului: 

- angajatorul generic ştie929 că salariul minimal este rigid la scădere, ca urmare va prefera să 
proiecteze strategii pe baza ireversibilităţii acestuia în loc să-i contracareze, în mod inutil, 
consecinţele; 

- angajatorul va prefera să investească economiile potenţiale aferente dezangajării salariaţilor în 
creşterea calificării acestora, pentru a aduce nivelul salariului la nivelul productivităţii marginale a 
muncii930, ceea ce reprezintă, de fapt, o măsură luată în favoarea sustenabilizării profitului 
angajatorului, deci verifică criteriul de raţionalitate a acestuia, pe termen mediu şi lung; 

- neimpozitarea profitului reinvestit va reprezenta, de fapt, sursa de finanţare atât a ne-dezangajării 
salariaţilor cât şi a perfecţionării profesionale a acestora931. De menţionat faptul că angajatorul nu 
poate utiliza întregul impozit aferent profitului reinvestit pentru a achiziţiona tehnologie şi, deci, 
pentru a putea înlocui o parte dintre salariaţi (cel puţin pe termen scurt, acest lucru este imposibil), 
deoarece rata marginală de substituire dintre salariaţi şi capital este încă nefavorabilă. Pentru a 
putea orienta această sursă de finanţare spre achiziţionarea de tehnologie, angajatorul trebuie să 
ridice, mai întâi, calificarea salariaţilor; prin urmare, prima acţiune raţională a acestuia va fi aceea 
de a folosi sursa de finanţare menţionată în primul rând pentru creşterea calificării salariaţilor. 
Această sursă de finanţare a creşterii competitivităţii microeconomice va ghida, după părerea 
noastră, în mod crucial, comportamentul angajatorului relativ la impactul creşterii salariului 
minimal932. 

                                                           
927 Desigur, din punct de vedere analitic, se pot considera diferiţi coeficienţi de reducere a personalului salarial, faţă de 

numărul actual sau faţă de numărul necesar pentru conservarea fondului de salarii. În Figura 3 a fost ignorată o reducere a 

numărului de salariaţi generată de creşterea salariului minimal, pentru a nu afecta înţelegerea logicii generale a reprezentării 

echilibrului macroeconomic în materie. 
928 Aceasta este o ipoteză pur teoretică deoarece aici există o serie de rigidităţi: a) sindicatele salariaţilor s-ar putea opune 

unei asemenea măsuri; b) structura operaţională a organizaţiilor ar putea să nu permită dezangajarea salariaţilor respectivi 

(oricum, nu pe termen scurt), sub sancţiunea scăderii performanţei organizaţiei (cantitativ sau calitativ); c) o asemenea 

măsură ar putea transmite semnale negative pe piaţă, de natură să reducă substanţial valoarea de piaţă a organizaţiei (de 

exemplu, prin scăderea capitalizării bursiere a acesteia). 
929 Această ipoteză de competenţă a angajatorului în materia teoriei economice nu este excesivă, dacă avem în vedere faptul 

că, în economia de piaţă, preceptele teoretice se transmit prin intermediul faptelor empirice cu care angajatorul generic se 

întâlneşte în mod curent. 
930 Aceasta este o condiţie crucială a eficienţei optimale microeconomice. Să notăm cu  profitul organizaţiei, cu  

capitalul, cu  numărul de salariaţi, cu q producţia fizică, cu p preţul mediu de vânzare a output-ului, cu  preţul 

capitalului (de exemplu, rata dobânzii bancare active) şi cu preţul muncii (de exemplu, salariul) la nivelul organizaţiei. 

Atunci , Cum, însă, la nivelul organizaţiei se urmăreşte 

maximizarea profitului, .  Dar  este productivitatea valorică marginală a 

capitalului, iar  este productivitatea valorică marginală a muncii. Q.e.d. 

931 Acesta este unul dintre cele mai puternice argumente care pledează pentru implementarea „la pachet” a celor două 

măsuri instituţionale: creşterea salariului minimal şi neimpozitarea profitului reinvestit în creşterea competitivităţii. De fapt, 

în „pachetul” menţionat ar mai trebui să intre, aşa cum s-a mai menţionat, şi o a treia măsură instituţională :restructurarea 

administrării fiscale, adică vom avea, de fapt, trei măsuri instituţionale simultane. 
932 Din păcate, existenţa contractului colectiv de muncă la nivel naţional introduce o serie de rigidităţi inacceptabile, de 

natură să împiedice angajatorul să-şi optimizeze „funcţia de producţie”. Ca urmare, opinăm că, în „pachetul” legislativ 
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a.1. la nivelul ofertei de muncă 

La nivelul ofertei de muncă funcţia formării obligaţiilor bugetare economice nu este controlabilă (forţa de 
muncă nu are capacitatea instituţională de a ajusta aceste obligaţii bugetare, deoarece acestea sunt reţinute 
la sursă – la nivelul organizaţiei) 

18.8.2. Forma analitică 

Opinăm că, pe termen scurt şi, mai ales, pe baza unui comportament miop933, organizaţia şi-ar putea reduce, 
într-o măsură oarecare, numărul de salariaţi angajaţi, dar, pe măsură ce salariul continuă să crească sau (ceea 
ce este echivalent, din punctul de vedere al comportamentului economic al organizaţiei) pe măsură ce trece 
timpul (creşte cota de piaţă, creşte concurenţa pe piaţă etc.), organizaţia ar putea să încetinească până la 
stopare acest proces şi chiar să-l inverseze934. Să ne reamintim că, de fapt, se produc două fenomene cu acţiune 
contradictorie: a) un fenomen de creştere a costului ca urmare a creşterii costului salarial; b) un fenomen de 
reducere a costului, ca urmare a apariţiei unei surse de finanţare din profit (impozitul neplătit pentru profitul 
reinvestit în creşterea competitivităţii – de exemplu, reinvestit în creşterea calificării profesionale). Cele două 
tendinţe contradictorii vor genera o curbă de gradul 2, convexă, care, credem noi, ar putea fi reţinută pentru 
a modela comportamentul angajatorului relativ la variaţia numărului de salariaţi. Aşadar, conform Figurii 133 
credem că, într-o primă instanţă (pe termen foarte scurt), se va produce o anumită dez-angajare a salariaţilor, 
apoi, după atingerea unui maxim în acest proces, vom asista la o tendinţă inversă, asociată cu creşterea 
economică a organizaţiei: 

                                                           
evocat anterior, ar trebui să intre şi o a patra măsură instituţională: desfiinţarea contractului colectiv de muncă la nivel 

naţional. În felul acesta, raţionalitatea economică va redeveni de tip structural, adică se va alinia la condiţiile concrete 

economice şi sociale din fiecare ramură sau sector economic (parametrii de comportament ai funcţiei de reacţie a veniturilor 

publice curente economice sunt diferiţi pentru diferite ramuri sau sectoare economice). 
933 Prin comportament miop (care se poate întâlni nu numai la nivel macroeconomic dar, mai ales, la nivelul politicilor 

guvernamentale – vezi recentele supralicitări populiste de creştere a salariilor în sectorul bugetar) se înţelege acel 

comportament care ignoră aspectele de sustenabilitate (de exemplu, privesc doar termenul scurt, sau privesc numai un 

impact nemijlocit etc.) 
934 În studiul de faţă nu vom lua în considerare cazul inversării procesului, deşi el este perfect verosimil, ci vom trata doar 

situaţiile care iau în considerare un coeficient subunitar al variaţiei numărului de salariaţi (adică o scădere a numărului 

respectiv). 
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Figura 133. Variaţia (parabolică) a coeficientului de dezangajare a salariaţilor 

Pe baza proprietăţilor grafice ale funcţiei de dez-angajare a salariaţilor, ca reacţie la creşterea salariului 
minimal, aşa cum sunt ele reprezentate în Figura 133, se poate stabili ecuaţia acestei funcţii: 

, unde s-a făcut următoarea notaţie: 

. Pentru necesităţile formale care urmează, vom nota, pentru simplificarea 

scrierii: 935. 

Ca urmare, funcţia de reacţie a obligaţiilor bugetare economice la variaţia salariului minimal va fi: 

. 

18.9. Funcţia încasărilor bugetare prezumate 

18.9.1. Evaluare calitativă 

Prin încasări bugetare prezumate înţelegem valoarea încasărilor veniturilor publice curente economice 
ajustate cu gradul de colectare. Până în acest moment s-a presupus, în mod implicit, faptul că gradul de 
colectare este de 100%. În realitate, o calitate slabă a administrării fiscale936 poate conduce la un grad de 
                                                           
935 Se verifică imediat natura concavă a funcţiei h, relative la sistemul de coordonate „salariu minimal – coeficient de 

reducere a numărului de salariaţi”: . Cum , prin definiţie, ar trebui să avem şi . 

Într-adevăr, să observăm că m este o funcţie de ordinul 2, care are discriminantul , 

ceea ce înseamnă că păstrează semnul coeficientului lui  pe tot domeniul de valori. Cum acest semn este pozitiv, avem 

. Prin urmare, semnul algebric al derivatei parţiale de ordinul 2 este negativ, deci avem o parabolă concavă (adică 

o parabolă care admite un maxim). 
936 Calitatea slabă a administrării fiscale se poate referi atât la aspecte organizatorice, procedurale, de dotare tehnologică 

sau informatică etc., cât şi la aspecte legate de calitatea personalului implicat (competenţă profesională, probitate morală 

etc.) 
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colectare subunitar. Opinăm, totuşi, că administrarea fiscală va putea deveni mai eficientă pe măsură ce 
obligaţiile bugetare instituţionale cresc, urmare a creşterii salariului minimal, datorită creşterii concomitente 
a costului de oportunitate al neîncasării veniturilor publice curente economice. Cu alte cuvinte, costul evaziunii 
fiscale (din perspectiva guvernamentală) creşte pe măsura creşterii ponderii veniturilor publice curente 
economice în PIB. 

18.9.2. Forma analitică 

Dacă vom nota cu  gradul de colectare937 (sub formă de coeficient) al veniturilor publice curente economice, 
atunci funcţia de reacţie a încasărilor bugetare prezumate la variaţia salariului minimal este: 

 

Aceasta este funcţia de reacţie finală (funcţie unifactorială, de gradul 4) care leagă în mod nemijlocit salariul 
minimal de variaţia încasărilor bugetare. 

Făcând înlocuirile, conform celor precizate anterior, obţinem:  

 

unde  

În legătură cu parametrii funcţiei de reacţie putem spune următoarele: 

 : se estimează pe baza seriilor statistice existente, deşi poate fi stabilit şi pe baza opiniei de expert, 
având în vedere întreaga fenomenologie economică antrenată de creşterea salariului minimal nominal 
brut; 

 : se estimează pe baze simultan instituţionale şi statistice (empirice); la nivelul anului 2008 este 
1,075;  

 : este un parametru instituţional cu valoare numerică cunoscută; valoarea lui la nivelul anului 2008 

este 0,56; 

 : se estimează pe baza opiniei de expert938; 

 : se estimează pe baza datelor instituţionale şi a seriilor statistice disponibile; 

 N: se estimează pe considerente statistice; 

                                                           
937 Să notăm faptul că gradul de colectare poate fi şi supraunitar, atunci când se recuperează obligaţii bugetare istorice, aşa 

încât încasările efective la bugetul public depăşesc încasările din obligaţiile curente (adică depăşesc încasările bugetare 

prezumate). Avem, aici, o problemă de structură, pe care nu o discutăm: de exemplu, este posibil ca, pe perioade 

determinate, să avem încasări efective la bugetul public mai mari decât încasările bugetare prezumate şi, totuşi, să avem 

restanţe la obligaţiile bugetare curente (cu alte cuvinte recuperarea obligaţiilor bugetare istorice este mai mare decât 

„naşterea” de obligaţii bugetare curente neachitate). Se pune întrebarea: avem, în realitate, un grad de colectare supraunitar 

sau subunitar? După cum se vede, răspunsul nu este tocmai evident. 
938 Opiniile de expert sunt utilizate mai ales pentru prognozarea valorii unor parametri. 
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 t: se estimează pe baza opiniei de expert; 

 L: se estimează pe baza seriilor statistice disponibile şi se ajustează cu opinia de expert; 

 : este un parametru instituţional, valoarea lui la nivelul anului 2008 este 540; 

 : se estimează pe baze statistice. 
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19. ASUPRA SALARIZĂRII UNITARE ÎN SISTEMUL PUBLIC 

19.1. Sfera problemei 

 prin domeniu public se înţelege: 

- sectorul public: sectorul creator de bunuri şi servicii publice939 

- domeniul privat al statului: domeniul, aflat în proprietatea statului, care creează bunuri şi servicii 
private940 

 prin salarizare în domeniul public se înţelege stabilirea nivelului nominal brut lunar al câştigului salarial 
pentru categoriile de angajaţi care sunt remuneraţi din banul public: 

- funcţionari publici 

- angajaţi ai entităţilor publice (autorităţi, agenţii, institute etc.) care nu au calitatea de funcţionari 
publici 

- angajaţi contractuali în domeniul privat al statului 

19.2. Conţinutul problemei 

Problema de rezolvat constă în elucidarea următoarelor şase chestiuni, cu privire la salarizarea în domeniul 
public în România: 

a. care este ancora la care se raportează atât nivelul de salarizare la un moment dat cât şi dinamica 
acestui nivel, în domeniul public? 

b. cum trebuie stabilit ecartul dintre nivelul minim şi nivelul maxim al salarizării în domeniul public? Ar 
trebui ca acesta să fie unic pe domeniul public sau diferenţiat pe categorii profesionale? 

c. cum se diferenţiază (ce criterii ar putea sta la baza acestei diferenţieri) nivelurile de salarizare dintre 
categoriile profesionale ale domeniului public? 

d. ar trebui să fie avut în vedere un benchmark în stabilirea celor de mai sus? Care ar putea fi acest 
benchmark şi cum poate fi realizată expresia lui echivalentă pentru România? 

e. care ar putea fi metoda concretă de a stabili nivelurile de salariu din domeniul public? 

f. cum ne putem asigura că propunerea este consistentă simultan cu revendicările justificate ale 
categoriilor profesionale din domeniul public şi cu prezervarea stabilităţii financiare şi a creşterii 
economice sustenabile? 

19.3. Asupra ancorelor salarizării în domeniul public 

În mod evident, salarizarea în domeniul public trebuie să se supună aceloraşi constrângeri macroeconomice 
care operează şi în sectorul privat. Aceasta, cel puţin din următoarele motive: 

- masa monetară aferentă câştigurilor salariale din domeniul public joacă acelaşi rol din perspectiva 
cererii agregate interne ca orice altă masă monetară; în acest context, impactul variaţiei acesteia este 
similar cu impactul variaţiei oricărei mase monetare; 

- o mare parte din masa monetară aferentă câştigurilor salariale din domeniul public (funcţionarii publici 
şi angajaţii entităţilor publice, care nu sunt funcţionari publici) provine din prelevări obligatorii (directe 
şi indirecte) efectuate de stat asupra tuturor contribuabililor. Ca urmare, nivelul şi dinamica acesteia 

                                                           
939 Bunurile şi serviciile publice sunt bunuri care se distribuie în afara pieţei (externalităţi pozitive create de stat), adică în 

mod gratuit (desigur, facem abstracţie, aici, de „preţul” plătit pentru ele, în mod impersonal, sub forma impozitelor). 

Bunurile şi serviciile publice satisfac nevoi colective, nu se adjudecă prin mijloace concurenţiale iar consumul lor nu 

diminuează oferta de bunuri publice. În Anexa1  este prezentat un model abstract de determinare a dimensiunii optime a 

guvernului (adică a ponderii bunurilor publice în totalul ofertei interne). 
940 Bunurile şi serviciile private se distribuie prin piaţă. Bunurile şi serviciile private satisfac nevoi individuale, se adjudecă 

prin mijloace concurenţiale, iar consumul lor diminuează oferta de bunuri private. 
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nu poate (şi asta, în primul rând, din considerente de sustenabilitate) să se situeze peste capacitatea 
de regenerare a ei; 

- echitatea941  distribuţiei venitului naţional reclamă o corelare judicioasă, raţională, între salarizarea din 
sectorul privat şi salarizarea din domeniul public942. 

Pe baza considerentelor de mai sus, ne vom pronunţa asupra necesităţii a două ancore: a) ancora de nivel a 
salarizării în domeniul public; b) ancora de dinamică a salarizării în domeniul public. 

(a) ancora de nivel 

Ancora de nivel se referă la anvelopa salarială a domeniului public şi este reprezentată de un coeficient de 
proporţionalitate cu consumul final public. Să notăm cu N numărul salariaţilor din domeniul public, cu  

coeficientul de proporţionalitate cu consumul final public, cu  câştigul salarial mediu nominal brut anual în 
domeniul public. Atunci, anvelopa salarială a domeniului public, notată cu , va fi:  

                                                                                                  (1) 

unde cu  s-a notat ponderea consumului final public în PIB. Aşa cum vom vedea, anvelopa salarială reprezintă 

limita maximă pe care, la un moment dat, o poate atinge remunerarea în domeniul public. 

Dacă notăm cu  un coeficient al adaosurilor legale la salariul mediu nominal brut anual943, atunci anvelopa 
salarială devine: 

                                                                                                                       (2) 

unde cu  s-a notat salariul mediu nominal brut anual. De aici rezultă: 

                                                                                                                            (3) 

Este adevărat că, în câştigul salarial mediu nominal brut lunar (sau anual, după caz), intră şi o serie de alte 
adaosuri acordate de către angajator, dar acestea sunt de natură contractuală sau accidentală (premii, 
bonusuri diverse etc. care nu sunt impuse prin lege). Desigur că şi acestea vor mări anvelopa salarială despre 
care vorbim. Din raţiuni de acurateţe metodologică, se poate estima un coeficient (pe baza seriilor de timp 
existente) care să ajusteze câştigul salarial şi din acest punct de vedere. Să notăm cu  un asemenea 
coeficient944. Atunci, vom avea: 

                                                                                                                       (4) 

Relaţia (4) este importantă din două puncte de vedere: 

a. punctul de plecare este anvelopa salarială posibilă945 ( ); 

                                                           
941 Principiu (specific poziţiei politice de centru-dreapta) care îmbină cele două criterii distribuţionale: meritocraţia şi justiţia 

socială. De fapt, avem aici faimoasele criterii distribuţionale care au fost recunoscute de filosofia socială încă de la Aristotel: 

a) justiţia distribuţională (care se referă la modul în care statul realizează distribuţia venitului); b) justiţia comutativă (care 

se referă la modul în care contractul – de orice fel, inclusiv contractul social – realizează distribuţia venitului). 
942 Nu poate fi vorba, desigur, despre nici o condiţionare de tip normativ juridic aici, ci ne referim doar la o corelare între 

valoarea adăugată adusă la formarea venitului naţional şi partea care se distribuie din acesta din urmă. 

943 Relaţia de calcul este: , unde: CSMNBL (c) este câştigul salarial mediu nominal brut lunar/anual,  

SMNBL (s) este salariul mediu nominal brut lunar/anual. 
944 Acest coeficient este supraunitar şi va ajusta anvelopa salarială. Determinarea lui se va face fie prin evaluarea statistică 

a seriilor de timp existente fie prin opinie de expert. Pentru moment considerăm că este inclus în coeficientul . 
945 Predicatul de posibilitate se referă la acel nivel al anvelopei salariale care asigură creşterea economică sustenabilă, fără 

şocuri destabilizatoare la nivelul macro-financiar (cu alte cuvinte, care asigură funcţionarea binomului creştere-stabilitate). 

Să nu uităm că procesul de convergenţă economică cu UE presupune exact aceste două ingrediente: creştere economică  

(care asigură convergenţa reală), stabilitate financiară (care asigură convergenţa nominală). 
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b. leagă, în mod cauzal, mărimea salariului de mărimea PIB, ceea ce este de natură să asigure asupra 
sustenabilităţii creşterilor salariului mediu nominal brut lunar; 

c. reclamă, ca punct de plecare în determinarea posibilităţii de creştere a salariului mediu nominal brut 
lunar, anvelopa salarială, ceea ce este de natură să asigure asupra prezervării corelaţiilor 
macroeconomice fundamentale, îndeosebi a celor care sunt factori cauzali sau condiţionali pentru 
fenomenul inflaţionist (deci, implicit, pentru nivelul de trai şi calitatea vieţii). 

(b) ancora de dinamică de ordinul I 

Ancora de dinamică se referă la salariul mediu nominal brut lunar şi este reprezentată de productivitatea medie 

a muncii calculate la nivelul societăţii: , unde cu  s-a notat productivitatea medie a muncii la 

nivelul economiei naţionale, cu PIB s-a notat produsul intern brut (oferta internă), iar cu PO s-a notat populaţia 
ocupată. Cu alte cuvinte, este imperios necesar ca rata de creştere a salariului mediu nominal în domeniul 

public ( ) să fie cel mult egală cu rata productivităţii medii a muncii calculate la nivelul societăţii, adică:  

                                                                                                                                      (5) 

Este uşor de arătat faptul că folosirea inegalităţii pe baza indicilor celor doi indicatori este echivalentă cu 
folosirea inegalităţii pe baza ratelor. Din (1) obţinem concluzia calitativă că ancora de dinamică cere ca salariul 
mediu nominal brut să fie inelastic în raport cu productivitatea medie a muncii la nivelul societăţii: 

                                                                                       (6) 

unde cu  s-a notat elasticitatea salariului mediu nominal brut în raport cu productivitatea medie a 

muncii la nivelul societăţii.  

(c) ancora de dinamică de ordinul II 

Ancora de dinamică de ordinul II se referă tot la salariul mediu nominal brut lunar şi este reprezentată de 
inflaţie (rata preţului mediu pe economie). Combinarea dintre cele două ancore de dinamică ar putea conduce 
la corelarea dinamicii salariului mediu nominal brut lunar cu dinamica productivităţii reale a muncii pe 
economie. 

Stabilirea ratei de creştere a salariului mediu nominal brut lunar/anual se va face conform următorului algoritm 
(schemă logică) (Figura 134): 
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Figura 134. Algoritmul de stabilire a noului nivel al salariului mediu nominal brut pentru domeniul public 
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Unele declaraţii pregătitoare 

1. Nu este vorba despre o salarizare unică ci despre o salarizare unitară (sau, ceea ce este acelaşi lucru, 
despre o lege unică a salarizării în domeniul public); 

2. Caracterul unitar al salarizării în domeniul public nu se face la nivelul câştigului salarial nominal brut 
lunar ci la nivelul salariului de bază nominal brut lunar – activităţi din aceeaşi clasă sunt remunerate 
cu acelaşi salariu de bază nominal brut lunar; 

3. Diferenţa maximă (exprimată în coeficient de multiplicare) dintre salariul de bază minim şi cel maxim 
este de 1:8946; 

4. Diferenţa maximă (exprimată în coeficient de multiplicare) dintre câştigul salarial minim şi cel maxim 
este de 1:12; 

5. Salariul de bază nominal brut lunar este inelastic în raport cu productivitatea medie nominală a muncii 
la nivel naţional; 

6. Determinarea nivelurilor absolute ale salariului de bază nominal brut lunar se face pe baza anvelopei 
salariale din domeniul public; 

7. Ierarhizarea nivelurilor de salarizare între clasele de activităţi reprezintă o”transpunere”la scară a 
ierarhizării medii la nivelul statelor membre; 

8. Dezbaterea publică asupra salarizării unitare în domeniul public trebuie limitată la lista 
sporurilor/adaosurilor specifice fiecărei clase de activităţi (nivelul salariului de bază nominal brut lunar 
se determină prin mijloace de tip logic sau matematic, pe principii de sustenabilitate a bugetului 
public)947; 

9. Criteriul de fundamentare a ecartului la nivelul salariului de bază nominal brut lunar este semnificaţia 
socială a activităţii (importanţa, relevanţa şi responsabilitatea implicată). 

19.4. Asupra unicităţii grilei de salarizare în domeniul public 

Oare grila de salarizare trebuie să fie unică sau diferenţiată, pe diferite categorii profesionale din domeniul 
public?. Această întrebare (legitimă) trimite la o chestiune crucială în materie şi anume la chestiunea 
importanţei sociale a muncii fiecărei asemenea categorii profesionale. Este activitatea unei categorii 
profesionale din domeniul public mai importantă decât a altora? Dacă da, cum (cu ce procedură) stabilim 
ierarhia de importanţă şi, mai ales, după ce criterii. Întrucât problema criteriilor de diferenţiere inter-categorii 
profesionale va fi abordată mai jos, în acest paragraf o vom aborda doar pe cea unicităţii vs diferenţierii grilei 
de salarizare între categorii profesionale în interiorul domeniului public. 

Soluţia pe care o propunem se bazează pe următoarele „teze”: 

1. nu există nici un criteriu teoretic care ar putea stabili ierarhia de importanţă dintre categoriile 
profesionale în interiorul domeniului public; 

2. un eventual criteriu empiric948 ar fi extrem de disputabil (şi, foarte probabil, ar fi legat de culoarea 
politică a partidului de guvernământ, adică de modelul său economic şi social – ceea ce-i conferă un 
neajuns esenţial: contextualitatea ideologică) 

3. orice criteriu, chiar unul acceptat prin consens, ar avea conotaţii negative, de natură morală şi 
filosofică, inadmisibile într-o societate democratică; 

                                                           
946 Nivelul minim se referă la clasa de activităţi B2 (vezi mai jos), iar nivelul maxim se referă la clasa de activităţi A1 (vezi 

mai jos). Aşadar, ecartul se referă la salarizarea celor două clase de activităţi din domeniul public. 
947 Exagerarea dezbaterii publice (adică creşterea caracterului contractual al proiectului legii unice a salarizării în domeniul 

public) poate conduce la nesustenabilitatea implementării proiectului, ca urmare a faptului că fiecare reprezentant 

instituţional al societăţii civile va avea în vedere exclusiv interesul sectorial reprezentat, în timp ce sustenabilitatea este o 

chestiune care priveşte nivelul naţional (sustenabilitatea este responsabilitatea guvernului, nu a reprezentanţilor societăţii 

civile, deoarece sustenabilitatea constituie, de fapt, cel mai important bun public pe care trebuie să-l producă şi să-l 

distribuie sectorul public). 
948 Acesta ar putea fi stabilit, de exemplu, de comun acord în „triunghiul” instituţional clasic: guvern, sindicate, patronate.  
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4. categoriile profesionale din interiorul domeniului public sunt importante pentru societate din puncte 
de vedere care nu se intersectează între ele949; 

5. pe baza celor de mai sus, trebuie să se considere că toate categoriile profesionale din interiorul 
domeniului public sunt egal950 de importante pentru societate, tocmai pentru că nu poate fi găsită nici 
o pereche de astfel de categorii care să poată fi comparate sub acelaşi raport; 

6. egalitatea a-criterială de mai sus este limitată la nivelul salariului de bază (dacă vorbim despre 
domeniul public ca întreg, putem spune că este limitată la nivelul salariului mediu nominal brut 
lunar/anual); 

7. rezultă, aşadar, concluzia că diferenţierea între categoriile profesionale în interiorul domeniului public 
se va face nu la nivelul salariului de bază ci la nivelul câştigului salarial; 

8. diferenţierea menţionată mai sus se referă la diferenţierea prevăzută de lege (cu alte cuvinte, 
adaosurile la salariul de bază, pe categorii profesionale, vor fi stabilite prin normă legală); 

9. anvelopa salarială specifică fiecărei categorii profesionale în interiorul domeniului public va conţine şi 
diferenţieri inter-categorii profesionale a-legale (contractuale, accidentale etc.); 

S-ar părea că, prin cele de mai sus, nu s-a făcut altceva decât să se mute problema stabilirii ierarhiei de 
importanţă a diferitelor categorii profesionale din interiorul domeniului public (problemă insolubilă, cum s-a 
arătat) la cea a stabilirii criteriilor de diferenţiere a adaosurilor la salariul de bază, pe categorii profesionale, cu 
alte cuvinte nu s-a identificat o soluţie ci s-a propus un subterfugiu. În realitate, opinăm că s-a identificat, de 
fapt, o soluţie practicabilă la prima problemă, din următoarele considerente: 

a. categoriile profesionale din interiorul domeniului public sunt, într-adevăr, incomensurabile sub 
raportul importanţei lor sociale, dar sunt perfect comensurabile sub raportul specificului lor; 

b. deşi „lista” de specificităţi profesionale sau general-sociale va fi stabilită tot în „triunghiul” instituţional 
evocat mai sus, nu se va mai pune problema obiecţiilor ireductibile din partea actorilor decidenţi, 
deoarece argumentele aduse în apărarea acestor specificităţi vor fi, de regulă, irefutabile951; 

c. va exista o anumită „echilibrare” globală între categoriile profesionale, sub aspectul coeficientului , 
rezultată tocmai din specificitatea ireductibilă a fiecărei categorii profesionale din interiorul 
domeniului public; aceasta va genera acceptabilitatea şi, deci, consensul. 

Prin urmare, dacă notăm cu T numărul categoriilor profesionale distincte din interiorul domeniului public şi cu 
„i” un contor care numără aceste categorii profesionale (i = 1,2,…, T), atunci vom avea următorul vector 

(transpus) cu privire la coeficientul : . Dacă notăm cu  numărul adaosurilor legale la 

salariul de bază pentru fiecare categorie profesională „i”, atunci vom avea următoarea matrice a adaosurilor 
la salariul de bază: 

 

Desigur, în mod similar se poate scrie matricea adaosurilor a-legale (contractuale, accidentale): 

                                                           
949 Cu alte cuvinte, aceste categorii profesionale nu pot fi comparate sub acelaşi raport, în mod absolut. 
950 Evident, această egalitate este una de tip a-criterial. Se poate spune că avem de-a face cu o egalitate praxiologică. 
951 Cu excepţia cazurilor în care se exagerează sau se abuzează. Pornim de la ipoteza că actorii din „triunghiul” instituţional 

guvern-sindicate-patronate sunt responsabili şi rezonabili. În această ipoteză, fiecare categorie profesională din interiorul 

domeniului public are una sau câteva „poziţii dominante” pe anumite specificităţi. De exemplu, sporul de risc ar putea fi 

specific inspectorului fiscal din Garda Financiară dar e greu de presupus că ar putea fi acceptat pentru cadrele didactice, 

ş.a.m.d. 
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Desigur, este posibil ca unele adaosuri de la o categorie profesională să se regăsească la una sau mai multe 
dintre celelalte categorii, fie în acelaşi cuantum, fie la cuantumuri diferite. De exemplu, adaosul care se referă 
la vechimea în muncă/activitate are trebui să se regăsească, atât la nivel nominal (adică, să existe acel adaos) 
cât şi la nivelul cuantumu-ului (adică, de exemplu, ca procent din salariul de bază), la toate categoriile 
profesionale din interiorul domeniului public.  

Prin urmare, câştigul salarial pentru categoria profesională „i” din domeniul public se va determina astfel:  

                                                                                    (7)952 

19.5. Asupra logicii de stabilire a ecartului de salarizare (nivel minim – nivel maxim) 

Să observăm, mai întâi, faptul că această problemă nu este altceva decât o reluare, în cadrul unei categorii 
profesionale date, a problemei anterioare puse în cadrul domeniului public ca atare. Cu alte cuvinte, ni se cere 
să stabilim o ierarhie de importanţă a muncii a fiecărei sub-categorii profesionale în cadrul unei categorii 
profesionale date. Din raţiuni de consecvenţă logică, ar trebui să constatăm faptul că problema este insolubilă. 
Din fericire, lucrurile nu stau aşa. Motivul pentru care lucrurile stau diferit este acela că, în interiorul unei 
categorii profesionale date, importanţa activităţii specifice poate fi ierarhizată, dat fiind numitorul comun al 
tuturor acestor activităţi specifice: profesia în cauză.  

Vom propune următoarea mulţime de clase abstracte de activităţi, în interiorul oricărei categorii profesionale 
din domeniul public, clase care pot ierarhizate sub aspectul importanţei lor în interiorul categoriei profesionale. 
Asupra criteriului care descrie importanţa menţionată (adică asupra criteriului care ierarhizează clasele de 
activităţi în interiorul oricărei categorii profesionale) vom reveni imediat. 

Considerăm că în domeniul public funcţionează 2 categorii de clase de activităţi: a) clase de activităţi proprii; 
b) clase de activităţi comune. În prima categorie putem identifica 4 clase distincte de activităţi (A1, A2, A3, A4), 
iar în cea de-a doua categorie putem identifica 2 clase distincte de activităţi (B1, B2).  

Considerăm că clasele de activităţi din cea de-a doua categorie trebuie tratate ca fiind de importanţă 
(relevanţă) comună, la nivelul societăţii, deci ca „meritând aceeaşi grilă de salarizare publică”. 

Prima categorie: 

1. clasa activităţilor de proiectare – A1 

 obiectiv: elaborarea viziunii, misiunii, strategiei, etc. pentru categoria profesională 

 activităţi generice: activităţi de proiectare şi coordonare la nivel guvernamental 

2. clasa activităţilor de excelenţă – A2 

 obiectiv: asigurarea progresului ştiinţific, profesional şi practic pentru categoria profesională 
(inclusiv prin integrarea acesteia în cadrul european şi internaţional) 

 activităţi generice: activităţi de cercetare ştiinţifică-inovare-dezvoltare tehnologică, activităţi de 
transfer cultural953 şi tehnologic, activităţi de pionerat, activităţi trans-disciplinare, activităţi de 
standardizare 

3. clasa activităţilor de mentenanţă – A3 

                                                           

952 Aşa cum am stabilit mai sus,  nu depinde de „i” (sau, ceea ce este acelaşi lucru: pentru  s = h(i), ). 

953 Învăţământul, de exemplu, intră în categoria activităţilor de transfer cultural. 
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 obiectiv: asigurarea performanţei şi calităţii operaţionale a categoriei profesionale 

 activităţi generice: activităţi de management general şi special, activităţi de asigurare a calităţii, 
activităţi de control (inspecţie, audit, control intern etc.) 

4. clasa activităţilor standard (de rutină) – A4 

 obiectiv: asigurarea operaţionalizării efective, în plan social,  a rolului şi funcţiilor categoriei 
profesionale 

 activităţi generice: toate activităţile conforme cu normele de înfiinţare, statutele, regulamentele 
şi alte documente de descriere a funcţionării categoriei profesionale 

A doua categorie: 

5. clasa activităţilor suport de bază – B1 

 obiectiv: asigurarea administrativă a funcţionării categoriei profesionale 

 activităţi generice: activităţi de gestionare financiară, activităţi de gestionare a personalului, 
activităţi de LLL954 

6. clasa activităţilor suport conexe – B2 

 obiectiv: asigurarea administrării generale a entităţilor care implementează categoria profesională 

 activităţi generice: activităţi de logistică generală, activităţi de asigurare a securităţii 

Propunem ca ierarhizarea salariului de bază în cadrul celor 6 clase de activităţi să se facă în felul următor: 

 clasa de activităţi B2 va reprezenta, în mod convenţional, nivelul 1 de salarizare955. Din raţiuni de 

unitate terminologică vom nota coeficientul de multiplicare al acestei clase cu . Aşadar, avem 

 

 celelalte clase de activităţi, considerate în sensul invers al numerotării lor naturale, vor avea coeficienţi 
de multiplicare după cum urmează: 

- clasa B1: coeficientul  

- clasa A4: coeficientul  

- clasa A3: coeficientul  

- clasa A2: coeficientul  

- clasa A1: coeficientul  

Aşadar, pe baza logicii propuse mai sus, între limita minimă şi limita maximă a salariului de bază din fiecare 

categorie profesională va exista un raport de . Totuşi, ierarhizarea nu va fi de tip liniar ci de tip 

logistic956 (Figura 135).  

                                                           
954 Long Life Learning. 
955 Valoarea efectivă, monetară, se va stabili, desigur, prin proceduri asupra cărora nu este important să ne pronunţăm în 

acest punct al discuţiei. 
956 Cum se ştie, pentru fenomenele şi procesele economice şi sociale, curba logistică pare a surprinde cu cea mai mare 

acurateţe dinamicele specifice. 
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Figura 135. Ierarhizarea valorilor monetare ale multiplicatorilor salarizării în domeniul public 

(În Anexa 2 se prezintă un exemplu concret de ierarhizare a salariilor de bază, pe cele 6 clase de activităţi 

(trepte), presupunând un raport ).  

Aşadar, dacă notăm cu  multiplicatorul salarial din UE (media UE) dintre clasa de activităţi echivalentă cu 

clasa A1 de mai sus şi clasa de activităţi echivalentă cu clasa B2 de mai sus (care ar avea o valoare unitară a 
multiplicatorului), obţinem valoarea plafonului necesar construcţiei funcţiei logistice care să redea valorile 
intermediare ale celorlalţi multiplicatori salariali, adică vom avea funcţia logistică: 

 

unde cu x s-a notat o valoarea numerică de evocare a clasei de activităţi957. 

Funcţia logistică asigură o creştere accelerată a ecartului dintre salariile de bază la nivelul claselor de activităţi 
„inferioare” şi o creştere încetinită a acestui ecart la nivelul claselor de activităţi „superioare”. 

19.6. Asupra benchmark-ului grilei de salarizare în domeniul public 

În stadiul actual al cercetării din România este dificil şi extrem de disputabil să se stabilească în mod nemijlocit 
valoarea monetară a coeficientului 1 de salarizare de bază (clasa de activităţi B2). De aceea, pentru moment, 
propunem ca benchmark-ul pentru această valoare să fie reprezentat de media europeană în materie. 

Procedura efectivă de stabilire a valorii monetare a coeficientului 1 de salarizare ar putea fi următoarea: 

- determinarea echivalentului, la nivelul mediei europene958, a salariului de bază aferent clasei de 

activităţi echivalente cu clasa B2 de activităţi: ; 

- determinarea PIB/loc., la nivelul mediei europene: ; 

- determinarea PIB/loc. la nivelul României: ; 

                                                           
957 Pentru simplificare, putem avea . 
958 Un mod mai specific de a determina benchmark-ul în cauză ar fi acela de a calcula media aritmetică a acestei valori 

pentru statele membre ale UE care sunt relativ comparabile cu România sub aspect economic, instituţional etc. Această 

selecţie, însă, pune mai multe probleme metodologice decât rezolvă. În plus, având în vedere procesul de convergenţă 

economică reală a României cu UE, pare justificat să folosim media tuturor statelor membre ale UE. 
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- determinarea unui coeficient de echivalare: ; 

- determinarea valorii monetare a salariului de bază, pentru clasa de activităţi B2, pentru 

România: ; 

- determinarea valorii monetare pentru celelalte clase de activităţi, pe baza multiplicatorilor 
salariali furnizaţi în paragraful anterior: 

 pentru clasa B1:  

 pentru clasa A4:  

 pentru clasa A3:  

 pentru clasa A2:  

 pentru clasa A1:  

Pentru determinarea câştigului salarial, se aplică adaosurile legale (şi, dacă este posibil, o estimare a celor a-
legale, conform relaţiei (7)). 
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Anexa 1. Determinarea dimensiunii optime a sectorului public în economie 

 

Figura 136 

unde s-au făcut următoarele notaţii: 

: oferta de bunuri publice 

: oferta de bunuri private 

Anexa 2. Simularea ierarhizării salariului de bază959 

 

Figura 137 

20. CONTABILITATE ŞI EVAZIUNE FISCALĂ 

20.1. Informaţia contabilă şi informaţia financiară 

Informaţia financiară este informaţia care reflectă, în expresie monetară (sau, deseori, în expresie 
adimensională) circuitul valoric la nivelul organizaţiei. Circuitul valoric se poate referi atât la activitatea internă 

                                                           

959 Funcţia logistică utilizată a fost: , unde x = 1 pentru B2, x = 2 pentru B1, x = 3 pentru A4, x = 4 

pentru A3, x = 5 pentru A2 şi x = 6 pentru A1.  
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propriu-zisă a organizaţiei (ceea ce analiştii numesc black-box) cât şi la interfaţa organizaţiei cu mediul său 
extern: intrări, respectiv ieşiri. Până aici nu există diferenţe între informaţia de tip contabil şi informaţia de tip 
financiar, ambele categorii de informaţii vizând acelaşi subiect. Diferenţa notabilă dintre cele două categorii 
de informaţie apare atunci când examinăm stadiul procesului economic reflectat de fiecare asemenea 
categorie de informaţii. În acest sens, trebuie precizat faptul că, aşa cum s-a arătat şi mai sus, informaţia 
contabilă se referă exclusiv la stadiul primar al fenomenelor şi proceselor care se produc la nivelul organizaţiei, 
în timp ce informaţia financiară are o sferă mai largă: ea se poate referi şi la semnificaţia, pentru managementul 
organizaţiei, sau pentru shareholders ori pentru stakeholders, a valorilor numerice ale informaţiei în cauză. În 
acest sens, informaţia financiară poate fi şi de tip derivat (secundar). În plus, informaţia financiară poate avea 
şi un caracter relativ independent de activitatea propriu-zisă a organizaţiei: de exemplu, se poate referi la cota 
de piaţa a acesteia (care depinde nu numai de activitatea sau de performanţa organizaţiei în cauză, dar şi de 
activitatea şi performanţa concurenţilor organizaţiei), sau la surse de finanţare externă etc. Sintetizând cele de 
mai sus, se poate afirma că orice informaţie contabilă este o informaţie financiară, dar nu orice informaţie 
financiară este o informaţie contabilă. Din punct de vedere sinoptic, relaţia dintre informaţia contabilă şi 
informaţia financiară poate fi reprezentată ca în Figura 138: 

 

Figura 138. Raportul informaţie contabilă – informaţie financiară (aspectul structural) 

De altfel, în analiza economico-financiară a organizaţiei, după sintetizarea informaţiei contabile sub forma 
bilanţului contabil, în scopul extinderii şi adâncirii analizei, se întocmeşte aşa-numitul bilanţ financiar, care 
reprezintă o reaşezare a poziţiilor din bilanţul contabil după criterii de analiză pur financiară. 

În practică nu se face, totuşi, o distincţie atât de netă între informaţia de tip contabil şi informaţia de tip 
financiar. În plus, analiştii pot lua în calcul şi informaţii economice non-financiare: de exemplu, situaţia pieţei 
muncii sau cea a resurselor de materii prime etc. De asemenea, în analiza şi decizia managerială sunt luate în 
calcul şi informaţii de tip non-economic: situaţia reglementărilor în materie, evoluţia instituţională etc. Totuşi, 
informaţia financiară, în cadrul căreia se detaşează informaţia contabilă, constituie principala „materie primă” 
în identificarea şi evaluarea cazurilor de evaziune fiscală sau de fraudă fiscală. Pe baza celor precizate aici, 
relaţia dintre informaţia de tip contabil şi informaţia de tip financiar mai poate fi reprezentată ca în Figura 139: 

Informaţie fiscală
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Figura 139. Raportul informaţie contabilă – informaţie financiară (aspectul funcţional) 

20.2.  Utilitatea informaţiei financiare 

Informaţia financiară (şi, desigur, specia ei cea mai importantă, informaţia contabilă) are rolul esenţial în 
monitorizarea, analiza, evaluarea  şi ajustarea activităţii şi performanţei organizaţiei economice.  

Utilitatea informaţiei financiare poate fi privită atât din punct de vedere al dimensiunii ei „optime” în sistemul 
organizaţiei economice cât şi sub aspectul funcţiilor ei practice în managementul organizaţiei în cauză. 

Mai întâi, primul aspect. 

Utilitatea informaţiei financiare nu poate fi analizată în afara analizei costului de procurare960 a informaţiei în 
cauză, această utilitate fiind, de fapt, o utilitate condiţionată de cost. Aşadar, şi aici ajungem la noţiunea de 
randament sau la noţiunea de optim al informaţiei financiare. Poate exista atât o situaţie de subinformare 
financiară a managementului organizaţiei961 şi a stakeholders962 cât şi o situaţie de suprainformare. Deşi, la 
prima vedere, suprainformarea asigură redundanţa necesară pentru depistarea la timp a potenţialului sau a 
efectivităţii cazurilor de evaziune sau fraudă fiscală, aici apar două probleme extrem de importante: a) prima 
dintre ele este problema costului asigurării suprainformării: este evident că acesta va fi aşa de mare încât  
beneficiul net al situaţiei va fi negativ; b) a doua dintre ele este mult mai gravă: suprainformarea poate să 
escamoteze tocmai fenomenul pe care ar fi trebuit să-l releve: evaziunea sau frauda fiscală. Aceasta se poate 
întâmpla ca urmare a faptului că surplusul de informaţie poate fie să contracareze relevanţa informaţiei strict 
suficiente pentru identificarea cazurilor de nelegalitate menţionate, fie să arunce în derizoriu o informaţie care, 
altminteri, ar fi fost relevantă. De altfel, redundanţa informaţională are mai degrabă deficienţe decât avantaje, 
deşi se pare că redundanţa structurală se comportă invers, aducând mai multe avantaje decât deficienţe. 

În orice caz, vorbind despre utilitatea informaţiei financiare trebuie neapărat să vorbim despre aceste două 
laturi: utilitatea, pe de o parte, şi practicabilitate (derivată de la costul de procurare a informaţiei financiare) 
pe de altă parte. Combinând cele două aspecte, putem stabili, cel puţin la nivel principial, nivelul „optim” al 
cantităţii de informaţie financiară care să asigure un efect maxim în gestionarea organizaţiei economice, la un 
cost minim de procurare şi administrare a acestei cantităţi de informaţie. 

                                                           
960 Prin cost de procurare înţelegem costul complet al sistemului informaţional-informatic pentru generarea informaţiei 

contabile, pentru generarea informaţiei financiare non-contabile şi pentru prelucrarea tuturor acestor categorii de informaţii 

pentru a le aduce la forma informaţiei financiare utilizabile în mod direct. 
961 Aşa cum vom vedea mai departe, în cuprinsul tezei, subinformaţionalitatea unei organizaţii economice este unul dintre 

canalele pe care se poate strecura posibilitatea evaziunii sau fraudei fiscale. 
962 Printre cei mai importanţi stakeholders relativi la organizaţia economică este, desigur, statul. De altfel, problematica 

evaziunii şi fraudei fiscale se referă tocmai la interesul acestui stakeholder special. 

Organizaţia economică

Interfaţa cu mediul social

Mediul social

Informaţie contabilă

(primară)
Informaţie financiară

Prelucrarea informaţiei
primare
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Utilitatea marginală963 a informaţiei financiare este, desigur, o funcţie crescătoare de cantitatea de informaţie 
disponibilă (sau procurată), în timp ce practicabilitatea marginală a informaţiei financiare este o funcţie 

descrescătoare de cantitatea de informaţie financiară disponibilă. Dacă vom nota cu  cantitatea de 

informaţie financiară produsă sau asigurată de organizaţia economică (mai bine zis, de sistemul 

informaţional/informatic al acesteia), cu  curba utilităţii marginale a informaţiei financiare, cu  

curba practicabilităţii marginale a informaţiei financiare, atunci, „dimensiunea optimă” a cantităţii de 
informaţie financiară la nivelul organizaţiei economice va fi dată de intersecţia dintre cele două curbe 
marginale (Figura 140)  

 

Figura 140. „Dimensiunea optimă” a cantităţii de informaţie financiară la nivelul organizaţiei 

În ceea ce priveşte cel de-al doilea aspect al utilităţii informaţiei financiare, putem spune că utilitatea 
informaţiei contabile constă în următoarele: 

a) cuantificarea activităţii economice, de orice natură, a organizaţiei economice, în formă monetară sau 
adimensională. Acest lucru este de o deosebită importanţă, deoarece diversitatea 
acţiunilor/activităţilor organizaţiei fac ca unităţile de măsură ale acestora să nu fie omogene. Ca 
urmare, faptul că informaţia financiară asigură comparabilitatea cantitativă a acestei diversităţi de 
acţiuni/activităţi, procură organizaţiei posibilitatea cuantificării globale a întregii activităţi. Această 
utilitate poate fi considerată ca asigurând comparabilitatea în spaţiu a activităţii organizaţiei 
economice. 

b) asigurarea comparabilităţii în timp a diferitelor niveluri de activitate a organizaţiei economice. Într-
adevăr, informaţia financiară, fie în exprimarea sa monetară fie în exprimarea sa adimensională, 
creează posibilitatea ca aceiaşi indicatori, măsuraţi în diferite perioade de timp, să poată fi comparaţi 
între ei, ceea ce permite extragerea unor concluzii cu privire la direcţia, viteza, amplitudinea, structura 
etc. cu care evoluează activitatea specifică a organizaţiei; 

c) sintetizarea informaţională a activităţii organizaţiei. Prin capacitatea sa de a uniformiza cuantificarea, 
informaţia financiară permite exprimarea unor caracteristici ale activităţii economice care sunt 
obţinute prin sinteză (agregare). Aceasta permite construirea unor indicatori macrofinanciari, la nivelul 
organizaţiei, capabili să asigure comparabilitatea şi analiza activităţii firmei în contextul mediului 
economic, financiar şi social în care aceasta funcţionează; 

d) clasificarea activităţii şi rezultatelor organizaţiei. Informaţia financiară, tocmai prin capacitatea ei de a 
se „mula” pe orice segment al activităţii organizaţiei, creează posibilitatea metodologică de a realiza 

                                                           
963 Prin utilitate marginală se înţelege variaţia utilităţii informaţiei financiare atunci când cantitatea acestei informaţii 

variază, în acelaşi sens, cu o unitate. 
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clasificări (tipologii) ale rezultatelor activităţii, premisă a analizelor şi evaluărilor contabile şi financiare 
ulterioare. În acest sens, aşadar, utilitatea informaţiei financiare este unică, ea reuşind să identifice 
aspecte semnificative sau relevante din masa de rezultate ale activităţii organizaţiei; 

e) prelucrarea secundară şi terţiară a informaţiei contabile. Informaţia financiară este (aşa cum rezultă 
din Figura 6) rezultat, pe de o parte, al informaţiei economice din mediul exterior al organizaţiei şi, pe 
de altă parte, al prelucrării informaţiei contabile din interiorul organizaţiei şi de la interfaţa a acesteia 
cu mediul exterior. Prin urmare, informaţia financiară are o relevanţă de ordinul 2, 3 sau de ordine mai 
înalte, în funcţie de gradul de complexitate al prelucrărilor la care este supusă informaţia primară. 
Aceasta îi permite informaţiei financiare să obţină semnificaţii extrem de rafinate, atât de nivel analitic 
cât şi, mai ales, de nivel sintetic, semnificaţii care, în forma primară a informaţiei contabile sau 
economice ar fi fost insesizabile. 

f) identificarea gap-urilor faţă de normă. Informaţia financiară are capacitatea, prin atributele ei 
semnificative, să sesizeze caracterul normat sau nu al valorii monetare exprimate. Pe această bază, 
informaţia financiară poate identifica abaterea, în plus sau în minus, a valorii monetare înregistrate 
faţă de valoarea monetară normată (de exemplu legală, sau necesară din considerente economice 
etc.). Această utilitate a informaţiei financiare va sta la baza evaluărilor pe care le vom face, în 
continuare, cu privire la identificarea cazurilor de evaziune sau fraudă fiscală. 

20.3.  Informaţia financiară şi informaţia fiscală 

Cu privire la raportul informaţie financiară/informaţie fiscală, trebuie spus faptul că informaţia fiscală este o 
informaţie de tip financiar. Aceasta înseamnă, conform precizărilor anterioare, că informaţia fiscală ţine atât 
de activitatea internă a organizaţiei cât şi de mediul exterior firmei. Mai exact, se poate spune că informaţia 
fiscală este acea informaţie financiară care integrează organizaţia în cadrul instituţional de tip fiscal al mediului 
extern. Cu alte cuvinte, informaţia fiscală nu există per se ci doar în relaţie cu reglementările existente în mediul 
extern al firmei şi anume în relaţie cu reglementările de tip fiscal964. Aceasta înseamnă că informaţia fiscală 
reprezintă o selecţie instituţională realizată în „mulţimea” reprezentată de informaţia financiară. 

Conform celor spuse mai sus, dacă atributul „financiar” al informaţiei economice generale este un atribut 
permanent, intrinsec al informaţiei economice în speţă, atributul de „fiscal” este un atribut nepermanent, 
extrinsec al informaţiei financiare în speţă. Aceasta, întrucât reglementările fiscale sunt supuse modificărilor 
legislative sau metodologice şi o informaţie fiscală poate rămâne aşa sau, dimpotrivă, îşi poate pierde acest 
atribut odată cu apariţia unor noi reglementări în materie fiscală. De aceea, se poate spune că informaţia fiscală 
reprezintă rezultatul unui proces instituţional de marcaj fiscal al informaţiei financiare. 

În acest context, din punct de vedere sinoptic, relaţia dintre informaţia financiară şi informaţia fiscală poate fi 
reprezentată ca în Figura 141: 

                                                           
964 Prin reglementări de tip fiscal vom înţelege, pe parcursul tezei, acele reglementări care se referă la obligaţiile bugetare 

ale organizaţiei, adică la prelevările monetare obligatorii la care, prin lege, organizaţia economică în cauză este supusă. 
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Figura 141.  Generarea informaţiei fiscale prin marcajul fiscal al informaţiei financiare 

Principalele caracteristici ale informaţiei fiscale pot fi sintetizate după cum urmează: 

a) este o informaţie de tip financiar; 

b) este o informaţie condiţionată instituţional, mai exact condiţionată de instituţiile şi reglementările 
normative şi metodologice fiscale; 

c) este o informaţie cu caracter nepermanent; orice informaţie fiscală poate bascula spre statutul de 
informaţie financiară non-fiscală, odată ce reglementările de tip fiscal stabilesc că informaţia în cauză 
nu mai are relevanţă fiscală. 

Întrucât în mulţimea informaţiilor financiare intră şi informaţiile contabile, trebuie menţionat faptul că unele 
informaţii contabile pot fi sau deveni (sau redeveni, după caz) informaţii de tip fiscal. Aşadar, informaţiile 
fiscale pot fi de două categorii: 

1) informaţii contabile de tip fiscal, adică acele informaţii cu relevanţă fiscală care sunt generate de 
situaţiile de tip contabil (situaţii care vor fi prezentate mai jos); putem numi aceste informaţii ca fiind 
informaţii fiscale primare; 

2) informaţii financiare non-contabile de tip fiscal, adică acele informaţii care au relevanţă fiscală numai 
după ce prelucrările informaţiilor contabile sau non-contabile primare au avut loc; putem numi aceste 
informaţii ca fiind informaţii fiscale secundare. 

Evident că între informaţiile fiscale şi cele secundare nu există diferenţe de grad sau de semnificaţie ori 
relevanţă, singura diferenţă apărând din punctul de vedere al palierului informaţional la care ele sunt generate. 
Cu toate acestea, din această diferenţă se poate extrage o consecinţă relativ importantă din punct de vedere 
metodologic: informaţia fiscală primară este mai „longevivă” decât cea secundară, deoarece normele contabile 
au un caracter mai accentuat de permanenţă965 decât normele fiscale. 

20.4. Mecanismul contabil al evaziunii şi fraudei fiscale 

Întrucât situaţiile financiare (cele care asigură interfaţa dintre organizaţie şi stakeholders, inclusiv statul) sunt 
derivate din sursele informaţionale contabile, este firesc să ne întrebăm care este mecanismul contabil 
(originar) care stă la baza producerii evaziunii şi fraudei fiscale. În cele ce urmează, vom trece în revistă câteva 

                                                           
965 Mai ales dacă ele sunt normalizate la standardele internaţionale, aşa cum s-a discutat anterior. 
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dintre metodele şi procedeele care, în intercondiţionarea lor logică şi cronologică, pot conduce la un asemenea 
mecanism.  

Trebuie precizat, încă de la început, faptul că mecanismul contabil al evaziunii şi fraudei fiscale nu are nimic 
de-a face cu aşa-numita contabilitate creativă, aceasta din urmă nefăcând altceva, aşa cum am arătat deja, 
decât să exploateze posibilităţile, inconsistenţele, incompletitudinile sau chiar „portiţele” lăsate deschide în 
mod deliberat de către legiuitor. Aici vom discuta, pur şi simplu, despre încălcarea legislaţiei contabile şi fiscale 
în înregistrarea şi prelucrarea informaţiilor contabile şi, apoi, a celor financiare. De altfel, contabilitatea 
creativă este creativă mai ales la nivelul contabilităţii analitice (de gestiune), deoarece la nivelul contabilităţii 
financiare normalizarea şi standardizarea internaţională limitează drastic sau chiar anulează orice posibilitate 
de a „crea”. 

Mecanismul contabil al evaziunii fiscale are drept obiectiv esenţial reducerea bazei impozabile a obligaţiei 
bugetare966, indiferent despre ce obligaţie bugetară este vorba. Evident, vorbim despre contabilitatea 
financiară sau, în orice caz, despre informaţii contabile destinate să fie utilizate sau cunoscute de către 
inspectorul guvernamental generic (cel care verifică formarea obligaţiei bugetare ca creanţă a statului asupra 
contribuabilului). Înainte de a da o reprezentare formală mecanismului contabil al evaziunii fiscale trebuie să 
facem câteva precizări: 

1. mecanismul contabil al evaziunii fiscale se referă la încălcarea legii şi nu la aspectul „creativ” al 
contabilităţii; aceasta înseamnă că mecanismul contabil al evaziunii fiscale va crea o imagine financiară 
ne-fidelă a organizaţiei; 

2. imaginea ne-fidelă a realităţii se referă la neconcordanţa imaginii reprezentate de informaţia contabilă 
pusă la dispoziţia utilizatorilor (statului, în acest caz) cu realitatea, şi nu la neconcordanţa imaginii 
reprezentate de informaţia contabilă accesibilă cu documentele care stau la baza acelei imagini 
financiare; aceasta implică faptul că documentele însele, care fundamentează imaginea financiară ne-
fidelă sunt, la rândul lor, ne-autentice (falsificate967, în total sau în parte); 

3. mecanismul contabil al evaziunii fiscale va crea, aşadar, o imagine destinată utilizatorilor externi de 
informaţie cu privire la organizaţie, diferită de imaginea pe care acelaşi mecanism contabil o oferă 
managementului însuşi al organizaţiei în cauză: de aici rezultă o concluzie foarte importantă: 
managementul organizaţiei este complice întotdeauna la deformarea imaginii financiare968 de către 
mecanismul contabil pus în funcţie sau tolerat969. Această concluzie se bazează pe faptul că 
managementul organizaţiei (sau, cel puţin, comitetul executiv al acesteia) are cunoştinţă de 
deformările produse de sistemul contabilităţii financiare, în scopul creării imaginii nefidele a 
organizaţiei970. 

                                                           
966 Evident, nu este vorba despre o reducere reală a bazei de impozitare, pentru că, în acest caz, nu am avea de-a face cu o 

evaziune fiscală, ci este vorba despre o reducere aparentă a acestei baze de impozitare, aşa cum „trebuie” ea să apară 

inspectorului guvernamental, din punctul de vedere al contribuabilului care intenţionează să realizeze evaziunea sau frauda 

fiscală. 
967 Prin document falsificat înţelegem: a) un document ne-autentic, completat corect; b) un document autentic completat în 

mod deliberat eronat, în favoarea contribuabilului; c) lipsa unui document. Chestiunea echivalenţei dintre lipsa unui 

document şi existenţa unui document fals este, desigur, discutabilă – de exemplu, ce se poate spune despre situaţia în care 

lipsa unui document creează un avantaj statului şi nu contribuabilului? 
968 Sub aspectul mărimii, structurii şi scadenţei obligaţiilor bugetare ale organizaţiei. 
969 Desigur, aici un rol foarte important îl are auditul intern care, în calitate de consilier al managerului organizaţiei, trebuie 

să depisteze mecanismul contabil de evaziune fiscală, să-l aducă la cunoştinţa managerului organizaţiei, să facă recomandări 

de remediere a situaţiei (în sensul reintrării în legalitate) şi să auditeze, apoi, chiar implementarea, de către managerul 

organizaţiei, a recomandărilor făcute în scopul eliminării mecanismului contabil al evaziunii fiscale. 
970 Pot apărea, aici, două probleme importante: a) cum trebuie evaluată situaţia în care crearea imaginii nefidele este 

involuntară?; b) cum trebuie evaluată situaţia în care crearea imaginii nefidele este voluntară dar nu este făcută cu 

consimţământul sau măcar cu cunoştinţa managementului organizaţiei? La prima chestiune, răspunsul nostru este că avem, 

încă, evaziune fiscală, nimeni neputându-se apăra cu incompetenţa sa, iar la a doua chestiune, răspunsul nostru este că 

avem, de asemenea, încă, evaziune fiscală, din acelaşi motiv ca şi cel invocat deja. Singura deosebire este că răspunderea 

poate să nu cadă, în întregime, asupra managementului organizaţiei, deşi controlul său intern trebuie să depisteze sau să 

anticipeze procesele evazioniste respective. 



611 

 

Pe baza celor de mai sus, putem încerca descrierea formală a mecanismului contabil al evaziunii fiscale, la 
nivelul organizaţiei971 (Figura 142):  

 

Figura 142. Mecanismul contabil al evaziunii fiscale 

Se pot extrage câteva concluzii cu privire la funcţionarea mecanismului contabil al evaziunii fiscale: 

1. scopul” mecanismului contabil al evaziunii fiscale este reducerea drepturilor statului de a preleva, 
conform legii, din veniturile finale (rezultatul final brut) al organizaţiei. Ca urmare, mecanismul fiscal 
al evaziunii fiscale va urmări să reducă baza de impozitare972 la care se referă normele fiscale de 
impunere. Cum baza de impunere este, în fond, rezultatul final al activităţii organizaţiei, iar acesta este: 

 

unde cu RF s-a notat rezultatul final al activităţii organizaţiei, cu I s-au notat intrările monetare ale organizaţiei 
(încasări, venituri), iar cu E s-au notat ieşirile monetare ale organizaţiei (plăţi, cheltuieli), rezultă că mecanismul 
contabil al evaziunii fiscale poate opera asupra reducerii rezultatului final fie micşorând intrările, fie mărind 
ieşirile; 

2. vom numi evaziunea fiscală generată de micşorarea intrărilor evaziune fiscală de contracţie, iar 
evaziunea fiscală generată de creşterea cheltuielilor evaziune fiscală de expansiune973. Este evident că, 
sub aspectul căilor şi metodelor utilizate în cadrul mecanismului fiscal de evaziune fiscală, evaziunea 
fiscală de contracţie şi evaziunea fiscală de expansiune prezintă deosebiri esenţiale. De asemenea, 
deosebirea dintre cele două categorii de evaziune fiscală este evidentă şi din punctul de vedere al 
procedurilor de control financiar şi fiscal sau al procedurilor de audit intern sau extern, destinate să 
depisteze fenomenele de evaziune fiscală; 

                                                           
971 Conceptul de organizaţie este cu totul general: el se referă atât la firmele non-financiare cât şi la instituţiile financiare, 

atât la cele private cât şi la cele publice, atât la cele cu capital intern cât şi la cele cu capital străin  rezidente (sau având 

sucursale, filiale etc.) pe teritoriul României. Expresia „activitate curentă” din figura care urmează se referă la însumarea 

celor două activităţi ale organizaţiei: activitatea de exploatare şi activitatea financiară. 
972 În terminologia juridică, baza de impozitare se referă la acea componentă a normei fiscale numite obiectul impunerii. 
973 După informaţiile noastre, această clasificare nu a mai fost propusă până în acest moment în literatura de specialitate la 

care am avut acces. Considerăm că ea este importantă întrucât creează posibilitatea metodologică de a identifica anumite 

înclinaţii spre evaziune fiscală, la nivelul organizaţiilor, în funcţie de specificul activităţii acestora. 
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3. desigur, nu este nevoie să se producă simultan cele două procese – de micşorare a intrărilor monetare 
şi de creştere a ieşirilor monetare –, fiind suficient să se folosească numai una dintre ele. „Experţii” 
care utilizează mecanismul contabil al evaziunii fiscale vor aprecia, de la caz la caz, care metodă va fi 
utilizată sau ce mix de metode va fi utilizat pentru a atinge obiectivul fixat. Alegerea se bazează, mai 
ales, pe evaluarea pe care autorii mecanismului contabil al evaziunii fiscale o fac cu privire la 
capacitatea instituţională a inspecţiei guvernamentale de a depista frauda, ca atare vor folosi acea 
metodă care pare a fi mai puţin transparentă pentru inspecţia guvernamentală; 

4. reducerea intrărilor monetare, respectiv creşterea ieşirilor monetare, în scopul diminuării nelegale a 
bazei de impozitare au limitele lor. În primul rând, este vorba despre trendul general al activităţii 
organizaţiei: nu pot apărea discrepanţe vizibile între indicatorii care exprimă dezvoltarea (extinderea) 
activităţii curente a organizaţiei şi indicatorii de rezultate finale – aceste discrepanţe ar constitui, ele 
însele, indicii pentru inspectorii guvernamentali. În al doilea rând, este vorba despre asocierea 
funcţională dintre dinamica veniturilor şi dinamica cheltuielilor: cheltuielile nu pot creşte peste un prag 

care exprimă contribuţia cheltuielilor la venituri974. Dacă notăm cu  o rată care exprimă veniturile 

create de o unitate de cheltuială la momentul t, cu  rata de creştere, în scop evazionist, a 

cheltuielilor în anul t, cu  rata de creştere a veniturilor în anul t, atunci se poate scrie „condiţia” de 

evaziune fiscală expansionistă sub forma următoare: 

      , aşadar, trebuie 

îndeplinită condiţia:  

unde cu  s-au notat cheltuielile marginale, în anul t, referitoare la venituri (cu cât cresc cheltuielile totale 

pentru a realiza creşterea cu o unitate a veniturilor organizaţiei). Prin urmare, creşterea cheltuielilor, în scopul 
evaziunii fiscale, trebuie să fie sub pragul generat de produsul dintre venitul mediu relativ la cheltuială, rata de 
creştere a veniturilor totale şi cheltuiala marginală relativă la venit. 

5. rescriind relaţiile de mai sus, obţinem şi un prag maxim de reducere a veniturilor975, în scop evazionist: 

, aşadar, trebuie îndeplinită condiţia: , unde cu  s-a notat 

venitul marginal relativ la cheltuieli (cu cât creşte venitul total atunci când cheltuiala totală creşte cu o 
unitate). Prin urmare, reducerea veniturilor, în scop evazionist, trebuie să fie sub un anumit prag, dat 
de raportul dintre rata de creştere a cheltuielilor şi venitul mediu relativ la cheltuieli, înmulţit cu venitul 
marginal relativ la cheltuieli; 

6. s-ar putea formula întrebarea dacă, în cadrul mecanismului contabil de evaziune fiscală, poate fi gândit 
un „optim” al reducerii bazei de impozitare, ţinând cont, în mod simultan, şi de evaziunea fiscală de 
contracţie şi de evaziunea fiscală de expansiune. Să încercăm o formalizare simplă: mai întâi va trebui 
să precizăm faptul că atât intrările (veniturile, încasările), cât şi ieşirile (cheltuielile, plăţile) depind de 
volumul de activitate al organizaţiei, să-l notăm cu q. Pe de altă parte, atât intrările cât şi ieşirile depind 
de preţurile de vânzare, respectiv de preţurile de aprovizionare976. Se ştie că maximizarea profitului 
brut al organizaţiei (adică maximizarea bazei de impozitare directă, în terminologia din teză) implică 

                                                           
974 Desigur, aici apare chestiunea provizioanelor de risc, care fac excepţie de la această legătură funcţională, dar principiul 

enunţat, ca atare, rămâne valabil. 
975 Aşa cum am mai precizat, este vorba despre un prag care se referă la observabilitatea (în sensul celor precizate la 

paragraful privind economia subterană) evaziunii fiscale din perspectiva inspectorului guvernamental. Aşadar, pragurile 

determinate de noi aici ar putea fi considerate praguri de...”prudenţialitate” a evazionistului fiscal. 
976 Pentru a cuprinde atât activitatea de exploatare cât şi activitatea financiară a organizaţiei, vom considera că vânzare 

înseamnă şi răscumpărarea de titluri financiare cu venit fix deţinute de organizaţie sau obţinerea unor credite bancare, iar 

aprovizionare poate însemna şi plata dobânzilor la creditele bancare sau cumpărarea de titluri financiare cu venit fix. 
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verificarea condiţiei matematice: 977, unde cu  s-a notat venitul marginal referitor la 

volumul fizic al rezultatelor activităţii organizaţiei ( ), iar cu  s-a notat costul marginal 

referitor la volumul fizic al activităţii organizaţiei ( ). Problema care se pune este aceea de a 

maximiza reducerea profitului brut, în scopul maximizării evaziunii fiscale. Ceea ce nu este clar în 
formularea problemei de mai sus, este: în raport cu ce criteriu trebuie realizată această maximizare a 
reducerii bazei de impozitare? După opinia noastră, mecanismul contabil al evaziunii fiscale trebuie să 
asigure „invizibilitatea” fenomenului evazionist faţă de inspectorul guvernamental (sau chiar faţă de 
auditul intern al organizaţiei, în cazul în care managerul organizaţiei nu este complice la evaziunea 
fiscală în cauză978). Aceasta înseamnă că reducerea bazei de impozitare (prin efectul simultan al 
evaziunii fiscale de contracţie şi al evaziunii fiscale de expansiune) trebuie să se situeze sub pragul de 
semnificaţie pentru inspectorul guvernamental generic. De fapt, acesta din urmă va încerca să 
determine dacă dinamica veniturilor şi cheltuielilor declarate (şi recunoscute, conform IAS) respectă 
unele mărimi relative care leagă cheltuielile de venituri, în sensul de cheltuieli generatoare de venituri. 
Să observăm faptul că, indiferent de tipul de evaziune fiscală practicat (de contracţie sau de 
expansiune), ceea ce se modifică în ambele cazuri este coeficientul care exprimă venitul mediu relativ 
la cheltuială (ceea ce am notat mai sus cu . Rescriind baza de impozitare pe baza coeficientului  

obţinem: . Să notăm cu  reducerea maximă a bazei de impozitare (adică 

reducerea care, încă, nu intră în zona de observabilitate a inspectorului guvernamental care, aşa cum 

am spus, are o capacitate de observare care depinde de ). Vom presupune că funcţia  este o 

funcţie concavă, ceea ce ne asigură că atinge un punct de maxim979. Atunci , 

unde  semnifică variaţia absolută a lui x. Atunci se poate scrie: , adică: 

. Dar cum , rezultă 

. Făcând înlocuirile necesare, obţinem: 

. Aceasta este relaţia generală 

care leagă reducerea „inobservabilă” (pentru inspectorul guvernamental) a bazei de impozitare prin 
intermediul mecanismului contabil de evaziune fiscală, de evoluţia activităţii curente a organizaţiei 
(măsurată prin q) şi de evoluţia mediului economic şi financiar extern organizaţiei (măsurată prin p). 
Dacă presupunem că preţurile sunt constante, iar activitatea organizaţiei se dezvoltă (din punct de 

vedere matematic aceasta înseamnă:  şi obţinem o relaţie simplificată: 

. Cum , rezultă , adică: 

. Prin simplificare, putem considera că  şi atunci ultima relaţie 

devine: . Dar, aşa cum se ştie,  reprezintă venitul marginal (în raport cu 

q), iar  reprezintă costul marginal (în raport cu q). Atunci relaţia finală devine: 

, sau . Să observăm faptul că, punând condiţia de 

maximizare a profitului brut (în absenţa intenţiei de evaziune fiscal), adică punând condiţia , 

rezultă că mecanismul contabil de evaziune fiscală va trebui să îndeplinească condiţia de optim pentru 

a reduce baza de impozitare: . 

                                                           
977 Demonstraţia este imediată: dacă notăm cu  profitul brut al organizaţiei, atunci: 

. Cum maximizarea funcţiei profitului brut înseamnă anularea derivatei parţiale de ordinul întâi în raport cu q, avem:  

. 

978 Sau chiar în cazul în care este complice, dar doreşte să evite ca auditul intern să depisteze evaziunea fiscală produsă. 
979 Din punct de vedere matematic, aceasta înseamnă că derivata parţială de ordinul 2 în raport cu  este negativă. 
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Aici mai trebuie, totuşi, discutat un aspect: mai sus ne-am referit doar la cazul obligaţiilor bugetare de tip direct 
(cum ar fi, de exemplu, impozitul pe profit sau contribuţiile sociale datorate de angajator). Ce s-ar putea spune, 
însă, despre mecanismul contabil al evaziunii fiscale în cazul obligaţiilor bugetare indirecte. În legătură cu 
această problemă, precizăm următoarele: impactul bazei de impozitare indirecte se regăseşte în baza de 
impozitare directă, întrucât impozitul indirect intră, prin definiţie, în preţ, deci este cuprins în venituri, adică 
este inclus în baza de impozitare directă. Ca urmare, raţionamentul privind mecanismul contabil al evaziunii 
fiscale privind obligaţiile bugetare indirecte poate fi redus, în ultimă instanţă, la raţionamentul pe care deja l-
am prezentat cu privire la evaziunea fiscală vizând obligaţiile bugetare directe. 

Cazurile concrete, de tip contabil, în care se realizează manipularea frauduloasă a elementelor de care depinde 
determinarea bazei de impozitare a organizaţiei, vor fi enumerate în paragraful următor, referitor la tehnicile 
de evaziune fiscală. 

20.5. Mecanismul identificării evaziunii fiscale prin informaţia contabilă 

Deşi modalitatea în care informaţia contabilă contribuie la identificarea şi dimensionarea evaziunii fiscale 
efective sau potenţiale a fost descrisă în paragraful anterior, în paragraful acesta vom încerca să descriem, ca 
şi în cazul mecanismului contabil general al evaziunii fiscale, în formă grafică, algoritmul pe baza căruia 
informaţia contabilă îndeplineşte rolul menţionat (Figura 143): 

 

Figura 143. Mecanismul de identificare a evaziunii fiscale prin informaţia contabilă 

Prin urmare, mecanismul prin care informaţia contabilă îşi exercită rolul de identificare şi cuantificare a 
evaziunii fiscale se desfăşoară pe patru „paliere”. 

- primul palier: cel al comparării obligaţiei bugetare calculate/înregistrate/virate efectiv cu obligaţia 
bugetară aşa cum rezultă ea din normativele care reglementează obligaţia bugetară în cauză; 

- cel de-al doilea palier: cel al comparării informaţiei contabile înregistrate la momentul „t” cu aceeaşi 
informaţie contabilă înregistrate la momentul „t-1”; 

- cel de-al treilea palier: cel al comparării (corelării) dintre informaţia contabilă „i” şi informaţia contabilă 
„j”, la acelaşi moment al calculării/înregistrării în contabilitate; 

- cel de-al patrulea palier: cel al comparării informaţiei contabile „i” înregistrate la momentul „t” în cazul 
organizaţiei „k” cu acelaşi tip de informaţie contabilă înregistrată la acelaşi moment de timp în cazul 
organizaţiei „q”. 
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De remarcat faptul că oricare dintre cele patru paliere de utilizare a informaţiei contabile este operaţionalizat 
în cadrul unor proceduri de „calcule de verosimilitate”, care generează informaţia secundară de natură să 
semnaleze existenţa sau nu a evaziunii fiscale sau a potenţialului de evaziune fiscală. Evident, orice gap 
evidenţiat (şi care, aşadar, semnalează existenţa evaziunii fiscale) trimite imediat la cercetare documentelor 
care au stat (sau n-au stat, după caz) la baza generării evaziunii fiscale. 

Prin urmare, informaţia fiscală îşi joacă rolul de depistare şi cuantificare a evaziunii fiscale pe patru dimensiuni 
esenţiale: 

a) dimensiunea normativă: primul palier. Informaţia contabilă privind evaziunea fiscală se bazează pe 
evaluarea abaterii acesteia de la norma care statuează sfera, metodologia şi semnificaţia informaţiei 
contabile sub aspectul respectării unor reguli comune, unitare şi omogene pentru toţi contribuabilii. 
Dimensiunea normativă realizează o identificare directă, prin comparaţie nemijlocită a evaziunii 
fiscale; 

b) dimensiunea temporală: al doilea palier. Informaţia contabilă privind evaziunea fiscală se bazează pe 
evaluarea „salturilor” neverosimile, inexplicabile pe baza traiectoriei aşteptate sau justificate a 
organizaţiei, cu privire la o anumită informaţie contabilă dată. Desigur, nu este imposibil ca aceste 
salturi să existe, dar tocmai existenţa lor constituie un indiciu pentru inspectorul guvernamental 
pentru a adânci şi rafina analiza; 

c) dimensiunea structurală: al treilea palier. Informaţia contabilă privind evaziunea fiscală se bazează pe 
evaluarea relaţiei logice, funcţionale dintre informaţii contabile diferite, relative la aceeaşi organizaţie. 
Abateri neverosimile de la relaţiile aşteptate sau justificate din punct de vedere logic (de exemplu, 
abateri exagerate între evoluţia veniturilor şi cea a cheltuielilor, ţinând cont de venitul mediu realizat 
de unitatea de cheltuială) pot reprezenta indicii, pentru inspectorul guvernamental, pentru adâncirea 
şi rafinarea analizei; 

d) dimensiunea inter-organizaţională: al patrulea palier. Informaţia contabilă privind evaziunea fiscală se 
bazează pe evaluarea aceleiaşi informaţii contabile referitoare la organizaţii diferite980. Abateri nefiresc 
de mari între cele două organizaţii cu privire la o aceeaşi informaţie contabilă pot reprezenta indicii cu 
privire la producerea fenomenului evazionist. 

 

                                                           
980 Desigur, trebuie asigurată o anumită comparabilitate între cele două organizaţii, sub aspectul naturii activităţii, mărimii 

(pentru a lua în calcul efectul economiilor de scară), etc., altfel comparaţia poate fi hazardată şi, ca urmare, neconcludentă. 
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21. SCURTĂ EVALUARE CONCEPTUALĂ A CRIZEI FINANCIARE DECLANȘATE ÎN AUGUST 2007 

21.1. Câteva repere 

Actuala criză financiară (şi economică) internaţională are câteva caracteristici care este important a 
fi relevate, deoarece de asta depinde atât înţelegerea naturii cât şi a cauzelor şi, ca urmare, a 
posibilelor remedii de absorbţie981 a acesteia. 

a. în primul rând, este vorba despre o criză exclusiv financiară. Ea a apărut ca un rezultat necesar 
al autonomizării excesive a fluxurilor nominale în raport cu fluxurile economice (adică al 
autonomizării excesive a economiei nominale în raport cu economia reală). Astfel, a fost 
posibilă apariţia aşa-numitului bubble în zona fluxurilor nominale, care, nefiind susţinut nici în 
mod explicit, nici în mod implicit, de către fluxurile reale, a explodat, generând recalibrarea 
tuturor variabilelor economice şi financiare aferente; 

b. în al doilea rând, este vorba despre o criză cu origine punctuală. Ea a apărut într-o anumită 
parte a lumii (SUA) şi în legătură cu o anumită zonă a activităţii economice (creditele bancare); 

c. în al treilea rând, este vorba despre o criză de tip ciclic. Ea urmează logica (cel puţin aşa cum 
cunoaştem, până acum, din teoriile ortodoxe dedicate ciclicităţii economice) apariţiei, 
dezvoltării şi declinului unui fenomen economic oarecare, de natură infrastructurală, care se 
constituie în ancoră a necesităţii recalibrării bruşte a sistemului economic982. În context, aş 
opina că avem în faţă o criză ancorată la logica evoluţiei tandemului fluxuri nominale – fluxuri 
reale. Ori de cât ori se va actualiza această logică, există riscul actualizării unei crize de acest 
tip; 

d. în al patrulea rând, este vorba despre o criză structurală. Această caracteristică rezultă din 
faptul că nu numai anumite raporturi între dinamica (şi structura) fluxurilor nominale şi 
dinamica (şi structura) fluxurilor reale au putut constitui cauze ale declanşării crizei, dar şi 
anumite raporturi între activitatea financiară reglementată şi cea nereglementată983 s-au 
putut constitui în cauze potenţiale ale crizei984; 

e. în al cincilea rând, este vorba despre o criză predictibilă. Predictibilitatea985 crizei cu care ne 
confruntăm rezultă, în mod logic, atât din caracterul ei structural cât şi din caracterul ei ciclic; 

f. în al şaselea rând, este vorba despre o criză inerent globală. Globalitatea crizei nu este o 
globalitate de origine (am văzut că, în acest sens, ea este neglobală, punctuală) ci o globalitate 
de evoluţie, de dezvoltare. În condiţiile în care globalitatea financiară a lumii (a fluxurilor 
financiare – atât fluxuri de contrapartidă cât şi fluxuri pur nominale) se află pe primul loc al 
proceselor de globalizare, transmiterea, la scară mondială, a crizei financiare şi economice 
apărute punctual este doar o chestiune de timp şi nu una de principiu. 

                                                           
981 Crizele economice este bine să fie absorbite, nu…contracarate, deoarece absorbţie înseamnă valorificarea oportunităţilor 

pe care orice criză (nu numai cele de tip economic sau din domeniul economic) le etalează pentru cei care sunt pregătiţi, în 

primul rând, cultural, să le identifice. 
982 La nivel metaforic, criza economică, în general, are aceleaşi funcţii ca un cutremur de tip geologic: reaşează anumite 

raporturi de coexistenţă şi funcţionale. 
983 Reglementarea se referă inclusiv la obligaţii normative de supraveghere, raportare, asigurare etc. 
984 O criză nestructurală (pe care o putem numi, provizoriu, fenomenologică) nu este generată de tensiuni structurale ci de 

fenomene superficiale, accidentale, ale activităţii economice. 
985 În legătură cu această caracteristică pot apărea (dacă nu cumva au şi apărut) speculaţii privind natura deliberată a 

declanşării crizei actuale, în scopul absorbţiei, pe seama restului lumii (vezi şi frenezia împrumuturilor acordate sau promise 

sau sugerate de către organismele financiare internaţionale), a unor costuri imputabile. 
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21.2. Câteva sugestii de natură strategică privind gestionarea crizei 

Atributele actualei crize financiare şi economice internaţionale, evocate mai sus, conduc, în mod 
necesar, la identificarea anumitor sugestii de gestionare a ei. Încercăm să identificăm câteva 
asemenea sugestii: 

a. întrucât este vorba despre o criză apărută punctual şi întrucât aceasta are un „destin” global 
(aşa cum s-a sugerat mai sus), în mod logic apar fenomene de transmitere a crizei în restul 
lumii şi anume pe „geodezicele” care descriu relaţiile economice şi financiare internaţionale. 
Cu cât intensitatea acestor relaţii este mai mare şi cu cât structura autonomizării fluxurilor 
nominale în raport cu cele reale este mai asemănătoare (de exemplu, prin deţinerea de aşa-
numite active financiare toxice), cu atât viteza şi intensitatea transferării crizei sunt mai 
mari986; 

- implicaţie de politică economică: o primă reacţie în strategia de gestionare a crizei ar fi 
reglarea (pentru că obturarea nu este posibilă şi nici dezirabilă) a canalelor de transmitere 
a crizei financiare şi economice la nivelul graniţei economice987; 

b. întrucât este vorba despre o criză originată în sfera financiară (în economia nominală), este de 
aşteptat ca ea să se transmită în economia reală, în baza interdependenţelor cauzal-
funcţionale dintre economia nominală şi economia reală; 

- implicaţie de politică economică: o a doua reacţie în strategia de gestionare a crizei este 
reglarea (pentru că obturarea nu este posibilă şi nici dezirabilă) a canalelor de transmitere 
a crizei financiare în criză economică988; 

c. întrucât este vorba despre o criză structurală, „obiectivul” crizei este de reaşezare a 
structurilor tensionate într-o arhitectură netensionată. Mai precis, este vorba despre 
necesitatea menţinerii unui coeficient funcţional de multiplicare a valorii fluxurilor nominale 
în raport cu valoarea fluxurilor reale989 

- implicaţie de politică economică: o a treia reacţie în strategia de gestionare a crizei este 
reproiectarea mecanismelor de supraveghere a riscurilor, de raportare şi de 
asigurare/reasigurare în materia activelor financiar-bancare990 

d. întrucât orice criză (şi aceasta nu face excepţie) constituie şi un stimulent pentru inovaţia 
socială (managerială, instituţională, comportamentală, tehnologică, financiară, instrumentală 
etc.) care să conducă nu numai la ieşirea rapidă (şi cât mai…ieftină) din criză dar şi să prevină 
sau să limiteze riscul unor noi crize, este de dorit identificarea căilor instituţionale de câştigare 

                                                           
986 Desigur, aici se poate identifica, un „lanţ” de transmitere (prin concatenarea diferitelor canale omogene de transmitere), 

în funcţie de intensitatea relaţiilor economice şi financiare internaţionale, care ar putea fi cuantificate de gradul de 

deschidere economică (nu numai pe zona economiei reale, însă, ci şi pe zona economiei financiare şi nominale). 
987 Există trei canale omogene (standard) de „traversare” a graniţei economice: a) canale reale (cerere externă, migraţia 

forţei de muncă, relocalizări ale firmelor); b) canale nominale (finanţare externă, migraţia capitalului); c) canale 

instituţionale (tratate, acorduri, apartenenţe instituţionale). 
988 Există cinci canale omogene (standard) de transmitere a crizei financiare în criză economică: a) canalul creditului bancar 

comercial (criza de lichiditate); b) canalul creditului comercial (arieratele comerciale inter-firme); c) canalul fiscal (creditele 

fiscale); d) canalul psihologic (scăderea încrederii, hazardul moral, selecţia adversă); e) canalul idiosincratic (miopia, 

aversiunea faţă de risc). 
989 Din raţiuni de comportament economic, acest coeficient trebuie să fie, în mod necesar, supraunitar. Pragul dincolo de 

care valoarea numerică a acestui coeficient devine toxic este, probabil, unul de natură empirică, ne-teoretică. Totuşi, chiar 

la nivel empiric, intuitiv (sau pe baza experienţei) s-ar putea menţine o valoare care să fie, concomitent stimulativă şi 

funcţională (mai exact, sustenabilă). Poate că un Basel III, care să formalizeze lecţiile actualei crize, în domeniul discutat 

aici, ar trebui să constituie un deziderat urgent. 
990 După cum se ştie, la nivelul Uniunii Europene, recent, Raportul Larosier se referă exact la această chestiune. 
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a cursei de ieşire din criză. Suspendarea oportunităţilor, generată de impactul crizei, încetează 
pentru cel care vede primul „pământul”; 

- implicaţie de politică economică: o a patra reacţie în strategia de gestionare a crizei este 
asigurarea finanţării costurilor de ieşire rapidă din criză. Această finanţare trebuie să se 
facă cel puţin pe baza următoarelor considerente: 

o statul trebuie să pompeze urgent, masiv şi continuu lichiditate în sistemul 
economic (îndeosebi în sistemul bancar), dar, atenţie, nu este vorba despre o 
lichiditate efectivă ci despre una virtuală: statul trebuie să restabilească încrederea 
(îndeosebi pe circuitele de finanţare bancară, cum este piaţa creditului 
interbancar), de exemplu, prin „producţia” de garantări; 

o finanţarea ieşirii rapide din criză trebuie să se facă prin împrumuturi 
guvernamentale pe termen lung (5 sau 10 ani), în scopul amânării plăţii facturilor 
aferente împrumuturilor după ieşirea din criză991, deoarece, pe termen lung există 
întotdeauna şi soluţii şi resurse, acestea lipsesc doar pe termen scurt; 

e. întrucât actuala criză financiară şi economică (atât prin efectul ei material cât şi, mai ales, prin 
efectul ei psihologic992) afectează întreaga economie şi societate („promiţând” schimbări de 
mentalitate şi chiar de cultură economică), soluţiile de politică economică trebuie să aibă, de 
asemenea, în vedere, ansamblul societal şi, în acelaşi timp, să vizeze termenul mediu şi, mai 
ales, termenul lung; 

- implicaţie de politică economică: o a cincea reacţie în strategia de gestionare a crizei este 
reducerea maxim posibilă a caracterului contractual (de negociere) a strategiilor de bază 
pe care guvernul le implementează pentru ieşirea din criză sau/şi pentru limitarea 
efectelor negative ale crizei993; aceasta înseamnă integrarea, dintr-o perspectivă naţională 
şi pe termen mediu şi lung, a propunerilor, recomandărilor şi susţinerilor care vin din 
partea partenerilor sociali şi care, prin forţa lucrurilor, sunt sectoriale, punctuale şi deseori 
abordate pe termen scurt. 

21.3. Lecţii oferite de criza financiară şi economică 

21.3.1. Între eşecul pieţei şi eşecul guvernului 

Dinamica economică (nu neapărat echilibrul economic care este, în general, o stare privilegiată, 
improbabilă şi instabilă a procesului economic) este efectul conjugat, la nivel cauzal şi condiţional, a 
doi factori cruciali: mecanismul de piaţă liberă şi mecanismul instituţional de reglementare publică994. 
Fiecare dintre cele două componente ale „jocului economic” are propria sa logică, iar combinarea 
consistentă a acestor logici este, de fapt, cheia unei dinamici economice convergente cu scopul social 
general. 

                                                           
991 Aici este necesară o mare prudenţă, deoarece împrumutul public intern poate provoca o lipsă de lichiditate mai mare 

decât produce (efectul de evicţiune a sectorului privat de pe piaţa creditului bancar), de aceea actuala intenţie a guvernului 

de a se împrumuta din surse externe nu este lipsită de o anumită raţionalitate economică. 
992 Comportamentul economic este ghidat mai mult de percepţiile asupra mărimii variabilelor economice decât de mărimea 

în sine a acestor variabile, de aceea anticipaţiile au un rol prioritar în fundamentarea deciziilor microeconomice şi, ca 

urmare, în proiectarea comportamentului economic. 
993 Bugetele publice, Programul anti-criză, Programul de convergenţă economică etc. 
994 Principalele reglementări publice privind activitatea economică sunt emanate de guvern (îndeosebi cu privire la 

economia reală) şi de banca centrală (îndeosebi cu privire la economia nominală). De menţionat că intervenţia publică se 

obiectivează nu numai prin reglementare (care include, ca pe o specie, şi dereglementarea) ci şi prin acţiune directă 

(guvernul, ca şi banca centrală, se pot comporta, pe anumite segmente, cu o anumită intensitate şi pe anumite perioade de 

timp, ca subiecţi economici propriu-zişi, iniţiind sau participând la tranzacţii economice). Aici distincţia între piaţă şi stat 

se va face, totuşi, numai din perspectiva criteriului reglementării macroeconomice. 
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Fiecare dintre cei doi actori social – piaţa, respectiv statul – este pasibil de erori, dacă sunt consideraţi 
separat. Astfel, se poate vorbi despre eşecul pieţei, în sensul incapacităţii structurale a pieţei de a 
asigura bunurile publice, pe de o parte şi în sensul necesităţii995 de producere a externalităţilor 
negative, pe de altă parte. În acelaşi timp, se poate vorbi despre eşecul reglementării (sau, oarecum 
mai frust, despre eşecul guvernului), atunci când optimul economic natural este deformat de 
intervenţia factorului public.  

Aşadar, o primă lecţie a actualei crize financiare şi economice poate fi aceea a necesităţii regândirii 
dimensiunii economice a statului în economie. Cu alte cuvinte, pare necesară revizuirea 
„concentraţiei soluţiei” pe care am numi-o „piaţă – stat” sau, încă, „producţie privată – producţie 
publică”. Aceasta poate însemna necesitatea unei reelaborări a teoriei privind „calcularea” 
dimensiunii optime a sectorului public996 în economie. 

21.3.2. Între sub-reglementare şi supra-reglementare 

O formă echivalentă a trade-off-ului din paragraful anterior poate fi aceea care încearcă să definească 
un prag optim al reglementării publice. Cu alte cuvinte, este vorba despre a evita atât sub-
reglementarea publică cât şi supra-reglementarea publică. În opinia noastră, o asemenea sarcină nu 
este de natură teoretică ci de natură empirică – pragul optim depinde de aspectele contingente, 
locale (de regulă, naţionale) ale sistemului economic şi financiar în cauză. Un criteriu euristic de a 
încerca soluţionarea problemei ar putea fi acela al evitării maxime a feed-back-ului pozitiv sau, ceea 
ce este echivalent, al asigurării prezenţei maxime a feed-back-ului negativ. 

Actuala criză financiară şi economică este, din punct de vedere filosofic, efectul unei asemenea 
necoordonări (sau al unei coordonări inconsistente) între mecanismele pieţei libere (sau „cantitatea” 
de ne-reglementare997) şi reglementarea998 publică. Se pare că atât fenomenele de securitizare cât şi 
cele de derivative financiare au fost insuficient reglementate, adică sub-reglementate. Această 
situaţie poate şi efectul unei ideologii economice excesiv de apropiate de neoliberalism (ca să nu 
spunem monetarism) a politicii economice, deci şi a politicii de reglementare, din SUA. 

Aşadar, o a doua lecţie a actualei crize financiare şi economice poate fi aceea a necesităţii revizuirii 
„concentraţiei soluţiei” pe care am numi-o mix-ul piaţă liberă – reglementare publică999. 

21.3.3. Între politici discreţionare şi stabilizatori automaţi 

Intervenţia explicită, adică deliberativă, a statului (guvern sau bancă centrală) în ajustarea 
macroeconomică este cunoscută sub numele de politică discreţionară, în timp ce intervenţia 
implicită, adică non-deliberativă, trimite la conceptul de stabilizator automat. Atât considerente de 
cost (eliminarea deliberativităţii în decizia de intervenţie publică poate reduce cheltuielile 
administrative) cât şi considerente de eficacitate (politica discreţionară este, de regulă, lentă – mai 
ales în cazul politicii fiscale) sau considerente instituţionale, par să recomande utilizarea politicilor 
implicite de macrostabilizare – adică proiectarea şi implementarea stabilizatorilor automaţi. Din 
punct de vedere tehnic, aceştia reprezintă proceduri automate de feed-back negativ. Dacă filosofia 

                                                           
995 Aici termenul de necesitate are semnificaţia sa logică – de obligativitate, de inerenţă, de imposibilitate a non-ocurenţei. 
996 Precizăm faptul că prin sector public înţelegem două entităţi conceptuale: a) producţia de bunuri publice; b) producţia 

de reglementare. Cu alte cuvinte, ne referim doar la una dintre componentele proprietăţii de stat (cealaltă componentă fiind 

domeniul privat al statului – producţia de bunuri private de către stat) 
997 Spunem ne-reglementare şi nu de-reglementare deoarece, aşa cum ni se pare, din punct de vedere conceptual, de-

reglementarea este o specie a genului numit reglementare, dar noi dorim să ne referim nu la inhibarea unei reglementări 

existente ci la inexistenţa ei. 
998 Prin reglementare înţelegem cele trei componente ale sale: a) normare; b) monitorizare (supraveghere); c) raportare. 
999 Să observăm că un asemenea mix are o sferă (denotaţie) mai largă decât mix-ul clasic de politici publice de ajustare 

macroeconomică (politica fiscală – politica monetară), deoarece ea excede sfera reglementării sau a intervenţiei publice, 

conţinând şi activitatea economică şi socială reglementată prin mix-ul clasic. 
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economică1000 a unui stat trimite la un grad mic de intervenţie publică prin reglementare explicită, 
atunci dinamica economică poate fi gestionată foarte bine printr-o reglementare implicită, adică prin 
intermediul stabilizatorilor automaţi. Pactul de Stabilitate şi Creştere (dar şi instituţii şi organizaţii 
economice şi financiare internaţionale) recomandă cu insistenţă utilizarea stabilizatorilor 
automaţi1001 în gestionarea „netedă” a dinamicii economice şi financiare. Dintre virtuţile 
fundamentale ale stabilizatorilor automaţi reamintim: a) caracterul anti-ciclic – care asigură feed-
back-ul negativ al ajustării; b) caracterul supra-proporţional – care asigură eficacitatea ajustării; c) 
caracterul structural – care asigură persistenţa ajustării. 

Aşadar, o a treia lecţie a actualei crize financiare şi economice poate fi aceea a necesităţii reducerii 
caracterului discreţionar al politicilor de ajustare macroeconomică şi a introducerii stabilizatorilor 
automaţi1002. 

21.3.4. Între laissez-faire şi welfare state 

Pe plan ideologic, toate cele discutate anterior se pot exprima sub forma dilemei dintre „laissez faire” 
şi „welfare state”. Dacă, însă, până aici, considerentele noastre s-au referit cu precădere la criterii de 
raţionalitate economică, de data aceasta avem de-a face cu considerente de natura filosofiei sociale. 
Cu alte cuvinte, decizia de alegere nu este una de tip pozitivist ci una de tip metafizic1003. Ea nu poate 
(şi nici nu trebuie) justificată, fiind vorba despre o alegere bazată pe liber arbitru1004. 

Aşadar, o a patra lecţie a actualei crize financiare şi economice poate fi aceea a necesităţii 
reconfigurării filosofiei sociale la începutul mileniului III, cu privire la rolul statului în asigurarea 
scopului fundamental al societăţii – calitatea vieţii. 

21.3.5. O nouă sinteză teoretică? 

Marile sisteme teoretice elaborate pentru descrierea, explicarea şi predicţia fenomenului economic 
(şi social) sunt, ca regulă, sisteme teoretice pure. Aceasta înseamnă că au la bază un singur principiu 
explicativ (sau un număr mic de asemenea principii explicative) care a/au permis autorilor lor să 
construiască o paradigmă coerentă, consistentă în sine. Dacă pe planul acţiunii teoretice, acest 
caracter pur sau radical al elaboratelor în cauză reprezintă o necesitate, deci o condiţie constitutivă, 
pe planul acţiunii practice ea poate constitui un impediment1005. În acţiunea practică este nevoie de 
sinteze ale unor puncte de vedere radical diferite. 

                                                           
1000 Acelaşi efect generativ îl poate avea şi un fapt contingent, de exemplu incapacitatea administrativă a statului în cauză. 
1001 Un exemplu de stabilizator automat de tip fiscal este impozitarea progresivă a unei baze oarecare de impozitare directă, 

iar un exemplu de stabilizator automat de tip monetar poate fi un sistem progresiv de rate de constituire a rezervei minime 

obligatorii a băncilor comerciale. 
1002 De remarcat faptul, esenţial, că reducerea caracterului discreţionar al politicilor de ajustare macroeconomică nu este 

echivalentă, din punct de vedere logic, cu reducerea gradului de reglementare publică (sub cele trei aspecte menţionate mai 

sus), ci cu modificarea structurii reglementării publice: substituirea reglementării publice explicite (care este lentă şi, mai 

ales, are o transparenţă, deci o predictibilitate, redusă) cu o reglementare publică implicită (care este instantanee şi, mai 

ales, este complet transparentă, deci complet predictibilă). 
1003 Atributul de pozitivist este asigurat de posibilitatea (teoretică sau empirică) de testare (deci, inclusiv de refutare), pe 

când atributul de metafizic este asigurat de imposibilitatea (teoretică sau empirică) a unei asemenea testări. 
1004 O asemenea alegere are toate ingredientele unei decizii politice (în sensul larg al termenului): o decizie politică nu poate 

(şi nici nu trebuie) să fie justificată pentru că, dacă s-ar întâmpla astfel, atunci nu am mai avea de-a face cu o decizie de tip 

politic ci cu una de tip tehnocratic (adică, am avea de-a face cu o decizie căreia i se poate asocia, chiar dacă nu în mod 

univoc, o justificare, adică o raţionalizare oarecare). De exemplu, numirea (sau remanierea) unui ministru este o decizie de 

tip politic, nimeni nu poate şi nici nu trebuie s-o justifice. La fel se petrec lucrurile cu stabilirea unei ţinte sociale sau 

economice pe termen mediu sau lung (în opinia noastră, stabilirea ţintelor pe termen scurt nu este de natură politică, ci de 

natură tehnocrată), de aceea este acceptabil principiul de formulare a politicii: „policy before resources”, în traducere liberă, 

„ţinta îşi creează propriile mijloace”. 
1005 Asta se întâmplă, de altfel, cu orice elaborat de tip deductiv. Cu alte cuvinte, coerenţa şi consistenţa teoretică internă se 

află într-un trade-off cu eficacitatea practică a aplicării acelui elaborat. Acest trade-off nu se produce, în schimb, în cazul 
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Aşadar, o a cincea lecţie a actualei crize financiare şi economice poate fi aceea a necesităţii întâlnirii 
ideatice dintre marile sisteme teoretice privind procesul şi fenomenologia economică şi socială1006, în 
încercarea de a elabora un model nu atât fezabil cât dezirabil al procesului şi fenomenologiei 
economice şi sociale. Acest caracter normativ şi nu doar explicativ al noii sinteze teoretice este strâns 
legat de necesitatea de a abandona paradigma optimalităţii în economie şi societate şi de a o înlocui 
cu paradigma sustenabilităţii. Actualul proces de globalizare (care a constituit, în mod evident, 
„structura osoasă” pe care s-a declanşat şi a evoluat actuala criză financiară şi economică), deşi este 
generat de logica optimalităţii, are ca finalitate logica sustenabilităţii, sub sancţiunea bulversării 
ireversibile şi fatale a societăţii. 

21.4. Transmiterea crizei externe în criză internă 

Așa cum s-a arătat anterior, actuala criză financiară și economică își are originea în afara ţării noastre, 
ca urmare se produce un proces de internalizare a acesteia în economia și societatea naţională. Vom 
examina, în cele ce urmează, cele mai importante canale de penetrare a României de către actuala 
criză. 

21.4.1. Canalul real 

Canalul real se referă la variabilele economiei reale. Cele mai importante variabile economice reale 
externe care ar putea afecta economia naţională sunt: a) cererea externă; b) migraţia forţei de muncă; 
c) investiţiile străine directe; d) relocalizarea firmelor rezidente. 

(a) Cererea externă 

Dificultăţile economice create în spaţiul economic internaţional (pentru România este relevant, mai 
ales, spaţiul economic european) face ca activitatea economică din acest spaţiu să înregistreze o 
scădere. Scăderea activităţii economice are ca urmare scăderea importurilor1007, ceea ce este 
echivalent cu scăderea cererii externe adresate economiei noastre naţionale. Scăderea cererii 
externe va conduce, în lipsa substituirii acesteia cu noi pieţe (așa-numitele pieţe de criză), cu scăderea 
ofertei interne, deci a activităţii economice a sectorului privat din economia naţională, deci a PIB. Un 
efect concomitent este cel asupra balanţei comerciale (în sensul deteriorării acesteia)1008, cu impact 
negativ asupra soldului contului curent și, ca urmare, asupra îndatorării externe. 

(b) Migraţia forţei de muncă 

Scăderea activităţii economice din spaţiul economic internaţional va exercita presiuni asupra pieţei 
muncii din acest spaţiu. De exemplu, dacă avem în vedere faptul că o parte însemnată din forţa de 
muncă autohtonă emigrase anterior pe pieţele străine (îndeosebi pe pieţele din statele membre 
europene), noua situaţie economică ar putea avea drept efect remigrarea forţei de muncă respective. 
Aceasta înseamnă creșterea presiunii pe piaţa muncii, precum și, parţial, asupra bugetului public al 
asigurărilor de șomaj (deoarece presiunea menţionată de pe piaţa muncii poate conduce la concedieri 
ale angajaţilor autohtoni în favoarea forţei de muncă remigrate, ca urmare a nivelului de calificare 
posibil superior al acesteia din urmă). De asemenea, pot fi efecte și în direcţia scăderii salariului meniu 
nominal în sectorul privat, cu impact negativ asupra alimentării bugetului asigurărilor sociale de stat 
precum și asupra altor categorii de bugete publice. 

                                                           
elaboratelor de tip inductiv dar, din păcate, aceste ultime elaborate sunt simple tautologii ale realităţii, neavând nici o 

relevanţă explicativă, descriptivă sau predictivă. 
1006 Nu este exclus un „dialog virtual” între sistemele hayek-ian, keynes-ist, marx-ist, care să aducă dimensiunea explicaţiei, 

descrierii şi predicţiei economice la nivelul necesităţilor timpului nostru. Liantul care ar putea lega cele trei sisteme teoretice 

distincte ar putea fi o…absenţă: eliminarea ingredientului ideologic şi păstrarea nucleului raţional din fiecare. 
1007 Vezi, în acest sens, teoria absorbţiei în materia schimburilor economice internaţionale. 
1008 În funcţie de coeficientul importurilor pentru export (partea din importuri utilizată pentru obţinerea produselor şi 

serviciilor destinate exportului), gradul de deteriorare a balanţei comerciale poate atenuat, într-o oarecare măsură. 
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(c) Investiţiile străine directe 

Investiţiile străine directe în economia naţională pot scădea ca urmare a mai multor factori cauzali 
sau/și condiţionali: 1) scăderea activităţii economice generale în exterior (îndeosebi în economiile 
statelor membre ale UE), ceea ce reduce din excedentul economic posibil de investit în economia 
naţională a României; 2) creșterea reală a riscurilor și a vulnerabilităţilor economice în economia 
noastră naţională, ca urmare a impactului general al crizei financiare și economice; 3) creșterea 
artificială a riscurilor și a vulnerabilităţilor economice în economia noastră naţională ca urmare a 
încercărilor unor state (fie europene fie non-europene) de a-și recupera pierderile financiare pe 
seama creării unor situaţii ad-hoc în România (vezi încercările recente de atacuri speculative asupra 
monedei naţionale)1009. Scăderea volumului investiţiilor străine directe poate avea un impact negativ 
considerabil asupra condiţiilor de relansare a creșterii economice reale, pe de o parte, precum și 
asupra echilibrului macroeconomic externe, pe de altă parte. 

(d) Relocalizarea firmelor rezidente 

Economia reală poate fi afectată și de relocalizarea firmelor rezidente (fie cu capital străin, fie cu 
capital autohton). Relocalizarea este efectul raţionalităţii economice, de aceea modificarea structurii 
costurilor economice ca urmare a producerii efectelor crizei financiare și economice poate conduce 
la decizii de acest tip. Impactul este important atât asupra ofertei interne (inclusiv asupra 
posibilităţilor de export acolo unde există, încă, cerere externă) cât și asupra pieţei muncii. Desigur, 
acest fenomen este ambivalent și efectul final este o rezultantă a relocalizărilor înspre România și a 
celor dinspre România. În funcţie de raportul costurilor economice, unele firme din străinătate pot 
opta pentru relocalizarea în România, iar altele pot opta pentru relocalizarea din România în alte 
state, fie state membre ale UE fie state de la graniţa UE.  

21.4.2. Canalul nominal 

Canalul nominal se referă la variabilele economiei nominale1010. Cele mai importante variabile 
economice nominale externe care ar putea afecta economia naţională sunt: a) finanţarea externă 
(structura pasivului sistemului bancar); b) structura activului sistemului bancar; c) migraţia capitalului. 

(a) Finanţarea externă 

Impactul finanţării externe depinde de o serie de factori structurali ai sectorului financiar. Astfel, o 
pondere ridicată a capitalului extern în structura pasivului sistemului bancar rezident poate crea 
importante vulnerabilităţi (de exemplu, prin reducerea finanţărilor de la băncile-mamă către 
sucursalele din România). De asemenea, creșterea prudenţialităţii sistemului bancar internaţional 
poate mări costul creditului privat extern, ceea ce, pe de o parte, va conduce la reducerea lichidităţii 
din sistemul bancar iar, pe de altă parte, poate conduce direct la creșterea costului creditului intern 
neguvernamental (atât la nivel non/bancar cât și pe piaţa inter-bancară), dacă, totuși, sistemul bancar 
rezident apelează la refinanţare externă. Așadar, ca rezultat final, chestiunea finanţării externe (adică 
chestiunea structurii pasivelor din sistemul bancar rezident) poate să se manifeste sub forma 

                                                           
1009 Această imagine de riscuri şi vulnerabilităţi a fost, în parte, creată de către agenţiile internaţionale de rating, care nu 

sunt independente de marile bănci care au suferit pierderi enorme în urma crizei. Acesta este şi motivul pentru care s-a 

declanşat o amplă mişcare internaţională cu privire la necesitatea supravegherii activităţii şi onestităţii acestor agenţii 

internaţionale de rating. 
1010 În general, există trei categorii distinct de fluxuri economice: a) fluxuri reale – bunuri şi servicii susceptibile să intre în 

consumul curent (imediat); b) fluxuri financiare –  contrapartide monetare la fluxurile reale; c) fluxuri nominale – fluxuri 

monetare care nu sunt nemijlocit legate de circulaţia celorlalte două categorii de fluxuri economice. Economia reală se 

referă la fluxurile reale, iar economia nominală la fluxurile nominale. Fluxurile financiare nu constituie decât un lubrifiant 

al funcţionării fluxurilor reale de aceea, din punct de vedere logic, ele ar trebui să intre tot în economia reală (astfel, de 

exemplu, preţul ar trebui considerat un flux de natură reală, pe când inflaţia ar trebui considerată un flux de natură 

nominală). 
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reducerii drastice a capacităţii de finanţare a sectorului privat intern1011. Această scădere a 
intermedierii financiare poate să conducă la destructurări masive și, posibil, ireversibile, ale sistemul 
economiei reale1012. 

(b) Structura activului sistemului bancar 

Se pare că, la nivel structural, cauza actualei crize financiare și economice o reprezintă autonomizarea 
excesivă a fluxurilor nominale în raport cu activele lor suport, din economia reală. Pe de o parte, 
circuitele de securitizare a creditului bancar, pe de altă parte, circuitele de formare și achiziţionare a 
derivativelor financiare (ambele ”animale financiare” fiind vehicule ale autonomizării menţionate), 
au creat ceea ce s-a numit portofoliu de ”active toxice”. Cu cât ponderea acestor active toxice este 
mai mare în portofoliul de active al unei bănci (sau al unui sistem bancar) cu atât banca (sau sistemul 
bancar) în cauză sunt mai expuse efectelor crizei, o dată aceasta declanșată. Explicaţia este aceea că 
relaţiile economice (deci, inclusiv cele financiare) se desfășoară, de regulă pe ”geodezicele” 
economice, adică între centre economice sau financiare care au similitudini structurale, de 
performanţă etc. Așadar, pe acest canal nominal, reprezentat de structura activului bancar, criza 
financiară internaţională circulă cu maximum de viteză și cu maximum de amplitudine. Este vorba 
despre un fel sui-generis de contagiune, bazată pe similitudini structurale. 

(c) Migraţia capitalului 

Migraţia capitalului este unul dintre cele mai reactive fenomene nominale la impactul unei crize 
financiare și economice internaţionale. Raţionalitatea economică a migraţiei capitalului este bazată 
pe un optim între coeficientul de valorificare și coeficientul de risc. Atunci când acest raport devine 
nefavorabil, capitalul va migra în direcţia în care fructificarea, amendată cu riscul, este maximă. 
Efectele crizei financiare (atât cele manifestate cât și cele așteptate – indiferent cât de fundamentate 
sunt aceste așteptări) pot să reducă drastic justificările menţinerii stocului de capital și, ca urmare, 
acesta va ieși (cu efectele binecunoscute asupra lichidităţii interne sau asupra balanţei contului 
curent). În plus, migraţia capitalului (mai exact spus, emigrarea capitalului) se poate produce și în 
afara unei raţionalităţi economice clare: este posibil ca, mai ales în cazul în care structura capitalului 
este în favoarea capitalului străin, necesităţi ale economiei de origine a capitalului să fundamenteze 
o decizie de retragere a capitalului chiar dacă raţionalitatea economică standard ar sugera 
menţinerea acestuia în ţara de destinaţie1013. 

21.4.3. Canalul instituţional 

Canalul instituţional de pătrundere a crizei financiare și economice internaţionale pare a fi mai puţin 
evident decât celelalte două prezentate anterior. Cu toate acestea, considerăm că trebuie luat și el în 
considerare, din următoarele motive: 

                                                           
1011 Nu are, desigur, nici o relevanţă faptul că această reducere a capacităţii de finanţare este efectul lipsei de lichiditate sau 

efectul creşterii excesive a prudenţialităţii sistemului bancar rezident sau extern. 
1012 De, exemplu, concedierile (mai ales la nivelul angajaţilor calificaţi) pot avea un efect ireversibil asupra capacităţii de 

reluare a activităţii firmelor în cauză. Acest aspect va fi tratat, însă, într-un alt loc al studiului: la problema transferării crizei 

financiare în criză economică (mai exact spus, a transferării crizei din economia nominală în economia reală, aşa cum au 

fost definite cele două concepte anterior). 
1013 De aici o serie de dezbateri, manifeste sau încă latente, cu privire la posibilitatea (unii ar spune riscul) reconsiderării 

unor măsuri naţionale de natură protecţionistă. Se pare că multe state (îndeosebi state puternice economic, inclusiv din UE) 

sunt extrem de predispuse la măsuri protecţioniste explicite sau implicite, în interes naţional, fără a fi gata să accepte o 

simetrie a acestor măsuri atunci când este vorba despre alte state (îndeosebi mai puţin puternic economic). Deşi nu este 

nimic nou în acest comportament duplicitar al statelor puternice economic, considerăm că este necesară o dezbatere 

internaţională, eventual sub forma unui forum economic dedicat acestei chestiuni, care să stabilească reguli transparente şi 

generale în materie. Mă întreb, chiar, dacă o recitire în condiţiile economice actuale, a rafinatei teorii a lui Mihail 

Manoilescu în domeniu, nu ar putea fi plină de sugestii funcţionale. 
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1. toate ţările sunt angrenate în sisteme complexe de organizaţii și instituţii internaţionale, 
economice, financiare, politice și militare, ceea ce permite transmiterea rapidă a efectelor, de 
orice fel, la nivelul componentelor acestor sisteme; 

2. globalizarea economică are drept vârf de lance tocmai globalizarea financiară (de altfel, după 
globalizarea informaţională, globalizarea financiară pare a fi latura cea mai extinsă și mai 
dinamică dintre toate procesele de globalizare sectoriale). Aceasta face ca o criză de tip 
financiar, cum este cea care face obiectul evaluărilor de faţă, să ”beneficieze” de ”autostrăzile” 
cele mai performante. 

Cele mai importante ilustrări ale canalului instituţional de pătrundere a unei crize externe în spaţiul 
economic naţional sunt: 

(a) Apartenenţe structurale 

Apartenenţele structurale se referă la integrarea unui anumit stat într-un grup de state, pe baza 
diverselor criterii. De exemplu, România este membră a Uniunii Europene. Ca urmare, programul anti-
criză al guvernului român trebuie să fie consistent și în fază cu programul anti-criză al celorlalte state 
membre sau cu strategia comunitară anti-criză. În felul acesta, însă, pot apărea efecte asimetrice, ca 
urmare a diferenţelor de structuri economice, financiare, culturale, instituţionale etc. Aceasta face ca 
o anumită măsură anti-criză, luată la nivel comunitar (și, ca urmare, recomandabilă și pentru 
România, sau pentru orice alt stat membru al UE) să producă efecte adverse, pro-ciclice1014.  

(b) Acorduri (tratate) preexistente 

Tratatele economice preexistente izbucnirii actualei crize pot introduce constrângeri sau 
vulnerabilităţi care, în absenţa crizei, nu ar exista (cu alte cuvinte, criza poate declanșa asemenea 
situaţii adverse, deși prevederile ”normale” nu le anticipează). Cu toate că acest canal instituţional 
este, probabil, cu totul insignifiant în actuala conjunctură economică și financiară internaţională, el 
acţionează, totuși, și trebuie luat în considerare. 

21.5. Transmiterea crizei financiare în criză economică 

După cum am văzut anterior, avem o primă categorie de transmitere a crizei financiare și economice 
internaţionale, din mediul extern în mediul intern, naţional. Această transmitere se face simultan 
către economia reală, respectiv către economia nominală. Se poate, însă, prezuma că transmiterea 
crizei se realizează în două trepte: a) treapta I (traversarea graniţei naţionale): transmiterea din 
mediul extern către mediul intern; b) treapta II (traversarea graniţei economiei reale): transmiterea 
din economia nominală în economia reală. Se pot pune două întrebări în legătură cu această 
prezumţie: 1) de ce nu e suficientă prima treaptă de transmitere, mai ales că, așa cum am văzut, avem 
concomitent canale de transmitere de tip real și canale de transmitere de tip nominal? 2) de ce ar fi 
relevantă doar transmiterea crizei din economia nominală în cea reală și nu invers? 

La prima întrebare, răspunsul nostru este următorul: prima treaptă de transmitere nu e suficientă 
deoarece ea nu ia în considerare (nu poate lua, de fapt, în considerare) specificul economiei naţionale 
(reale și nominale), care specific poate realiza accelerări/decelerări, multiplicări/divizări ale 
impactului extern, indiferent că acest se produce asupra economiei reale sau asupra celei nominale. 
Ca urmare, efectul final al intrării crizei internaţionale în economia naţională nu depinde numai de 
această primă treaptă de transmitere (și, în opinia noastră, nici măcar nu depinde în mod decisiv). 

                                                           
1014 Situaţia este similară efectelor asimetrice produse de către politica monetară a Băncii Centrale Europene asupra statelor 

(fie membre fie nu ale zonei euro), ca urmare a diferenţelor de structură financiară (deci de canale de transmitere a 

impulsului de politică monetară) a acestor state. 



625 

 

La a doua întrebare, răspunsul nostru este următorul: actuala criză internaţională este preponderent 
o criză de natură financiară (și chiar de origine financiară). O criză financiară este o criză care 
afectează, în primă instanţă, doar economia nominală1015. Ca urmare, ea nu are principii proprii de 
persistenţă, atât timp cât nu pătrunde în economia reală, prin afectarea structurilor de bază ale 
activităţii economice. Așadar, riscul major al unei crize financiare este de a afecta economia reală. Din 
acest motiv, este importantă identificarea canalelor de transmitere a crizei financiare în criză 
economică și, pe această bază, de a identifica modalităţi instituţionale de a bloca sau limita 
capacitatea de transmitere a acestor canale. 

Considerăm că pot fi identificate șase canale principale de transmitere a crizei financiare în criză 
economică: a) canalul bancar și interbancar; b) canalul finanţării de ultimă instanţă; c) canalul 
comercial; d) canalul bugetar; e) canalul psihologic; f) canalul idiosincratic. 

21.5.1. Canalul bancar şi interbancar. Lichiditatea 

Canalul bancar se referă la realizarea creditului bancar neguvernamental intern (adică destinat 
agenţilor economici rezidenţi). Acest canal este posibil să fie blocat sau substanţial ”îngustat” ca 
urmare a scăderii lichidităţii din sistemul bancar. Scăderea lichidităţii se poate produce fie în mod real 
(și asta în funcţie de structura portofoliului de active deţinute de acel sistem bancar, deci de ponderea 
așa-numitelor ”active toxice” care reprezintă pierderi definitive) sau în mod fictiv (prin creșterea 
excesivă a prudenţialităţii și, în context, prin producerea efectului de selecţie adversă a clienţilor 
bancari). Desigur, impactul scăderii lichidităţii asupra economiei reale nu depinde de natura scăderii 
lichidităţii (reală sau fictivă) deoarece efectul (adică reducerea creditului bancar neguvernamental 
intern) este același. În legătură cu acest canal de transmitere, trebuie menţionată și existenţa unui 
feed-back pozitiv1016: scăderea ofertei de credit bancar neguvernamental intern conduce la scăderea 
activităţii economice, care conduce la scăderea cererii de credite bancare neguvernamentale interne, 
care conduce la scăderea ofertei de asemenea credite etc. Tot o specie de feed-back pozitiv 
acţionează și în procesul de încurajare a atragerii de depozite bancare la termen (care să sporească 
lichiditatea din sistemul bancar), care încurajare (dacă se produce la nivelul ”preţului”, adică prin 
creșterea ratei nominale a dobânzii pasive) are ca efect creșterea costului creditului bancar 
neguvernamental intern (în ipoteza menţinerii marjei de rată a dobânzii). Acest ultim cerc vicios poate 
fi rupt numai dacă, așa cum vom arăta mai jos, sistemul bancar va consimţi să preia o parte din costul 
relansării creșterii economice (prin intermediul reducerii marjei de rată a dobânzii). 

Efectul de lichiditate se manifestă nu numai în relaţiile dintre banca comercială și clientul non-bancar 
dar și între bănci comerciale. Scăderea încrederii în interiorul sistemului bancar se manifestă prin 
creșterea excesivă a prudenţialităţii (manifestată, deseori, prin creșterea excesivă a costului creditului 
pe piaţa interbancară), ceea ce conduce la frânarea suplimentară a creditului bancar 
neguvernamental intern pentru clienţii nebancari. 

Modul concret în care acest canal afectează economia reală se referă atât la reducerea activităţii 
economice curente (de exemplu, prin dificultăţile apărute în finanţarea ciclului de exploatare) cât și 
la reducerea potenţialului investiţional (de dezvoltare a activităţii economice). Ambele efecte sunt de 
tip structural, deci conţin principii de ”hrănire” a persistenţei crizei. 

                                                           
1015 Aceasta este raţiunea suficientă a unor opinii (care se aud inclusiv în Statele Unite, dar şi la nivelul conducerii Băncii 

Centrale Europene) care susţin că procesul de resorbţie a crizei va începe probabil în a doua parte a anului 2009 sau, în cel 

mai rău caz, în prima parte a anului 2010. 
1016 Feed-back-ul pozitiv este expresia austeră pentru ceea ce numim, într-un limbaj civil, ”cerc vicios”, în timp ce feed-

back-ul negativ este expresia austeră pentru ceea ce numim, într-un limbaj civil, ”cerc virtuos”. 
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21.5.2. Finanţarea de ultimă instanţă. Portofoliul de titluri de stat 

Compensarea lipsei de lichiditate din sistemul bancar prin credite acordate băncilor comerciale de 
către banca centrală (de exemplu în sistemul lombard), implică deţinerea, ca garanţie, a titlurilor de 
stat. Achiziţionarea titlurilor de stat implică, la rândul său, consumarea unei părţi din lichiditate (în 
orice caz, suspendarea acelei părţi din lichiditate până la maturitatea titlurilor de stat), ceea ce 
diminuează din impactul creditului de ultimă instanţă acordat de către banca centrală1017. Oricare ar 
fi scopul pentru care se achiziţionează, de către bănci1018, titlurile de stat, se generează cunoscutul 
efect de crowding-out specific oricărui împrumut public de pe piaţa monetară internă. Totuși, în 
condiţiile unei prudenţialităţi excesive (ceea ce atrage în mod cert și selecţia adversă a clienţilor 
neguvernamentali nebancari), efectul de crowding-out nu este atât de important, așa încât, dacă el 
asigură necesarul de lichiditate care să genereze un credit neguvernamental nebancar suficient de 
important, atunci costul crowding-out-ului trebuie acceptat (mai ales dacă titlurile de stat sunt emise 
pe termen scurt; din păcate, între interesul bugetului public și interesul sectorului privat cu privire la 
procurarea surselor de finanţare, există un trade-off puternic: în timp ce statul preferă termenul 
mediu sau chiar lung al maturităţii titlurilor de stat, sectorul privat preferă termen scurt sau foarte 
scurt).  

Așadar, prin intermediul efectului de crowding-out, împrumutul de ultimă instanţă al sistemului 
bancar, pentru procurarea lichidităţii necesare creditării sectorului neguvernamental nebancar, 
poate genera același efect ca și lipsa efectivă de lichiditate1019. Acesta este motivul pentru care 
considerăm că trebuie reţinut și acest canal de transmitere a crizei financiare către economia reală. 

21.5.3. Canalul comercial. Arieratele inter-firme 

Canalul comercial de transmitere a crizei financiare în criză economică este ilustrat de arieratele 
comerciale inter-firme. Prin arierate comerciale inter-firme înţelegem, desigur, imposibilitatea în lanţ 
a unor firme de a-și achita reciproc datoriile comerciale (plata furnizorilor, respectiv plata bunurilor 
și serviciilor livrate). Într-o asemenea situaţie (care, pentru a funcţiona, trebuie să aibă un caracter 
extins, chiar dacă nu general), nu este important punctul de declanşare a incapacităţii de plată, mai 
ales că acesta nu este un punct privilegiat ci absolut aleatoriu ci, dimpotrivă, este important punctul 
nodal, adică acel punct care, o dată anihilat, are capacitatea de a deconstrânge un număr cât mai 
mare de firme să recâştige propria capacitate de plată1020. În orice caz, arieratele comerciale inter-

                                                           
1017 Există, desigur, şi cazul în care achiziţionarea titlurilor de stat nu se face în scopul asigurării garanţiilor pentru creditul 

solicitat de la banca centrală, ci în scopul fructificării sigure (titlurile de stat au risc nul) a lichidităţii deţinute. Acest scop 

generează cunoscutul efect de crowding-out specific oricărui împrumut public de pe piaţa monetară internă. Totuşi, în 

condiţiile unei prudenţialităţi excesive (ceea ce atrage în mod cert şi selecţia adversă a clienţilor neguvernamentali 

nebancari), efectul de crowding-out nu este atât de important, aşa încât, dacă el asigură necesarul de lichiditate care să 

genereze un credit neguvernamental nebancar suficient de important, atunci costul crowding-out-ului trebuie acceptat (mai 

ales dacă titlurile de stat sunt emise pe termen scurt; din păcate, între interesul bugetului public şi interesul sectorului privat 

cu privire la procurarea surselor de finanţare, există un trade-off puternic: în timp ce statul preferă termenul mediu sau chiar 

lung al maturităţii titlurilor de stat, sectorul privat preferă termen scurt sau foarte scurt). 
1018 Să observăm faptul că, în general, achiziţionarea titlurilor de stat de către populaţie se reduce, în ultimă instanţă, la 

cazul achiziţionării acestora de către sistemul bancar, fie din cauză că, de regulă valorile nominale ale titlurilor de stat sunt 

atât de mari încât sunt greu accesibile publicului larg, fie din cauză că populaţia ar trebui să retragă numerar din depozitele 

bancare pentru a achiziţiona aceste titluri (desigur, presupunem îndeplinit calculul de raţionalitate economică pentru această 

decizie de alegere a plasamentului monetar). 
1019 Poate că aici ar fi un bun prilej de a medita la posibilitatea înlocuirii garanţiilor pentru împrumutul de ultimă instanţă 

reprezentat de titlurile de stat cu alte garanţii, care să evite efectul de crowding-out. Asta ar implica, desigur, ca şi banca 

centrală să îşi asume o parte dintre costurile relansării creşterii economice (aşa cum cerem şi sistemului bancar comercial 

acest lucru), prin asumarea riscului unor credite de ultimă instanţă neperformante (pe baza faptului că titlurile de stat 

prezintă garanţia maxim posibilă, generată de riscul nul). 
1020 De exemplu, aici este interesantă ideea unei case de clearing comercial privat, care ar putea să funcţioneze fie la 

Ministerul Economiei, fie la Ministerul Finanţelor Publice, fie la Camera de Comerţ şi Industrie a României, pe perioadă 

limitată şi cu scop delimitat. Să ne amintim că, la nivelul Ministerului Finanţelor Publice (inclusiv al structurilor sale 



627 

 

firme conduc la reducerea sau chiar la anihilarea activităţii economice (dacă sunt persistente relativ 
la ciclul de exploatare), cu impact negativ asupra ofertei interne, asupra preţurilor şi asupra pieţei 
muncii. Din punct de vedere conceptual, arieratele comerciale inter-firme reprezintă dispozitive de 
tip feed-back pozitiv, cu un potenţial de destabilizare extrem de puternic, datorită naturii de reţea a 
sistemului economic privat. 

21.5.4. Canalul bugetar. Creditul fiscal 

Canalul bugetar (sau al arieratelor fiscale) este, parţial, dependent funcţional de canalul comercial. 
Într-adevăr, arieratele comerciale conduc nu numai la imposibilitatea plăţilor comerciale inter-firme 
dar şi la imposibilitatea oricăror plăţi, inclusiv al obligaţiilor bugetare. În acelaşi timp, orice capacitate 
de plată a firmelor aflate în situaţii dificile din punct de vedere al disponibilităţilor de plată va fi 
utilizată cu prioritate pentru stingerea obligaţiilor comerciale inter-firme, utilizând acea capacitate de 
plată ca pe un substitut monetar la finanţarea externă a firmei în cauză şi ignorând, concomitent, 
obligaţia bugetară. Acesta este conceptul de credit fiscal şi, deşi costul creditului fiscal este de câteva 
ori mai mare decât costul creditului bancar sau decât costul creditului comercial (prevăzut în 
contractele economice inter-firme), există multe situaţii în care acest credit fiscal este, totuşi, utilizat 
mai ales ca soluţie de ultimă instanţă1021. Deşi impactul canalului bugetar în procesul de transmitere 
a crizei financiare în criză economică este mai puţin direct (statul trebuie să substituie veniturile 
fiscale nerealizate prin împrumut public intern sau extern, cu costurile aferente – nu numai costuri 
de tip contabil ci şi costuri de tip economic, de exemplu, cunoscutul efect de crowding-out despre 
care am discutat anterior), el nu trebuie neglijat deoarece elimină o serie de măsuri de cheltuieli 
publice care ar fi putut contribui la însăşi relaxarea situaţiei economice şi financiare a sectorului 
economic privat. 

21.5.5. Canalul psihologic 

Dacă, în ceea ce priveşte canalele anterior discutate de transmitere a crizei financiare în criză 
economică, avem de-a face cu „capacităţi de transmitere” relativ cuantificabile, în cazul canalului 
psihologic, lucrurile nu mai sunt la fel de evidente în această privinţă. De data aceasta, avem în faţă 
factori de modelare a comportamentului economic şi financiar de tip calitativ care scapă, în mare 
parte, posibilităţii de formalizare într-un model de raţionalitate economică standard. Mai exact, este 
vorba despre formarea unor anticipaţii (reprezentări difuze ale viitorului, bazate fie pe extrapolări, fie 
pe dezirabilităţi) care vor sta, apoi, la baza deciziilor de comportament economic efectiv. Considerăm 
că avem, în această privinţă, patru canale mai importante de transmitere a crizei financiare în criză 
economică: a) hazardul moral; b) reducerea încrederii; c) selecţia adversă; d) efectul de contagiune. 

                                                           
descentralizate) funcţionează o asemenea casă de clearing financiar public, sui-generis: calcularea TVA de rambursat către 

agenţii economici privaţi. 
1021 De exemplu, în cazul în care băncile comerciale refuză, din diverse motive, acordarea unui credit bancar pentru 

efectuarea plăţilor comerciale restante inter-firme, acest refuz este echivalent, din punct de vedere economic, cu un cost 

oricât de mare al acelui credit prezumtiv, deci mai mare decât costul creditului fiscal (oricât de mare ar fi acesta din urmă). 

Acesta este motivul de raţionalitate economică pentru care creditul fiscal este, totuşi, utilizat, mai ales în situaţii de criză 

sau de dificultăţi economice majore şi generale. Tot acesta este motivul pentru care mărirea costului creditului fiscal 

(cuantumul penalităţilor şi al majorărilor de întârziere la plata obligaţiei bugetare) nu este recomandabilă: în primul rând, 

nu va funcţiona, deoarece oricât de mare ar fi acest cost, este încă mai mic decât costul unui credit bancar inaccesibil, iar, 

în al doilea rând, va presa şi mai mult (şi în mod inutil, de altfel) asupra capacităţii de plată a firmei în cauză, conducând la 

adâncirea situaţiei privind arieratele comerciale inter-firme, deci, pe cale de consecinţă, la adâncirea situaţiei de neachitare 

a obligaţiilor bugetare (după cum vedem, avem din nou un feed-back pozitiv). 
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21.5.5.1. Hazardul moral 

Se referă la modificarea comportamentului agenţilor economici, în condiţiile existenţei unei asigurări 
împotriva riscului; modificarea se produce în sensul scăderii aversiunii faţă de risc1022. Utilitatea luării 
în considerare a acestui canal constă în faptul că ne permite să înţelegem diferitele modificări de 
comportament economic (inclusiv de grad de fundamentare a deciziilor economice) ca urmare a 
reducerii riscurilor, reducere determinată de o anumită formă de asigurare; în modelare, importanţa 
hazardului moral constă în furnizarea, către analist, a unei raţionalizări a comportamentului economic 
care nu ar fi putut fi extrasă, altfel, din modelul de raţionalitate ortodox al agentului în cauză. Hazardul 
moral specific actualei situaţii de criză constă în faptul că atât sistemul bancar cât şi sistemul non-
financiar se aşteaptă ca statul să intervină (după modelul SUA sau al unora dintre statele membre ale 
UE) fie pentru a reface lichiditatea din sistemul bancar (de exemplu, prin relaxarea rezervei legale 
minime obligatorii la moneda naţională sau/şi la valută), fie pentru a relaxa condiţiile creditului fiscal 
(de exemplu, prin reducerea penalităţilor sau/şi a majorărilor de întârziere la plata obligaţiilor 
bugetare). După cum ştim, solicitările de intervenţie a statului român, cel puţin cu privire la refacerea 
lichidităţii din sistemul bancar, au fost insistente, inclusiv la nivel oficial, din partea unor state membre 
în care se află sediile băncilor comerciale cu sucursale în România. Această aşteptare de intervenţie 
creează un imobilism şi o lipsă de imaginaţie în a găsi soluţii proprii, specifice, pentru depăşirea 
situaţiei. 

21.5.5.2. Reducerea încrederii 

Reducerea încrederii, în primul rând a sistemului bancar în clienţii neguvernamentali nebancari, este 
un alt canal de transmitere a crizei financiare în criză economică. Deşi există lichiditate efectivă la 
nivelul sistemului bancar (deci, inclusiv pe piaţa interbancară), creditul neguvernamental către clienţi 
nebancari este restricţionat din motive de prudenţialitate excesivă a sistemului bancar. Aceeaşi 
neîncredere se poate manifesta, desigur, şi între firme non-financiare sub aspectul acordării 
creditelor-furnizor sau a creditelor-clienţi, care ar putea fluidiza fluxurile comerciale la nivelul 
sectorului economic privat. Reducerea încrederii acţionează, aşadar, într-un mod echivalent cu lipsa 
lichidităţii efective, efectul ei fiind indiscernabil de cel al lipsei lichidităţii efective. Din acest motiv, şi 
acest canal de natură psihologică trebuie luat în considerare atunci când se analizează transferarea 
crizei din economia nominală în economia reală. 

21.5.5.3. Selecţia adversă 

Efectul de selecţie adversă1023 se referă la fenomenul prin care o decizie instituţională (sau un anumit 
curs al evoluţiei pieţei economice) descurajează tocmai comportamentele dorite (sau elimină tocmai 
actorii economici doriţi) sau invers, încurajează tocmai comportamentele nedorite (sau atrage tocmai 
actorii economici nedoriţi). Selecţia adversă este legată, din punct de vedere funcţional, de reducerea 
încrederii, discutată mai sus. Deşi ea se poate baza şi pe asimetria informaţională, de data aceasta 
acţiunea selecţiei adverse este augmentată de existenţa incertitudinii generale cu privire la trendul 
activităţii economice. Principala „ţintă” a selecţiei adverse o constituie clienţii neguvernamentali 
nebancari ai băncilor comerciale, ceea ce conduce la efecte negative atât asupra firmelor non-

                                                           
1022 De menţionat faptul că efectul de hazard moral nu se suprapune peste efectul de preferinţă/aversiune, nefiind nici măcar 

o variantă particularizată a acestuia: în timp ce preferinţa/aversiunea sunt considerate variabile exogene, hazardul moral 

este una endogenă, generată, cum spuneam, de apariţia oricărei forme de asigurare a agentului economic (de exemplu, o 

asigurare împotriva calamităţilor naturale). 
1023 Cunoscutele efecte de selecţie/stimulare adversă au fost stabilite de Stiglitz şi Weis, în cazul creditelor acordate de 

bănci pentru proiecte riscante ale investitorilor. Prin ipotezele puse cu privire la aceste efecte, ele preiau şi efectul 

informaţiei incomplete (sau, mai general, al asimetriei informaţionale). Reţinem, totuşi, doar efectul de selecţie adversă şi 

nu şi efectul de stimulare adversă deoarece acesta din urmă este de natura hazardului moral, efect pe care l-am tratat anterior. 
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financiare cât şi asupra sistemului bancar însuşi. Acest canal este printre cele mai productive într-o 
perioadă în care prudenţa şi aversiunea faţă de risc sunt exacerbate şi puternic tensionate. 

21.5.5.4. Efectul de contagiune 

Efectul de contagiune se defineşte ca acel comportament care nu este fundamentat de un model al 
raţionalităţii economice (şi, în general, nu poate fi modelat în mod dinamic), ci reprezintă o imitare, 
simultană sau întârziată a comportamentelor unor entităţi economice similare sau cu rol similar în 
sistemul economic general. Din acest motiv, efectul de contagiune poate avea o dinamică de tip 
catastrofic1024, dificil de prognozat şi şi mai dificil de gestionat. Efectul de contagiune este extrem de 
puternic în cadrul sistemelor de tip solidar, cum este sistemul bancar1025. 

21.5.6. Canalul idiosincratic 

Canalul idiosincratic încearcă să ia în considerare caracteristicile (trăsăturile specifice) ale actorilor 
economici implicaţi în dinamica crizei financiare şi economice, caracteristici care pot conduce la 
comportamente non-ortodoxe, greu predictibile, fără caracter de regularitate. Considerăm că acest 
canal poate fi ilustrat de cel puţin două modalităţi de transmitere: a) miopia; b) aversiunea faţă de 
risc. Nu susţinem, desigur, că aceste două modalităţi sunt independente între ele, dar sunt îndeajuns 
de distincte pentru a fi analizate separat. 

21.5.6.1. Miopia 

Miopia se referă la caracteristica de comportament al acelor agenţilor economici1026 care nu iau în 
considerare un orizont de timp lung, în fundamentarea deciziilor şi acţiunilor lor1027. Miopia poate 
deturna în mod dramatic comportamentul unor entităţi economice, care-şi pot periclita astfel chiar 
viitorul (de exemplu, capacitatea de menţinere pe piaţă). Un exemplu sugestiv poate fi, aici, 
comportamentul sistemului bancar care, în încercarea de a evita riscul creditului (real sau închipuit) 
ezită sau refuză să mai acorde credite neguvernamentale clienţilor nebancari (şi chiar clienţilor 
bancari). În acest caz, miopia constă în faptul că se uită că, pe termen lung, prosperitatea sistemului 
bancar este dependent de prosperitatea sistemului non-financiar a cărui creditare este refuzată sau 
restrânsă puternic. Miopia poate fi un canal extrem de puternic de transferare a crizei din economia 
nominală în economia reală, prin aceea că favorizează o exacerbare a unor fenomene negative, cu 
potenţial de auto-susţinere şi de creştere structurală. 

21.5.6.2. Aversiunea faţă de risc 

Aversiunea faţă de risc se referă la fenomenele prin care acţiunea/decizia unui agent este influenţată 
(uneori, în mod esenţial) de evaluări subiective (dar exogene raţionalităţii economice) 1028. Agenţii 

                                                           
1024 În sensul teoriei catastrofelor, adică o dinamică neliniară (dinamicele neliniare sunt studiate de teoria haosului 

determinist sau, cum mai este cunoscută, teoria complexităţii sau a sistemelor complexe). 
1025 Să ne amintim de faptul că una dintre primele încercări de atac speculativ asupra monedei naţionale s-au bazat tocmai 

pe efectul de contagiune la nivelul sistemului bancar, în ceea ce priveşte rata dobânzii la creditul interbancar. Din fericire, 

banca centrală a stopat la timp această încercare. 
1026 Desigur, nu excludem nici guvernul din categoria actorilor instituţionali care pot avea un comportament miop. 
1027 Perechea de efecte de miopie/non-miopie nu se suprapune peste perechea de efecte pe termen scurt/pe termen lung. În 

ultimul caz este vorba despre luarea în considerare a caracteristicilor „naturale” (obiective) de producere şi de ordonare în 

timp a unor efecte economice, pe când în primul caz ne referim la anumite caracteristici psihologice (subiective) ale 

agenţilor economici, cu privire la modul în care-şi fundamentează comportamentul. 
1028 Preferinţa/aversiunea nu sunt, de fapt, complet în afara raţionalităţii economice (sau, cel puţin, nu sunt în afara 

posibilităţii de raţionalizare a lor, ceea ce le poate transforma în variabile endogene). Cu toate acestea, economiştii (inclusiv 

cei care elaborează modele de comportament economic) consideră preferinţa/aversiunea ca pe date exogene. La fel vom 

face şi noi în prezentul studiu. Exemple curente, în materie, sunt, pentru preferinţă – preferinţa pentru lichiditate, sau 

preferinţa pentru perioada curentă – iar pentru aversiune – aversiunea faţă de risc sau aversiunea faţă de termenul lung (care 

este echivalentă, aşa cum am arătat, cu miopia). 
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economici care manifestă aversiune faţă de risc iau în considerare cauzalităţi care, deşi nu pot fi 
cuantificate, pot influenţa structura unor ecuaţii de comportament1029. Aversiunea faţă de risc poate 
bloca fenomene economice sau financiare care, altfel, au toate elementele de raţionalitate 
economică suficiente pentru a fi activate. Această caracteristică poate fi nu doar de natură 
psihologică, ci poate reprezenta şi o decizie raţională de a evita la maximum riscul deciziei economice 
(nu interesează, în cadrul discuţiei de faţă, chestiunea proporţionalităţii directe dintre risc şi profit). 
În orice caz, aversiunea faţă de risc (manifestată îndeosebi la nivelul sistemului bancar dar nu numai) 
poate reprezenta un canal eficient şi prompt în transferarea crizei financiare în criză economică. 

21.6. Evaluarea calitativă a impactului crizei financiare şi economice în România 

Evaluarea cadrului macroeconomic pe termen mediu necesită o evaluare a gradului (extindere, 
adâncime, viteză) în care criza internaţională s-a transferat în criză internă, pe de o parte, precum şi 
a gradului în care criza financiară s-a transferat în criză economică, pe de altă parte. Este ceea ce vom 
încerca  să facem în continuare. 

21.6.1. Impactul asupra economiei reale 

Pentru a studia impactul crizei asupra economiei reale, ne vom concentra pe patru variabile 
macroeconomice ale acestui sector al activităţii economice: a) investiţii directe; b) ocupare; c) 
creştere economică; d) deficite economice. 

21.6.1.1. Investiţii directe 

Dinamica investiţiilor directe în economia naţională depinde de dinamica rezultantă a următorilor 
factori: 

1. dinamica creditului bancar neguvernamental către clienţii nebancari; 

2. ponderea creditului bancar neguvernamental către clienţii nebancari destinat investiţiilor 
interne directe în totalul creditelor bancare neguvernamentale către clienţii nebancari; 

3. dinamica investiţiilor străine directe. 

21.6.1.2. Dinamica creditului bancar neguvernamental către clienţii nebancari 

Fenomenologia creditului bancar neguvernamental către clienţii nebancari ar putea fi descrisă în felul 
următor: 

a. există o curbă în „V” a volumului nominal al acestei categorii de credit, generată de următorii 
factori: 

- blocarea sau reducerea puternică a alimentării cu lichidităţi (finanţări) a sucursalelor 
interne ale băncilor străine, ca urmare a şocului pe lichiditate suferit de acestea din urmă, 
şoc favorizat de existenţa în portofoliul băncilor în cauză a „activelor toxice” care au stat la 
originea declanşării actualei crize financiare şi economice; 

- excesul de prudenţialitate al sistemului bancar1030 în acordarea de credite 
neguvernamentale, în încercarea de a proteja lichiditatea existentă prin eliminarea riscului 
de credit1031; 

                                                           
1029 Totuşi, prin introducerea, pur şi simplu, a unor proprietăţi matematice care să descrie aceste influenţe, pot fi explicate 

multe dintre deciziile care par „neraţionale” sau, în orice caz, suboptime. 
1030 După cum se ştie, sistemul bancar cuprinde băncile comerciale şi sucursalele rezidente ale băncilor străine. 
1031 Desigur, excesul de prudenţialitate generează selecţia adversă a clienţilor nebancari care, la rândul său, conservă excesul 

de prudenţialitate (avem, aici, din nou, un exemplu de cerc vicios – sau de feed-back pozitiv). 
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- aşteptările (anticipaţiile) negative cu privire la restabilirea lichidităţii în sistemul bancar, 
ceea ce creează o penurie artificială de lichidităţi, prin preluarea acestor anticipaţii în 
modelele decizionale ale sistemului bancar comercial; 

b. la momentul realizării analizei (mai-iunie 2009) apreciem că dinamica acestui fenomen se află 
în apropierea punctului de întoarcere al curbei în „V” menţionată anterior, cu perspective 
certe de a apropiere rapidă de aripa ascendentă a acestei curbe, ca urmare a următoarelor 
considerente: 

- evaluările organizaţiilor financiare internaţionale1032 cu privire la dinamica economiei 
naţionale în 2010; 

- evaluările diferitelor instituţii şi organizaţii internaţionale sau regionale1033 cu privire la 
capacitatea economiei mondiale de a resorbi efectele crizei financiare şi de a bloca sau 
diminua drastic transferarea acesteia în criză a economiei reale (adică într-o criză 
persistentă, auto-întreţinută), la orizontul anului 2010; 

- specificul structurii activelor bancare din sistemul bancar din România (portofoliul de active 
bancare nu conţine derivative financiare1034 iar securitizarea creditelor ipotecare 
îndoielnice nu a fost de natură să creeze riscuri)1035; 

- securitizarea creditelor ipotecare performante existente la nivelul sistemului bancar este, 
încă, insuficient dezvoltată, ceea ce creează premise pentru identificarea, prin intermediul 
acestui „produs”, a unor căi rapide de refacere şi chiar de creştere a lichidităţii în sistemul 
bancar şi, desigur, pe piaţa interbancară1036. 

c. în intervalul octombrie 2009 – aprilie 2010, apreciem că se va produce depăşirea punctului de 
întoarcere al curbei în „V”, în aşa fel încât să se reia creditarea bancară neguvernamentală a 
economiei reale (a clienţilor nebancari), pe baza următoarelor considerente: 

- sistemul bancar este simbiotic integrat în procesele economiei reale, el nu poate rămâne 
autonom nici prea mult timp, nici într-un grad prea mare în raport cu necesarul de creditare 
a economiei reale; această apreciere a relaţiei dintre economia nominală (reprezentată, 
aici, prin sistemul bancar) şi economia reală este una structural-funcţională, deci ea nu 
poate fi eludată decât cu preţul condamnării economiei nominale înseşi1037; sursa profitului 
sistemului bancar se află, în mod preponderent în economia reală, adică în creditul bancar 
neguvernamental1038; 

                                                           
1032 Vezi, de exemplu, cazul Fondului Monetar Internaţional, care apreciază o creştere a ratei reale a PIB în 2010 faţă de 

2009 cu circa 4 p.p.,  prin prognozarea unei creşteri economice nule în 2010 faţă de o creştere negativă în 2009 de 4,1%. 
1033 Vezi, de exemplu, aprecierile şefului Băncii Centrale Europene în acest sens, precum şi declaraţiile unor oficiali ai 

guvernului american. 
1034 Existenţa derivativelor financiare în portofoliul de active al sistemului bancar ar fi generat „geodezice” sui-generis de 

transfer al crizei financiare internaţionale în criză financiară internă (este vorba despre imposibilitatea unui transfer direct, 

deoarece un transfer indirect – de exemplu, prin mijlocirea lichidităţii, cum s-a evocat anterior, s-a produs, desigur). 
1035 Cu toate că securitizarea creditelor ipotecare (care a „împachetat” şi credite ipotecare neperformante) a fost una dintre 

cauzele declanşării crizei financiare în august 2007 în Statele Unite, tot securitizarea creditelor ipotecare (dar, de data 

aceasta, a celor clar performante) poate deveni o cale de a asigura una dintre căile de creştere a lichidităţii sistemului bancar, 

necesară resorbţiei treptate dar rapide a crizei financiare. 
1036 Este nevoie, desigur, de creşterea apetenţei fondurilor de investiţii de a cumpăra asemenea pachete de credite ipotecare 

(de exemplu, fondurile de pensii pe pilonii 2 şi 3). 
1037 Într-adevăr, în fond, între economia reală şi cea nominală este o permanentă tatonare reciprocă, încercându-se, de către 

fiecare „parte” să reducă din incertitudinea informaţională cu privire la cealaltă parte (cam în maniera în care se produce 

tatonarea reciprocă între vânzător şi cumpărător într-o tranzacţie economică obişnuită). 
1038 Desigur, creditul bancar neguvernamental cuprinde şi creditul interbancar dar şi acesta, în ultimă instanţă, este o 

refinanţare care vizează tot creditarea clienţilor neguvernamentali nebancari. 
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- valoarea activelor bancare depinde, în mod esenţial, de valoarea activelor-suport reale (de 
exemplu, în cazul derivativelor financiare), prin urmare sistemul bancar este extrem de 
interesat ca economia reală să-şi reia traiectoria de croazieră care să „garanteze” 
prosperitatea sistemului bancar însuşi; 

- deşi rata dobânzii bancare pasive nu este o funcţie suficient de directă de rata dobânzii de 
politică monetară1039, apreciem că, într-un interval de circa 6-8 luni, banca centrală va 
„dobândi” caracteristici permanente şi evidente de creditor net în raport cu sistemul 
bancar, ceea ce va genera formarea unei funcţii de răspuns clare a ratei dobânzii bancare 
pasive şi (prin intermediul marjei de rată a dobânzii) a ratei dobânzii bancare active. 

21.6.1.3. Ponderea creditului bancar destinat investiţiilor interne directe 

În opinia noastră, în perioada următoare, nu vom asista la o creştere spectaculoasă a ponderii1040 
creditului bancar neguvernamental destinat investiţiilor interne directe în total credit bancar 
neguvernamental acordat clienţilor nebancari, din următoarele considerente: 

a. consumul va continua să susţină, în mod decisiv, cererea internă, mai ales că el are impact 
indirect chiar asupra cererii de investiţii (mai exact, asupra cererii de credite bancare pentru 
investiţii); 

b. băncile nu au criterii de raţionalitate economică prea puternice pentru a prefera acordarea de 
credite neguvernamentale pentru investiţii în defavoarea celor pentru consum1041; ca urmare, 
ele nu au o responsabilitate expresă pentru structura creditării bancare neguvernamentale; în 
plus, miopia recunoscută a raţionalităţii economice a sistemului bancar va continua să asigure 
o preferinţă ridicată pentru creditele pe termen scurt acordate în scop de consum; 

c. cererea de investiţii va prezenta o inerţie superioară cererii de credite bancare 
neguvernamentale, fie ca urmare a întârzierii reluării producţiei pentru export (ca rezultat al 
menţinerii creşterii negative în zona euro sau ca rezultat al reluării dificile a creşterii 
economice în UE), fie ca urmare a „zonei moarte”1042 care se va crea între reluarea cererii de 
consum şi reacţia ofertei interne; 

d. în legătură cu creditul bancar ipotecar, considerăm că o anumită remanenţă a naturii actualei 
crize financiare şi economice va putea conduce la o menţinere a reticenţei sistemului bancar 
faţă de ideea reluării sau creşterii importanţei acestei categorii de credit; aşa cum s-a precizat 
anterior, securitizarea creditului bancar ipotecar ar putea, însă, redeveni o sursă importantă 
şi actuală de refinanţare a sistemului bancar, cu condiţia eliminării posibilităţii de a împacheta 
în acelaşi produs credite ipotecare performante alături de credite bancare neperformante. 

                                                           
1039 Caracterul de creditor net al băncii centrale în raport cu sistemul bancar este, încă, oscilant (de exemplu, banca centrală 

continuă să sterilizeze masa monetară existentă în economie), ceea ce împiedică o funcţionare coerentă a canalului de 

transmitere a impulsului monetar prin intermediul variaţiei ratei dobânzii de politică monetară. 
1040 Aceasta înseamnă că „efortul” de reluare a creşterii economice va fi suportat tot de volumul creditului bancar 

neguvernamental sau, cu alte cuvinte, nu vom asista la o restructurare (cel puţin în perspectiva a 1-2 ani) a creditului bancar 

neguvernamental. 
1041 Observaţia care s-ar putea face aici şi anume aceea că, în principiu, garanţiile asociate cererii de credite pentru investiţii 

sunt mai sigure decât cele asociate cererii de credite pentru consum nu are o semnificaţie prea mare, întrucât analiza de risc 

al creditului nu ponderează diferit (sau nu ar trebui să pondereze diferit) certitudinea garanţiilor în funcţie de destinaţia 

creditului, fiind o analiză de risc, pentru a spune astfel, impersonală. 
1042 Prin „zonă moartă” se înţelege intervalul temporar în care variaţia unei variabile-cauză nu produce efect asupra variaţiei 

variabilei-efect. Este un caz clasic al necesităţii atingerii unui prag sau al unei mase critice a variaţiei cauzei pentru a ca 

efectul să se producă. Să observăm, printre altele, că această defazare a inerţiilor asociate cauzei, respectiv efectului, poate 

constitui o frumoasă explicaţie a unor caracteristici de ciclicitate economică. 
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21.6.1.4. Dinamica investiţiilor străine directe 

Decizia investitorilor străini de a transfera capital în investiţii directe în România depinde de o serie 
de factori: a) încrederea în capacitatea de rezilienţă a economiei româneşti faţă de pătrunderea 
structurală a efectelor crizei financiare şi economice internaţionale; b) analiza costului de 
oportunitate al deciziei de a investi în economia românească, în noile condiţii financiare şi economice 
din statele afectate de criza financiară şi economică internaţională (mai ales în cazul statelor membre 
ale UE şi, în special, în cazul statelor membre ale Uniunii Economice şi Monetare); c) perspectivele 
economice din statele de rezidenţă a investitorilor străini potenţiali. O evaluare succintă a impactului 
acestor factori este realizată în cele ce urmează: 

a. Capacitatea de rezilienţă a economiei româneşti. Câteva condiţii specifice economiei 
româneşti ar putea să contribuie la formarea încrederii investitorilor străini potenţiali în 
capacitatea economiei româneşti de a face faţă efectelor (reale sau induse de anticipaţii, ale) 
actualei crize financiare şi economice internaţionale. Aceste condiţii sunt următoarele:  

 creditul extern primit recent de România de la FMI (circa 13 mld euro), de la Uniunea 
Europeană şi de la Banca Mondială (circa 7 mld euro) este de natură să dea garanţii asupra 
neescaladării deficitului bugetului public, pe de o parte şi asupra neescaladării deprecierii 
monedei naţionale, pe de altă parte; 

 inexistenţa activelor toxice în portofoliul de active al sistemului bancar din România este 
de natură să dea garanţii asupra neescaladării deficitului de lichiditate din sistemul bancar 
din România, deci, implicit, din economia românească reală; 

 „temperatura” relativ ridicată a economiei româneşti (ca urmare a circa 10 de ani de 
creştere economică ridicată şi continuă) este de natură să dea garanţii asupra neescaladării 
riscului deflaţiei, ceea ce poate crea asigurări cu privire la menţinerea condiţiilor pentru o 
marjă de profit acceptabilă în afaceri1043; 

 determinarea României de a respecta calendarul de aderare la zona euro (la 01.01.2014) 
este de natură să dea garanţii cu privire la menţinerea dinamicelor economice sub controlul 
politicilor publice de ajustare macroeconomică, ceea ce poate crea asigurări asupra 
neescaladării variabilelor nominale şi reale peste valorile impuse de acest calendar sau 
peste valorile acceptate ca gestionabile de teoria şi practica economică. 

b. Costul de oportunitate al investiţiei în economia românească. Economia românească are 
câteva atu-uri care fac ca nivelul costului de oportunitate al investiţiei străine directe să fie 
relativ scăzut, ceea ce ar putea constitui un atractor sui-generis pentru această categorie de 
investiţii în perioada 2009-2012. Enumerăm, succint, câteva dintre aceste atu-uri: 

 costul relativ scăzut al forţei de muncă1044, ceea ce conduce la o marjă a profitului relativ 
atractivă pentru investitorii direcţi străini, comparativ cu marja obtenabilă în ţările de 
origine; 

                                                           
1043 Aici rezidă, de altfel, unul dintre motivele pentru care politica monetară a Băncii Naţionale a României a părut 

oarecum… „defazată” în raport cu politica monetară a Băncii Centrale Europene. Încercarea statelor europene din zona 

euro de a relansa economia prin creşterea masei monetare din economie este la fel de justificată ca şi prudenţa Băncii 

Naţionale a României în pilotarea masei monetare (aici avem un exemplu de posibil efect advers al politicii monetare 

comune, în condiţiile diferenţelor de structură financiară sau de loc ocupat pe „scara” dinamicii economice). 
1044 Costul relativ scăzut al forţei de muncă nu este determinat, în mod decisiv, de o rată ridicată a şomajului, ci este şi 

rezultatul nivelului costului vieţii (acoperit, parţial, de activităţi informale non-criminale), pe de o parte, precum şi al culturii 

sindicale generale, concentrate pe asigurarea securităţii locului de muncă, pe de altă parte. Această strategie a sindicatelor 

salariaţilor din România (de a nu se concentra pe gestionarea ofertei de muncă) are o serie de consecinţe negative, atât 

asupra nivelului salariului mediu cât şi asupra procesului de reformă economică, în genere. 
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 o anumită rigiditate a ofertei interne, ceea ce conduce la crearea imediată de piaţă (de 
cerere) pentru noile investiţii străine directe, de natură să reducă considerabil timpul şi 
costul intrării pe piaţă pentru această categorie de investiţii; 

 inexistenţa, cel puţin pe termen mediu, a riscului deflaţionist, ceea ce asigură o remunerare 
adecvată şi sigură a investiţiei străine directe; 

 existenţa unei anumite presiuni pe soldul contului extern, ceea ce asigură premise bune, 
pe termen mediu, pentru orientarea rezultatelor investiţiei străine directe spre export, în 
scopul compensării eventualei insuficienţe, pe termen scurt, a cererii interne; 

 o rată foarte mică, comparativ cu alte state membre ale UE, a impozitării profiturilor, ceea 
ce asigură investiţiilor străine directe un profit net comparativ mai mare decât în alte 
locaţii; 

 diminuarea considerabilă, în ultimii ani, a birocraţiei aferente înregistrării de noi afaceri 
economice (mai general, a birocraţiei aferente intrării/ieşirii pe/de pe piaţă); 

 presiunea instituţională permanentă în direcţia evitării, limitării şi combaterii corupţiei în 
domeniul afacerilor economice; 

 economia românească este o economie emergentă, ceea ce înseamnă existenţa unor 
rezerve importante de dezvoltare şi creştere, cel puţin din următoarele raţiuni:  

a. grad de intermediere financiară – relativ scăzut;  

b. grad de bancarizare – relativ scăzut;  

c. nivelul dotării cu infrastructură fizică – foarte scăzut;  

d. nivelul protecţiei mediului – relativ scăzut;  

e. nivelul înzestrării tehnologice – foarte scăzut;  

f. gradul de exploatare turistică – foarte scăzut;  

g. gradul de modernizare a agriculturii – foarte scăzut, etc. 

c. Perspectivele economice din statele de rezidenţă. După cum se ştie, riscurile de stagnare sau 
de recesiune economică sunt considerabil mai mari în zona euro, precum şi în multe state 
membre ale UE care nu sunt în zona euro, comparativ cu România. Această concluzie rezultă, 
în primul rând, din cele două argumente prezentate anterior şi, în al doilea rând, din faptul că 
„prognozele” oferite de Fondul Monetar Internaţional (în marja încheierii acordului de 
împrumut cu Guvernul României) sunt, în mod evident, excesiv de prudenţiale1045. Mulţi 
analişti independenţi (dar şi guvernatorul Băncii Naţionale a României!) se îndoiesc că 
România va înregistra o scădere a PIB în anul 2009 de circa 4,1%, aşa cum s-a acceptat în 
recenta rectificare bugetară, sub influenţa negocierilor cu Fondul1046 (iar Fondul însuşi 
estimează că, la nivelul anului 2009, România va înregistra o creştere economică zero; această 

                                                           
1045 Actualele dezbateri privind reconfigurarea rolului, funcţiilor şi metodologiei Fondului Monetar Internaţional (ca şi al 

altor organizaţii şi instituţii financiare internaţionale) sub impactul crizei financiare şi economice declanşate în august 2007, 

trebuie să genereze, desigur, schimbări radicale în filosofia economică a Fondului, inclusiv renunţarea la perspectiva statică, 

de tipul programării financiare, care antrenează acest exces de prudenţialitate care, se pare, nu a dat întotdeauna cele mai 

bune rezultate pentru ţările care au fost incluse în acest gen de asistenţă internaţională. 
1046 S-ar putea pune întrebarea de ce este aşa de rău să fii prudent în estimările macroeconomice, mai ales că înşelarea 

acestei prudenţe poate oferi o surpriză…plăcută tuturor?. Problema este că estimările nejustificat de prudente creează 

anticipaţii pesimiste, care pot bloca resurse, iniţiative şi comportamente de antrenare la nivel macroeconomic. Cum s-a spus 

de multe ori, în modelul de raţionalitate economică individuală anticipaţia (aşteptarea) reprezintă una dintre cele mai 

puternice variabile constitutive ale deciziei şi comportamentului economic. 
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oscilaţie largă a ratei reale a PIB, pe parcursul a numai 3 ani – de la circa 8% în anul 2008, la 
circa -4% în anul 2009 şi apoi la 0% în 2010) este, oarecum, neverosimilă. Prin urmare, şi acest 
factor poate reprezenta un atractor important pentru investiţiile străine directe în următoarea 
perioadă. 

21.6.2. Ocupare 

În perioada 2009-2014, ocuparea va reprezenta unul dintre factorii-cheie ai ieşirii din criza financiară 
şi economică. Dinamica ocupării ar putea avea următoarele caracteristici: 

a. tendinţa firmelor non-financiare de a-şi reduce (sau optimiza) costurile variabile, îndeosebi 
costurile de natură salarială, ca urmare a reducerii cererii interne şi externe pentru producţia 
internă, prin intermediul reducerii numărului de angajaţi. Există mai multe modalităţi prin care 
s-ar putea operaţionaliza această tendinţă: 

- concedieri definitive (inclusiv de personal calificat), adică pierderea locului de muncă 
deţinut în firmă 

- impact negativ: 

o la nivelul firmei non-financiare: se pot crea costuri viitoare, pentru recuperarea 
acestei categorii de personal la momentul reluării cererii pentru producţia internă;  

o la nivelul societăţii româneşti: personalul concediat care nu reuşeşte, pe termen 
scurt, să se recalifice sau să se angajeze în aceeaşi profesie, poate suferi pierderi 
considerabile, posibil ireversibile, la nivelul competenţei (cunoştinţe, aptitudini, 
atitudini); 

- impact pozitiv: 

o la nivelul firmei non-financiare: creşterea competitivităţii prin preţ (cu condiţia ca 
aceste concedieri definitive să nu se facă în compartimentele esenţiale ale activităţii 
firmei); 

o la nivelul societăţii româneşti: creşterea flexibilităţii pieţei muncii, prin mobilitatea 
inter-profesională şi, posibil, inter-regională a forţei de muncă. 

- concedieri temporare, adică utilizarea parţială a personalului (prin „rotirea” acestuia în 
activitate, restul personalului fiind considerat în şomaj tehnic) 

- impact negativ: 

o la nivelul firmei non-financiare: se reduce cifra de afaceri şi se induce o stare de 
stres personalului angajat, cu impact negativ asupra productivităţii muncii şi a 
calităţii output-ului; 

o la nivelul societăţii româneşti: se generează o stare de anticipaţie pesimistă cu 
privire la securitatea locului de muncă şi a venitului din muncă, stare cu efect 
destimulativ; în plus, nu se declanşează, încă, procesul de căutare a unui nou loc de 
muncă, ceea ce măreşte, într-o oarecare măsură, rigiditatea pieţei muncii. 

- impact pozitiv: 

o la nivelul firmei non-financiare: se evită pierderea definitivă a angajaţilor, evitându-
se, prin aceasta costurile de recuperare a lor, în momentul în care activitatea 
economică se va relua la parametrii iniţiali sau la parametri îmbunătăţiţi faţă de 
situaţia curentă; 
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o la nivelul societăţii româneşti: se evită creşterea şomajului propriu-zis (evitându-se 
şi creşterea cheltuielilor sociale de administrare a şomajului, ceea ce generează un 
impact pozitiv asupra deficitului public consolidat). 

- extinderea angajării part-time, adică acceptarea, din partea salariaţilor, a unei scăderi 
concomitente (de regulă, proporţionale) a duratei muncii şi a nivelului salarizării1047 

- impact negativ: 

o la nivelul firmei non-financiare: în principiu, nu există impact negativ la nivelul firmei 
non-financiare, mai ales că măsura este proporţională cu scăderea cifrei de afaceri 
cauzată de scăderea cererii sau de creşterea arieratelor comerciale inter-firme; 

o la nivelul societăţii româneşti: scăderea cantităţii de muncă prestată, cu impact 
direct asupra scăderii PIB, respectiv asupra scăderii bazei de impozitare, deci a 
creşterii soldului negativ al bugetului public consolidat; 

- impact pozitiv: 

o la nivelul firmei non-financiare: se evită pierderea definitivă a angajaţilor, evitându-
se, prin aceasta costurile de recuperare a lor, în momentul în care activitatea 
economică se va relua la parametrii iniţiali sau la parametri îmbunătăţiţi faţă de 
situaţia curentă; 

o la nivelul societăţii româneşti: se menţine o rată scăzută a şomajului, prin faptul că, 
pentru 8 ore de activitate sunt angajaţi mai mult decât o persoană; în plus, 
fenomenul este benefic pentru piaţa muncii, deoarece încurajează competiţia în 
ocuparea unui loc de muncă.  

- acceptarea „curbelor de sacrificiu” de către personalul angajat, adică acceptarea  scăderii 
salariilor fără afectarea numărului de angajaţi sau al duratei muncii1048 

- impact negativ: 

o la nivelul firmei non-financiare: posibilă destimulare în privinţa calităţii muncii şi a 
productivităţii muncii 

o la nivelul societăţii româneşti: scăderea veniturilor (cu impact asupra scăderii PIB şi 
a cererii interne – în conformitate cu media înclinaţiei marginale spre consum –, 
precum şi asupra scăderii corespunzătoare a veniturilor fiscale indirecte) şi, 
concomitent, scăderea veniturilor fiscale directe, ca urmare a scăderii bazei de 
impozitare directă. 

- impact pozitiv: 

o la nivelul firmei non-financiare: se evită pierderea definitivă a angajaţilor, evitându-
se, prin aceasta costurile de recuperare a lor, în momentul în care activitatea 
economică se va relua la parametrii iniţiali sau la parametri îmbunătăţiţi faţă de 
situaţia curentă; 

o la nivelul societăţii româneşti: se menţine nivelul de ocupare, degrevându-se 
bugetul public consolidat de o serie de cheltuieli cu indemnizaţiile de şomaj, cu 
recalificarea şi cu reinserţia profesională pe pizza muncii. 

                                                           
1047 Deşi efectul acestei măsuri asupra veniturilor salariaţilor este similar cu cel al măsurii de concediere temporară, natura 

măsurii nu este similară. 
1048 Curbele de sacrificiu sunt acceptate, ca regulă, la nivel colectiv, prin acorduri între sindicatele salariaţilor şi sindicatele 

patronale. 
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- restructurări ale ocupării: se referă la recalificări, reînsărcinări sau redistribuiri ale 
personalului angajat la nivelul firmei non-financiare, fără a se produce o reducere a volumul 
de muncă în „funcţia de producţie” a firmei 

- impact negativ: 

o la nivelul firmei non-financiare: bulversări ale activităţii, cu posibilă curbă în „U”, pe 
termen scurt, a nivelului, calităţii şi productivităţii activităţii; 

o la nivelul societăţii româneşti: nu pare a se produce efecte negative ale acestui 
fenomen. 

- impact pozitiv: 

o la nivelul firmei non-financiare: menţinerea forţei de muncă angajate, cu 
„ventilarea” profesională a acesteia, în scopul creşterii output-ului funcţiei de 
producţie microeconomice; 

o la nivelul societăţii româneşti: conservarea sau chiar optimizarea, din punct de 
vedere microeconomic, a structurii profesionale a forţei de muncă. 

 restructurări ale mediului de afaceri: se referă atât la procesul de apariţie/dispariţie a unor 
firme non-financiare, cât şi la reorientarea firmelor existente spre noi produse sau 
servicii1049, fie răspunzând modificării structurii şi intensităţii cererii (interne şi externe) 
pentru producţia internă, fie anticipând sau chiar creând, în mod deliberat (prin 
mecanismele marketing-ului) aceste modificări de structură şi intensitate ale cererii1050. 
Aceste restructurări ale mediului de afaceri pot avea un impact important, atât la nivel 
cantitativ cât şi, mai ales, la nivel calitativ (al structurii) asupra ocupării. 

b. fenomenul de remigrare a forţei de muncă autohtone, care actualmente lucrează în 
străinătate (îndeosebi în statele membre ale UE). Acest fenomen este unul contradictoriu, 
relevanţa lui economică şi socială depinzând de rezultanta comparaţiei între viteza şi 
amplitudinea cu care se reia creşterea economică în statele de destinaţie a acestei forţe de 
muncă şi viteza şi amplitudinea cu care se reia creşterea economică în România. De asemenea, 
fenomenul remigrării mai depinde şi de conservarea sau nu a avantajului comparativ care a 
generat decizia de emigrare: acest avantaj comparativ a fost, în cele mai multe cazuri, 
diferenţialul de salariu. Acest diferenţial poate suferi modificări importante, în funcţie de 
amploarea pe care o au efectele crizei asupra ţărilor de destinaţie, comparativ cu cele asupra 
ţării de origine. În plus, o dată cu declanşarea crizei financiare şi economice a mai apărut o 
variabilă în „ecuaţia” de decizie – probabilitatea găsirii şi a securizării locului de muncă. Cei 
doi factori au, desigur, ponderi diferite în modelul de raţionalitate economică al fiecărui 
individ, ceea ce face extrem de dificilă orice predicţie în materie. În opinia noastră, în perioada 
imediat următoare se pot produce următoarele fenomene în domeniul remigrării forţei de 
muncă emigrate: 

 o intrare netă de forţă de muncă emigrată (îndeosebi din statele membre ale UE cu o mare 
densitate de emigranţi români – Italia, Spania), de o calitate crescută în raport cu situaţia 
iniţială (la momentul emigrării) cu privire la: a) nivelul de calificare profesională; b) cultura 
muncii; c) cultura organizaţională; 

                                                           
1049 Vezi, în continuare, recomandarea de orientare a activităţii firmelor non-financiare (recomandare valabilă, de altfel, şi 

pentru firmele financiare) spre produse, servicii şi pieţe « de criză ». 
1050 Un impact crucial, de natură cauzală, asupra acestui fenomen îl poate avea politica fiscal-bugetară (de exemplu, actuala 

măsură de introducere a impozitului forfetar sau eventuala revenire la impozitarea progresivă a venitului personal sau/şi a 

profitului corporativ). 
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 remigrarea netă a forţei de muncă autohtone poate crea o presiune suplimentară pe piaţa 
muncii, putând, în cea mai mare parte a cazurilor, să elimine din poziţiile ocupate angajaţi 
stabili. Angajatorii ar putea aprecia că potenţialii lucrători remigraţi deţin competenţe 
superioare şi pot aduce o valoare adăugată economică mai mare decât angajaţii curenţi şi, 
ca urmare, ar putea să-i prefere; 

 existenţa, în context, a posibilităţii apariţiei unui conflict latent între angajaţii (şi chiar 
şomerii) care nu au emigrat şi cei care remigrează; 

21.7. Sugestii de comportament de criză 

În fundamentarea comportamentului economic (sau a deciziei economice) impactul percepţiei unei 
variabile economice (ca mărime sau ca dinamică) este cu mult mai important decât variabila 
economică însăşi. Aceasta face ca activitatea economică să fie mai degrabă rezultatul fixării unor ţinte 
bazate pe aşteptări decât rezultatul unei dinamici obiective a „lumii economice”. Aceste consideraţii 
se aplică, desigur, şi situaţiei excepţionale cum este cea specifică actualei crize financiare şi 
economice. 

Pe baza celor prezentate anterior, în cele ce urmează, dorim să facem câteva consideraţii, destul de 
generale, cu privire la ce ar însemna un comportament de criză. Pentru a nu abstractiza prea mult 
intervenţia, vom organiza aceste consideraţii pe principalii actori sociali implicaţi. 

21.7.1. Comportamentul de criză al guvernului 

Consider că guvernul trebuie să-şi proiecteze comportamentul de criză pe baza următoarelor 
„principii”: 

a. Nu există crize, există ţări aflate în criză 

Deşi se pot elabora modele logice (şi chiar matematice) ale crizelor financiare sau economice 
(modelarea logică a actualei crize este încă în proces de elaborare), efectele unei crize de tip extern, 
aşa cum este actuala criză, relativ la România, sunt specifice. Se poate spune, în sens metaforic, că 
fiecare economie naţională are propriul… PH, ceea ce conferă crizei o „culoare” proprie. În alte 
cuvinte, programul sau strategia anti-criză a României trebuie să gestioneze criza în România şi nu o 
criză generică. Acesta este şi motivul pentru care, de exemplu, programul şi condiţionalităţile impuse 
de FMI în cadrul recentului acord de împrumut, trebuie adaptate la „fiziologia” economiei româneşti, 
altfel se pot produce efecte adverse care pot compromite chiar şi cele mai bune intenţii. 

b. Orice criză conţine potenţial de feed-back pozitiv 

Logica unei crize (ca şi a unei boli organice, de altfel) este aceea de a se autoalimenta şi de a se 
dezvolta. Aşadar, o criză conţine capacităţi auto-catalitice, de natură s-o accelereze prin mecanismul 
binecunoscut al feed-back-ului pozitiv. Din păcate, avem prea mulţi analişti care trec cu seninătate de 
la analiza unui accident de circulaţie la analiza cauzelor şi efectelor unei crize financiare şi economice 
şi invers. Această situaţie este de natură să transmită publicului larg semnale catastrofice, aşteptări 
apocaliptice etc. Cum spuneam în introducerea la acest material, percepţia este cea care 
fundamentează, în general, deciziile şi comportamentele economice. În context, oficialii 
guvernamentali trebuie să aibă o atitudine sobră, responsabilă şi realistă cu privire la dinamica crizei, 
la strategia şi măsurile de gestionare a acesteia. 

c. Programul anti-criză nu trebuie să aibă culoare politică 

Interesul în gestionarea cât mai „netedă” a crizei este unul naţional, deoarece toţi actorii sociali (şi 
politici) pierd dacă efectele negative ale crizei nu sunt limitate. În acest sens, guvernul trebuie să 
implice întreaga societate în formularea, implementarea şi monitorizarea strategiei naţionale anti-
criză. Raţionamentul justificativ este exact acelaşi care a funcţionat (de fapt, ar fi trebuit să 
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funcţioneze) şi în cazul elaborării Strategiei naţionale post-aderare a României. În acelaşi timp, 
trebuie redus la minimum caracterul contractual al elaborării Strategiei naţionale anti-criză, adică 
guvernul trebuie să fie acela care formulează filosofia generală a acestei strategii şi o propune 
dezbaterii publice. Încercarea de a elabora o strategie anti-criză de genul unei antologii de propuneri 
ale tuturor actorilor sociali participanţi la dezbaterea publică ar fi o greşeală fatală. Guvernul trebuie 
să-şi asume integral responsabilitatea pentru elaborarea şi implementarea acestei strategii. Intenţia, 
care s-a cristalizat recent, din unele declaraţii politice, ca fiecare partid să propună propria sa strategie 
anti-criză, este cel puţin neproductivă, dar poate fi de-a dreptul dăunătoare. În opinia mea, 
documentul master al strategiei anti-criză trebuie propus de guvern. Depăşirea crizei este un 
deziderat social care nu permite experimente ideologice, ci măsuri bazate exclusiv pe logica 
mecanismelor economice structurale. 

d. Măsurile anti-criză trebuie încadrate în strategia de post-aderare imediată: aderarea la zona euro 

România este angajată într-o meta-strategie naţională: este vorba despre strategia de aderare la zona 
euro, la orizontul anului 2014. Ar fi o eroare ca strategia anti-criză să fie contradictorie cu acest 
obiectiv. În alte cuvinte, este obligatoriu ca întreaga filozofie de gestionare a crizei să fie consistentă 
cu filosofia de aderare la zona euro. Aceasta înseamnă că măsurile pe termen scurt (menite să 
resoarbă efectele imediate, manifeste, ale crizei) să constituie factori de tip cauzal sau/şi condiţional 
pentru măsurile pe termen mediu (menite să asigure convergenţa nominală a României cu UE la 
orizontul anului 2012). Aşadar, de data aceasta, programul master al guvernului trebuie să fie 
convergenţa economică nominală (şi, pe cât posibil, apropierea cât mai mare de convergenţa 
economică reală), urmând ca programul anti-criză să fie o componentă, oarecum conjuncturală, a 
acestuia.  

e. Măsurile anti-criză nu trebuie să exporte efecte adverse în UE 

Această condiţie poate fi extrasă, din punct de vedere logic, din condiţia imediat precedentă, dar este 
util ca ea să fie precizată în mod explicit, deoarece, ca stat membru al Uniunii Europene, România 
este solidară cu strategia europeană de gestionare a crizei. Ca urmare, nu numai că România trebuie 
să adopte măsuri care să fie convergente şi consistente cu măsurile care se iau în statele membre sau 
la nivel comunitar, dar ea trebuie să aibă grijă ca, rezolvând o anumită problemă pe plan intern, 
această rezolvare să nu creeze externalităţi negative (spillovers) pentru restul statelor membre sau 
pentru spaţiul economic comunitar ca întreg. 

f. Măsurile anti-criză trebuie să fie anti-ciclice 

Finalitatea gestionării crizei constă în distrugerea mecanismului prin care „bula” iniţială se transmite, 
pe canale financiare, economice, psihologice, instituţionale etc. în întregul organism economic. 
Aceasta înseamnă, din punct de vedere logic, atingerea unui „punct de întoarcere” pe curba care 
descrie traiectoria evolutivă a crizei. Atingerea acestui punct înseamnă inversarea logicii impuse de 
criză. În alte cuvinte, măsurile anti-criză trebuie să acţioneze în sensul invers în care acţionează criza, 
adică în sens anti-ciclic. Acesta este motivul pentru care o eventuală creştere a deficitului bugetului 
general consolidat (desigur, nu la nivelul „prognozat” de FMI) nu constituie, în condiţiile actuale, un 
aspect negativ ci, dacă este bine utilizat (atât la finanţare cât şi la cheltuire), dimpotrivă, poate 
constitui o pârghie de inversare a sensului activităţii economice interne. Aşa cum am spus cu mai mult 
de un an în urmă (în ziarul Economistul), România are nevoie de o lege a responsabilităţii fiscale care 
să asigure, printre altele, exact caracterul anti-ciclic al politicii fiscal-bugetare (interesant este faptul 
că FMI a făcut aceeaşi propunere guvernului României la recentele negocieri de perfectare a acordului 
de împrumut). 

g. Măsurile anti-criză trebuie să fie coordonate 
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Guvernul este iniţiatorul şi integratorul strategiei anti-criză, dar el nu este singurul factor implicat în 
gestionarea crizei. Dacă guvernul nu reuşeşte să coordoneze, în scop sinergic, toţi factorii 
determinanţi în acest proces, şansele de succes ale demersului său scad în mod critic. În afara 
guvernului, care acţionează prin instrumentul fiscal-bugetar, mai există patru actori instituţionali 
esenţiali în strategia anti-criză: 

 cercetarea economică: având drept obiectiv fundamental identificarea şi dezvoltarea de 
mecanisme şi amorsarea de procese auto-reglatoare, cu caracter anti-ciclic, care să stea la 
baza inovaţiei financiare, economice şi manageriale (inclusiv la nivel guvernamental), pe 
termen scurt şi mediu; în acest sens, este o greşeală gravă reducerea drastică a fondurilor 
alocate finanţării proiectelor de cercetare gestionate de CNCSIS, proiecte care au fost 
aprobate la finanţare în 2008, unele dintre ele fiind chiar în stadii avansate de elaborare – se 
uită că finanţarea cercetării ştiinţifice este cea mai rentabilă investiţie publică; 

 banca centrală: având drept obiectiv fundamental reglarea fluxurilor nominale în direcţia 
menţinerii stabilităţii financiare; 

 sistemul bancar: având drept obiectiv fundamental relansarea creditului neguvernamental;  

 sistemul patronal: având drept obiectiv fundamental relansarea ofertei interne (inclusiv prin 
bunuri, servicii şi pieţe de criză). 

h. Măsurile anti-criză nu trebuie să fie disproporţionate 

Exagerarea dimensiunilor măsurilor anti-criză (chiar dacă ele sunt adecvate) poate produce un rău 

similar celui generat de neluarea măsurilor anti-criză. Această imagine simetrică a impactului reacţiei 

instituţionale la provocările crizei trebuie să invite la luarea în considerare a următoarelor elemente 

în proiectarea strategiei anti-criză: 

 obiectivele pe termen scurt trebuie să aibă potenţialul ca, prin atingerea lor, să se transforme 
în resurse pentru atingerea obiectivelor pe termen mediu; 

 evitarea situaţiei ca, prin măsurile luate, să se genereze hazard moral sau selecţie adversă de 
orice fel; 

 limitarea intervenţiei guvernamentale la cazurile şi la dimensiunile eşecului pieţei în 
surmontarea efectelor crizei; 

 evitarea contractării exagerate a consumului intern (mai ales a celui adresat ofertei interne), 
deoarece există o simetrie între producţie şi consum (să nu uităm un fapt esenţial al 
mecanismului economic generic: în ultimă instanţă – adică pe termen lung dar, într-o anumită 
măsură, şi pe termen mediu – ţinta activităţii economice este consumul final nu investiţiile, 
care reprezintă doar un mijloc). 

i. Obiectivul fundamental al deciziei guvernamentale anti-criză: relansarea creşterii economice 

Singura modalitate prin care efectele negative ale crizei vor fi absorbite (adică transformate, în 
măsura posibilităţilor, în oportunităţi) este relansarea creşterii economice, prin creşterea ofertei 
interne. Creşterea absorbţiei interne trebuie să se bazeze, în principal, pe oferta internă (de altfel, o 
parte din scăderea importurilor va fi antrenată, în mod „automat”, de scăderea exporturilor generate 
de scăderea cererii externe), din care formarea capitalului fix trebuie să deţină rata de creştere cea 
mai mare. Deficitul bugetar public trebuie utilizat în direcţia în care se formează multiplicatori ai PIB, 
cu efect de antrenare pe orizontală. Consumul poate fi, şi el, utilizat, într-un mod inteligent, pentru a 
ajuta relansarea creşterii economice, aşa cum s-a arătat la punctul imediat precedent. 
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21.7.2. Comportamentul de criză al firmei non-financiare 

În opinia mea, firmele non-financiare ar trebui să-şi fundamenteze comportamentul de criză pe 
următoarele „principii”: 

a. Concedierea salariaţilor calificaţi reprezintă o eroare strategică 

Chiar dacă există, pentru moment, o scădere a cererii de consum, firmele non-financiare nu ar trebui 
să se grăbească să concedieze din personalul calificat. Transferarea crizei financiare într-o criză 
economică persistentă (aşadar, cu caracter structural) este improbabilă, mai ales cu recentele măsuri 
de asigurare a finanţării prin intermediul unui credit public extern. Costul de conservare a 
personalului calificat este cu mult mai mic decât costul de recuperare a personalului în cauză, după 
ce acesta a fost pierdut (de exemplu, găsirea unui nou loc de muncă poate mări costul de oportunitate 
al salariatului concediat). În plus, cu cât perioada concedierii este mai mare, cu atât pierderea de 
calificare profesională este mai mare, ceea ce generează costuri ulterioare cu recuperarea gradului 
de calificare iniţial (acesta este un efect de tipul externalităţii negative, similar ca natură şi logică de 
producere cu poluarea mediului, adică dobândeşte un caracter social). 

b. Bunurile, serviciile şi pieţele de criză reprezintă o necesitate 

Bunurile şi serviciile de criză se referă la acele bunuri şi servicii care renunţă la supra-utilitate, 
menţinând doar acele funcţii strict necesare solicitate de către cumpărătorii care, prin forţa lucrurilor, 
au mai puţine resurse destinate finanţării consumului curent. Deşi – de exemplu, în cazul bunurilor 
de folosinţă îndelungată – se va produce o anumită scădere a confortului, consumatorii vor prefera 
să achiziţioneze doar funcţiile minimale ale bunurilor şi serviciilor (care asigură, încă, siguranţa în 
funcţionare), renunţând la funcţii care sunt fie inutile, fie au o simplă semnificaţie estetică sau de 
confort suplimentar. 

La rândul lor, pieţele de criză se definesc ca acele pieţe care fie acceptă standarde de calitate relativ 
scăzute, fie înregistrează un deficit de ofertă în acest moment sau într-un interval predictibil, ca 
rezultat al efectelor crizei financiare şi economice. Aceste pieţe pot fi interne sau externe. În cazul 
pieţelor externe de criză, identificarea şi accesarea lor ar putea compensa o parte din reducerea 
exporturilor, reducere care a urmat scăderii cererii externe a pieţelor tradiţionale pe care România 
exporta în perioada anterioară (cu impact nu numai asupra creşterii ofertei interne – PIB – dar şi 
asupra reducerii deficitului extern al ţării). 

21.7.3. Comportamentul de criză al băncii comerciale 

În opinia mea, băncile comerciale ar trebui să-şi fundamenteze comportamentul de criză pe 
următoarele „principii”: 

a. Asumarea unei părţi din costurile relansării creşterii economice 

Sistemul bancar (de fapt, în genere, sistemul financiar) are o logică dependentă de logica economiei 
reale. Actuala reticenţă a sistemului bancar din România în acordarea de credite neguvernamentale 
este rezultatul unui exces de prudenţă (exces natural, dar care nu este sustenabil pe termen mediu) 
generat de impactul, mai mult psihologic decât real, al pătrunderii crizei financiare şi economice 
internaţionale în Europa şi în România. Ca urmare, sistemul bancar nu poate menţine, în raport cu 
economia reală, o autonomizare excesivă pe termen mediu (şi cu atât mai puţin pe termen lung), 
decât cu costul ieşirii de pe piaţă. Este evident că, faţă de acest cost, costul pe care sistemul bancar 
ar putea să şi-l asume în reluarea creditării neguvernamenale este cu mult mai mic. În plus, acest din 
urmă cost este, în mare măsură, acoperit de chiar interesul economiei reale de a-şi relua creşterea. 
În consecinţă, raţionalitatea economică însăşi impune sistemului bancar calcularea şi preluarea unui 
anumit risc (cost) în reluarea creditării economiei reale (aceasta ar fi, de fapt, o investiţiei sui-generis 
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pe care băncile comerciale o fac prin intermediul creditului neguvernamental; or, orice investiţie 
implică un risc). 

b. Concentrarea pe trei direcţii cruciale de creditare 

Sistemul bancar ar trebui să-şi orienteze creditul neguvernamental în trei direcţii principale: 

 credit pentru investiţii interne; 

 credit pentru pre-finanţarea şi cofinanţarea absorbţiei fondurilor europene; 

 credit pentru plata obligaţiilor bugetare restante. 

Desigur, în măsura în care efectul de crowding-out nu este prea mare, sistemul bancar ar trebui să 
investească în titluri de stat pe termen mediu şi lung. Dacă acest efect este relativ mare, atunci 
cumpărarea de titluri de stat pe termen scurt sau foarte scurt este dezirabilă. 

c. Evitarea efectelor adverse generate de prudenţialitate 

Reacţia imediată a băncilor comerciale la efectele (reale sau imaginare) ale crizei financiare şi 
economice internaţionale a fost creşterea prudenţialităţii. Aceasta a făcut ca scăderea încrederii (de 
exemplu, pe piaţa interbancară, dar şi în raport cu clienţii ne-bancari neguvernamentali) să se 
transforme într-o criză sui-generis de lichiditate. Operarea în aceste condiţii conduce la stagnarea 
creditării neguvernamentale (atât bancare cât şi nebancare) exclusiv din raţiuni prudenţiale, care sunt 
raţiuni subiective bazate pe anticipaţii sau predicţii hipertrofiate. Un asemenea comportament poate 
compromite (sau poate să diminueze în mod decisiv) şansele de reluare a creşterii economiei reale. 
Or, gap-ul dintre oferta economiei reale şi necesităţile solvabile de bunuri şi servicii poate avea efecte 
adverse inclusiv asupra economiei nominale (inflaţie, curs de schimb, rata dobânzii bancare). 
Parafrazând-ul pe Sartre, economia reală şi economia nominală sunt condamnate să trăiască sau să 
moară împreună.  

Caseta 1. Natura şi structura cauzală a crizei financiare din august 2007 

Conceptul de criză 

 criza reprezintă o stare a unui sistem (proces) în care valorile efective ale parametrilor de funcţionare depăşesc 
abaterea acceptabilă de la valorile “setate” ale acestor parametri 
o forme de manifestare a crizei:  

 benigne (reversibile în cadrul aceleiaşi paradigme): dezechilibre, gripări 
- condiţie: dominanţa feed-back-ului negativ asupra celui pozitiv (ajustare anti-ciclică) 

 maligne (ireversibile în cadrul aceleiaşi paradigme): blocaje, destructurări 
- condiţie: dominanţa feed-back-ului pozitiv asupra celui negativ (ajustare pro-ciclică) 

 semnificaţii ale crizei: 
o de tip nestructural: setarea parametrilor de funcţionare este eronată 

- soluţie: revizuirea (resetarea) valorilor parametrilor de funcţionare 
o de tip structural: paradigma sistemului (procesului) este neadecvată 

- soluţie: înlocuirea paradigmei (modelului) care descrie sistemul (procesul)  

Conceptul de criză economică 

 activitatea economică este ciclică, prin natura sa: 
o “valurile” investiţionale directe 
o “valurile” de optimism/pesimism, generate de anticipaţii 
o şocurile de reaşezare a ierarhiei valorilor economice, ca urmare  a gap-urilor nesustenabile apărute la nivelul 

echilibrului economic (îndeosebi între economia nominală şi economia reală) 

 ciclul economic are două faze: expansiunea şi depresiunea 
o trecerea de la expansiune la depresiune se face prin recesiune(recession) 

 depresiunea este faza în care se face resetarea parametrilor sau înlocuirea paradigmei sistemului (procesului) 
economic 
o trecerea de la depresiune la expansiune se face prin relansare (take-off) 
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 expansiunea este faza în care se produce abaterea valorilor efective de la valorile setate ale parametrilor sau se 
infirmă paradigma sistemului (procesului)  

 

Figura 145 

Conceptul de criză financiară 
 economicul are două componente interdependente (cauzal şi funcţional): 

o economia reală: produce bunuri şi servicii autonome (ex.: autoturisme) 
o economia nominală: produce bunuri şi servicii non-autonome (ex.: credite) 

- NB: contrapartida monetară la fluxurile reale se constituie în fluxuri financiare, care NU fac parte din 
economia nominală (aşa cum se consideră, îndeobşte), ci reprezintă o interfaţă între economia reală şi 
economia nominală (ex.: preţurile) 

 criza financiară este criza care afectează economia nominală 
o deci,  conceptul corect este, aici, cel de criză criză nominală, dar, prin abuz de limbaj, vorbim despre o criză 

financiară (în mod riguros vorbind, însă, o criză financiară nu este posibilă) 
o tot prin abuz de limbaj se spune că criza economică este criza care afectează economia reală 

 din motive de eficacitate a comunicării, vom utiliza, în continuare, conceptul neriguros de criză financiară în locul 
celui de criză nominală 

Structura cauzală a crizei financiare declanşate în august 2007 
 cauze de natură filosofică (model social general) 

o paradigma optimalităţii 
 extremizarea (maximizare sau minimizare, după caz, a) funcţiei-obiectiv 
 viziune pe termen scurt 
 ignorarea sustenabilităţii 

 cauze de natură comportamentală (criteriu de comportament) 
o transformarea supra-utilităţii în scop 

 acordarea unor bonusuri incredibile la nivelul băncilor comerciale, ceea ce a generat necesitatea scăderii 
excesive a prudenţialităţii băncilor comerciale 
- efect de de-selecţie (opus selecţiei adverse), manifestat prin acordarea creditelor sub-prime 

 achiziţionarea de bunuri de folosinţă îndelungată peste capacitatea de plată (chiar la nivelul venitului pe 
întreaga viaţă) 

 cauze de natură instituţională 
o încrederea necritică în piaţa liberă ca regulator suficient al economiei 
o sub-reglementarea (sau chiar ne-reglementarea) unor sectoare cheie ale economiei nominale: 

 asigurările de credite (îndeosebi credite ipotecare) 
- sursa principală a “activelor toxice” 

 instituţiile internaţionale de rating 
 adecvarea capitalului (conform Acordului Basel II) 
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o “impurificarea” activităţii băncilor comerciale cu produse şi servicii non-bancare (aşa-numitele “pachete” de 
produse bancare) 
 asigurări, leasing etc. 
 investiţii financiare 

o “impurificarea” agenţiilor internaţionale de rating cu activităţi de tipul investiţiilor financiare 

 cauze de natură economică 
o necesitatea refinanţării pe termen scurt a creditelor acordate pe termen lung 
o “invenţia” asigurării creditelor ipotecare prin vânzarea de pachete nediferenţiate de credite ipotecare către 

agenţii de asigurare 
 pachetele conţineau, în mod indistinct, şi credite performante şi credite neperformante 
 aceste pachete constituie ceea ce s-a numit cu termenul de “active toxice” 

o mecanismul de mai sus a intrat într-un proces guvernat de reacţii de tip feed-back pozitiv 
 refinanţarea obţinută a fost oferită sub formă de credite 
 noile credite au fost, apoi, asigurate ş.a.m.d. 

o rezultatul final: autonomizarea excesivă a fluxurilor nominale în raport cu suportul lor real (formarea unui 
bubble nominal) 
 la aceasta, alături de asigurarea creditelor, au contribuit şi derivativele financiare 

Caseta 2. Canale de transmitere a crizei externe din august 2007 în criză internă 

Unele preliminarii logice 

 orice teorie economică se reduce, din punct de vedere logic, la o teorie a canalelor de transmitere a impulsurilor 
de natură  sau cu finalitate economică 
o consecinţe logice:  

 explicaţia economică se reduce, din punct de vedere logic, la descrierea transmiterii impulsului de natură 
sau cu finalitate economică (NFE) prin canalele de transmitere 

 politica publică (economică) se reduce, din punct de vedere logic, la producerea deliberată și lansarea 
impulsului NFE pe canalele de transmitere  

 criza economică se reduce, din punct de vedere logic, la apariţia nedeliberată a unui impuls NFE advers în 
raport cu cel de politică economică 
- din punct de vedere epistemologic, avem, deci, de-a face cu un proces de emergenţă 

 gestionarea crizei economice se reduce, din punct de vedere logic, la ”instalarea” de filtre pe canalele pe 
care circulă impulsul NFE advers 

Conceptul de canal de transmitere în economie 

 definiţie: canalul de transmitere în economie reprezintă un dispozitiv instituţional de conversie a variaţiei unei 
variabile în variaţia altei variabile:  
o consecinţe logice:  

 nu are importanţă natura variabilelor care își ”asociază” variaţiile 
- putem avea variabile tehnologice, politice, morale, economice, instituţionale etc. 

 asocierea variaţiilor variabilelor ”cuplate” este de tip cauzal și nu o simplă corelaţie statistică 
- NB: cauza și efectul sunt, deseori, indiscernabile, ele fiind mai degrabă ”decretate” ca atare (deci 

existând posibilitatea inversării ”rolurilor”) 
 nu are importanţă originea dispozitivului instituţional 

- putem avea canale de transmitere formale (codificate) sau informale (necodificate)  
- conversia variaţiilor variabilelor ”cuplate” în dispozitivul instituţional se poate face proporţional, sub-

proporţional sau supra-proporţional (spunem că avem multiplicatori, respectiv unitari, subunitari, 
supraunitari) 

Tipologia canalelor de transmitere în economie 

 după natura canalului (criteriul N): 
o canale reale (N1): permit circulaţia variaţiilor variabilelor reale (ale economiei reale) 
o canale nominale (N2): permit circulaţia variaţiilor variabilelor nominale (ale economiei nominale) 
o canale contractuale (N3): sunt generate de obligaţii asumate contractual (ex. apartenenţe) 
o canale de reţea (N4): sunt generate de evaluări ale instituţiilor/organizaţiilor internaţionale 

 după ”orientarea” canalului (criteriul O):  
o canale orizontale (O1): circuitul canalului este inter-sectorial 
o canale verticale (O2): circuitul canalului este intra-sectorial 

dydx
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o canale oblice (O3): circuitul canalului este mixt (o parte inter-sectorială și o alta intra-sectorială) 

 după cauzalitatea canalului (criteriul C):  
o canale real-real (C1): variaţia unei variabile reale generează variaţia altei variabile reale 
o canale real-nominal (C2): variaţia unei variabile reale generează variaţia unei variabile nominale 
o canale nominal-real (C3): variaţia unei variabile nominale generează variaţia unei variabile reale 

 canale nominal-nominal (C4): variaţia unei variabile nominale generează variaţia altei variabile nominale 

 după codificare (criteriul X):  
o canale codificate (formale) (X1): efectul de transmitere este prevăzut într-o normă transparentă (de regulă, 

oficială), adică public observabilă 
- sunt canale imperative 

o canale necodificate (informale) (X2): efectul de transmitere nu este prevăzut într-o normă transparentă  
- sunt canale persuasive 

 după relaţia cu politica publică (criteriul Y): 
o canale inobservabile (Y1): politica publică nu poate înregistra canalul 

- sunt specifice ”logicii” economiei subterane 
o canale observabile (Y2): politica publică poate înregistra canalul  
o canale accesibile (Y3): politica publică poate influenţa canalul  
o canale controlabile (Y4): politica publică poate ”seta”/”programa” canalul 
 

Tipologia canalelor de transmitere a crizei externe în criză internă 
 

 
Figura 146 

 
 
 
 
 
 
 

Denumire canal  Criteriul ”N”  Criteriul ”O”  Criteriul ”C”  Criteriul ”X”  Criteriul ”Y”  

Cererea externă de bunuri și servicii  real  orizontal  real-real  informal  observabil  
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Oferta externă de bunuri și servicii  real  orizontal  real-real  informal  observabil  

Re-migraţia netă a forţei de muncă  real  orizontal  real-real   informal  accesibil  

Refinanţarea  externă a subsidiarelor 
bancare din România  

nominal  vertical  
nominal-
nominal  

formal  accesibil  

De-localizarea netă a afacerilor  real  orizontal  real-real  informal  accesibil   

Rating-ul de ţară  de reţea  oblic  *-*  formal  observabil  

Investiţiile străine directe  real  orizontal  real-real  informal  accesibil  

Emigraţia netă a capitalului  nominal  vertical  
nominal-
nominal  

informal  accesibil  

Remitenţe nete prin contul curent  nominal  vertical   
nominal-
nominal  

informal  observabil  

Contrabanda cu bunuri și servicii  real  orizontal  real-real  informal  inobservabil  

Împrumutul financiar extern  nominal  vertical  
nominal-
nominal  

formal   controlabil  

Încrederea externă  de reţea   oblic  *-*  informal   observabil  

Apartenenţa României la UE  contractual  oblic  *-*  formal  controlabil  

Figura 147 

 
Evaluări calitative de impact 

 cererea externă de bunuri și servicii (N1,O1,C1,X2,Y2): 
o efect direct proporţional asupra ameliorării soldului balanţei de cont curent 
o efect direct proporţional asupra ofertei interne (PIB) 
o efect direct proporţional asupra aprecierii monedei naţionale 

 oferta externă de bunuri și servicii (N1,O1,C1,X2,Y2):  
o efect ambivalent asupra ameliorării soldului balanţei de cont curent 
o efect ambivalent asupra ofertei interne (PIB) 

 re-migraţia netă a forţei de muncă (N1,O1,C1,X2,Y3): 
o creșterea ofertei de muncă (cu impact invers proporţional asupra salariului nominal) 
o creșterea medie a productivităţii muncii (cu impact direct proporţional asupra salariului nominal) 
o tensiuni sociale între șomerii sau angajaţii rămași în ţară și re-migranţi  

 refinanţarea externă a subsidiarelor bancare din România (N2,O2,C4,X1,Y3):  
o efect direct proporţional asupra lichidităţii disponibile pentru creditarea economiei reale 
o efect direct proporţional asupra aprecierii monedei naţionale 
o reducerea ratelor dobânzii bancare (cu impact direct proporţional asupra cererii de credite) 

 de-localizarea netă a afacerilor (N1,O1,C1,X2,Y3): 
o reducerea ofertei interne (cu impact inflaţionist dinspre ofertă) 
o creșterea ofertei relative de forţă de muncă (șomaj) 

 oferta externă de bunuri și servicii (N1,O1,C1,X2,Y2):  
o efect ambivalent asupra ameliorării soldului balanţei de cont curent 
o efect ambivalent asupra ofertei interne (PIB) 

 rating-ul de ţară (N4,O3,C*,X1,Y2): 
o efect direct proporţional asupra volumului investiţiilor străine 
o efect invers proporţional asupra costului finanţării externe (publice și private) 

 investiţiile străine directe (N1,O1,C1,X2,Y3):  
o efect direct proporţional asupra ofertei interne (PIB) 
o efect direct proporţional asupra ameliorării soldului contului curent 
o efect direct proporţional asupra aprecierii monedei naţionale 
o efect direct proporţional asupra ocupării forţei de muncă 

 emigraţia netă a capitalului (N2,O2,C4,X2,Y3): 
o efect invers proporţional asupra ameliorării soldului contului curent 
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o efect invers proporţional asupra aprecierii monedei naţionale 
o efect invers proporţional asupra lichidităţii interne 

 remitenţe nete prin contul curent (N2,O2,C4,X2,Y2):  
o efect direct proporţional asupra ameliorării soldului contului curent 
o efect direct proporţional asupra aprecierii monedei naţionale 
o efect direct proporţional asupra lichidităţii interne 

 împrumutul financiar extern (N2,O2,C4,X1,Y4): 
o efect direct proporţional asupra lichidităţii interne 
o efect direct proporţional asupra aprecierii monedei naţionale 
o efect direct proporţional asupra rating-ului de ţară 
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22. ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND REFORMA FISCALĂ DIN ROMÂNIA DIN ANUL 2005 

22.1. Câteva repere 

Pentru a fixa conceptul de reformă fiscală este necesar să fixăm, în prealabil, conceptul mai larg1051 de reformă 
instituţională.  

Prin instituţie înţelegem orice normă (fie formală, deci codificată, fie informală, deci necodificată) care are 
statul drept subiect, destinată să instituie o regulă sau un sistem coerent de reguli (adică o procedură) într-un 
anumit domeniu al activităţii sau acţiunii sociale1052. 

Elementele principial componente ale unei instituţii, în genere, sunt: 

1. sfera/obiectul: ce categorie de acţiuni sau activităţi individuale sau sociale reglementează1053; 

2. scopul: care este finalitatea instituţiei1054; 

3. conduita: descrierea comportamentului obiectului instituţiei care, în viziunea subiectului instituţiei, 
este apt să atingă finalitatea instituţiei; tot aici se include şi mijlocul prin care se intenţionează 
impunerea conduitei care să conducă la finalitatea instituţiei1055; 

4. forma1056: acesta este un element calitativ care se referă la personalitatea intrinsecă a instituţiei; forma 
are, concomitent, o determinare teoretică (ce clase de instituţii pot exista cu privire la un anumit 
domeniu al activităţii sau acţiunii sociale) şi una empirică (ce clase de instituţii sunt considerate apte 
să funcţioneze într-o anumită societate1057); 

Prin reformă instituţională înţelegem o modificare asupra unei instituţii (aceasta din urmă poate fi, desigur, fie 
codificată, fie necodificată1058), modificare care întrunește cumulativ următoarele atribute suficiente: 

a. subiectul modificării este statul, prin oricare dintre instituţiile sale normative; 

b. este codificată1059, adică stipulată în forma unei norme juridice; 

c. operează o modificare asupra instituţiei existente, prin efecte asupra  uneia, asupra mai multora sau 
asupra tuturor elementelor componente ale instituţiei; 

d. modificarea operată asupra instituţiei este semnificativă. 

Să facem câteva precizări pentru fiecare dintre atributele menţionate. 

(a) Subiectul modificării este statul 

                                                           
1051 Avem un concept ”y” mai larg decât un concept ”x” atunci când mulţimea denotaţiilor lui ”x” (Dx ) este inclusă 

în mulţimea denotaţiilor lui ”y” (Dy): 𝐷𝑥 ⊂  𝐷𝑦 .  
1052 După cum se poate constata, această definiţie a instituţiei acoperă atât accepţiunea sa uzuală (organizaţie, structură 

organizaţională, care pot fi gândite ca fiind obiectualizări ale unei norme) cât şi accepţiunea îngustă a sa. 
1053 Se observă imediat faptul că această descriere este echivalentă cu indicarea categoriilor sociale (sau socio-profesionale) 

cărora li se adresează norma în cauză. Cât priveşte subiectul instituţiei, acesta este, în general, iniţiatorul sau originea 

instituţiei (după cum se observă, subiectul ca origine are o natură pasivă, strict generativă, pe când subiectul ca iniţiator are 

o natură activă, imperativă). 
1054 Acest element este, de regulă, implicit cuprins în normă, explicitarea sa fiind rezultatul unui demers de natură 

hermeneutică. Această evaluare hermeneutică este realizată chiar de către cei cuprinşi în sfera instituţiei, nu neapărat într-

o cheie teoretică.  
1055 De obicei aici întâlnim sancţiunile dar, în principiu, putem avea şi modalităţi sub formă de premii (de exemplu, 

acordarea unor facilităţi de natură financiară pentru conformarea la anumite comportamente). 
1056 Aici, termenul formă are sensul său aristotelic. 
1057 De exemplu, într-o societate democratică, din punct de vedere practic (deci, ca practicabilitate) nu pot exista instituţii 

care încalcă separaţia puterilor în stat etc. 
1058 Un exemplu de modificare a unei instituţii necodificate poate fi…codificarea sa. 
1059 Raţiunea de a fi a codificării este aceea de asigurare a caracterului imperativ. 
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Instituţiile care modelează comportamentul uman (individual sau colectiv) pot emana nu doar de la stat ci de 
la orice asociaţie, în genere1060. De exemplu, pot exista instituţii de tip familial (normele pot emana de la capul 
familiei), sau de tip educaţional (normele pot emana de la organismul de conducere al școlii) etc. Aici ne 
interesează doar acele modificări ale unor instituţii care au ca subiect al modificării statul. Nu are nici o 
relevanţă faptul că instituţia modificată de către stat este una emanată anterior tot de către stat sau este una 
emanată de către orice altă asociaţie (în acest din urmă caz, fie într-o formă codificată, fie într-o modalitate 
informală) sau reprezintă, pur și simplu, o noutate – adică apariţia unei prescripţii noi. 

(b) Modificarea este normativă 

Asigurarea generalităţii obligaţiei de a respecta o modificare a unei instituţii se face exclusiv prin conferirea 
formei de normă modificării în cauză. Desigur, aici termenul de normă are semnificaţia sa cea mai generală și 
nu are nici o relevanţă particularizarea sa.  

(c) Efectele modificării 

După cum se poate cu ușurinţă constata, elementele componente ale instituţiei nu sunt independente două 
câte două (de exemplu, conduita este o funcţie de scop). Ca urmare, efectele modificării instituţiei se pot 
manifesta asupra mai multor elemente componente sau chiar asupra tuturor, după caz.  

(d) Caracterul semnificativ al modificării 

Caracterul semnificativ al modificării unei instituţii este cel mai important atribut suficient al conceptului de 
reformă instituţională. Se observă, cu această ocazie, faptul că interesează atât sfera modificării (ce întindere 
are modificarea relativ la instituţia care este obiect al modificării sau, mai exact, câte elemente componente 
ale instituţiei sunt afectate de modificare) cât și gradul acestei modificări1061. Din păcate, aici intervine un 
relativism oarecum descurajant, deoarece este neclar cum am putea măsura gradul de modificare a unei 
instituţii. Și apoi, chiar presupunând că putem măsura acest grad de modificare, cum putem stabili de la ce 
prag încolo se poate accepta calificarea modificării în cauză ca fiind semnificativă? Întrucât, cum s-a arătat mai 
sus, aceasta este chestiunea crucială a conceptului de reformă instituţională, vom face câteva consideraţii 
suplimentare, de natură teoretică și metodologică, în această materie, mai precis, asupra pragului de 
semnificaţie a modificării instituţiei. 

1. vom spune, în primul rând, că pragul de semnificaţie1062 este un rezultat, posibil invariant la operaţia 
de substituibilitate, al produsului dintre sfera de modificare și intensitatea de modificare. Deși, pentru 
moment, nu putem preciza cum anume s-ar putea cuantifica acest prag de semnificaţie, dacă vom 
considera o anumită instituţie ”i”, și vom nota cu PSi pragul său de semnificaţie, cu di vom nota sfera 
de modificare a instituţiei ”i”, iar cu ki vom nota intensitatea de modificare a instituţiei ”i”, putem 

aserta faptul că . Invarianţa pragului de semnificaţie la substituirea dintre cei doi factori 

se poate studia cu ajutorul diferenţialei totale a pragului de semnificaţie: 

 

unde cu Rm s-a notat rata marginală de substituţie dintre sfera de modificare a instituţiei și intensitatea de 
modificare a acesteia.  

                                                           
1060 Să nu uităm că una dintre paradigmele cele mai fecunde în domeniul analizei statului, a libertăţii, a alegerii publice etc. 

este chiar cea care consideră statul ca fiind o asociaţie liberă de indivizi sau/şi asociaţii de indivizi. Desigur, asociaţia de 

tip statal are anumite atribute definitorii care, însă, nu pot face obiectul discuţiei din prezentul material. 
1061 Desigur, ne putem întreba dacă o întindere suficient de mare a modificării nu are, prin chiar această întindere, 

semnificaţia unui grad. Cu alte cuvinte, dacă, aşa cum spunea Hegel, cantitatea nu poate trece în calitate. Opinia noastră 

este că putem reţine echivalenţa între variaţia cantităţii şi calitate, deoarece este posibil, pe de o parte, ca modificări 

infinitezimale operate pe toată întinderea instituţiei să schimbe chiar structura sau fiziologia instituţiei (vezi modelarea 

neliniară a proceselor, inclusiv teoria complexităţii sau a haosului), prin urmare, chiar funcţia acelei instituţii în formarea 

unui anumit comportament acţional (individual sau colectiv) şi, pe de altă parte, ca o modificare radicală într-o zonă 

restrânsă a instituţiei să modifice, de asemenea, complet personalitatea funcţională a acesteia. 
1062 Cititorul informat poate face analogie, aici, cu conceptul de prag de semnificaţie din semiotică sau chiar din domenii 

mai pragmatice, cum ar fi auditul financiar. 
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2. vom spune, în al doilea rând, că valoarea ratei marginale de substituţie nu poate fi teoretică ci doar 
empirică. Aceasta înseamnă că, în funcţie de diferitele instituţii, vom avea diferite valori pentru rata 
marginală de substituţie între sfera de modificare și intensitatea de modificare. Probabil, cu cât 
instituţia are o componentă publică mai mare (de exemplu, este o instituţie de stat) cu atât impactul 
dimensiunii modificării este mai mare, comparativ cu cel al intensităţii modificării dar, în orice caz, nu 
se poate spune nimic a priori în această materie. La limită, s-ar putea spune că fiecare instituţie ar 
putea avea asociată o valoare proprie a ratei marginale de substituţie. Aceasta ar permite posibilitatea 
a diferite procese de reformă (mai exact, a diferite configuraţii ale proceselor de reformă), în funcţie 
de scopuri exterioare1063 instituţiei în cauză (de regulă scopuri politice); 

Pe baza discuţiei cu privire la atributele suficiente ale unei reforme instituţionale, se poate încerca, acum, o 
definiţie generală a reformei instituţionale: reforma instituţională este o modificare normativă, cel puţin de 
nivelul pragului de semnificaţie, pe care statul o exercită asupra elementelor componente ale unei instituţii. În 
mod necesar se pune, aici, problema situaţiei create atunci când modificarea normativă menţionată se situează 
sub pragul de semnificaţie. Propunem ca orice modificare de acest gen să fie denumită cu sintagma ajustare 
instituţională. Cu alte cuvinte, „reformă instituţională” şi „ajustare instituţională” sunt termeni logici de tipul 
„sau exclusiv”. În alţi termeni, cei doi termeni logici reprezintă cele două specii care epuizează genul numit 
modificare instituţională (Figura 148). 

 

Figura 148: Distincţia reformă instituţională – ajustare instituţională 

22.2. Reforma fiscală 

Pe baza celor de mai sus, putem acum încerca să construim conceptul de reformă fiscală. Pentru 
început vom preciza următoarele: 

1. domeniul fiscal este acel domeniu al activităţii/acţiunii sociale care are două obiective 
fundamentale, complementare: 

a. asigurarea finanţării1064 producţiei și distribuirii de bunuri publice; 

b. realizarea orientărilor de comportament economic consistente și convergente cu 
obiectivele programelor politice ale puterii; 

2. instituţia fiscală este o specie a genului numit instituţie, și anume acea specie care 
funcţionează în domeniul fiscal; 

3. specificarea elementelor componente ale instituţiei fiscale se poate face în felul următor: 

                                                           
1063 Aceasta este o idee importantă, deoarece arată că, de fapt, modificarea unei instituţii este efectul unei cauzalităţi 

extrinsece şi nu intrinsece a unei anumite instituţii. Acest caracter transcendent al cauzalităţii reformei instituţionale pune 

o problemă filosofică: instituţia este conservatoare în sine, logica internă a fiecărei instituţii nu produce cauze de schimbare 

ci doar cauze identitare (de conservare). Această imposibilitate a auto-poiezei evolutive la nivelul instituţiei merită o 

discuţie separată şi aprofundată care excede, însă, scopurile materialului de faţă. 
1064 Din punct de vedere terminologic există, încă, două opinii diferite: unii analişti consideră că termenul ”fiscal” se referă 

atât la veniturile publice cât şi la cheltuielile publice; alţi analişti consideră că termenul ”fiscal” ar trebui să se refere numai 

la veniturile publice, iar pentru cheltuielile publice ar trebui rezervat termenul ”bugetar”. Aici, avem în vedere cea de-a 

doua opinie. Cu alte cuvinte, conform acestei ultime opinii, ”fiscal” se referă la finanţarea producţiei şi distribuţiei de bunuri 

publice (sau la procurarea de venituri publice care să finanţeze producţia şi distribuţia de bunuri publice), în timp ce 

”bugetar” se referă la producţia şi distribuţia de bunuri publice. 

PRAG  DE  SEMNIFICAŢIE

MODIFICARE REFORMĂ INSTITUŢIONALĂ

MODIFICARE AJUSTARE INSTITUŢIONALĂ
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a. sfera/obiectul: activitatea economică de producere și utilizare a venitului1065, sub orice 
formă, precum şi deţinerea de active imobiliare; 

b. scopul: orientarea, cu caracter persistent, a comportamentului economic al subiecţilor 
activităţii economice în direcţia care să asigure, pe de o parte, finanţarea producţiei și 
distribuţiei de bunuri publice iar, pe de altă parte, realizarea obiectivelor de guvernare; 

c. conduita: conformarea voluntară (asumarea la nivel axiologic) la prescripţiile de 
comportament fiscal; de regulă, mijlocul prin care se obţine această conformare 
voluntară este o combinaţie între sancţionare (de exemplu, penalizările de întârziere 
pentru neplata obligaţiilor bugetare la termen) și premiere (de exemplu, facilităţi 
fiscale pentru anumite comportamente economice convergente cu obiectivele 
programului de guvernare); 

d. forma: din punct de vedere teoretic, există următoarele tipuri de instituţii macro-
fiscale (regimuri fiscale)1066: 1) impozitare progresivă (impozitul marginal, în raport cu 
baza impozabilă, este crescător); 2) impozitare regresivă (impozitul marginal, în raport 
cu baza impozabilă, este descrescător)1067; 3) impozitare proporţională (impozitul 
marginal, în raport cu baza impozabilă, este constant); 4) impozitare forfetară 
(impozitul marginal, în raport cu baza impozabilă, este nul). 

Ca şi în cazul reformei instituţionale, în genere, problema cea mai delicată o constituie, şi aici, cea a 
pragului de semnificaţie a modificării.  

Relativ la instituţiile fiscale, opinăm că există următoarea ierarhizare a elementelor componente ale 
instituţiei fiscale, după relevanţa modificării operate (sau, mai precis, după probabilitatea ca 
modificarea să aibă semnificaţie, adică să atingă valoarea pragului de semnificaţie): 

1. forma: modificarea formei unei instituţii fiscale reprezintă alterarea cea mai semnificativă a 
acelei instituţii, deoarece această alterare va avea impact asupra tuturor celorlalte 
componente ale instituţiei în cauză. Astfel, se va modifica conduita (ca urmare a  modificării 
calculului de raţionalitate economică), se va modifica scopul (ca urmare a  modificării 
raportului dintre nevoia de finanţare a bunurilor publice şi nevoia de implementare a 
programului de guvernare), se va modifica, într-o oarecare măsură, şi sfera (ca urmare a 
modificării conduitei şi scopului); 

2. conduita: pe treapta următoare (în ordinea descrescătoare a impactului) se află modificarea 
conduitei. Modificarea conduitei se poate face chiar dacă nu există o modificare a modalităţii, 
adică în interiorul aceleiaşi modalităţi1068; 

                                                           
1065 Se observă faptul că această exprimare este completă: astfel, impozitul pe salariu şi pe orice alt venit (dividend, dobânzi, 

chirii etc.) este inclus; impozitul pe profit este, de asemenea, inclus, deoarece profitul este un venit net; impozitul pe 

valoarea adăugată (taxa pe valoarea adăugată cum este, în mod greşit, denumită) este inclusă deoarece este un impozit pe 

consum iar consumul este o direcţie de utilizare a venitului; impozitul pe tranzitul graniţei economice (taxa vamală, cum 

este, în mod greşit, denumită) este, de asemenea, inclus deoarece, ca şi impozitul pe consum, este inclus în preţ; acelaşi 

raţionament este valabil pentru accize.  
1066 De menţionat faptul că această clasificare nu este specifică venitului, ci ea este valabilă în raport cu orice bază 

impozabilă (directă sau indirectă). Este adevărat, însă, şi faptul că, din raţiuni de practicabilitate (de exemplu, evidenţe 

statistice sau alte forme de control public), clasificarea în cauză este mai cunoscută ca referindu-se la impozitarea venitului. 
1067 De menţionat faptul că, pe anumite segmente ale unor baze impozabile (obiecte ale impozitului), o impozitare 

proporţională poate avea consecinţele unei impozitări regresive. Aceste aspecte vor fi detaliate şi chiar formalizate la 

momentul potrivit în economia studiului. 
1068 Ca şi anterior, şi aici apare aceeaşi problemă a trecerii variaţiei cantităţii în calitate. De exemplu, se ştie că încălcarea 

unei reguli (norme) poate fi (pentru legiuitorul atent) un semnal despre inadecvarea acelei reguli (norme). În mod similar, 

ne putem întreba dacă modificarea conduitei în interiorul aceleiaşi modalităţi nu ar putea fi un semnal despre necesitatea 

(sau iminenţa) modificării modalităţii înseşi. Toate aceste chestiuni ţin, însă, de praxiologie, iar o abordare praxiologică a 

subiectului studiului depăşeşte obiectivele acestuia. 
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3. scopul: scopul poate fi modificat chiar în interiorul aceleiaşi conduite (şi, implicit, în interiorul 
aceleiaşi modalităţi). Un exemplu recent este introducerea bugetelor de venituri şi cheltuieli 
ale agenţiilor guvernamentale în bugetul general consolidat. Scopul acestei alterări 
instituţionale este acela de a asigura un control mai riguros asupra eficienţei cu care sunt 
cheltuite veniturile proprii ale acestor agenţii (venituri proprii care sunt de natura banului 
public); 

4. sfera/obiectul: modificarea sferei de acţiune a unei instituţii fiscale comportă cel mai mic 
impact asupra acestei instituţii, deoarece modificarea în cauză poate să nu aibă nici un impact 
sesizabil asupra celorlalte componente ale instituţiei fiscale. 

Această logică (FCSS) de alterare a unei instituţii fiscale în procesul de reformă fiscală este foarte 
importantă nu numai din punct de vedere strict conceptual dar şi din perspectivă metodologică sau 
instrumentală.  

Din punct de vedere sinoptic, gradul de „tărie” a reformei fiscale se poate reprezenta ca în Figura 
149: 

Forma

Conduita

Scopul

Sfera/Obiect

 

Figura 149: Logica FCSS de alterare  instituţională în procesul de reformă fiscală 

22.3. Criterii de clasificare a reformei fiscale 

22.3.1. Concepte asociate instituţiei fiscale 

Atât în ceea ce priveşte instituţia în genere cât şi cu privire la instituţia fiscală, am discutat doar la 
nivelul conceptului de bază. În practică, însă, instituţiile (şi, în ceea ce ne priveşte, instituţia fiscală) 
capătă ipostaze (fie formale, fie informale) diferite. Conceptele care trimit la aceste ipostaze sunt de 
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mare utilitate, teoretică sau metodologică, de aceea le vom prezenta mai jos, încercând şi o definire 
succintă a lor.  

a. sistem fiscal: prin sistem fiscal vom înţelege un ansamblu de instituţii fiscale (aşa cum au 
fost definite mai sus), care formează, din punct de vedere structural şi funcţional, o unitate 
cu un „metabolism” propriu. Sistemul fiscal reprezintă cea mai extinsă categorie 
conceptuală cu privire la instituţia fiscală, de obicei ea cuprinzând o întreagă economie 
naţională1069. Două sau mai multe economii naţionale pot avea, desigur, acelaşi sistem fiscal 
sau sisteme fiscale similare, acest concept îndeplinind şi un rol de conservare a identităţii 
fiscale a unei economii naţionale date. Cum vom vedea în continuare, reforma fiscală se 
aplică nu unei instituţii fiscale ci unui sistem fiscal. 

b. regim fiscal: prin regim fiscal vom înţelege un sistem fiscal caracterizat de o anumită formă 
(aici termenul formă are accepţiunea precisă prezentată anterior). Cu alte cuvinte, 
conceptul de regim fiscal reprezintă, deja, un rezultat taxonomic şi anume acel rezultat 
generat de variaţia uneia dintre componentele instituţiei fiscale – forma. Aici apare o 
problemă de natură teoretică: am spus anterior că forma este una dintre componentele 
instituţiei fiscale. În acelaşi timp am spus, mai sus, că sistemul fiscal (deci şi regimul fiscal) 
sunt macro-instituţii fiscale, adică ansambluri coerente, cu o anumită finalitate şi 
funcţionalitate, ale instituţiilor fiscale. Atunci, putem să identificăm o formă a sistemului 
fiscal, tocmai în virtutea faptului că acesta este de natura unei macro-instituţii fiscale1070.  

c.    mecanism fiscal: prin mecanism fiscal vom înţelege un regim fiscal caracterizat de o 
anumită conduită (la fel, termenul conduită are accepţiunea precisă prezentată anterior). 
Cu alte cuvinte, ca şi în cazul regimului fiscal, mecanismul fiscal reprezintă, deja, un rezultat 
taxonomic şi anume acel rezultat generat de variaţia uneia dintre componentele instituţiei 
fiscale – conduita. 

Pe baza definiţiilor propuse, rezultă următoarele concluzii principale: 

1. manifestarea instituţională (şi, deci, practică1071) a instituţiei fiscale generice este sistemul 
fiscal; 

2. regimul fiscal, respectiv mecanismul fiscal, reprezintă specii ale genului sistem fiscal, rezultate 
în urma alterării unor componente ale instituţiei (sau macro-instituţiei) fiscale: forma, 
respectiv conduita; mai mult decât atât, mecanismul fiscal poate, el însuşi, să fie specie a 
genului numit regim fiscal; 

3. aşadar, operaţiunea de clasificare nu este posibilă (şi relevantă) decât asupra sistemului fiscal; 

4. pe baza concluziei 2 de mai sus, avem următoarea ordine logică a conceptelor desprinse până 
aici (Figura 150):  

                                                           
1069 Am putea spune că sistemul fiscal este ceva de genul unei macro-instituţii fiscale (sau a unei macromolecule, dacă e să 

facem o analogie cu biochimia, în care moleculele sunt tocmai instituţiile fiscale componente ale sistemului fiscal în cauză). 
1070 Un cititor mai scrupulos ar putea încerca, aici, identificarea unor proprietăţi hologramice ale sistemului fiscal, relativ la 

instituţia fiscală, mai ales dacă acest cititor ar fi preocupat de teoria complexităţii. În ceea ce ne priveşte, avem obiective 

mult mai modeste, pentru moment. 
1071 Aici termenul de practic are o semnificaţie generală şi anume semnificaţia kantiană: tot ceea ce se referă la interacţiunea 

dintre indivizi umani (interacţiunea dintre componente ale naturii sau cea dintre un individ uman şi natură fac parte din 

aspectul teoretic al cunoaşterii şi acţiunii). 
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Figura 150. Relaţia de includere logică a conceptelor fiscale 

22.3.2. Unele delimitări privind criteriile de clasificare 

Nu numai înţelegerea reformei fiscale, dar şi proiectarea, implementarea şi monitorizarea acesteia 
necesită criterii de evaluare. Aşadar, reforma fiscală reclamă existenţa unor criterii care să 
fundamenteze tipologiile în materie. 

Criteriile de evaluare reprezintă indicatori prestabiliţi care sunt prezumaţi a identifica sau evidenţia 
aspecte definitorii, cruciale sau esenţiale ale fenomenului sau procesului evaluat pe baza lor.  

Desigur, criteriile de evaluare nu trebuie să fie neapărat cuantificate (adică să aibă valori numerice), 
ele pot fi şi pur calitative. 

În plus, numărul criteriilor trebuie să fie unul relativ mic pentru că, în caz contrar, efortul de 
sistematizare va fi compromis de caracterul baroc al clasificărilor obţinute prin utilizarea unui număr 
mare de criterii. 

Poate este utilă o delimitare între criteriile de evaluare şi aşa-numitele valori benchmark. Prin 
benchmark se înţelege un reper, o referinţă spre care fenomenul sau procesul1072 evaluat se îndreaptă 
sau ar trebui să se îndrepte (ori există o aşteptare în această direcţie)1073. Cu alte cuvinte, benchmark-
ul este un punct în spaţiul de acţiune sau de desfăşurare a fenomenului sau procesului, punct care 
constituie (sau ar trebui să constituie) un atractor1074 pentru acel fenomen sau proces. Se mai 
întâlneşte o accepţiune a termenului de benchmark: un reper sau o referinţă în raport cu care un 

                                                           
1072 Sub aspect semantic, procesul este forma de desfăşurare a fenomenului (de obicei, „contorul” care măsoară desfăşurarea 

unui fenomen este unul temporal, de aceea procesul mai este apelat şi cu denumirea de dinamică a fenomenului). 
1073 De exemplu, aşa-numitele criterii de convergenţă nominală de la Maastricht, care permit accesul statelor membre ale 

Uniunii Europene în zona euro (mai întâi, ele trebuind să facă un ”stagiu” de minimum 2 ani în ERM2 - Mecanismul ratelor 

de schimb 2 -,  antecamera adoptării monedei euro, nu sunt altceva decât benchmark-uri. Ele nu sunt, propriu-zis, criterii, 

deşi aşa sunt denumite în mod oficial. 
1074 După cum se ştie, atractorii au un sens foarte precis în matematica neliniară (mai exact, în teoria complexităţii sau a 

haosului determinist). În contextul studiului de faţă, termenul este considerat în sensul său calitativ. 
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fenomen sau un proces este evaluat, fie în mod static (de exemplu, prin realizarea de comparaţii cu 
alte fenomene sau procese), fie în mod dinamic (de exemplu, prin compararea unui fenomen sau 
proces dat cu el însuşi dar cu referire la un moment de timp anterior). Putem face, de fapt, 
următoarele distincţii conceptuale între criteriu şi benchmark: 

a. benchmark-ul reprezintă un reper fix (sau, uneori, doar fixat1075), relativ la un fenomen sau 
proces, în timp ce criteriul reprezintă un atribut (predicat logic) al acelui fenomen sau proces; 

b. benchmark-ul constituie un reper în raport cu care se determină abaterile (în sens pozitiv sau 
negativ, după caz) ale fenomenului sau procesului, în timp ce criteriul permite o 
tipologizare1076 a acestuia; 

c. benchmark-ul poate fi asociat mai multor fenomene sau procese (de exemplu, noţiunea de 
valoare naturală1077), pe când criteriul este, de regulă, un atribut asociat unui singur fenomen 
sau proces (este vorba, desigur, despre un fenomen sau proces generic şi nu de unul 
empiric1078).  

22.3.3. Lista criteriilor de clasificare a reformei fiscale 

Pe baza celor de mai sus, putem acum încerca să identificăm criteriile de clasificare a reformei fiscale 
(„sărim” peste un pas important, din punct de vedere teoretic, şi anume identificarea criteriilor de 
clasificare a unei reforme instituţionale în general, pentru a nu încărca prea mult studiul de faţă care 
este, totuşi, circumscris reformei fiscale). 

Considerăm că există două criterii relevante care pot extrage tipologii generale ale reformei fiscale. 

 un prim criteriu este cel al componentei sistemului fiscal la care se operează modificarea1079 
(acesta este, desigur, un criteriu structural) 

- semnificaţie: realizează o clasificare a reformei fiscale în funcţie de „tăria” impactului 
modificării, ceea ce este important pentru punerea în evidenţă a măsurilor de acompaniere 
(legislaţie secundară sau/şi terţiară, adaptări instituţionale etc.); 

 un al doilea criteriu este cel al duratei de implementare a modificării1080 

- semnificaţie: realizează o clasificare a reformei fiscale în funcţie de un calendar de 
producere a efectelor, ceea ce este important mai ales pentru asigurarea predictibilităţii 

                                                           
1075 Există o diferenţă între „fix” şi „fixat”: în timp ce ceva este „fix” atunci când are o valoare stabilită şi constantă, ceva 

este „fixat” atunci când are o valoare stabilită dar nu neapărat constantă. De exemplu, criteriul de convergenţă economică 

nominală la nivelul Uniunii Europene referitor la inflaţie este stabilit dar nu este constant (valoarea lui depinde de evoluţia 

inflaţiei în primele trei state membre ale Uniunii Europene care înregistrează cele mai mici inflaţii la nivelul Uniunii), adică 

este fixat, dar fără să fie fix. 
1076 În sensul cel mai general, tipologizarea reprezintă o operaţie de alegere, mai precis o operaţie de stabilire a unor clase 

de echivalenţă. De aceea, tipologizarea mai este denumită clasificare, deoarece identifică o listă completă de clase care 

epuizează fenomenul sau procesul în cauză (adică asigură o acoperire completă, deşi nu întotdeauna şi una unică, a 

fenomenului sau procesului, cu „cazuri”). 
1077 Rata naturală a şomajului, preţul natural, rata naturală a dobânzii, inflaţia naturală etc. 
1078 Prin fenomen sau proces empiric înţelegem acel fenomen sau proces care este localizat şi datat şi care este cercetat într-

un mod particular. În alţi termeni, un fenomen sau proces empiric este un fenomen sau proces istoric (care se produce, s-a 

produs sau se va produce, dar nu neapărat în mod necesar, în lumea curentă). Caracteristica de istoric şi cea de contingent 

sunt considerate, de cele mai multe ori, substituibile. 
1079 Aşa cum s-a arătat anterior., de aici înainte ne vom referi tot timpul la acele modificări ale sistemului fiscal care se 

situează peste pragul de semnificaţie, adică la modificări de tipul reformei fiscale. 
1080 Nu este vorba despre durata implementării în practică (această durată poate fi mai mare sau mai mică decât cea 

programată), ci despre durata implementării aşa cum este aceasta prevăzută (programată) în strategia de aplicare a reformei 

fiscale în cauză. Dacă vrem să fim excesiv de riguroşi, putem spune că ne referim la o durată necesară a implementării şi 

nu la una contingentă a acesteia. 
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asigurate mediului de afaceri, dar şi pentru corelarea cu reforme în alte domenii decât cel 
fiscal; 

Primul criteriu de clasificare are, la rândul său, trei axe:  

a. o axă de tip nominativ: se referă la identificarea componentei sistemului fiscal la care 
se aplică modificarea în cauză; 

 care exprimă gradul de relevanţă al reformei fiscale – Cr; 

b. o axă de tip cantitativ: se referă la gradul de extindere a modificării, indiferent de 
componenta sistemului fiscal la care se aplică modificarea în cauză; această axă este 
una orizontală; 

 care exprimă gradul de extindere al reformei fiscale – Cs; 

c. o axă de tip calitativ: se referă la gradul de adâncime a modificării, indiferent de 
componenta sistemului fiscal la care se aplică modificarea în cauză; această axă este 
una verticală; 

 care exprimă gradul de adâncime al reformei fiscale – Cd. 

22.4. Tipologii ale reformei fiscale  

22.4.1. Preliminarii metodologice 

Înainte de a aplica efectiv criteriile de clasificare, este util să facem câteva consideraţii privind 
metodologia de realizare a clasificării, adică metodologia de aplicare a criteriilor respective. 
Următoarele principii metodologice vor fi avute, aşadar, în vedere: 

a. criteriile vor fi aplicate succesiv: aceasta înseamnă că se va aplica un criteriu, apoi, rezultatului 
obţinut i se va aplica un alt criteriu ş.a.m.d.; acest procedeu va fi de natură să conducă la 
clasificări în scară, de tip integrativ1081; 

b. ordinea de aplicare a criteriilor va fi cea a ordinii descrescătoare a capacităţii (forţei) lor de a 
realiza „tăieturi” taxonomice: aceasta înseamnă că se vor aplica mai întâi criteriile cu forţa cea 
mai mare de clasificare1082, apoi celelalte; 

c. criteriile non-temporale vor fi aplicate înaintea criteriilor temporale (de durată a reformei 
fiscale); justificarea acestei noi ordini de „intrare” a criteriilor de clasificare constă în faptul că 
criteriul temporal este un criteriu mai degrabă de descriere exterioară a procesului, decât unul 
de caracterizare intrinsecă a acelui proces1083.  

Pe baza principiilor menţionate, putem extrage următorul profil metodologic al aplicării criteriilor de 
clasificare a reformei fiscale: 

1. se aplică criteriul non-temporal asupra componentelor sistemului fiscal; 

2. ordinea în care se aplică criteriile non-temporale este: criteriul structural, criteriul cantitativ, 
criteriul calitativ; 

                                                           
1081 Din punct de vedere tehnic, procedeul ar putea conduce la o clasificare de tip matricial. 
1082 Evident, aici apare problema unui criteriu de clasificare a …criteriilor. Acest meta-criteriu va fi derivat, pe cale logică, 

din prezumţiile care au stat, în mod implicit, la stabilirea listei criteriilor de clasificare a reformei fiscale. În opinia noastră, 

acest meta-criteriu trebuie să fie „locul” (deci componenta sistemului fiscal) în (la) care se aplică modificarea în cauză. 
1083 Oarecum, se poate spune că criteriul temporal este mai degrabă exogen procesului de reformă fiscală, în timp ce criteriile 

non-temporale sunt mai degrabă endogene procesului de reformă fiscală. 
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3. ordinea componentelor la care se aplică criteriul non-temporal este cea a „tăriei” de 
caracterizare a instituţiei în cauză: forma, conduita, scopul, sfera/obiectul; 

4. se aplică criteriul temporal asupra rezultatului obţinut la aplicarea criteriului non-temporal. 

22.4.2. Tipologii ale reformei fiscale 

1. Aplicarea criteriului structural 

Aplicarea criteriului structural pune în evidenţă relevanţa modificării și presupune identificarea 
componentei sistemului fiscal1084 la care s-a operat modificarea (cu o ”cantitate” de modificare 
situată peste pragul de semnificaţie).  

1.1. axa nominativă: 

Axa nominativă a criteriului structural de clasificare a reformei fiscale se referă la identificarea 
componentei sistemului fiscal la care se aplică modificarea care aspiră la statutul de reformă. În acest 
context, putem avea următoarele cazuri distincte de acţiune instituţională: 

a. asupra formei sistemului fiscal, adică modificarea regimului fiscal1085: 

a.1. regim fiscal progresiv 

 definiţie: regimul fiscal care aplică principiul de impozitare al diferenţierii direct proporţionale a 
ratei de impozitare cu capacitatea de plată 

 comentariu: - realizează echitatea socială prin impozit 
- specific stării de croazieră a sistemului economic 
- identificat prin valoare crescătoare a impozitului marginal 

a.2. regim fiscal regresiv 

 definiţie: regimul fiscal care aplică principiul de impozitare al diferenţierii invers proporţionale a 
ratei de impozitare cu capacitatea de plată 

 comentariu: - reconfigurează structura și comportamentul în domeniul economic 
- blochează unele fenomene economice adverse (ex.: poluare) 
- identificat prin valoare descrescătoare a impozitului marginal 

a.3. regim fiscal proporţional 

 definiţie: regimul fiscal care aplică principiul de impozitare al dependenţei liniare a „obligaţiei 
bugetare”, în funcţie de capacitatea de plată 

 comentariu: - realizează echitatea socială în faţa impozitului 
- specific stării de emergenţă sau de take-off a sistemului economic 
- identificat prin valoare constantă a impozitului marginal 

a.4. regim fiscal forfetar 

 definiţie: regimul fiscal care aplică principiul de impozitare al independenţei „obligaţiei bugetare” 
în raport cu capacitatea de plată 

 comentariu: - controlează baza netransparentă de impozitare  
- reduce economia subterană 
- identificat prin valoare nulă a impozitului marginal 

                                                           
1084 Ne amintim faptul, discutat anterior, că obiectul generic al reformei fiscale este sistemul fiscal, considerat ca o macro-

instituţie fiscală. 
1085 Ne amintim faptul că, o dată selectată (sau o dată pus accentul pe) forma unui sistem fiscal, acesta devine regim fiscal 

(cu alte cuvinte, a da formă unui sistem fiscal înseamnă a alege un regim fiscal). Rezultă că, de fapt, sistemul fiscal nu 

există în sine ci există numai într-o modalitate practicabilă, adică numai într-o anumită formă, adică, încă, numai sub 

configuraţia unui anumit regim fiscal. 
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b. asupra conduitei sistemului fiscal, adică modificarea mecanismului fiscal1086: 

b.1. mecanism fiscal discreţionar 

 definiţie: mecanismul fiscal care este realizat prin acţiuni formale explicite de proiectare, 
implementare, monitorizare şi ajustare a politicii fiscale sau a instrumentelor fiscale 

 comentariu: - se bazează pe politici sau instrumente fiscale discreţionare1087 
- specific economiilor în stadiul de take-off, care necesită reglări radicale  
- identificat prin absenţa sau ponderea mică a granularităţii bazelor de impozitare 

b.2. mecanism fiscal non-discreţionar1088 

 definiţie: mecanismul fiscal care este realizat prin acţiuni formale implicite 

 comentariu: - se bazează pe stabilizatori fiscali automaţi (instrumente fiscale non-discreţionare1089) 
- specific economiilor aflate în regim de croazieră (staţionaritate sau creştere modică) 
- identificat prin prezenţa semnificativă a granularităţii bazelor de impozitare 

c. asupra scopului sistemului fiscal 

c.1. sistem fiscal orientat spre creșterea colectării obligaţiilor bugetare 

 definiţie: acel sistem fiscal care proiectează, implementează, monitorizează şi ajustează 
instrumentele fiscale exclusiv pentru funcţia pasivă de canale de colectare a obligaţiilor bugetare 

 comentariu: - destinat sustenabilităţii pe termen scurt sau ieşirii dintr-o situaţie de depresiune 

c.2. sistem fiscal orientat spre stimularea activităţii economice 

 definiţie: acel sistem fiscal care proiectează, implementează, monitorizează şi ajustează 
instrumentele fiscale exclusiv pentru funcţia activă de stimulare/inhibare a comportamentelor 
economice 

 comentariu: - destinat sustenabilităţii pe termen mediu şi lung 

c.3. sistem fiscal cu orientare mixtă 

 definiţie: acel sistem fiscal care proiectează, implementează, monitorizează şi ajustează 
instrumentele fiscale atât pentru funcţii pasive cât şi pentru funcţii active 

 comentariu: - destinat situaţiilor de restructurare a economiei în condiţii de depresiune 

d. asupra sferei/obiectului sistemului fiscal 

d.1. extinderea bazelor de impozitare 

 definiţie: fiscalizarea (cuprinderea în sfera impozitării a) unor activităţi economice lucrative 
suplimentare1090 

 comentariu: - destinat situaţiei în care fiscalizarea este restrânsă (de exemplu, activităţi agricole 
sau tranzacţii desfășurate sub forma trocului) şi afectează negativ sursele de finanţare a producţiei 
şi distribuţiei bunurilor publice 

                                                           
1086 Ne amintim faptul că mecanismul fiscal este o specie a regimului fiscal, o dată selectată componenta conduitei la nivelul 

regimului fiscal. 
1087 O politică fiscală discreţionară este o politică fiscală explicită (adică o politică fiscală care obţine variaţia variabilei 

ţintă printr-o acţiune care este urmare a unei decizii formale a instituţiei/organizaţiei responsabile de politica fiscală – 

Ministerul Finanţelor Publice). 
1088 De remarcat faptul că mecanismul fiscal nu este independent în raport cu regimul fiscal: de exemplu, mecanismul fiscal 

de tip non-discreţionar implică regimul fiscal non-proporţional şi non-forfetar (deci fie regim progresiv, fie regim regresiv, 

adică acel regim fiscal care presupune o anumită granularitate a bazei de impozitare). 
1089 Un instrument fiscal non-discreţionar este un instrument fiscal implicit (care obţine variaţia variabilei ţintă fără o acţiune 

care este urmare a unei decizii formale a instituţiei/organizaţiei responsabile de politica fiscală – Ministerul Finanţelor 

Publice). 
1090 Aici cititorul atent va sesiza că este vorba despre un aspect orizontal şi nu despre creşterea intensităţii fiscale (adică a 

ratei de impozitare). 



659 

 

d.2. restrângerea bazelor de impozitare 

 definiţie: de-fiscalizarea (excluderea din sfera impozitării a) unor activităţi economice lucrative 
existente 

 comentariu: - destinat situaţiei în care cheltuielile cu administrarea fiscală depășesc veniturile 
atrase la buget ca urmare a fiscalizării 

d.3. agregarea bazelor de impozitare 

 definiţie: reducerea gradului de granularitate (analiticitate) al bazei de impozitare 

 comentariu: - destinat situaţiei în care diferenţierea categoriilor de baze de impozitare 
(nejustificată de raţiuni de comportament fiscal) reduce din capacitatea administrativă a statului 

d.4. capilarizarea bazelor de impozitare 

 definiţie: creșterea gradului de granularitate (analiticitate) al bazei de impozitare 

 comentariu: - destinat situaţiei în care gradul de agregare a bazelor de impozitare împiedică 
personalizarea obligaţiei bugetare, ceea ce reduce din eficacitatea fiscalizării (mai ales sub aspectul 
generării comportamentelor fiscale adecvate) 

1.2. axa cantitativă 

Axa cantitativă a criteriului structural se referă la stabilirea amplitudinii modificării operate asupra 
oricăreia dintre componentele unui sistem fiscal. Așa cum s-a spus și în paragrafele anterioare, pentru 
a putea vorbi despre o reformă fiscală și nu despre o simplă ajustare fiscală (vezi paragraful 2.1) este 
nevoie ca modificarea să depășească pragul de semnificaţie. Deocamdată nu putem spune nimic 
teoretic despre acest prag, rămânând ca el să fie verificat doar la nivel empiric. Așadar, stabilirea 
faptului că o anumită modificare a oricărei componente a sistemului fiscal este sau nu semnificativă 
va fi rezultatul unor evaluări de expert sau, în cele mai dese cazuri, a unor evaluări de tip politic. 

Am putea spune chiar mai mult aici: verificarea depășirii pragului de semnificaţie relativ la o anumită 
modificare a sistemului fiscal trebuie făcută în raport cu ţinta stabilită politic pentru această 
modificare.  

O primă consecinţă logică a acestui punct de vedere este aceea că, de fapt, pragul de semnificaţie 
este stabilit nu pe baza mecanismului intrinsec al sistemului fiscal ci pe baza așteptărilor factorului 
decident (de regulă, factor de natură politică).  

O a doua consecinţă logică a acestui punct de vedere este aceea că pragul de semnificaţie pentru o 
modificare de aceeași clasă (de exemplu, pentru o modificare care privește aceeași componentă 
structurală a sistemului fiscal) poate să difere în raport cu ”sesiunea” de modificare. 

O a treia consecinţă logică a acestui punct de vedere este aceea că pragul de semnificaţie al 
modificării este, în mod ”fatal” descrescător, deoarece modificările anterioare au ”consumat” deja 
din semnificaţia modificării1091. Se pune, din nou, în evidenţă, faptul că pragul de semnificaţie este o 
chestiune de evaluare empirică și nu una de validare teoretică. 

1.3. axa calitativă 

Axa calitativă a criteriului structural reprezintă, în ultimă instanţă, tot un rezultat necesar al 
funcţionării axei nominative deoarece, în funcţie de componenta căreia se adresează modificarea 
analizată, avem o calitate sau alta a reformei fiscale în cauză. Conchidem că axa calitativă nu aduce 
valoare adăugată în problematica tipologizării reformei fiscale, de aceea, în cele ce urmează, ea nu va 
fi, efectiv, utilizată. 

                                                           
1091 Este ceva analog cu situaţia ratei de creştere a PIB: cu cât PIB creşte în valoare absolută, cu atât rata de creştere scade 

deşi o creştere relativă mai mică poate însemna, la nivelul valorii absolute a modificării, o variaţie mai mare. 
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2. Aplicarea criteriului temporal 

Aplicarea criteriului temporal nu se referă, propriu-zis, la esenţa reformei fiscale ci, mai degrabă, la 
anumite caracteristici legate de implementarea acestei reforme, odată ce ea a fost proiectată. Ca 
urmare, vom considera că nici criteriul temporal nu aduce prea multă noutate în ceea ce priveşte 
identificarea principalelor clase de reformă fiscală şi nu vom operaţionaliza acest criteriu în 
clasificările pe care dorim să le obţinem. 

22.4.3.  Concluzii 

Singurul criteriu operaţional de clasificare a reformei fiscale1092 rămâne criteriul structural şi, în speţă, 
axa sa nominativă. Într-o oarecare măsură, axa cantitativă a criteriului structural poate aduce unele 
nuanţe în stabilirea claselor respective, dar nu modificări fundamentale. 

Întrucât, aşa cum am văzut mai sus, aplicarea axei nominative a criteriului structural se face în cascadă 
(adică la clasificări deja operate, pe baza ordinii de precădere pe care am stabilit-o anterior privind 
relevanţa diferitelor componente ale sistemului fiscal, din punctul de vedere al modificărilor 
introduse), clasele de reformă fiscală vor avea trăsături de clasificare matricială (96 de tipuri posibile 
de reformă fiscală), după cum urmează (Figura 151): 

  

                                                           
1092 Deci, a acelei modificări a sistemului fiscal care depăşeşte pragul de semnificaţie. 
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Figura 151. Clasele posibile de reformă fiscală, după criteriul structural, axa nominativă 
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Caseta 1. Asupra impozitului forfetar 

Simplificând, într-o oarecare măsură, lucrurile, se poate spune că există patru categorii de regimuri fiscale, delimitate de 
comportamentul algebric al impozitului marginal (mai exact spus, de comportamentul algebric al prelevării marginale): a) 
regim fiscal progresiv – impozitul marginal este crescător; b) regim fiscal regresiv – impozitul marginal este descrescător; 
c) regim fiscal proporţional – impozitul marginal este constant; d) regim fiscal forfetar – impozitul marginal este nul. Dintre 
cele patru categorii de regimuri fiscale, trei trebuie considerate ca fiind regimuri fiscale propriu-zise (cele care au impozit 
marginal nenul), iar unul trebuie considerat ca fiind un regim fiscal incomplet (sau cvasi-regim sau, încă, regim fiscal orb). 
Explicaţia pentru această „clasificare” rezidă în faptul că regimurile fiscale propriu-zise conţin ambele componente 
generatoare ale venitului fiscal: baza de impozitare, respectiv rata de impozitare, pe când regimul fiscal orb nu conţine 
nici baza de impozitare, nici rata de impozitare. Mai exact spus, regimul fiscal orb conţine direct rezultatul combinării 
dintre baza de impozitare şi rata de impozitare, adică chiar impozitul (sau prelevarea obligatorie) datorat (ă). Pentru a fi 
riguroşi, va trebui să spunem că o anumită bază de impozitare este, totuşi, luată în considerare, dar nu în modul ortodox. 
Desigur, este o altă problemă acurateţea cu care este fundamentat acest calcul prealabil şi nu ne propunem, aici, să 
analizăm această chestiune (probabil, vom reveni, într-un material ulterior, pentru a discuta asupra pragului optim al 
valorii impozitării forfetare). Ceea ce ne interesează, pentru moment, este „personalitatea” acestui regim fiscal orb. Mai 
exact, dorim să tratăm următoarele aspecte: 1) conceptul de impozitare forfetară sau de impozit forfetar; 2) condiţiile de 
necesitate a impozitării forfetare; 3) virtuţi şi vulnerabilităţi ale impozitării forfetare. În intervenţia ulterioară, evocată mai 
sus, ne vom ocupa de următoarele aspecte: 1) pragul optim al impozitării forfetare; 2) nivelul optim al impozitării 
forfetare; 3) eficacitatea impozitării forfetare; 4) eficienţa impozitării forfetare. 

(1) Asupra conceptului de impozitare forfetară (de impozit forfetar) 

Aşadar, impozitul forfetar este acel impozit (sau prelevare obligatorie) care precalculează, în mod rigid, obligaţia bugetară, 
fără ca aceasta din urmă să fie o funcţie de realizarea economică a bazei de impozitare. Acesta este motivul pentru care 
putem denumi un asemenea regim fiscal drept un regim fiscal orb (cam în maniera în care se face rambursarea TVA fără 
un control fiscal ex ante, adică o rambursare oarbă). În alte cuvinte, sarcina fiscală a destinatarului impozitului (adică a 
subiectului economic care suportă impozitul) nu mai este o funcţie de activitatea acestuia sau de impactul evoluţiei 
mediului economic asupra activităţii sale, ci este prestabilită în mod rigid, deşi nu arbitrar, de către guvern (de regulă 
anual, pentru a se permite adaptarea nivelului de impozitare la dinamica realităţii economice sau la cea a 
comportamentului fiscal al subiecţilor economici). Impozitul datorat în cazul impozitării forfetare este o sumă monetară 
nominală fixă (evident, acesta este motivul pentru care impozitul forfetar marginal este nul). Regimul fiscal orb generat 
de impozitarea forfetară trebuie să respecte următoarele principii: 1) să fie temporar – să se menţină doar atât timp cât 
condiţiile care-i reclamă necesitatea (condiţii discutate mai jos) sunt întrunite, în caz contrar revenindu-se la un regim 
fiscal propriu-zis; 2) să fie sectorial – să se aplice doar asupra unui segment clar delimitat al activităţii economice; 3) să fie 
netoxic – să evite selecţia adversă a firmelor care au potenţial de menţinere pe piaţă, pe de o parte, şi să evite hazardul 
moral la nivelul comportamentului fiscal al subiecţilor economici, pe de altă parte. 

(2) Ce nu este impozitul forfetar? 

În primul rând, impozitul forfetar nu este un impozit cu rată unică de impozitare, aşa cum ar părea la prima vedere, pe 
baza faptului că avem o mărime constantă a impozitului prelevat. Într-adevăr, în cazul cotei unice de impozitare, valoarea 
nominală a impozitului este o funcţie liniară de baza de impozitare (în alte cuvinte, impozitul marginal este chiar cota 
unică de impozitare), pe când, în cazul impozitului forfetar, valoarea nominală a impozitului este o constantă (în alte 
cuvinte, impozitul marginal este nul, aşa cum s-a menţionat mai sus). Aşadar, din punct de vedere al „ideologiei fiscale”, 
impozitul forfetar constituie o „impurificare” a regimului de cotă unică de impozitare. 

În al doilea rând, impozitul forfetar nu este un stabilizator fiscal automat, aşa cum ar părea la prima vedere. Într-adevăr, 
un stabilizator fiscal automat trebuie să aibă un efect anti-ciclic şi supra-proporţional asupra bazei de impozitare, pe când, 
în cazul impozitului forfetar nu avem nici acţiune anti-ciclică (baza de impozitare poate creşte fără ca impozitul forfetar s-
o reducă, sau se poate micşora fără ca impozitul forfetar s-o augmenteze), nici acţiune supra-proporţională (baza de 
impozitare variază în mod independent faţă de mărimea impozitării forfetare). Aşadar, din punct de vedere al „ideologiei 
fiscale”, impozitul forfetar constituie o accentuare a caracterului discreţionar al politicii fiscale. 

(3) Asupra necesităţii impozitării forfetare 

Oare ce factori sau condiţii fac ca impozitarea forfetară să devină necesară (adică să constituie cea mai bună soluţie de 
regim fiscal)? Ţinând seama și de caracteristicile stabilite la discutarea conceptului de impozit forfetar, considerăm că 
răspunsul la această întrebare ar putea fi construit în felul următor: 
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a. opacitatea bazei de impozitare (ca mărime, dinamică, structură) pentru inspectorul guvernamental. De reţinut 
că nu este vorba, aici, despre o incapacitate administrativă a guvernului (de exemplu, la nivelul activităţii de 
control fiscal) ci despre o opacitate principială a bazei de impozitare1093; 

b. incertitudinea critică a formării, prezervării și dinamicii bazei de impozitare. Este cazul, complementar celui 
evocat imediat anterior, al situaţiei în care, deși baza de impozitare nu este opacă pentru inspectorul 
guvernamental, ea nu este predictibilă în mod principial1094; caracterul critic al incertitudinii se referă la un grad 
inacceptabil de ridicat al acestei incertitudini1095; 

c. caracterul de nișă al bazei de impozitare. Avem o bază de impozitare de nișă atunci când activitatea economică 
generatoare a acelei baze de impozitare are un caracter local1096 care, ca urmare, nu poate face obiectul unei 
impozitări standard (propriu-zise). 

d. caracterul capilar al bazei de impozitare. Avem o bază de impozitare capilară atunci când generarea ei se 
realizează în pofida normativităţii existente sau împotriva regularităţilor așteptate1097. Capilaritatea bazei de 
impozitare reprezintă o caracteristică extrem de importantă în filosofia fiscală, încă insuficient luată în 
considerare la proiectarea sistemelor, mecanismelor și procedurilor fiscale. 

Dorim să precizăm că ocurenţa oricăreia dintre cele patru condiţii evocate mai sus poate justifica introducerea impozitării 
forfetare, deci aceste condiţii nu sunt cumulative. Evident, dacă nici una dintre aceste condiţii nu este verificată, atunci 
introducerea impozitării forfetare nu este justificată, deci nu este necesară.  

(4) Introducerea „ne-legală” a impozitării forfetare 
Dacă, totuşi, în condiţiile în care nu există ocurenţa nici uneia dintre cele patru condiţii menţionate, impozitarea forfetară 
este introdusă, atunci avem de-a face cu o falsă eligibilitate a regimului fiscal, bazată pe mimarea acestei eligibilităţi: 

1. mimarea opacităţii: este vorba despre incapacitatea administrativă a inspecţiei guvernamentale (controlul fiscal) 
de a monitoriza formarea şi dinamica bazei de impozitare; 

2. mimarea incertitudinii critice: este vorba despre incapacitatea profesională a dispozitivului fiscal (politica fiscală 
şi administrarea fiscală) de a realiza predicţii rezonabile cu privire la baza de impozitare; incapacitatea poate fi 
una reală (incompetenţă metodologică şi instrumentală) sau una fictivă (mimarea incapacităţii reale în scopuri 
non-ortodoxe, cu conotaţii de corupţie); 

3. mimarea nişei: este vorba despre definirea ne-legală1098 a unor activităţi economice ca fiind generatoare de baze 
de impozitare de nişă, sau de extinderea ne-legală (de exemplu, prin mijloace metodologice) a unor asemenea 
activităţi economice; 

4. mimarea capilarităţii: este vorba despre pretinse tendinţe sau „predispoziţii” ale contribuabililor de a realiza 
evaziune fiscală; desigur, apelarea producerii capilarităţii are şi o consecinţă legată de incompletitudinea sau 

                                                           
1093 Prin opacitate principială a bazei de impozitare se înţelege imposibilitate principială de identificare, cuantificare şi 

monitorizare a bazei de impozitare, de către dispozitivul instituţional de politică fiscală. Tot de natură principială este, însă, 

şi opacitatea generată de costul prohibitiv al controlului fiscal: dacă randamentul controlului fiscal este negativ (adică dacă 

cheltuielile cu administrarea controlului sunt, în mod principial – adică, non-accidental – mai mari decât încasarea 

prezumtivă de venituri publice), atunci se poate considera că avem de-a face cu un caz de opacitate a bazei de impozitare. 
1094 Este vorba, din nou, despre o imposibilitate principială de predictibilitate şi nu de o incapacitate (incompetenţă) 

metodologică sau tehnologică a guvernului de a genera predicţii. 
1095 Evident, nu este vorba, aici, despre incertitudinea obişnuită (specifică fenomenului economic şi social în general), care 

este gestionabilă, ci despre o incertitudine gravă, non-gestionabilă. Incertitudinea obişnuită este administrabilă la nivelul 

trezoreriei publice. În ceea ce priveşte incertitudinea critică, ea trebuie gestionată prin introducerea, de exemplu, a unor 

provizioane sui-generis la nivelul bugetului de stat (cum ar fi, în acord cu prevederile Pactului de Stabilitate şi Creştere, ca, 

în anii cu creştere economică să se asigure, prin politici fiscale anti-ciclice, un excedent bugetar care să fie utilizat în anii 

cu reducere a creşterii economice sau cu recesiune). 
1096 Evident, caracterul de local cuprinde toate semnificaţiile localului (ca gen de activitate, ca spaţialitate, ca durată etc.). 
1097 Atragem atenţia asupra faptului că economia subterană nu se încadrează aici (economia subterană este generată, 

îndeosebi, de opacitatea bazei de impozitare), deşi suntem tentaţi să considerăm aşa. Economia subterană are propria 

raţionalitate economică, pe când capilaritatea, dimpotrivă, nu poate expune nici o raţionalitate economică (cel puţin nu de 

genul celor cunoscute şi acceptate). Într-o oarecare măsură, capilaritatea frizează hazardul moral, deşi şi acesta din urmă 

poate prezenta o anumită raţionalitate economică. 
1098 Aici termenul „ne-legal” are semnificaţia sa din praxiologie şi nu pe cea din drept. În alte cuvinte, o instituţie poate fi 

ne-legală chiar dacă ea este instituită printr-o lege de tip juridic (sau printr-un act normativ de tip juridic, în general), atunci 

când încalcă un principiu praxiologic. Şi invers, o instituţie poate fi legală chiar dacă ea nu a fost instituită printr-un act 

normativ de tip juridic, dacă este consistentă cu un principiu axiologic. Desigur, cazul ideal se produce atunci când 

legalitatea juridică se suprapune peste legalitatea praxiologică. 
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non-adecvarea normei fiscale (din moment ce aceasta a generat capilaritatea) dar, de regulă, această concluzie 
este eludată şi se reţine doar atitudinea capilară a contribuabililor. 

(5) Unele virtuţi ale impozitării forfetare 

Impozitarea forfetară legală,  adică acel caz în avem ocurenţa cel puţin a uneia dintre condiţiile legale (în sens praxiologic) 
ale necesităţii acestui regim fiscal, poate avea unele efecte pozitive importante şi relevante. Enumerăm câteva dintre cele 
mai importante: 

a. limitarea, reducerea şi, la limită, evitarea evaziunii fiscale. Se referă la situaţia în care eligibilitatea cheltuielilor 
deductibile este mimată (extinsă în mod nelegal, de exemplu cheltuieli care nu sunt sau nu pot fi asociate, în 
mod funcţional, veniturilor), sau la situaţia în care unele venituri nu sunt înregistrate, în ambele situaţii 
reducându-se baza de impozitare (profitul impozabil); 

b. reducerea cheltuielilor de administrare fiscală, ca urmare a reducerii „cantităţii” necesare de control fiscal. Se 
referă la faptul că activitatea economică impozitată forfetar nu mai trebuie să fie transparentă pentru inspectorul 
guvernamental; 

c. încurajarea dezvoltării activităţii economice. Se referă la necesitatea contribuabililor care sunt subiecţi ai 
impozitării forfetare de a asigura substanţa economică pentru plata impozitului forfetar (obţinerea unui profit 
net cel puţin la nivelul impozitului forfetar), ceea ce are un impact pozitiv asupra altor impozite, „clasice”, 
indirecte; 

d. creşterea certitudinii coincidenţei dintre venitul public încasat şi venitul public programat. Aceasta conduce la 
creşterea stabilităţii financiare macroeconomice; 

e. selecţia economică a agenţilor economici viabili. Agenţii economici care nu obţin, cu caracter de continuitate, un 
profit economic1099 minimal (adică egal cu valoarea monetară a impozitului forfetar) va trebui să iasă de pe piaţă, 
ceea ce constituie un proces de asanare economică extrem de util şi eficace. 

(6) Unele vulnerabilităţi ale impozitării forfetare 

Din punct de vedere al filosofiei fiscale, regimul fiscal orb nu poate constitui regimul fiscal dominant într-o economie 
naţională. Raţiunile pentru această afirmaţie sunt următoarele: 

a) raţiuni de natură teoretică 

 cvasi-generalitatea impozitării forfetare ar avea semnificaţia preluării calculului economic din „sarcina” pieţei 
libere în cea a birocraţiei guvernamentale, ceea ce este imposibil (posibilitatea calculului economic centralizat 
a fost infirmată şi în teorie şi în practica socială);  

b) raţiuni de natură empirică 

 rigiditatea prelevării fiscale prin impozitarea forfetară conduce la pierderi definitive de venituri fiscale, chiar 
dacă acestea nu sunt programate în bugetul public. Ne referim la faptul că creşterea bazei de impozitare nu 
mai are efect pozitiv asupra venitului fiscal, din moment ce nivelul impozitului este stabilit în mod 
independent de variaţia bazei de impozitare; 

 există un efect advers important pentru contribuabilii care se situează, cu criteriul de impozitare forfetară – 
de exemplu, cifra de afaceri –, sub pragul de rentabilitate care ar permite menţinerea lor pe piaţă, ceea ce 
conduce la dispariţia rapidă şi, posibil, definitivă, a surselor de prelevare a însuşi impozitului forfetar. 

Introducerea impozitării forfetare legale, adică realizarea cazului în avem ocurenţa cel puţin a uneia dintre condiţiile legale 
(din nou, aici, în sens praxiologic) ale necesităţii acestui regim fiscal, poate crea, totuşi, unele vulnerabilităţi în sistemul 
economic în cauză. Principalele asemenea vulnerabilităţi pot fi: 

1. minarea activităţilor economice incipiente ale firmelor care nu înregistrează profit economic; este vorba despre 
firme ale căror activităţi economice sunt, în principiu, eficiente, dar care se află la începutul intrării pe piaţă (adică 
sub impactul barierelor economice la intrare). Activitatea acestor firme va fi descurajată şi, în funcţie de locul 
ocupat pe orizontala şi verticala activităţii economice naţionale, descurajarea lor va putea produce efecte 
negative în lanţ, cu finalitate negativă asupra veniturilor fiscale totale ale bugetului public; 

2. trecerea costului arieratelor comerciale inter-firme asupra firmelor care nu-şi pot refinanţa datoriile comerciale 
sau nu pot produce substitute monetare pentru creanţele deţinute. Este vorba despre firmele care sunt viabile, 

                                                           
1099 Pentru necesităţile studiului de faţă, prin profit economic înţelegem acel profit contabil însoţit de disponibilităţile 

aferente în trezoreria agentului economic în cauză, adică acel profit contabil însoţit de capacitatea agentului economic de a 

plăti efectiv obligaţia bugetară asociată. 
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înregistrează profit contabil dar nu pot procura cash-flow-ul aferent acestui profit contabil din cauza fenomenului 
arieratelor comerciale inter-firme. De data aceasta, este minată activitatea firmelor care sunt în croazieră 
economică (au depăşit barierele economice la intrare, sunt instalate pe piaţă şi sunt angrenate în mod eficient 
în sistemul economic naţional); 

3. crearea unei asimetrii în materia concurenţei economice, prin creşterea normativă a costului fix al firmelor care 
fac obiectul impozitării forfetare. Într-adevăr, dacă vom considera obligaţia bugetară ca pe un cost sui-generis 
(deşi, în sensul ortodox al termenului cost, obligaţia bugetară nu se încadrează în costul de producţie), adică dacă 
o vom considera ca pe un cost de funcţionare a firmei în general, atunci competitivitatea firmelor care sunt 
supuse impozitării forfetare dar care nu reuşesc să producă substanţa economică necesară plăţii obligaţiei 
bugetare respective, este afectată negativ, deoarece eventuala finanţare externă a plăţii obligaţiei bugetare va 
intra în costul de producţie viitor. Apare un cerc vicios care, în cele din urmă, va depuncta firmele în cauză în 
raport cu competitorii lor. 

(7) Consideraţii finale 

În dezbaterea publică produsă în marja problemei impozitării forfetare, a apărut şi ideea năstruşnică referitoare la faptul 
că impozitarea forfetară ar impozita pierderea. Desigur, în cele de mai sus, atunci când am tratat eventualele 
vulnerabilităţi pe care le poate crea impozitarea forfetară, ne-am referit şi noi la riscul ca unele firme să fie afectate atât 
în sustenabilitatea activităţii cât şi în ceea ce priveşte competitivitatea lor. Cu toate acestea, ideea că impozitarea forfetară 
impozitează pierderea ni se pare excesivă şi, de fapt, de nesusţinut (dacă ar fi aşa, atunci orice internalizare a 
externalităţilor negative ar trebui condamnată). Vom argumenta poziţia noastră pornind de la raţiunile generale ale 
impozitării (adică ale prelevării obligatorii, de la asociaţii care compun statul, a unor contribuţii legale pentru susţinerea 
sectorului public). În context, considerăm că există 4 raţiuni distincte pentru justificarea (raţionalizarea) impozitului: 

1. Raţiunea filosofică (raţiunea costului contractual): în baza contractului social, statul trebuie să asigure bunurile 
publice1100; prin definiţie bunurile publice sunt la dispoziţia tuturor membrilor societăţii, prin urmare, toţi 
membrii societăţii trebuie să contribuie la producerea lor (aceasta se face prin plata impozitelor); 

2. Raţiunea economică (raţiunea costului economic): cei care obţin excedente economice din activităţi lucrative1101 
de orice fel, reuşesc să obţină aceste excedente atât ca urmare a meritelor proprii (investiţii în bani, muncă, risc, 
imaginaţie etc.) cât şi ca urmare a condiţiilor economice, sociale, instituţionale etc. existente deja; aceste condiţii 
au fost create de către stat, pe baza impozitelor plătite de generaţiile anterioare (sau de către cele viitoare, dacă 
aceste condiţii au fost create prin îndatorare publică); din punct de vedere generic, se poate spune că statul 
deţine „acţiuni” în orice asemenea întreprindere privată – impozitele datorate nu reprezintă, astfel, altceva decât 
„dividende” datorate acţionarului public pentru întreaga infrastructură generală asigurată mediului economic; 

3. Raţiunea socială (raţiunea costului social): activităţile economice generează atât costuri individuale (recuperate 
prin introducerea lor în preţul individual, de către subiectul economic în cauză) cât şi costuri sociale (aşa-numitele 
externalităţi negative1102). Neutralizarea externalităţilor negative este realizată de către stat (tot în baza 
contractului social). Finanţarea acestei neutralizări se realizează prin plata impozitelor de către subiecţii 
economici care, prin forţa lucrurilor, creează externalităţi negative (fie explicite, fie implicite); 

4. Raţiunea morală (raţiunea costului moral): natura umană încurajează comportamentul de tip free rider1103; 
comportamentul de tip free rider creează injustiţie socială informală; evitarea acestui comportament nu se poate 
face decât prin normarea obligativităţii de a plăti contravaloarea avantajelor de care beneficiază fiecare subiect 
economic în virtutea calităţii sale de membru al societăţii (al statului, în sens larg). 

Considerăm că raţiunea economică şi raţiunea morală a impozitării se pot aplica în totalitate şi în mod justificat impozitării 
de tip forfetar. Celelalte raţiuni trebuie tratate în contextul în care am discutat chestiunea vulnerabilităţilor generate de 
acest tip de regim fiscal.  

Caseta 2. Parametrii descriptivi ai procedurii de reformă fiscală din România din anul 2005 

 Preliminarii 

                                                           
1100 Bunurile publice sunt bunuri care sunt create exclusiv de către stat, se distribuie în afara pieţei (în mod non-competitiv, 

gratuit) iar consumul lor este public (indiferent cât se consumă din bunul public, cantitatea disponibilă din acel bun public 

nu se reduce – ex. apărarea naţională). 
1101 Activităţile lucrative sunt acele activităţi care aduc profit (excedent de venituri faţă de cheltuieli sau, mai exact, excedent 

de încasări faţă de plăţi). 
1102 Ex.: poluare, şomaj, criminalitate etc. 
1103 Comportamentul free rider este acel comportament care urmăreşte obţinerea beneficiului fără a achiesa la plata preţului 

acelui beneficiu (se mai numeşte paradigma călătorului clandestin). 
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Alegerile generale din decembrie 2004 au adus la guvernare o Alianţă politică de partide1104 în al cărei 
program de guvernare era menţionată introducerea cotei unice de impozitare a venitului şi a 
profitului, începând cu 1 ianuarie 2005. 

Cota unică de impozitare (sau rata unică de impozitare) este ceea ce în limba engleză este cunoscută 
sub denumirea de flat tax1105. 

Din punct de vedere grafic, mecanismul cotei unice de impozitare se poate reprezenta ca în Figura 
152: 

 

Figura 152: Mecanismul general al cotei unice de impozitare 

Pentru a pune în evidenţă diferenţele de mecanism, prezentăm, în Anexa 1, şi reprezentarea grafică 
a cazurilor: a) impozitare progresivă; b) impozitare regresivă; c) impozitare forfetară. 

Descrierea procedurii de introducere a cotei unice de impozitare 

Procedura de introducere a cotei unice de impozitare a veniturilor personale și a profitului corporativ, 
începând cu 1 ianuarie 2005 a constat în parcurgerea următorilor pași: 

a) stabilirea nivelului cotei unice de impozitare 

Aceasta s-a făcut pe baze empirice: s-au determinat ratele empirice de impozitare, pentru venit, 
respectiv pentru profit și, în funcţie de valorile obţinute s-a stabilit nivelul cotei unice de impozitare. 
Calculele pentru stabilirea ratelor empirice de impozitare s-au efectuat pentru un interval de 4 ani 
anteriori (perioada de analiză empirică nu a fost mai mare deoarece exista riscul de a lua în calcul 
comportamente economice care nu ar mai fi fost compatibile cu condiţiile de la orizontul anului 2004 
și cu atât mai puţin cu condiţiile de la orizontul anului 2008 – intervalul de 4 ani, corespunzător 
perioadei legislaturii, pentru care se elabora programul respectiv de guvernare, a fost 2005-2008). 
Schema logică utilizată pentru determinarea nivelului numeric al cotei unice de impozitare este 
prezentat în Figura 153: 

                                                           
1104 Componenţa Alianţei politice, care se numea Alianţa D.A. – Dreptate şi Adevăr, era: Partidul Democrat şi Partidul 

Naţional Liberal. De fapt, guvernul a fost format din cele două partide la care s-a alăturat şi Uniunea Democrată a 

Maghiarilor din România. 
1105 Această denumire, în sine, este eronată, deoarece trimite la un impozit (tax) constant, ceea ce corespunde, mai degrabă, 

impozitului forfetar. În realitate, impozitul generat de cota unică de impozitare nu este constant ci liniar dependent de baza 

de impozitare. Expresia trebuie considerată a fi o prescurtare de la expresia corectă „flat rate tax”, ceea ce corespunde, într-

adevăr, unei rate de impozitare constante. 

baza impozabilă

impozitul
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Figura 153: Procedura de determinare a nivelului cotei unice de impozitare directă 

unde s-au făcut următoarele notaţii: 

 ”x” semnifică anul pentru care se realizează analiza empirică 

 ”Reg” semnifică operaţia de regresie liniară 

Calculele efectuate au fost următoarele: 

  

  

 𝑅𝑒𝑖𝑣𝑝 = 𝑅𝑒𝑔[𝑅𝑒𝑖𝑣𝑝(𝑥)] 

 𝑅𝑒𝑖𝑝𝑐(𝑥) =
𝑖(𝑥)

𝑏(𝑥)
 

 𝑅𝑒𝑖𝑝𝑐 = 𝑅𝑒𝑔[𝑅𝑒𝑖𝑝𝑐(𝑥)] 

Pentru perioada analizată empiric (2001-2004), nivelul ratei empirice (efective) de impozitare a fost 
de circa 17%, ceea ce însemna că, sub aspectul conformării voluntare la plata obligaţiilor bugetare 
(cel puţin cu privire la impozitarea venitului personal, respectiv impozitarea profitului corporativ), 
aceasta era rata ”agreată”, în medie, de către contribuabili. Opţiunea politică a fost de a reduce, faţă 
de rata empirică stabilită, cu un punct procentual rata legală de impozitare a venitului personal și a 
profitului corporativ care urma să fie propusă, în scopul de a obţine (conform mecanismului curbei 
Laffer) o extindere a bazei de impozitare, concomitent cu menţinerea gradului de conformare 
voluntară la plata obligaţiilor bugetare. În același timp, se sconta pe faptul că, la această rată legală 
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de impozitare, gradul de colectare va fi maximal (având în vedere tocmai modalitatea în care a fost 
fundamentată această rată de impozitare, adică respectând rata empirică de impozitare1106). 

b) stabilirea sferei de aplicare a cotei unice de impozitare 

Sub aspectul sferei de aplicare, reforma fiscală de la începutul anului 2005 s-a caracterizat prin 
următoarele: 

1.  s-a referit doar la impozitarea directă1107; 

2. s-a referit doar la impozitele propriu-zise și nu și la cele parafiscale (contribuţii sociale1108); 

3. în cadrul impozitării fiscale directe, s-a referit doar la impozitarea venitului personal (al 
persoanei fizice) și la veniturile firmei (profit1109); 

4. în cadrul impozitării venitului personal, s-a referit doar la salariu1110. 

Așa cum rezultă din cele de mai sus, reforma fiscală din 2005 a avut o sferă relativ restrânsă, ceea ce 
face ca sintagma „cotă unică” să fie oarecum improprie. Cu toate acestea, s-a făcut un început care, 
cum vom vedea ulterior, a generat efecte importante (atât în economia reală cât și în cea nominală).  

c) stabilirea altor caracteristici ale reformei fiscale 

Reforma fiscală din anul 2005 s-a mai caracterizat prin următoarele: 

1. a condus la o relaxare fiscală atât la nivelul venitului cât și la nivelul profitului 

- stabilirea cotei unice de impozitare a venitului personal (a salariului, așa cum s-a arătat 
mai sus) s-a făcut prin scăderea ratei de impozitare aferente. Într-adevăr, la sfârșitul anului 
2004, venitul personal (salariul) era impozitat pe baza a patru rate de impozitare, 
distribuite pe patru tranșe ale bazelor de impozitare. Presiunea  fiscală medie ponderată 
(ponderarea a fost realizată de numărul de salariaţi încadraţi pe fiecare tranșă de 
impozitare) era de circa 23,7% și a fost redusă la 16%. Așadar, instituirea cotei unice de 
impozitare a venitului a redus această presiune fiscală cu circa 7,7 puncte procentuale (sau 
cu 32,5%), ceea ce înseamnă o relaxare fiscală de aproape o treime; 

- stabilirea cotei de impozitare a profitului s-a făcut prin scăderea ratei de impozitare 
existentă la sfârșitul anului 2004, de 25%, la valoarea de 16%, ceea ce înseamnă o reducere 

                                                           
1106 Această modalitate asigură, desigur, o anumită eficacitate privind administrarea fiscală, dar rămâne o problemă: 

guvernul acceptă, în mod pasiv, un anumit comportament al actorilor economici (contribuabili), fără a încerca să orienteze 

acest comportament spre ţintele de politică fiscal-bugetară stabilite exogen. Rezultă, aşadar, că procedura utilizată a fost o 

procedură endogenă care e posibil să reprezinte, din punct de vedere filosofic, acceptarea unei cauzalităţi excesive a 

mediului economic asupra factorului decizional în politica economică (vom dezvolta această idee în paragrafele următoare). 
1107 După cum se ştie, impozitarea indirectă a făcut obiectul negocierilor pentru Tratatul de Aderare a României la 

Uniunea Europeană (negocierile au fost încheiate la sfârşitul anului 2004). În ceea ce priveşte impozitarea directă, Uniunea 

Europeană lasă la latitudinea statelor membre (sau a statelor candidate, cum era cazul României la momentul respectiv) 

stabilirea nivelului şi structurii acesteia. 
1108 Contribuţiile sociale (de orice fel ar fi) sunt, în mod evident, tot de natura prelevării obligatorii directe, deoarece sunt 

plătite din rezultatele financiare finale şi nu se constituie în componente ale preţului de tranzacţie (mai general, şi în cazul 

contribuţiilor sociale, plătitorul prelevării publice obligatorii coincide cu suportatorul prelevării publice obligatorii). Cu 

toate acestea, din punct de vedere teoretic, ele nu sunt prelevări publice obligatorii de tip fiscal (adică impozite) ci sunt 

prelevări publice obligatorii de tip parafiscal. Distincţia dintre prelevările de tip fiscal şi cele de tip parafiscal constă în 

aceea că primele verifică principiul bugetar al neafectării veniturilor, în timp ce celelalte nu verifică acest principiu. 
1109 Conform unora dintre cele mai ”populare” puncte de vedere (de sorginte pozitivistă sau neoclasică), profitul este venitul 

unei categorii distincte de factor de producţie (alături de muncă – salariu, pământ – rentă, capital – dobândă) şi anume 

antreprenorul (firma). În cadrul acestui punct de vedere, se acceptă ideea că profitul este o categorie de venit ca oricare alta 

şi anume venitul antreprenorului. Desigur, alte teorii (mai ales de sorginte marxistă) consideră că profitul este o categorie 

distinctă de orice venit şi trebuie analizat în mod distinct. 
1110 Aşa cum vedea în paragrafele următoare, ulterior momentului 1 ianuarie 2005, s-au realizat alinieri la cota unică de 

impozitare şi pentru alte venituri personale în afară de salariu. 
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a presiunii fiscale specifice cu 9 puncte procentuale (sau cu 36%), ceea ce înseamnă o 
relaxare fiscală cu mai mult de o treime; 

2. a făcut trecerea de la o impozitare progresivă la una proporţională în domeniul venitului 

- dacă în privinţa impozitării profitului corporativ, reforma fiscală a constituit doar o 
relaxare fiscală1111, făcându-se trecerea de la o cotă unică de impozitare tot la o cotă unică 
de impozitare, dar mai mică, în ceea ce privește impozitarea venitului personal avem, 
concomitent o relaxare fiscală și o modificare de filozofie fiscală: trecerea de la 
impozitarea progresivă la impozitarea proporţională; 

3. a creat condiţiile instituţionale pentru generalizarea cotei unice de impozitare directă 

- într-adevăr, așa cum vom vedea în cele ce urmează, introducerea cotei unice la nivelul 
salariului va genera o tendinţă de includere în această cotă de impozitare a tuturor 
celorlalte venituri personale: încasări din dividende, încasări din chirii, încasări din dobânzi 
bancare, încasări din câștiguri de capital etc. Această tendinţă are două explicaţii:  

a. explicaţia filosofică (sau ideologică) – din moment ce este vorba despre o cotă unică 
de impozitare a venitului personal, atunci orice venit personal trebuie să fie inclus în 
această normă de impozitare; 

b. explicaţia etică – nu pot exista diferenţe de obligaţii bugetare generate doar de 
categoria de venit personal. 

4. a făcut necesară ajustarea deductibilităţilor fiscale pentru protejarea persoanelor cu venituri 
mici 

- având în vedere faptul că, la categoriile de persoane fizice cu venituri mici, se produce, de 
fapt, o creștere a presiunii fiscale la impozitarea venitului și nu o relaxare fiscală (întrucât 
cota unică de 16% este superioară ratei minime de impozitare a venitului în sistemul 
existent de impozitare progresivă), a fost necesară ajustarea deductibilităţilor fiscale (în 
fapt, mărirea lor), așa încât să se obţină cel puţin o menţinere a venitului net anterior (în 
acest scop, au fost efectuate calcule de sustenabilitate, care sunt prezentate, în esenţa lor, 
în Anexa 2). 

                                                           
1111 Ignorăm unele facilităţi existente la impozitul pe profit (şi care însemnau rate de impozitare mai mici decât rata 

dominantă de 25%) deoarece ele nu sunt semnificative pentru concluzia la care am ajuns. 
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Anexa 1. Reprezentarea grafică a regimurilor de impozitare directă 

(a) Impozitarea progresivă (Figura 154) 

 

 

(b) Impozitarea regresivă (Figura 155) 
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(c) Impozitarea forfetară (Figura 156) 
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Anexa 2. Calculele de sustenabilitate privind introducerea cotei unice de impozitare directă a 
venitului personal 

 Notaţii: 

1. VMI: venit mediu impozabil 

2. VMN: venit mediu net 

3. SMB: salariu mediu brut 

4. rc: rata cumulată de contribuţii sociale la nivelul angajatului 

5. rv: rata unică a impozitului pe venit 

6. a: ponderea deducerilor totale în SMB 

7. C: valoarea contribuţiilor sociale la nivelul angajatului 

8. D: valoarea deducerilor totale 

9. n: anul “n” 

 Verificarea condiţiei ca rata VMN să fie pozitivă (servirea interesului cetăţeanului) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unde:  

 

 

 

 Verificarea condiţiei ca rata VMI să fie pozitivă (servirea interesului guvernamental) 
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unde:  

 

 

 

 

 
 

 Verificarea condiţiei ca rata VMN să fie mai mare decât rata VMI 

 

 

 

                                                                 sau 

 
 
 

adică: 
 
 

unde: 
 
 
 
 

 Verificarea condiţiei de sustenabilitate a deficitului primar 

1. Notaţii:  
a. d: deficitul primar real în lei (d=D/P, unde D este deficitul primar nominal; P este 

preţul intern) 
b. r: rata reală a dobânzii interne 
c. r*: rata reală a dobânzii externe 
d. b: datoria publică internă reală în lei (b=B/P, unde B este datoria publică internă 

nominală în lei) 
e. b*: datoria publică externă reală în euro (b*=B*/P*, unde B* este datoria publică 

externă nominală în euro; P* este preţul extern) 
f. y: PIB real în lei  
g. E: cursul de schimb nominal 
h. z: cursul de schimb real efectiv (                    ) 
i. g: ţinta ratei PIB în lei 
j. ẑ : rata modificării cursului real 
k. m : variaţia bazei monetare reale în lei 
l. ~ : ţinta de inflaţie internă  
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 Tunelul de reglaj instituţional pentru gestionarea introducerii cotei unice de impozitare 
(Figura 157) 
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23. ASUPRA UNUI NOU INDICATOR DE MĂSURARE A ȘOMAJULUI AGREGAT 

23.1. Introducere 

Materialul de faţă îşi propune să aducă în discuţie modalitatea tehnică de cuantificare a dimensiunilor 
şomajului (în expresie absolută – ca număr de şomeri – şi în expresie relativă – ca rată a şomajului). Se porneşte 
de la importanţa fenomenologiei şomajului într-o perioadă de evoluţie atipică a economiei – tranziţia de la 
economia de comandă la economia de piaţă – arătându-se posibilitatea principială de generare a unui şomaj 
de tranziţie, plecându-se de la modelele consacrate în teoria economică în materia şomajului. În continuare, 
se argumentează necesitatea de a se dinamiza modul de cuantificare a fenomenului de şomaj, luând în calcul 
şi durata şomajului. Pe această bază se realizează o serie de analize calitative ale noilor indicatori dinamici 
propuşi – impulsul de şomaj sau masa dinamică a şomajului, pentru exprimarea absolută, respectiv rata 
dinamică a şomajului, pentru exprimarea relativă. Pentru exemplificarea afirmaţiilor teoretice se procedează 
la o succintă analiză empirică, pe exemplul României, pentru perioada 1994-1998 – perioadă pentru care 
există, în acest moment, date oficiale cu privire la durata şomajului. 

Vom reaminti, mai întâi, pe scurt, cele două concepţii teoretice care stau la baza metodologiei de analiză a 
şomajului. 

 În concepţia neoclasică, dacă notăm cu Nd cantitatea cerută de forţă de muncă şi cu Ns cantitatea 
oferită de forţă de muncă, atunci echilibrul pieţei muncii se va produce pentru un nivel de ocupare 
, notat cu N* şi determinat astfel: N* = min (Nd, Ns). Şomajul se va produce atunci când pe piaţa 
muncii se produce următoarea situaţie: Ns > Nd. Grafic avem următoarea reprezentare: 

unde cu w s-a notat salariul real. 

Prin urmare, cauza fundamentală a şomajului de tip neoclasic o constituie salariile reale mai mari decât salariul 

real de echilibru ( e
1
r ww  ), de exemplu, fixarea unor salarii reale minime pe economie, de către guvern 

(Figura 161): 

Figura 161. Mecanismul generării șomajului clasic 

În concepţia keynesiană, şomajul apare ca urmare a insuficienţei cererii agregate efective. Scăderea cererii 
efective (datorate înclinaţiei marginale spre economisire a agenţilor economici) conduce la necesitatea scăderii 
ofertei , ceea ce are ca urmare apariţia şomajului. In această concepţie, piaţa muncii este o piaţă derivată a 
pieţei de bunuri şi servicii, iar cererea de muncă este o consecinţă a cererii de bunuri: când scade cererea de 
bunuri, antreprenorii angajează mai puţină forţă de muncă şi, în consecinţă, oferta de muncă devine 
excedentară, deci apare şomajul. Iată care este mecanismul prin care insuficienţa cererii de bunuri determină 
apariţia şomajului de tip keynesian (Figura 162): 
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Figura 162. Mecanismul generării șomajului clasic 

 Caracteristicile procesului de ieșire din starea generată de actuala criză financiară și economică 
conduc la generarea unui tip specific de şomaj, pe care-l putem numi şomaj de tranziţie, generat 
de constrângerile tehnice (restructurări sau chiar închideri de firme). Din punct de vedere grafic 
şomajul de tranziţie poate fi reprezentat astfel (Figura 163): 
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Figura 163. Mecanismul generării șomajului clasic 

 

unde N este numărul forţei de muncă (populaţie activă), w este salariul real, ND este curba cererii de muncă, 
NS este curba ofertei de muncă. 1112 Folosind deplasările curbelor IS respectiv LM, ca urmare a scăderii 
cererii, respectiv ca urmare a relaxării monetare (mai întâi din „cauze” keynesiene, apoi din „cauze” 
generate de tranziţie), obţinem o reprezentare grafică de tip cauzal a generării şomajului de tranziţie (y 
semnifică PIB, r este rata dobânzii bancare iar yS semnifică curba ofertei) (Figura 164): 

                                                           
1112 Ar fi foarte interesant de „extras” din şomajul total, şomajul de tranziţie, atât sub aspect teoretico-metodologic cât şi 

pentru necesităţile guvernamentale de gestionare a problemei şomajului 
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Figura 164. Mecanismul generării șomajului clasic 

23.2. Despre analiza standard a şomajului agregat 

Analiza standard a şomajului agregat se bazează pe structura populaţiei totale, din perspectiva participării 
ei la activitatea economică instituţionalizată. În acest sens, populaţia totală se poate structura ca mai jos 
(Figura 165): 
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Figura 165. Mecanismul generării șomajului clasic 
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Din totalul populaţiei, numai o parte este aptă de muncă ( aptP ) şi anume acea parte a ei care îndeplineşte 

condiţiile legale şi naturale de a munci. Cealaltă parte formează populaţia inaptă de muncă aptP . Din populaţia 

aptă de muncă numai o parte a ei este activă, în sensul că desfăşoară  sau poate desfăşura efectiv o activitate 
economică. Această parte, numită populaţie activă ( aP ) reprezintă cea mai mare parte a populaţiei apte de 

muncă. Există, totuşi, şi o parte a populaţiei apte de muncă şi care este inactivă (de exemplu,  studenţii care 
desfăşoară activităţi de învăţământ, militarii în termen, femeile casnice, alte persoane care nu doresc, în mod 

deliberat, să ocupe un loc de muncă). Notăm populaţia inactivă cu aP . Din rândul populaţiei active, numai o 

parte deţine efectiv un loc de muncă, această parte numindu-se populaţie ocupată ( oP ) cealaltă parte 

nedeţinând un asemenea loc de muncă deşi doreşte şi-şi  manifestă această dorinţă de a deţine un loc de 
muncă. Această ultimă parte a populaţiei active formează categoria economică de şomeri (Ş). 

Pentru necesităţile analizelor empirice se pot determina o serie de indicatori şi coeficienţi după cum urmează: 

a) rata de aptitudine ( aptR ): raportul dintre populaţia aptă de muncă şi populaţia totală: 
P

P
R

apt

apt   

b) rata de activitate ( aR ): raportul dintre populaţia activă şi populaţia aptă de muncă: 
apt

a
a

P

P
R   

c) rata de ocupare ( oR ): raportul dintre populaţia ocupată şi populaţia activă: 
a

o
o

P

P
R  . Se mai 

poate numi şi rată de absorbţie a forţei de muncă. 

d) rata şomajului ( şR ): raportul dintre numărul şomerilor şi populaţia activă (forţa de muncă): 

a

ş
P

Ş
R  . 

Ţinând seama de definiţiile care s-au dat coeficienţilor de mai sus, se pot scrie următoarele relaţii între ei: 

1. 1 şo RR  

2. 
PR

P

P

P
R

apt

a

apt

a
a


  

3. 
PRR

P

P

P
R

aapt

o

a

o
o


  

4. 
PRR

Ş

P

Ş
R

aapta
ş


  

Pe baza celor de mai sus, se pot realiza analize de structură, de dinamică, de intensitate şi factoriale, 
identificând corelaţiile fundamentale, de natură statistică sau cauzală, dintre mărimile menţionate. 

Cu toate aceste posibilităţi analitice, modelul standard de cercetare empirică a şomajului nu ţine seama de un 
factor extrem de important, de natură atât instituţională cât şi psihologică şi socială. Este vorba despre durata 
şomajului. Pare a fi evident că, pentru şomer, durata în care el se află în situaţia de şomaj (aşa cum este ea 
reglementată) este de cea mai mare importanţă atât sub aspectul venitului obtenabil cât şi sub cel al poziţiei 
sociale (inclusiv familiale). De asemenea, durata şomajului are o deosebită importanţă şi asupra 
comportamentului de căutare pe care şomerul respectiv îl adoptă. 

În cele ce urmează, vom face câteva consideraţii asupra acestui factor în sensul încercării de a-l transforma 
într-un instrument de analiză mai pertinentă şi mai realistă a materiei şomajului. 
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23.2.1. Masa dinamică a şomajului sau impulsul de şomaj– un nou indicator absolut al 

şomajului agregat 

Prin masa dinamică a şomajului sau prin impulsul de şomaj vom înţelege produsul algebric dintre numărul de 

şomeri şi durata medie a şomajului: şdş dŞM  , unde dşM este masa dinamică a şomajului, iar şd  este durata 

medie a şomajului, cu 
Ş

dN

N

dN
d

i
ş

i
ş

i
ş

i
ş

i
ş

ş



 




 , deci   i
ş

i
şdş dNM , unde i

şN este numărul de şomeri 

afectaţi de durata i de şomaj iar i
şd  este durata i de şomaj exprimată în unităţi de măsură convenite. 

Se observă, în primul rând, că masa dinamică a şomajului se determină prin potenţarea masei statice a 
şomajului (numărul absolut al şomerilor) cu durata medie a şomajului. Desigur, în funcţie de perioada la care 
se referă analiza, durata medie a şomajului se poate exprima în diferite unităţi de măsură (zile, săptămâni, luni 
sau ani). În felul acesta, de exemplu, dacă durata medie a şomajului, exprimată în ani, este subunitară, rezultă 
că, de fapt, masa dinamică a şomajului este mai mică decât cea statică, ceea ce conduce la diminuarea gravităţii 
acestui fenomen (ca percepţie politică şi, deci, ca măsură guvernamentală). În cazul contrar, în care durata 
medie a şomajului este supraunitară, situaţia reală a şomajului trebuie considerată a fi mai gravă decât rezultă 
din considerarea masei statice a şomajului. 

În al doilea rând, sub un anumit prag empiric, care abia urmează a fi stabilit (şi care diferă de la ţară la ţară în 
raport de mentalitate, tradiţii precum şi de starea şi dinamica economiei în general), problema şomajului nu 
se va pune, nici din perspectivă socială nici din perspectivă guvernamentală. Aici ar fi foarte interesant de 
determinat un prag natural sui-generis al şomajului, care ar putea fi denumit prag natural dinamic al şomajului, 
la care, din punct de vedere empiric s-ar putea considera că nu există şomaj. Considerăm că justificarea de 
natural este substanţial mai mare în acest caz decât în cazul clasic al curbei Philips în care legătura dintre rata 
statică a şomajului şi rata inflaţiei la bunurile şi serviciile de consum este destul de relativă şi exterioară. Mai 
exact spus, ni se pare că, în varianta clasică a ratei naturale a şomajului, este exclusă evaluarea subiectivă a 
stării de şomaj, introducerea aşteptărilor raţionale din dezvoltarea pe termen lung a modelului curbei Philips 
nefăcând, de fapt, altceva decât să introducă subiectivitatea doar cu privire la preţuri (inflaţie), ceea ce este, 
din nou, o tratare exterioară a problemei. 

În al treilea rând, prin intermediul noului indicator al valori absolute a şomajului, se poate determina masa (şi, 
cum vom vedea în paragraful următor) rata şomajului, chiar pe intervale specificate privind durata şomajului, 
ceea ce conduce la creşterea posibilităţilor de analiză şi de evaluare a problematicii şomajului cu mai mare 
fineţe şi semnificaţie. În felul acesta, setul de măsuri guvernamentale anti-şomaj poate fi explicitat pe 
asemenea durate specificate de şomaj. În plus, analiza comportamentului de căutare a unui loc de muncă este 
mult îmbunătăţită deoarece acest comportament depinde atât de durata şomajului cât şi de cuantumul 
compensaţiei stării de şomaj.  

23.2.2. Rata dinamică a şomajului – un nou indicator relativ al şomajului agregat  

În mod similar cu determinarea ratei şomajului, se poate imagina o modalitate de a determina indicatori 
relativi ai şomajului şi prin folosirea masei dinamice a şomajului. În acest sens, se pune problema calculării 
ratei dinamice a şomajului. Din punct de vedere metodologic, trebuie asigurată comparabilitatea datelor luate 
în calcul. În acest sens, va trebui să determinăm şi rata dinamică a ocupării. În mod convenţional, vom 
presupune că durata medie de ocupare este unitară (o zi, o săptămână, o lună sau un an, după perioada care 
se ia în calcul pentru necesităţile analizei), ceea ce conduce la rezultatul că, în ceea ce priveşte populaţia 
ocupată, masa dinamică de ocupare este egală cu masa statică de ocupare.1113 În aceste condiţii, se poate 
determina rata dinamică a şomajului: 

                                                           
1113 Şi, totuşi, pare a fi foarte interesant de analizat perioada medie efectivă de ocupare (dacă există datele statistice necesare) 

ţinând seama de perioadele de aşa-zis şomaj tehnic, de programele reduse de lucru, de trimiterea obligatorie în concediu de 

odihnă şi de alte cauze care reduc timpul efectiv de lucru. Această perspectivă poate aduce concluzii importante dacă vor 

fi corelate cu dinamica productivităţii fizice a muncii şi cu dinamica salariilor nominale 
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Să analizăm dependenţa funcţională dintre rata dinamică a şomajului şi cele două variabile independente 1114. 

a) pentru şd  constant:  
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Aşadar, există o relaţie direct proporţională între rata dinamică şi cea statică a şomajului. 

b) pentru şR constant: 
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Aşadar, rata dinamică a şomajului este direct proporţională şi cu durata medie a şomajului. 

Să vedem care este dependenţa funcţională concretă între rata dinamică a şomajului şi rata statică a şomajului, 
respectiv durata medie a şomajului. 

a) rata dinamică a şomajului în funcţie de rata statică a şomajului (Figura 166): 

                                                           
1114 pentru moment neglijăm problema (reală) a unei dependenţe funcţionale (cauzale) dintre rata statică a şomajului şi 

durata medie a şomajului. Totuşi, pe baze empirice, se poate determina coeficientul de corelaţie statistică dintre cele două 

variabile considerate, deocamdată, independente 
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Figura 166. Rata statică a șomajului vs rata dinamică a șomajului 

Prin urmare, pentru durate medii ale şomajului supraunitare, rata dinamică a şomajului creşte din ce în ce mai 
lent în raport cu rata statică, în timp ce pentru durate medii ale şomajului subunitare, rata dinamică a şomajului 
creşte din ce în ce mai repede în raport cu rata statică. Întreaga evoluţie se petrece între 0 şi 1 pentru ambele 
categorii de rate ale şomajului. De remarcat că, pentru 1d , rata dinamică a şomajului este întotdeauna mai 
mare decât rata statică, iar pentru 1d  se produce situaţia inversă. Gradul de curbură a funcţiei )R(fR şdş   

depinde, desigur, de mărimea algebrică concretă a lui d. 

b) rata dinamică a şomajului în funcţie de durata medie a şomajului: (Figura 167) 

                                

Rdş

1

 d 

Figura 167. Rata dinamică a șomajului în funcţie de durata șomajului 

Prin urmare, pentru orice durată medie a şomajului, rata dinamică a şomajului este crescătoare încetinit, cu 
limita asimptotică 1.  
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24. REFORMĂ ECONOMICĂ ŞI INSTITUŢII INFORMALE 

24.1. Introducere 

Rolul crucial al instituţiilor în dinamica economică (şi socială, în general) este de mult timp un loc comun în 
teoria economică. Nici un analist nu mai poate explica cauzalităţi, mecanisme, procesualităţi sau finalităţi ale 
sistemului economico-social fără a apela la acest „ingredient” paradigmatic.  

În ceea ce ne priveşte, am aderat de mult (şi am scris, în context,  chiar în paginile acestei reviste) la opinia 
acelor analişti care au stipulat în mod răspicat că reforma de natură sau de sistem care trebuie înfăptuită în 
România (şi, în genere, în ţările foste comuniste din centrul şi estul Europei) trebuie să se fundamenteze pe 
norma formală impusă de stat. Noutatea absolută (atât în plan teoretic cât şi în cel al practicii politice), 
amploarea deosebită (mai ales sub aspect calitativ), implicaţiile de o gravitate nemaiîntâlnită ale trecerii de la 
economia de comandă la economia de piaţă, toate acestea impun o strategie extrem de lucidă şi, ca un corolar, 
elaborarea şi implementarea de instituţii autoritare (impuse de stat) care să declanşeze, orienteze şi stabilizeze 
reforma. Nu am nici o reţinere, de natură teoretică, să afirm că toate neîmplinirile majore evidente în această 
materie sunt cauzate de neimplicarea responsabilă a statului, de cvasiretragerea sa (ale cărei cauze pot fi, însă, 
nuanţate) de pe scena reformei, de o anumită criză de autoritate şi de personalitate a instituţiilor de bază 
guvernamentale.  

În cele ce urmează, aş dori să analizez, succint, ce s-a întâmplat pe scena reformei după ce statul s-a retras în 
„culise”. Mai exact îmi propun să analizez emergenţa a două instituţii informale (pe care teoria economică le 
numeşte instituţii organice, în opoziţie cu instituţiile autoritare, care sunt codificate şi implementate de către 
stat), adică instituţii care apar prin simpla interacţiune a actorilor economici şi sociali, actori care nu au nici o 
intenţie de a genera instituţiile în cauză. Se poate spune că instituţiile informale au cauzalitate şi finalitate dar 
nu au scop. Menţionăm că prin instituţii, în genere, fie că sunt codificate sau nu, trebuie să se înţeleagă seturi 
de reguli de comportament social (în care intră, desigur, şi jocul economic) care maximizează aşteptările 
raţionale ale actorilor implicaţi. La obiecţia posibilă că, în cazul instituţiilor formale, acestea nu garantează în 
mod prioritar maximizarea acestor aşteptări ci, mai degrabă, împiedică „fraudele” de joc, răspunsul este foarte 
simplu: prin respectarea regulilor impuse de instituţia formală în cauză se evită pierderile implicate de 
sancţiunea aferentă încălcării regulilor şi, ca urmare, în mod potenţial, se evită reducerea avantajelor 
aşteptate. 

24.2. Câteva consideraţii calitative asupra instituţiilor sociale informale 

Înainte să încercăm o scurtă caracterizare a instituţiilor sociale informale, dorim să ne referim la un aspect 
fundamental al acestora. Este vorba despre modul în care decidem, ca observatori ai jocului social, dacă o 
instituţie informală a luat sau nu naştere. Ce criterii observaţionale sau analitice pot fi relevante pentru a 
„nota” apariţia sau existenţa unei instituţii informale ? Iată care este punctul nostru de vedere în această 
materie: 

Criteriul tare al identificării unei instituţii informale este codificarea sa. În momentul în care o anumită schemă 
de comportament social este codificată de stat (devenind, desigur, o instituţie formală) se poate decide că 
avem de-a face (de fapt, am avut de-a face) cu o instituţie informală. Desigur că acest criteriu, deşi pare a fi 
infailibil, are o deficienţă majoră: este un criteriu ex-post. Cu alte cuvinte, aplicarea lui nu are semnificaţie 
decât pentru istoria instituţiilor informale.  

Criteriul activ al identificării unei instituţii informale este evicţiunea instituţiei formale 1115 şi înlocuirea ei cu o 
altă schemă de comportament care nu este altceva, desigur, decât instituţia informală concurentă. 1116 

                                                           
1115 Deşi folosirea termenului de evicţiune pare oarecum exagerată, ideea fiind cea de eludare, dorim să o menţinem întrucât 

există fenomene macroeconomice de amploare care funcţionează nu paralel cu instituţia formală (pe care o ignoră) ci în 

mod complet separat de ea. Ne gândim aici la economia subterană, ba chiar şi la piaţa gri (atât în economia reală cât şi în 

cea nominală). 
1116 Am dori să menţionăm faptul că, din perspectivă praxiologică, folosirea inteligentă a acestui criteriu este cea mai 

dezirabilă sursă de codificare deoarece el conţine cea mai mare „concentraţie” de legitimitate a viitoarei instituţii. Se pune, 

desigur, aici, o problemă asupra căreia nu ne putem opri acum, dar care poate fi crucială în întregul raţionament: codificarea 

trebuie să respecte o anumită masă critică de adresabilitate a noii instituţii: cum măsurăm această masă critică? Este ea de 

natură cantitativă (de ex., majoritatea), este ea de natură calitativă (de ex., acceptabilitatea) etc. ? 
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Criteriul slab al identificării unei instituţii informale este funcţionarea unor procese sau fenomene imposibile. 
Aici expresia de imposibil se referă la inexistenţa unei instituţii formale care să „inspire” schemele de 
comportament (de ex., în eludarea ei şi înlocuirea cu o alta, de natură informală, ca în cazul criteriului activ) şi, 
ca atare, dacă fenomenul sau procesul respectiv funcţionează se poate presupune că actorii sociali au 
„inventat” o instituţie informală. 

Şi acum, despre trăsăturile instituţiilor informale: 

În primul rând, instituţiile informale au ca matrice, aşa cum spuneam, interacţiunea actorilor sociali, 
interacţiune care nu vizează generarea instituţiilor respective ci aceste instituţii sunt efecte involuntare ale 
acestor interacţiuni. Prin urmare, o primă caracteristică a instituţiilor informale este aceea că sunt lipsite de 
scop. Întrucât scopul este o categorie valabilă numai în contextul individualismului metodologic, rezultă 
imediat că interacţiunea a doi actori sociali concurenţiali nu poate modela un scop. În termeni filosofici, nu se 
poate nega, desigur, instituţiei formale, finalitatea: de exemplu, această finalitate ar putea fi protecţia 
reciprocă a drepturilor de proprietate sau a oportunităţilor actorilor implicaţi etc. Dar finalitatea este o 
categorie transsubiectivă, ea fiind accesibilă doar observatorului jocului social sau, la rigoare, observatorului 
divin. 

În al doilea rând, instituţiile informale (care sunt, prin definiţie, necodificate şi, de cele mai multe ori, 
necodificabile) au nevoie de o perioadă mare de timp pentru a se impune. Această perioadă este necesară din 
mai multe considerente: a) ele trebuie testate de către fiecare actor în parte, înainte de a fi acceptate şi 
introduse în schema de comportament economic sau social; această testare ia timp până în momentul în care 
actorul consideră că este în avantajul său să respecte sau să aplice instituţia în cauză; 
b) ele nu sunt cunoscute decât de către cei care sunt implicaţi în funcţionarea lor, nu există o publicitate (aşa 
cum este cazul instituţiilor codificate) a acestora; aceasta înseamnă că difuzia instituţiei în corpul social depinde 
de rata de acces a actorilor sociali la această instituţie. Fenomenul de contagiune în materia instituţiilor 
informale este foarte redus. 

În al treilea rând, instituţiile informale au o durată de viaţă relativ scăzută. Cauzele pentru care, în general, 
instituţiile informale durează puţin pot fi, în opinia noastră, sistematizate astfel: 

a) privesc speţe economice sau sociale particulare (altfel, un legiuitor competent şi atent ar fi codificat 
deja acele speţe). Ca urmare, imposibilitatea extinderii sau, la limită,a generalizării schemelor de 
comportament aferente, conduc la „moartea naturală” a acelor instituţii informale care capătă, 
ulterior, doar importanţa acordată de istoric; 

b) privesc speţe economice sau sociale generale dar care, ele însele, se desfăşoară pe perioade scurte (un 
exemplu de astfel de „speţă” este chiar tranziţia de la economia de comandă la economia de piaţă în 
ţara noastră); 

c) sunt identificate cu ajutorul criteriului tare şi sunt codificate; 

d) apar instituţii formale concurente care acordă un beneficiu pentru renunţarea la instituţia informală 
mai mare decât cel obţinut prin practicarea, în continuare, a acelei instituţii sau, dimpotrivă prevăd o 
sancţiune pentru practicarea instituţiei informale mai mare decât beneficiul practicării instituţiei 
formale concurente; 1117 

În al patrulea rând, instituţiile informale asigură, în mod permanent, o anumită „masă” activă instituţională. 
1118  Cu alte cuvinte, rata de extincţie (pe cauzele enumerate mai sus) este aproximativ egală cu rata de apariţie 

                                                           
1117 Aici se pune, desigur, importanta (şi dureroasa, pentru cazul României) problemă a capacităţii administrative a statului. 

Dacă actorul social sesizează o anumită incapacitate administrativă a statului de a exercita controlul respectării normelor şi 

instituţiilor formale sau, dacă în cazul identificării cazurilor de non-conformare la instituţiile codificate, probabilitatea 

condamnării este discutabilă (vezi slăbiciunile, ca nu spunem altfel, la nivelul poliţiei şi justiţiei), atunci comportamentul 

actorului respectiv înclină în favoarea instituţiei informale şi, ca rezultat, durata de viaţă a acesteia creşte. Se poate spune, 

exagerând oarecum, din punct de vedere stilistic, că speranţa medie de viaţă a instituţiilor informale este direct proporţională 

cu incapacitatea administrativă a statului. Probabil că aceeaşi filiaţie cauzală sau condiţională s-ar putea face şi  relativ la 

rata de proliferare a instituţiilor informale. 
1118 Ideea unei mase active a instituţiilor informale poate fi gândită prin analogie cu masa activă a zonei întreprinderilor 

mici şi mijlocii, concept tratat deja pe larg în literatura de profil. 
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a instituţiilor informale. Această trăsătură este extrem de importantă nu numai din punctul de vedere al 
„administrării” instituţiilor informale dar şi din punct de vedere teoretic, deoarece indică o anumită necesitate 
a acestor instituţii în procesualitatea socială generală. 1119 

În al cincilea rând, trebuie acordat instituţiilor informale un dublu rol: de cauză şi de efect. Într-adevăr, dacă 
instituţiile informale sunt, pe de o parte, efectul interacţiunilor actorilor sociali, pe baza raţionalităţii 
economice subiective (individuale), pe de altă parte, odată în-fiinţate, aceste instituţii devin cauze formale 1120 
pentru acţiuni şi interacţiuni economice şi sociale ulterioare. 

24.3. Două instituţii informale ale non-reformei 

În contextul conceptual al celor expuse mai sus, vom supune, în continuare, atenţiei, ceea ce nouă ni se pare 
a constitui două instituţii informale care blochează sau, în cel mai bun caz, frânează considerabil, reforma 
structurală, de sistem din România: a) paternalismul sindical; b) conservatorismul noii elite.  

24.3.1. Paternalismul sindical 

Noile sindicate formate în societatea românească (atât cele ale salariaţilor cât şi cele ale patronilor) au, în 
opinia noastră, un bilanţ negativ la capitolul care ar putea fi denumit ad-hoc „contribuţia la reforma 
structurală”. Nimeni nu poate pretinde ca noile structuri sindicale să fi căpătat rapid şi complet dexteritatea 
operaţională a sindicatelor clasice din economiile de piaţă, dar filosofia acestora din urmă poate fi analizată, 
de către un observator extern, şi reprezintă, fără îndoială, responsabilitatea integrală a structurilor respective. 
Să ne explicăm: rolul fundamental al sindicatelor salariaţilor este să gestioneze oferta de muncă. 1121 Aceasta 
înseamnă că, prin stabilirea unor praguri minime de acceptabilitate a nivelurilor de salarii reale, de către 
membrii lor, sindicatele salariaţilor reuşesc să reducă oferta de muncă până la nivelul la care aceste niveluri 
ale salariilor reale devin efective (actuale). Ce au făcut (şi fac), în realitate, sindicatele salariaţilor ? Ele nu 
gestionează oferta de muncă (gestionare care implică, desigur, costuri: de ex., costuri de întreţinere sau de 
compensare a veniturilor celor care, dacă nu li s-ar fi impus din partea sindicatului, ar fi acceptat salarii reale 
mai mici decât nivelul de acceptabilitate stabilit de sindicat) ci se implică în exercitarea de presiuni (unele de 
tip disfuncţional, cum ar fi grevele prelungite, blocarea unor căi de acces din infrastructura naţională de 
comunicaţii etc.) asupra patronatului (şi, NB, asupra Guvernului) pentru a menţine, simultan, salariile reale şi 
numărul de angajaţi. Dincolo de efectele imediate asupra inflaţiei (în lipsa unor creşteri ale productivităţii fizice 
a factorilor şi, îndeosebi, a muncii, menţinerea cheltuielilor salariale şi, deseori, creşterea lor, se constituie în  
presiuni inflaţioniste serioase), acest comportament este de natură să aibă un efect cu mult mai grav: creează 
sentimentul, la nivelul sindicatelor, că pot menţine, prin mijloacele arătate, nivelul de ocupare şi de salarizare 
în mod independent de creşterea eficacităţii utilizării factorilor de producţie. Aici apare germenele unei 
instituţii informale pe care am îndrăznit să o numim paternalism sindical. Imediat ce sentimentul instituţiei 
respective este conştientizat peste o masă critică anumită, instituţia devine o schemă de comportament de o 
mare inerţie şi reproductibilitate. Pe aceste caracteristici se bazează, de altfel, chiar complicitatea guvernului 
cu sindicatele: din motive electorale sau, cum vom arăta într-un paragraf ulterior, chiar din motive mai puţin 
nobile 1122, guvernul este gata să sprijine poziţia eronată a sindicatelor, raţionalizându-şi poziţia prin apelul la 
componenta socială a politicii sale.1123 Este uşor de constatat faptul că, din punct de vedere teoretic, această 
instituţie informală este detectabilă numai cu ajutorul criteriului slab (în terminologia lucrării de faţă) iar, din 
punct de vedere pragmatic, impactul ei asupra reformei (mai exact spus, asupra non-reformei sau chiar asupra 
anti-reformei) este colosal, având în vedere gradul de generalizare extrem de mare la care acţionează instituţia 
în cauză. Dar gravitatea lucrurilor nu se opreşte aici: de la această „gestionare inversă” a ofertei de muncă şi 
până la obstrucţionarea făţişă şi sistematică a privatizării pasul este imediat, chiar necesar, deoarece această 

                                                           
1119 Argumentarea acestei necesităţi este similară (deşi nu identică întru totul) cu cea care poate fi făcută în legătură cu 

„necesitatea” economiei subterane. 
1120 Aici în sensul aristotelic al termenului, de causa formalis, şi nu în sensul de codificare. 
1121 Să notăm, în treacăt, că, din considerente sociale, politice şi culturale, monopolul ofertei de muncă pare a fi singurul 

monopol care nu face obiectul legislaţiei antitrust. 
1122 „Scuza” electorală este, oarecum, acceptabilă, între anumite limite şi în condiţii clar stabilite. De altfel, teoriile 

economice moderne ale ciclului economic nu pot face abstracţie de ciclul electoral. 
1123 Este simptomatic faptul că mulţi lideri ai unora dintre cele mai mari centrale sindicale ale salariaţilor au fost cooptaţi, 

în urma „cooperării”, în structuri guvernamentale, la vârf, unii ajungând chiar miniştri, existând şi un caz de prim ministru. 
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obstrucţionare urmăreşte acelaşi obiectiv: conservarea locurilor de muncă slab „dotate” cu muncă calificată, 
conservarea unor salarii reale fără nici o legătură cauzală cu dinamica productivităţii fizice a muncii etc. Iată, 
pe scurt, cum apare şi funcţionează una dintre cele mai insidioase (deoarece îşi pune, în mod frecvent, masca 
onorabilităţii, apelând la comandamentul social, mai exact spus, la cel al protecţiei sociale) instituţii informale 
din România momentului actual. Subvenţiile de la bugetul de stat, scutirea, reducerea, amânarea la plată sau 
eşalonarea obligaţiilor bugetare nu sunt decât reflexe necesare ale funcţionării acestei instituţii informale.1124 

24.3.2. Conservatorismul noii elite 

Este evident (şi inerent) faptul că destructurarea politică din Decembrie 1989 a atras o imensă bulversare 
instituţională, care a antrenat destructurări grave în sistemul economic şi în comportamentele actorilor sociali. 
Mişcarea socială haotică, a-criterială, ce a însoţit ocuparea poziţiilor sociale şi politice cheie în stat a contribuit 
la apariţia unei elite politice (noua clasă politică) de factură intelectuală mai degrabă eterogenă şi de factură 
morală mai degrabă îndoielnică (desigur, cu excepţiile pe care statistica le recomandă). Imensa majoritate a 
noilor parveniţi (nu neapărat în sensul peiorativ al termenului) nu avea cultura politică şi nici măcar cultura pur 
şi simplu necesare poziţiei şi responsabilităţii implicate de aceste poziţii. Ca urmare, „idealul” lor social s-a 
cristalizat foarte repede într-unul personal sau de grup restrâns: îmbogăţirea rapidă (în interiorul unui singur 
ciclu electoral). Raţionamentul a fost aplicat şi de următorii care au ocupat scaunele puterii şi tot aşa în 
continuare. S-a creat chiar şi o coaliţie transpartinică sui-generis în ceea ce priveşte impunitatea, pentru a 
asigura perpetuarea  şi perfecţionarea „sistemului”. Acesta a fost germenele apariţiei instituţiei informale pe 
care propunem s-o denumim conservatorismul noii elite. Cum ar putea fi definită această instituţie ? Ca fiind 
acea schemă de comportament social specifică noii clase politice, de exploatare a perioadei de tranziţie 
(caracterizată de anomie sau de slabă ori inconsistentă normativitate, de intruziuni largi şi brutale ale 
politicului în toate sferele vieţii sociale, inclusiv în cele mai tehnocrate prin natura lor, prin deformări grave ale 
percepţiei axiologice etc.) în propriul interes. Corupţia şi forma ei de mişcare – birocraţia – au fost, desigur, 
„produsele secundare” obligatorii.  

Ceea ce vrem să evidenţiem aici este, însă, specificul funcţionării acestei instituţii. 

Mai întâi, să observăm faptul că cei care, prin interacţiunea dintre ei, au generat această instituţie, sunt tocmai 
cei care se află la putere. 1125 Este ca şi cum s-ar fi pus lupul paznic la oi: exact aceştia vor fi cei care vor bloca 
orice iniţiativă care să schimbe regulile jocului actual, favorabil lor. Exact ei vor întreţine, prin normele şi 
instituţiile formale introduse acea ambiguitate, inconsistenţă, asimetrie şi lipsă de perspectivă care 
caracterizează, de 20 ani, procesul legislativ din România, pentru că tocmai aceste caracteristici perpetuează 
starea de lucruri în care noua elită 1126 obţine avantaje nemeritate. Să ne reamintim spusele celui mai cunoscut 
economist român, Mihail Manoilescu: în sensul ştiinţific al termenilor, nimeni nu se poate îmbogăţi prin muncă, 
ci se poate îmbogăţi numai prin fraudă. 1127   

Să observăm, în al doilea rând, cabotinismul opoziţiei politice care desfăşoară un spectacol aşa de jalnic jucând 
atât de prost rolul „însărcinatului” cu interesul naţional, în Parlament precum şi în alte instituţii la îndemână. 
Este un exerciţiu menit doar să amintească colegilor de la putere faptul că anii trec şi este posibil ca rolurile să 
se schimbe. Exerciţiu inutil, în fond, deoarece colegii de la putere ştiu, recunosc şi au experimentat deja acest 

                                                           
1124 Nu vrem, desigur, să se creadă că dorim să subminăm ideea privatizării pe un EURO, idee care, în sine, nu este eronată, 

dar vrem să atragem atenţia asupra faptului că nevoia de a se apela la o asemenea soluţie (extremă, totuşi) este rezultatul 

stagnării grave a procesului de privatizare, consecinţă şi a funcţionării instituţiei informale tratate aici. Să nu uităm că 

privatizarea ar fi putut constitui (grefată pe un cadru normativ coerent şi stimulativ) o sursă enormă de capital străin (cum 

s-a întâmplat în ţările vecine de „suferinţă”). Trecerea la privatizarea pe un EURO poate fi şi semnalul recunoaşterii eşecului 

politicii de privatizare ca sursă de intrare a capitalului străin direct. 
1125 Nu dorim să „colorăm” în nici un fel această aserţiune, deoarece este evident că ea se aplică, în aceeaşi măsură, oricărei 

„echipe” care a deţinut puterea politică în cei 12 ani de falsă tranziţie şi oricărui partid care a pretins că aplică promisiunile 

făcute celor care i-au votat. 
1126 N-aş vrea, în ruptul capului, să fiu înţeles greşit de către cei care citesc aceste rânduri şi, totodată, se socotesc ca făcând 

parte din  noua elită politică din ţară. Sintagma „elită” are aici un sens exclusiv sociologic. 
1127 Lăsăm, în mod intenţionat, la o parte, spinoasa dar interesanta (şi reala) problemă a „pungii” statului care, din anumite 

considerente, în anumite condiţii, cu anumite precauţii şi pe o anumită perioadă de timp, ar putea fi „uitată” dezlegată la 

gură (problema « primului million »). 
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lucru. Exerciţiu util, însă, în formă, deoarece electorii primesc încă o doză de anestezic politic, ceea ce menţine 
cadrul social propice perpetuării statu-quo-ului atât de avantajos.  

24.3.3. Unele concluzii 

Am schiţat doar două dintre instituţiile informale care, în opinia mea, au o mare responsabilitate în 
trunchierea, limitarea, întârzierea, deturnarea sau blocarea reformei economice. Dacă ar fi să sintetizăm cauza 
esenţială a acestei stări de lucruri, ar trebui să spunem, desigur: clasa politică. Clasa politică, indiferent de 
culoare politică (deoarece, cum s-a spus de mult, interesul naţional pe termen lung nu are culoare politică) 
este cel puţin imatură atunci când nu este în situaţii de impostură. În acest sens, cea mai mare responsabilitate 
o au liderii partidelor politice. 
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