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CAPITOLUL I. CICLICITATEA ECONOMICĂ 

I.1. CONCEPTUL DE CICLICITATE 

I.1.1. Identitatea 

Pentru a aborda conceptul de ciclicitate avem nevoie de conceptul de 
schimbare, iar pentru abordarea conceptului de schimbare avem nevoie de 
conceptul de identitate. Vom discuta conceptul de identitate în raport cu un 
obiect oarecare1, considerat ca sistem. 

Sistemul va fi definit, în modul cel mai general, ca suma logică a 
următoarelor „ingrediente”: 

 o mulțime de elemente, nu neapărat omogene2, a căror semnificație, 
pentru subiectul cunoscător, nu necesită niveluri mai analitice de 
examinare; 

 o mulțime de relații de orice fel3 între elementele componente; 
această mulțime descrie ceea ce numim funcționalitatea sistemului; 

 o membrană, indiferent de ce natură4, care separă elementele de 
mediul lor; 

 o mulțime de relații5 între elementele componente și exteriorul 
sistemului (realizarea acestor din urmă relații necesită tranzitarea 

                                                           
1
 Prin conceptul de obiect nu înțelegem, aici, doar un obiect de natură fizică, ci 

înțelegem o entitate care are atributul de existență (reală sau imaginară), deci poate fi 
vorba inclusiv de un fenomen, de o idee sau de o plăsmuire oarecare a imaginației. Aici și 
în continuare, termenii individ, entitate, obiect referă același concept. 

2
 Este evident că impunerea unei condiții de omogenitate elementelor componente 

ar fi prea restrictivă. Cu toate acestea, un sistem nu poate exista decât dacă elementele 
componente au ceva în comun. La fel ca în teoria mulțimilor, precizarea unei particularități 
prezente la un ansamblu de elemente „adună” acele elemente într-o anumită categorie 
cognitivă, în cazul de față, într-un sistem. 

3
 Considerăm că pot exista trei clase distincte de relații generale: substanțiale, 

energetice şi informaționale. 
4
 Considerăm că există trei clase distincte de membrane: fizice, instituționale şi cognitive. 

5
 În terminologia utilizată în prezentul studiu, termenii relații și conexiuni stau 

pentru același concept. 
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membranei); această mulțime descrie ceea ce numim comporta-
mentul sistemului. 

 
Prin urmare, vom putea spune că predicatele suficiente6 pentru 

existența unui sistem sunt: 

– o mulțime de elemente7 (discernabile sau nu între ele): E; 

– o membrană care include elementele componente și exclude orice 

altceva din restul mediului: M 

– o mulțime de conexiuni între elementele componente8: CI; 

– o mulțime de conexiuni între sistem și mediul exterior: CO = XS + YS, 

unde cu X s-au notat conexiunile care semnifică intrări dinspre 

mediu în sistem, iar cu Y s-au notat conexiunile care semnifică ieșiri 

din sistem înspre mediu. 

 

Așadar, descrierea formală a actualizării9 unui sistem este: GS =
{E,M, CI, CO}. Considerăm că, în acest caz, predicatele suficiente nu 

generează predicate necesare noi10, deci ele coincid cu predicatele 

necesare11. Ca urmare, descrierea logică a unui sistem este: S ≡ GS =
{E,M, CI, CO}. 

Schema unui sistem poate fi reprezentată ca în figura 1: 

                                                           
6
 Prin predicate suficiente înțelegem acele predicate care, odată verificate, generează, cu 

necesitate logică, actualizarea unei potențialități oarecare. 
7
 Din punct de vedere logic, chiar și un singur element este suficient pentru ca acest 

predicat să existe. Predicatul care se referă la conexiunile între elementele sistemului va fi 

înțeles, în acest caz, ca o mulțime de autoconexiuni (nu este necesar să presupunem că 

acest element este, la rândul său, un sistem format din mai mult de un element, deoarece 

intrăm în capcana argumentului cu regresie infinită). 
8
 Așa cum am precizat mai sus, mulțimea de conexiuni include și autoconexiunile. 

9
 Spunem „a actualizării”, deoarece verificarea predicatelor suficiente face trecerea 

de la in potentia la in actu. 
10

 Predicatele necesare noi sunt acele predicate care sunt verificate, cu necesitate 

logică, de orice entitate, odată aceasta actualizată (apărută în lume), adică odată verificate 

predicatele de suficiență. 
11

 Dacă notăm cu PS mulțimea predicatelor suficiente, cu PNN mulțimea predicatelor 

necesare noi, cu PN mulțimea predicatelor necesare, atunci se poate scrie: 𝑃𝑆 → 𝑃𝑁𝑁, 

𝑃𝑁 = 𝑃𝑆 ∪ 𝑃𝑁𝑁, 𝑃𝑁 ∩ 𝑃𝑆 = 𝑃𝑆, 𝑃𝑁𝑁 ∩ 𝑃𝑆 =  ∅. 
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Figura 1. Sistemul. 

Mai întâi trebuie spus că nu contează dacă trecerea timpului „cauzează” 
schimbarea12 sau, invers, schimbarea „cauzează” trecerea timpului. Este 
suficient dacă putem stabili un benchmark față de care să observăm și, astfel, 
să „decretăm” schimbarea. Acest benchmark îl numim identitate. Prin 
identitate înțelegem o proprietate a ceva (o entitate oarecare) care face ca 
două versiuni distincte ale acelei entități să se confunde sau să se 
suprapună între ele (în sensul cel mai general al termenilor). Desigur, 
această confundare sau suprapunere implică un subiect observator sau 
înregistrator.  

 
Orice comparare necesită o extindere a condițiilor de observare cu cel 

puțin o unitate față de condițiile de existență. Astfel, dacă dorim să 
comparăm două entități care coexistă (deci avem o comparare sincronică), 

                                                           
12

 Pentru moment, conceptul de schimbare va avea semnificația intuitivă pe care 
orice ființă vie dotată cu conștiență o are. Ulterior, vom trata mai riguros acest concept. 
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atunci este nevoie de o dimensiune în plus față de condițiile de existență, 
de natură spațială, care să permită compararea (compararea este o specie 
de observare). Să luăm exemplul a două triunghiuri, despre care dorim să știm 
dacă sunt sau nu asemenea.  Condițiile generale de existență a triunghiurilor 
se rezumă la spațiul bi-dimensional, dar dacă dorim să le suprapunem, avem 
nevoie de o a treia dimensiune spațială, deci este nevoie de un spațiu tri-
dimensional. Dacă, încă, dorim să comparăm o entitate cu ea însăși, adică 
să realizăm o comparare diacronică (indiferent de numărul dimensiunilor 
de existență spațială a acelei entități), avem nevoie de o dimensiune în plus 
a spațiului în cauză, și anume de dimensiunea timp13. Se pune problema 
calificării rezultatului comparării în cele două cazuri: sincronic, respectiv 
diacronic. Propunem ca rezultatul comparării sincronice să fie numit clonă 
vs non-clonă, iar rezultatul comparării diacronice să fie numit identitate vs 
non-identitate. Non-clona implică o alteritate coexistentă, iar non-identitatea 
implică o schimbare. În cazul comparării sincronice testăm multiplicitatea 
unui invariant, iar în cazul comparării diacronice testăm invarianța unui 
individ14. În continuare, ne vom concentra pe compararea diacronică. 

Ca instrument de comparare vom folosi, pentru moment15, timpul de 
ceas16. Numim generație temporal-înghețată versiunea benchmark a entității 
(a obiectului), iar generație temporal-indexată versiunea care urmează a fi 
comparată cu versiunea benchmark. Pentru a realiza identificarea de 
identitate este nevoie de trei lucruri: 

a. un vector de stare al entității vizate: acesta este un vector 
temporal-indexat al entității; 

b. o memorie: aceasta este un vector temporal-înghețat al entității; 
                                                           

13
 Dimensiunea timp este, în fond, o dimensiune spațială în continuum-ul spațiu–timp al 

Universului nostru. 
14

 Multiplicitatea este asociată coexistentului (spațialității), iar invarianța este asociată 
temporalului (temporalității).  

15
 Mai târziu, acest instrument, complet exterior, va fi înlocuit cu unul interior 

(timpul propriu). 
16

 Timpul de ceas este un timp newtonian, egal cu sine (tact absolut egal) și 
independent de entitatea măsurată. Așadar, timpul de ceas este un contor care asigură un 
tact constant, absolut în raport cu schimbarea pe care o identifică (deci independent de 
obiectul asupra căruia este aplicat, fie din considerente practice, fie din considerente 
teoretice). De exemplu, timpul luat în considerare de mecanica newtoniană (ca și de 
mecanica cuantică) este un asemenea timp de ceas (dimpotrivă, mecanica relativistă 
acceptă doar un timp relativizat la procesul măsurat/cuantificat). 
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c. o procedură (protocol), de tip empiric17, de comparare: un set de 
instrucțiuni care este prezumat a realiza compararea dintre vectorul 
temporal-indexat și vectorul temporal-înghețat al entității vizate. 

Conceptul de identitate vs conceptul de alteritate poate fi reprezentat 
ca în figura 218: 

 
Figura 2. Identitatea vs alteritatea spațială, respectiv temporală. 

Conservarea identitară poate fi analizată din perspectiva naturii acestei 
conservări. Astfel, putem avea următoarele tipuri de conservare identitară19: 

– conservare identitară individuală (la nivel de individ): se referă la 
conservarea membranei SLV20. Aceasta înseamnă că avem conservare la 
nivelul predicatului suficient M; 

o exemplu: sistemul de economisire bancară, ca individ al sistemului 
de economisire 

                                                           
17

 Aici, empiricul nu este opus logicului, ci divinului, în sensul că operațiunea de 
comparare trebuie efectuată de un subiect cognitiv empiric (sublunar), presupus competent în 
manipularea procedurii în cauză. 

18
 Vector st-îngheţat înseamnă vector spaţiu-timp îngheţat. 

19
 De observat că primele trei clase de conservare identitară se revendică de la o 

perspectivă genealogică. În fața diversității de criterii de clasificare a potențialului de 
conservare identitară, criteriul genealogic ni s-a părut a fi cel mai adecvat, mai ales că, în 
domeniul științelor naturii, este preferat. 

20
 SLV înseamnă sistem logic viu, un concept care integrează sistemele vii şi non-vii 

care verifică anumite predicate de referinţă. 
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– conservare identitară specială (la nivel de specie): se referă la 
conservarea metabolismului SLV analizat. Aceasta înseamnă că 
avem conservare la nivelul predicatelor suficiente  CI, CO; 
o exemplu: sistemul de economisire ca individ al sistemului de 

utilizare a venitului disponibil; 
– conservare identitară generală (la nivel de gen): se referă la 

conservarea aspectelor structurale ale SLV. Aceasta înseamnă că avem 
conservare la nivelul predicatelor suficiente E, CI, CO. Deosebirea 
conservării identitare generale de conservarea identitară specială 
este aceea că nu mai contează natura elementelor componente ale 
SLV, ci doar relațiile dintre acestea, respectiv dintre acestea și 
mediu; 
o exemplu: sistemul de utilizare a venitului disponibil ca individ al 

sistemului de formare a cererii agregate 
– conservare identitară formală (la nivel de cauzalitate): se referă la 

conservarea mecanismului generativ al SLV, adică a tuturor 
predicatelor suficiente, E,M, CI, CO

21; 
o exemplu: conservarea ecuației care descrie echilibrul 

macroeconomic ca egalitate între cererea agregată și oferta 
agregată, ceea ce face ca procesul să-și conserve identitatea sub 
aspectul formal (oricând ecuația în cauză poate reda acel proces, 
fie sub formă grafică, fie sub alte forme inteligibile care permit 
recunoașterea). 

I.1.2. Schimbarea 

Pe baza conceptului de identitate putem, acum, să introducem, într-
un mod riguros, conceptul de schimbare. Vom descrie, mai întâi, parametrii 
de bază în care poate fi identificată și evaluată schimbarea: 

1. schimbarea implică un contor, un cuantificator care să construiască 
o grilă pe fondul căreia schimbarea ca atare să poată fi percepută, 
înțeleasă, măsurată și interpretată. Acest contor, general, este 
considerat a fi timpul de ceas; acesta este un contor metodologic 
absolut; 

                                                           
21

 Cititorul atent a reținut deja faptul că orice predicat suficient este și un predicat 
necesar, deși nu orice predicat necesar este și unul suficient (cum am arătat deja, 
predicatele necesare noi nu sunt predicate suficiente). 
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2. pe fondul contorului metodologic absolut, schimbarea implică și 
contori relativi, care să depindă de însuși obiectul căruia i se aplică; 
aceștia sunt timpi interni, specifici naturii obiectelor cărora li se aplică; 
timpii interni nu sunt imuabili, absoluți, tactul lor nu este constant și, în 
general, nu se poate distinge dacă derularea timpului intern cuantifică 
procesul căruia i se supune obiectul în cauză sau, dimpotrivă, procesul 
în care este implicat obiectul generează tactul timpului intern22. 

În general, schimbarea poate fi de două tipuri: a) schimbare de 
ordinul 1; b) schimbare de ordinul 2. 

(a) Schimbarea de ordinul 1 este o schimbare de posibilitate generală, 
adică o schimbare care este „disponibilă” oricărui obiect din Univers. 
Schimbarea de ordinul 1 poate fi de trei categorii: 
– modificare (𝑆11): definită ca alterare a identității cantitative a 

unui obiect (a unei entități); modificarea poate fi, la rândul său, de 
două feluri: 
o mișcare (𝑆111): alterare a identității spațiale (deplasare în spațiu) 
o creștere (𝑆112): alterare a identității dimensionale (deplasare 

dimensională) 
– evoluție (𝑆12): alterarea identității calitative23 
– dezvoltare (𝑆13): evoluție generată de creștere (salt calitativ 

generat de acumularea cantitativă), adică 𝑆112 → 𝑆12 
(b) Schimbarea de ordinul 2: definită ca o schimbare de posibilitate 

locală, condiționată de prezența subiectului cultural24 în schema de 
cauzalitate. Schimbarea de ordinul 2 este, la rândul ei, de două 
categorii: 
– transformare (𝑆21):  evoluție generată de scop 
– progres (𝑆22): evoluție generată de valori 

                                                           
22

 Această relativizare reciprocă este, după cum se poate cu ușurință observa, de 
aceeași natură cu principiul relativității din mecanică: nu se poate distinge dacă un obiect 
se mișcă în raport cu observatorul sau, dimpotrivă, observatorul se mișcă în raport cu 
obiectul în cauză (de altfel, și principiul echivalenței din mecanica relativistă generalizată 
are aceeași natură: nu se poate distinge dacă mă mișc sub influența gravitației sau sub 
influența unei accelerații oarecare). Aici ar fi, poate, locul unei frumoase dezvoltări a unui 
principiu al relativității în domeniul social (în speță, în domeniul economic). 

23
 Identitatea calitativă nu este la fel de… aritmomorfică cum este identitatea 

cantitativă. În general, calitatea unei entități referă structura ei (acceptăm ipoteza că 
funcția este un efect al structurii). 

24
 Subiectul cultural este dotat cu conştienţă, adică subiectul capabil să se perceapă 

distinct de mediu (în care intră şi alţi subiecţi). 
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Schema generală a schimbării poate fi reprezentată ca în figura 3: 
 

 

Figura 3. Schimbarea. 

I.1.3. Ciclicitatea 

În cele ce urmează, vom încadra conceptul de ciclicitate în cadrul 

schemei generale a schimbării. Ciclicitatea este, de fapt, o proprietate a 

schimbării25. Aceasta înseamnă că schimbarea poate avea anumite specii 

care să posede această proprietate, și anume proprietatea de ciclicitate. Cu 

alte cuvinte, schimbarea poate fi fie de natură ciclică fie de natură non-

ciclică. Oare toate categoriile de schimbare pot avea și specii ciclice? Vom 

examina această chestiune. 

Prin ciclicitatea unei schimbări înțelegem proprietatea acelei schimbări 

de a se repeta. În acest context, observăm imediat că nu toate tipurile de 

schimbare pot fi ciclice: astfel, schimbarea de ordinul 2 nu poate fi ciclică. 

Prin urmare, în mod riguros, nicio schimbare care implică subiectul cultural 

                                                           
25

 De fapt, nu se poate vorbi despre ciclicitate în afara schimbării. Un obiect care-și 

păstrează identitatea în mod nedefinit (adică nu este supus schimbării) nu poate avea 

ciclicitate (de exemplu, Dumnezeu, care este presupus imuabil, deci cu identitate 

perpetuă, nu suferă niciun fel de schimbare, de niciun tip dintre cele enumerate de noi 

mai sus; în consecință, despre Dumnezeu nu se poate spune, cu sens, că este ciclic sau 

non-ciclic). Întrucât se prezumă că Universul nostru este supus schimbării, rezultă că în 

legătură cu orice entitate non-divină se poate vorbi cu sens despre schimbare, deci, 

implicit se poate discuta problema ciclicității. 
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nu poate fi ciclică, deoarece subiectul cultural introduce, în procesele în 

care este implicat (fie nemijlocit, fie mijlocit), scopuri și valori. Aceste 

„ingrediente” împiedică sistemele să repete procesele pe care le-au parcurs 

într-o anumită secvență temporală, în altă secvență temporală26. Și atunci, ce 

putem spune despre ciclicitatea sistemelor în care este prezent subiectul 

cultural, așa cum sunt sistemele economice (sau, mai general, sistemele 

sociale)? Aici trebuie să relaxăm conceptul de ciclicitate și să acceptăm că 

avem două categorii de ciclicitate: a) ciclicitate conservativă; b) ciclicitate 

non-conservativă. 

(a) Ciclicitatea conservativă 
Ciclicitatea conservativă este acea ciclicitate care conservă o identitate 

cinematică27 a sistemului (obiectului, entității). Am văzut, anterior, ce se 
înțelege prin identitate statică28, identificabilă prin suprapunere29. Identificarea 
identității cinematice se va face tot prin suprapunere, dar această suprapunere 
se va face prin raportare la două versiuni temporale și nu spațiale ale 
sistemului în cauză: unul temporal-înghețat și unul temporal-indexat. 
Ciclicitatea conservativă există atunci când versiunea temporal-înghețată 
coincide (este congruentă) cu versiunea temporal-indexată a sistemului în 
cauză. Sistemele naturale (în care nu există subiecți sau există doar subiecți 
non-culturali) sunt sisteme în care poate exista o ciclicitate conservativă30. 
În figura 4 se exemplifică grafic ciclicitatea conservativă. 

                                                           
26

 Rațiunea crucială aici este aceea că, în prezența subiectului cultural, sistemele nu-

și mai conservă condițiile inițiale. Or, variabilitatea condițiilor inițiale modifică traiectoria 

sistemului în cauză, chiar dacă „legea de schimbare” rămâne valabilă. 
27

 Cinematica este disciplina care studiază schimbarea în sine, fără considerarea 

cauzei schimbării. Dinamica este disciplina care studiază schimbarea prin considerarea 

cauzei sale. 
28

 Pentru stabilirea identității statice avem nevoie de un sistem-benchmark (versiunea 

spațial-înghețată) care să fie comparată cu sistemul-actual (versiunea spațial-indexată). 
29

 După cum știm, Hume are serioase obiecții, de natură principială, la stabilirea 

identității (mai precis, a egalității sau a congruenței) pe baza ideii de suprapunere, 

deoarece, la limită, ar trebui acceptată ipoteza divizibilității la infinit atât a spațiului, cât și 

a timpului, dar ignorăm aceste obiecții, deoarece pretențiile studiului de față sunt mult 

mai modeste decât discutarea problemei hume-iene evocate.  
30

 Ciclicitatea conservativă în sistemele naturale (non-sociale) nu este de puterea 

necesității, ci de puterea posibilității. 
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Figura 4. Ciclicitatea conservativă. 

Din punct de vedere analitic, putem face următoarele notații: ∆𝑇𝑖, ∆𝑇𝑗 

două segmente temporale, cu 

∆𝑇𝑖 = ∆𝑇𝑗 

unde 𝑖 și 𝑗 sunt două momente ale timpului de ceas cărora li se asignează, 
respectiv, cele două segmente (intervale) temporale menționate (vom admite 
că 𝑗 > 𝑖). Atunci ciclicitatea conservativă poate fi definită ca fiind asigurată 
de invarianța valorii 𝑁𝑘, atunci când timpul ia valori care diferă printr-o 
perioadă ∆𝑇𝑖. Astfel, dacă vom considera o funcție 𝑓 care transformă 
momentele de timp în valori ale sistemului analizat, atunci se poate scrie: 

𝑓(𝑡𝑘 + ∆𝑇𝑖) = 𝑓(𝑡𝑘+∆𝑇𝑖) = 𝑓(𝑡𝑘) 

pentru (∀)𝑘 ∈ ∆𝑇𝑖. Dacă avem o asemenea funcție, atunci sistemul se 
comportă ciclic conservativ. 
 

(b) Ciclicitatea non-conservativă 
Ciclicitatea non-conservativă este acea ciclicitate în care abaterea 

versiunii temporal-indexate de la versiunea temporal-înghețată a 
sistemului în cauză se situează sub un prag de semnificație prestabilit31. Fie 

                                                           
31

 După cum se observă, stabilirea a însuși acestui prag de semnificație este un 
rezultat cultural, deseori arbitrar sau, în cel mai bun caz, asignat unei teorii acceptate, deci 
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acest prag de semnificație 휀. Atunci, dată fiind funcția 𝑓 anterioară, avem 
ciclicitate non-conservativă dacă este verificată condiția matematică: 

𝑓(𝑡𝑘 + ∆𝑇𝑖) = 𝑓(𝑡𝑘+∆𝑇𝑖) = 𝑓(𝑡𝑘) ± 휀 

Așadar, în identificarea unei ciclicități non-conservative valoarea 
pragului de semnificație este crucială. Din punct de vedere strict matematic, 
condiția de ciclicitate non-conservativă poate fi exprimată și sub forma 
următoare: dacă există un operator matematic (o funcție) care să ducă un 
punct (momentul de ceas la care se determină valoarea numerică a 
parametrului măsurat asupra sistemului în cauză) într-un interval numeric 
închis, adică, sub aspect geometric, să ducă un punct într-un segment de 
dreaptă, atunci sistemul se comportă ciclic non-conservativ. În figurile 5 și 6 
exprimăm grafic această concluzie: 

 

Figura 5. Ciclicitatea non-conservativă (1). 

                                                                                                                                                    
ciclicitatea non-conservativă este specifică sistemelor sociale, în care este prezent 
subiectul cultural. 
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Figura 6. Ciclicitatea non-conservativă (2). 

Se pune, acum, o problemă distinctă: să presupunem că un sistem 
repetă traiectoria (sau procesul) o singură dată; în acest caz, mai putem 
spune că acel sistem se comportă ciclic (fie conservativ, fie non-conservativ)? 
Problema este fundamentală, deoarece, în opinia noastră, un comportament 
ciclic trebuie să fie un comportament persistent, adică să poată repeta 
traiectoria (sau procesul) de un număr de ori care să fie semnificativ32.  

Așadar, pe baza celor menționate anterior, putem defini ciclicitatea 
unui sistem în felul următor: proprietatea unui sistem de a-și menține 
identitatea cinematică prin repetarea (punctuală sau în interiorul unor 
vecinătăți acceptate, centrate punctual), a traiectoriei asociate (sau a 
procesului asociat) pe un număr semnificativ de secvențe temporale egale. 
Dacă repetarea traiectoriei (sau procesului) este punctuală, avem de-a face 
cu o ciclicitate conservativă, iar dacă repetarea traiectoriei (sau procesului) 
se face în interiorul unei vecinătăți acceptate, centrate punctual, avem de-a 
face cu o ciclicitate non-conservativă. 

Dacă repetarea traiectoriei (sau procesului) sistemului în cauză se face 
cu ieșirea din vecinătatea acceptată, centrată punctual, atunci avem de-a 
                                                           

32
 O condiție tare a acestei probleme ar putea fi exprimată sub forma cerinței ca 

repetarea traiectoriei (sau procesului) să fie veșnică. O condiție mai slabă ar putea fi exprimată 
cerând ca această repetare să fie posibilă de un număr de ori care să acopere un interes (fie de 
cercetare, fie practic) al observatorului (de exemplu, am putea cere ca repetabilitatea să fie 
asigurată până la aderarea României la zona euro sau până la implozia soarelui).  
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face cu sisteme care nu au proprietatea de ciclicitate. Analiza acestor din 
urmă sisteme nu face obiectul cercetării de față. 

I.2. TIPOLOGIA CICLICITĂȚII 

I.2.1. Criterii de clasificarea ciclicității 

Mai întâi, vom încerca să identificăm criteriile adecvate pentru 
clasificarea ciclicității. În această încercare ne vom servi de o inventariere 
prealabilă a aspectelor definitorii ale ciclicității. Fiecare asemenea aspect 
definitoriu va putea furniza unul sau mai multe criterii de clasificare. 

În primul rând, un aspect definitoriu al ciclicității este punctualitatea 
repetării fenomenului (procesului) asociat sistemului observat. Așa cum am 
arătat în paragraful anterior, această repetare poate avea loc în mod 
punctual sau în mod nepunctual (în interiorul unor vecinătăți ale punctului 
din „ediția” anterioară, vecinătăți stabilite prin centrare în punctul din 
„ediția” anterioară, și cu o amplitudine dată de un prag de semnificație 
prestabilit (notat anterior cu 휀). Din acest aspect vom extrage un prim 
criteriu de clasificare a ciclicității, și anume criteriul A: replicarea ciclicității. 

În al doilea rând, vom observa faptul că ciclicitatea poate apărea 
dintr-o traiectorie anterioară neciclică sau dimpotrivă, poate exista de la 
început ca ciclicitate. Desigur, avem și fenomenul reciproc: ciclicitatea se 
poate menține ca ciclicitate sau dimpotrivă, poate dispărea ca ciclicitate. 
Din acest aspect posibil al ciclicității vom extrage un al doilea criteriu de 
clasificare a ciclicității, și anume criteriul B: originea structurală a ciclicității. 

În al treilea rând, ciclicitatea poate fi durabilă sau sustenabilă33. 
Ciclicitatea durabilă are principii de activare și de replicare endogene, în 
                                                           

33
 În literatura de specialitate, precum și în dezbaterile științifice se face, în opinia 

noastră, o confuzie permanentă între durabilitate și sustenabilitate (explicația că este 
vorba despre traducerea conceptului din limba franceză – pentru durabilitate – respectiv 
că este vorba despre traducerea conceptului din limba engleză – pentru sustenabilitate – 
nu poate fi reținut, deoarece ambele limbi evocate au termeni atât pentru conceptul de 
sustenabilitate, cât și pentru cel de durabilitate). În accepțiunea noastră, un sistem (sau un 
proces, sau o traiectorie) este durabil dacă menținerea identității sale este o automenținere, 
adică nu necesită intervenții (de orice natură) ale subiectului cultural (de exemplu, 
mișcarea de revoluție a Pământului în jurul Soarelui este un fenomen de natura durabilității), 
pe când un sistem (sau un proces, sau o traiectorie) este sustenabil dacă menținerea 
identității sale este o hetero-menținere, adică necesită intervenții (de orice natură) ale 
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timp ce ciclicitatea sustenabilă are principii de activare și de replicare 
exogene34. Din acest aspect vom extrage un al treilea criteriu de clasificare 
a ciclicității, și anume criteriul C: originea cauzală a ciclicității. 

În al patrulea rând, ciclicitatea se poate amortiza, pe măsură ce numărul 
de replicări ale ei crește sau, dimpotrivă, tocmai prin parcurgerea acestui 
număr de replicări, ciclicitatea se poate întări (ca formă sau ca amplitudine). 

Din acest aspect vom extrage un al patrulea criteriu de clasificare a 
ciclicității, și anume criteriul D: cinematica fenomenologică a ciclicității. 

În al cincilea rând, ciclicitatea poate avea sau nu un caracter… ciclic. 
Astfel, valoarea măsurată a sistemului analizat poate avea o cinematică 
crescătoare, una descrescătoare sau poate avea o cinematică ciclică35. 
Această caracteristică de ciclicitate de ordinul 2 (un fel de „undă” purtătoare a 
ciclicității) ar putea avea o importanță relativ mare în analiza care urmează. 
Din acest aspect posibil al ciclicității vom extrage un al cincilea criteriu de 
clasificare a ciclicității, și anume criteriul E: cinematica esențială a ciclicității.  

I.2.2. Clase de ciclicitate 

Pe baza criteriilor identificate mai sus, vom propune, acum, un număr 
de clase de ciclicitate a sistemelor (obiectelor, fenomenelor, proceselor, 
traiectoriilor). 

(1) Pe baza criteriului A: replicarea ciclicității 
Acest criteriu generează două clase de ciclicitate: a) o ciclicitate 

punctuală; b) o ciclicitate non-punctuală. Înainte de asta, desigur, este 

                                                                                                                                                    
factorului cultural (de exemplu, menținerea capacității bugetului public de susținere a plăților 
de transfer privind pensiile de asigurări sociale este un fenomen de natura sustenabilității). Un 
criteriu ceva mai vulnerabil de separare a obiectelor sustenabile de cele durabile ar putea 
fi acela conform căruia artefactele reclamă sustenabilitatea, în timp ce non-artefactele 
reclamă durabilitatea. 

34
 Într-o anumită măsură, economiștii au sesizat această problemă a originii cauzalității 

atunci când au distins între creștere economică endogenă și creștere economică exogenă. 
Totuși, nu s-a mers prea departe, deoarece distincția în cauză s-a efectuat într-un mod 
superficial. 

35
 După cum se poate constata, acest aspect pare a-l include pe cel imediat anterior, 

acesta din urmă putând fi o specie  a primului. Cu toate acestea, pentru a scoate în 
evidență relevanța celui de-al patrulea criteriu identificat, le vom păstra pe amândouă, cu 
costul acceptării unei anumite redundanțe (mai exact, a unei anumite dependențe logice 
între criteriile patru și cinci). 
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generată o clasificare mai profundă, și anume între sisteme ciclice și sisteme 
non-ciclice. 

 sistemele ciclice sunt acele sisteme care au ca parametru cinematic 
ciclicitatea, adică acel parametru care „obligă” sistemele să se replice 
în ediții succesive care mențin valoarea măsurată (de referință) a 
sistemelor fie la același nivel cu cea din ediția anterioară (la 
„punct”), fie într-o vecinătate centrată în punctul ediției anterioare 
și având amplitudinea 2휀; 

 sistemele non-ciclice sunt acele sisteme care nu au ca parametru 
cinematic ciclicitatea, adică valoarea măsurată (de referință) a 
sistemelor în edițiile lor succesive ies din marja de 2휀 centrată în 
punctul din ediția anterioară36; 

Din punct de vedere grafic, această primă clasificare a siste-melor, în 
ciclice și non-ciclice se poate reprezenta ca în figura 7: 

 

Figura 7. Sisteme ciclice vs sisteme non-ciclice. 

                                                           
36

 Se poate pune întrebarea: este suficient ca această „ieșire din marjă” să se 
producă o singură dată sau este necesar ca depășirea limitei de 2휀 să se producă, la 
fiecare ediție, în raport cu ediția imediat anterioară? Problema este extrem de importantă, 
deoarece induce posibilitatea unor clasificări mai riguroase (și mai fine din punct de 
vedere conceptual).  Totuşi, nu vom dezvolta mai mult aici. 
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În ceea ce privește clasificarea ciclicității în ciclicitate punctuală, 
respectiv ciclicitate non-punctuală, ne-am referit la această clasificare în 
paragraful anterior, unde s-a oferit și o reprezentare grafică. 

 
(2) Pe baza criteriului B: originea structurală a ciclicității 
Pe baza acestui criteriu, vom putea considera opt tipuri de ciclicitate:  

a) ciclicitate derivată din ciclicitate; b) ciclicitate derivată din non-ciclicitate; 
c) non-ciclicitate derivată din ciclicitate; d) non-ciclicitate derivată din non-
ciclicitate; e) ciclicitate care-și păstrează calitatea; f) ciclicitate care-și pierde 
calitatea; g) non-ciclicitate care-și păstrează calitatea; h) non-ciclicitate 
care-și pierde calitatea. Este evident că această clasificare este una relativizată 
de valoarea acelui 휀 care stabilește pragul de semnificație al ciclicității. Cum 
acesta se poate modifica în timp, rezultă că ciclicitatea unui sistem va 
depinde de această modificare, atât la „intrare” (originea structurală a 
ciclicității), cât și la ieșire (destinația structurală a ciclicității). Din acest motiv, 
această clasificare este destul de puțin relevantă pentru analist ca și pentru 
decidentul de politică economică. O reținem, totuși, deoarece, din punct de 
vedere teoretic, ea este acceptabilă. Din punct de vedere grafic, cele opt 
clase de ciclicitate generate de acest criteriu sunt reprezentate în figura 8: 

 

Figura 8. Clase de ciclicitate după originea structurală a ciclicității. 
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(3) Pe baza criteriului C: originea cauzală a ciclicității 
După acest criteriu avem două clase de ciclicitate: a) ciclicitate de tip 

durabil; b) ciclicitate de tip sustenabil. Ciclicitatea durabilă conține, în 
interiorul sistemului analizat, principii de generare, respectiv de menținere 
a ciclicității (ceea ce face ca aceste sisteme să fie sisteme care nu conțin 
subiecți culturali37). Ciclicitatea sustenabilă nu conține, în interiorul sistemului 
analizat, principii de generare, respectiv de menținere a ciclicității (ceea ce face 
ca aceste sisteme să fie sisteme care conțin subiecți culturali). Deși subiecții 
culturali fac parte, desigur, din sistemul în cauză (ca unul dintre elementele 
componente ale sale), totuși, ca urmare a faptului că subiecții culturali 
posedă conștiență (deci intenționalitate, adică acea capacitate de a formula 
scopuri care generează acțiuni – intervenții asupra restului componentelor 
sistemului), considerăm că acțiunile subiecților culturali pot fi considerate 
opozabile complemen-tarului subiecților culturali în raport cu sistemul, deci pot 
fi considerate exogene în raport cu acest complementar. Cele două clase de 
ciclicitate după acest criteriu de clasificare pot fi reprezentate ca în figura 9: 

 

Figura 9. Clase de ciclicitate după originea cauzală a ciclicității. 

(4) Pe baza criteriului D: cinematica fenomenologică a ciclicității 
Pe baza acestui criteriu putem examina un aspect foarte interesant (și 

important) al ciclicității, și anume modificarea, în timp, a potențialului 
„energetic” al acesteia. Astfel, un sistem cu comportament ciclic își poate 
reduce, pe măsură ce numărul replicărilor sale crește, amplitudinea 
parametrului său de referință38, adică ciclicitatea sa ar putea avea un caracter 
amortizat sau, dimpotrivă, și-ar putea crește amplitudinea respectivă, adică 

                                                           
37

 De exemplu, sisteme naturale în care există cel mult subiecți (sub-sisteme vii) de 
tip non-cultural (plante, animale cu excepția omului, fungi). 

38
 De exemplu, parametrul de referință pentru ciclicitatea unui sistem economic 

național ar putea fi ritmul creşterii reale anuale a PIB. 
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ciclicitatea sa ar putea avea un caracter amplificat39. Se ridică aici o întrebare 
fundamentală: cum recunoaștem, mai bine zis, cum definim un sistem cu 
comportament ciclic. Oare, așa cum am spus mai sus, depășirea marjei de 
acceptabilitate pentru vecinătatea centrată față de punctul din ediția 
anterioară (valoarea 2휀) este suficientă pentru a spune că sistemul în cauză 
nu mai are un comportament ciclic? Sau invers, dacă amplitudinea variației 
parametrului de referință scade atât de mult încât, sub o anumită valoare 
(stabilirea acestei noi valori este, desigur, la fel de subiectivă sau, poate, 
arbitrară, ca și stabilirea valorii anterioare pentru 휀), s-o notăm cu 𝛾, 
acceptăm că avem de-a face cu o simplă traiectorie (ceva mai sinuoasă), dar 
nu cu o ciclicitate? Vom relua această chestiune în paragrafele care urmează, 
deoarece lămurirea acestei probleme este crucială pentru tratarea riguroasă, 
în continuare, a problemei ciclicității40. Pentru moment, ne mulțumim să 
stabilim (oarecum neriguros) că avem, conform acestui criteriu, două clase 
de ciclicitate: a) ciclicitate amortizată; b) ciclicitate amplificată. O reprezentare 
grafică a celor două clase de ciclicitate este redată în figura 10: 

 
 

Figura 10. Clase de ciclicitate după cinematica  
fenomenologică a ciclicității. 

                                                           
39

 Desigur, o analiză aplicată aici ar putea identifica și calcula, pentru ciclicitatea în 

cauză, coeficienți de amortizare (divizori) sau coeficienți de amplificare (multiplicatori), 

într-un mod specific care ar putea fi de utilitate fie pentru teoria economică, fie pentru 

fundamentarea măsurilor de politică economică.   
40

 Să observăm, așadar, că există două ferestre teoretice pe care fenomenologia 

economică se poate desfășura în mod ciclic, și anume 𝛿 = [−휀, −휀 + 𝛾] ∪ [𝛾, 휀]. Vom nota 

această caracteristică cu 𝛿 și o vom numi spațiul de existență a ciclicității. 
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(5) Pe baza criteriului E: cinematica esențială a ciclicității 
Ciclicitatea ciclicității este o chestiune extrem de importantă, ea privind 

termenul lung sau chiar foarte lung. Se pune problema parametrului care 
să indice prezența sau nu a acestei ciclicități de ordinul 2. Considerăm că 
acest parametru ar putea fi oricare dintre punctele determinante ale ciclicității 
(punct de întoarcere, punct de inflexiune41 etc.). Evident, într-o ciclicitate 
completă avem, de exemplu, două puncte de întoarcere (unul din nivelul 
maxim altul din nivelul minim), respectiv două puncte de inflexiune (unul pe 
faza de creștere, altul pe faza de scădere). În opinia noastră, nu există un 
criteriu suficient de discriminant de alegere între cele patru puncte 
semnificative. Putem să alegem, de exemplu, punctul de întoarcere din nivelul 
maxim al ciclicității. Cele trei clase de ciclicitate rezultate de aici sunt:  
a) ciclicitate liniară crescătoare; b) ciclicitate liniară descrescătoare;  
c) ciclicitate ciclică. În figura 11 sunt reprezentate sugestii grafice ale celor trei 
clase de ciclicitate generate de acest criteriu: 

 

Figura 11. Clase de ciclicitate după cinematica esențială a ciclicității. 

                                                           
41

 Pentru cei interesați de condițiile matematice ale acestor puncte remarcabile ale 
ciclicității, putem spune că avem punct de întoarcere atunci când derivatele laterale de 
ordinul 1 ale funcției care descrie ciclicitatea în raport cu timpul de ceas sunt infinite și de 
semn contrar, iar punct de inflexiune atunci când derivatele laterale de ordinul 1 ale 
funcției care descrie ciclicitatea în raport cu timpul de ceas sunt infinite și au același semn. 
Un alt criteriu este acela că punctul de întoarcere este soluție a derivatei de ordinul 1 a 
funcției care descrie ciclicitatea în raport cu timpul de ceas, iar punctul de inflexiune este 
soluție a derivatei de ordinul 2 a funcției care descrie ciclicitatea în raport cu timpul de ceas. 
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I.3. CICLICITATEA ÎN DOMENIUL SOCIAL 

Am văzut, în paragrafele anterioare, ce se înțelege prin ciclicitate în 
general. Am văzut, de asemenea, că ciclicitatea conservativă nu poate fi 
asociată schimbărilor de ordinul 2, adică schimbărilor care se produc în 
sisteme „dotate” cu subiecți culturali, ceea ce înseamnă că, în aceste din 
urmă sisteme, putem accepta doar ciclicitate de tip non-conservativ. În acest 
paragraf ne propunem să dezvoltăm ideea ciclicității non-conservative în 
cazul sistemelor sociale. Vom aborda următoarele patru chestiuni: a) care 
sunt diferențele specifice ale sistemelor sociale față de genul proxim numit 
sisteme; b) care este specificul sistemelor sociale umane față de genul 
proxim numit sisteme sociale? c) care este gradul de „sistemicitate” în 
domeniul social? d) care este impactul acestor consecințe asupra conceptului 
de ciclicitate în domeniul social uman? 

O schemă generală a organizării realității (așa cum o cunoaștem în 
prezent) poate fi oferită de figura 12: 

Realitate

Rețele pure

Sisteme/rețele
sociale

Sisteme pure

Sisteme naturale
„nedotate” cu subiecți

Sisteme sociale
naturale

Sisteme sociale
umane (culturale)

„Dotate” cu subiecți
non-culturali

„Dotate” cu subiecți
culturali

Teorii
(lumea 3 a lui Popper)

Sisteme în rețea
sau

rețele sistemice

exemplu exemplu

 

Figura 12. Structura generală a realității. 



 31 

(a) Specificul sistemelor sociale (SS) 

Înainte de toate trebuie să precizăm ce se înțelege prin sisteme 

sociale, în cel mai general mod cu putință. De fapt, vom lista predicatele de 

suficiență pentru existența sistemelor sociale. 

În primul rând, trebuie să se verifice predicatul de suficiență numit 

sistem. Definiția conceptului de sistem a fost dată deja în primul paragraf al 

studiului, deci nu mai insistăm aici asupra sa. 

În al doilea rând, trebuie să se verifice predicatul de suficiență numit 

„dotat” cu subiect.  

În al treilea rând, trebuie să se verifice predicatul de suficiență numit 

existență comunitară a subiecților. Conceptul de existență comunitară 

implică, la rândul său, câteva determinații de suficiență (deci obligatorii): 

 coexistență spațială localizată (densă) a subiecților din sistem: subiecții 

trebuie să existe într-o vecinătate reciprocă de natură să creeze 

necesitatea42 (obligativitatea sub sancțiunea extincției comune) 

conviețuirii, cooperării și competiției directe între ei; 

 ierarhie de putere (de decizie) confirmată între subiecți: subiecții se 

află și se mențin în relații reciproce de putere, care instituie, în forme 

specifice, ferme și confirmate43 în mod continuu, ierarhii de putere44; 

                                                           
42

 Prin necesitate înțelegem aici obligativitate, sub sancțiunea extincției comune a 

subiecților din sistemul în cauză şi nu necesitatea logică. 
43

 Confirmarea repetată (sau expunerea la confirmarea repetată) poate, desigur, să 

semnifice și schimbarea ierarhiilor de putere, dar esențial este că aceste ierarhii, oricare ar 

fi ele, sunt replicate, în sine, în mod generic. O problemă apare, în acest punct, în legătură cu 

ierarhia de putere de tip monarhic, în cazul sistemelor sociale umane (culturale), dar consider 

că, chiar și în acest caz mai problematic, regula confirmării ierarhiei de putere se regăsește. 
44

 Nu are nicio relevanță cauza instituirii sau confirmării ierarhiilor de putere: prin 

mărime/forță fizică, prin inteligență, prin viclenie (care este tot o formă de inteligență!), 

prin norme (în cazul sistemelor sociale umane) etc. De asemenea, nu are nicio relevanță 

modalitatea concretă în care se produce această instituire sau confirmare: prin gesturi 

fizice de supunere (sau de recunoaștere a statutului subaltern, după caz), prin aclamații de 

recunoaștere, prin vot, prin comportament tacit etc. Unele discipline sociale studiază acest 

fenomen (în mod preponderent pentru cazul sistemelor sociale umane) sub conceptul de 

instituire a leader-ului (de drept, respectiv de fapt) sau sub cel de generare a leadership-ului. 
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 comunizarea resurselor integrative45 ale sistemului: subiecții acceptă46 
faptul că resursele de tip integrativ, tangibile în raport cu capacitatea 
lor de dispoziție, aparțin tuturor subiecților recunoscuți (acceptați) 
în sistem47 și se comportă în consecință. 

(b) Specificul sistemelor sociale culturale (SSC) 
Sistemele sociale umane (sau, mai bine zis, culturale) sunt sisteme 

sociale „dotate” cu subiecți culturali, adică cu ființe umane. Desigur, asta 
nu exclude existența, în sistemul în cauză, a subiecților non-culturali, cu 
toate că, în cazul sistemelor sociale naturale, existența subiecților culturali 
este exclusă. Deși nu are importanță pentru discuția de față, facem 
distincție între ființe umane și ființe umane culturale48: de exemplu, o ființă 
umană (ca origine biologică) care se naște (prin accident, desigur) și 
trăiește exclusiv într-un sistem social natural nu conferă acelui sistem, prin 
simpla sa prezență, calitatea de sistem social cultural, deoarece individul în 
cauză este o ființă umană fără a fi și o ființă culturală49. Pe de altă parte, o 
ființă culturală nu implică decât ființa umană50.  

                                                           
45

 Prin resurse integrative înțelegem acele resurse ale sistemului social care sunt 
indispensabile (vitale, cruciale) pentru existența acelui sistem social. Restul resurselor (să le 
numim resurse funcționale) nu trebuie neapărat comunizate (deși, în istoria socială a omenirii, 
au existat și asemenea episoade, de exemplu comunismul). De altfel, chiar în societatea 
umană au existat sau există cazuri de comunizare globală a resurselor sistemului în cauză 
(integrative și funcționale) fără existența unei ideologii comunitariste (de exemplu, unele 
triburi). 

46
 Iarăși, nu contează în ce formă se produce acest consimțământ general la nivelul 

sistemului: prin acceptare tacită, prin normă, prin învățare nemijlocită etc. 
47

 În conformitate cu prima determinație a existenței comunitare a subiecților, 
această acceptare nu implică absența competiției pentru dobândirea acestor resurse. 
Dimpotrivă, ea implică chiar posibilitatea structurării interne a sistemului social în cauză în 
subsisteme care desfășoară competiția la nivel supraindividual (ex: grupurile de interese în 
cazul sistemelor sociale umane). 

48
 În acest sens, preferăm să vorbim despre sisteme sociale culturale și nu despre 

sisteme sociale umane. 
49

 Culturalitatea este dobândită exclusiv prin trăirea nemijlocită (și un interval de 
timp suficient de mare, deși este dificil să se stabilească mărimea concretă a acestui 
interval – aici este nevoie de conlucrarea dintre biologi, fiziologi, psihologi, antropologi, 
sociologi) într-un sistem social cultural. 

50
 Dacă se poate accepta că Divinitatea este un subiect, nu putem spune, totuși, ce 

fel de subiect este. După definiția conceptului de subiect cultural (care presupune 
existența unui sistem cultural de „formare”), Divinitatea nu poate fi un subiect cultural, ci, 
mai degrabă, un subiect natural. Pe de altă parte, Divinitatea este prezumată a avea 
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Prezența subiectului cultural în cazul sistemelor sociale culturale (SSC) 
are o serie de consecințe asupra acestor sisteme, după cum urmează: 

 SSC sunt sisteme orientate teleologic: așadar, în conformitate cu 
clasificarea generală a schimbării, prezentată anterior, SSC sunt 
„capabile” de transformare; 

 SSC sunt sisteme determinate axiologic: așadar, în conformitate cu 
clasificarea generală a schimbării, prezentată anterior, SSC sunt 
„capabile” de progres; 

 SSC sunt sisteme angajate praxiologic: vocațiile teleologică și axiologică 
se manifestă prin funcționarea praxiologică a SSC, adică prin crearea 
de realitate (care poate atinge atât SSC în cauză, cât și sisteme/ 
rețele naturale aflate în conexiune directă sau indirectă cu SSC 
respectiv) în acord cu aceste două vocații fundamentale. 

(c) „Sistemicitatea” în domeniul social 
După gradul de sistemicitate, cele mai slabe sistemic sunt sistemele 

naturale. Acestea sunt, de fapt, mai degrabă rețele51. La polul opus, cele 
mai tari sistemic sunt sistemele artificiale create de gândire (teoriile). 
Majoritatea celorlalte categorii de sisteme se găsesc în situații intermediare, 
adică sunt mai mult sau mai puțin sistemice (ceea ce înseamnă, corelativ,  
că sunt mai puțin sau mai mult rețelice).  

În ceea ce privește sistemicitatea sistemelor sociale, în opinia noastră 

ele dețin un grad relativ ridicat de sistemicitate. Mai mult decât atât, 
considerăm că este, principial, imposibil, ca ele să devină complet rețelice. 

Explicația este la îndemână: existența ierarhiilor de putere (predicat de 

                                                                                                                                                    
conștiență, intenționalitate și chiar scopuri (teiștii radicali consideră că are și mijloace de 
intervenție în sprijinirea obiectivării scopurilor sale), deci ar verifica condițiile unei ființe 
culturale. Inexistența unui sistem cultural în care să putem plasa Divinitatea încurcă, însă, 
mult lucrurile (deși, poate, familia divină și ierarhiile cerești ar putea să reprezinte un 
asemenea sistem), de aceea considerăm că, pentru obiectivele prezentului studiu, 
implicația ființă culturală → ființă umană rămâne fermă. 

51
 Într-un mod euristic (deci nu neapărat riguros), am putea defini rețeaua ca pe un 

sistem în care nu mai există componente privilegiate din niciun punct de vedere (ca 
poziționare, ca rol/funcție etc.), sau această privilegiere este relativ slabă. Rețeaua pură 
verifică complet această caracteristică, în timp ce sistemele cu un grad scăzut de 
sistemicitate o verifică mai mult sau mai puțin. De aceea, de regulă, avem fie sisteme cu 
grad mic de sistemicitate, fie rețele cu grad mic de rețelitate. Desigur, cuantificarea 
riguroasă a acestei caracteristici este o problemă în sine și excede obiectivele studiului de față. 
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suficiență a sistemelor sociale, așa cum s-a arătat mai sus) împiedică în 

mod logic dispariția completă a caracterului privilegiat al unor componente 

ale acestor sisteme, deci împiedică în mod logic rețelizarea completă a lor. 
Vom spune, totuși, că prezența celorlalte două predicate de suficiență 

ale sistemelor sociale „presează” în direcția creșterii ponderii caracteristicilor 
de rețea în defavoarea celor de sistem52. Mai mult decât atât, prezența 

subiectului cultural reprezintă un factor de „desistemicizare” a sistemelor 

sociale, așa încât SSC sunt mult mai puțin sistemice (deci mult mai mult 
rețelice) decât sistemele sociale non-culturale. Se produce un interesant 

efect de histerezis aici: de la sistemele naturale caracterul rețelic scade în 

direcția sistemelor sociale naturale, dar apoi, dimpotrivă, de la sistemele 
sociale naturale caracterul rețelic își reia creșterea în direcția SSC (figura 13)53. 

 

Figura 13. Cinematica gradului de sistemicitate a sistemelor. 

                                                           
52

 De exemplu,  economiile centralizate sunt mai „sistemice” decât economiile de 

piaţă care, la rândul lor, sunt mai „reţelice” decât economiile centralizate. 
53

 Evident, nu există, în figura menționată, nicio intenție de a reprezenta, la scară 

temporală, evoluțiile reprezentate. Desenul ilustrează doar ideea privind evoluția gradului 

de sistemicitate a sistemelor reale. 
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(d) Impactul SSC asupra ciclicității 

Toate particularitățile sistemelor sociale culturale în raport cu genul 

sistemelor sociale sunt determinate de faptul că sistemele sociale culturale 
sunt sisteme sociale „dotate” cu subiecți culturali. Pentru clasa subiecți 

culturali nu cunoaștem, pentru moment, așa cum am precizat și mai sus, decât 
un singur tip de componente: omul, considerat generic. Prezența omului în 

cadrul SSC are o serie de consecințe asupra acestor sisteme, după cum urmează: 

 alterarea necesității în dinamica proprie a SSC: prin prezența și 

acțiunea liberului arbitru54, specific subiecților culturali, SSC pot 
evolua în direcții, cu amplitudini și cu intensități care nu sunt complet 

predictibile din simpla analiză a necesității. Aceasta înseamnă că 

ciclicitatea în asemenea sisteme are cauzalități care nu pot fi detectate 
decât prin analiza intenționalității (deci a valorilor și scopurilor) 

aferente subiecților culturali; 

 alterarea necesității în dinamica sistemelor sociale naturale (SSN): 

interconexiunile dintre SSC și SSN conduc la alterarea necesității și 

în aceste din urmă sisteme55; 

 alterarea necesității în sistemele naturale non-subiectuale (SN): 

impactul (direct sau indirect) al evoluției SSC se produce și asupra 
sistemelor naturale non-subiectuale, conducând la modificări în 

caracterul inexorabil (generat de necesitatea pură) al cinematicii 
acestora56. 

                                                           
54

 În principiu, prin liber arbitru vom înțelege capacitatea de opoziție la necesitate. 

Această definiție, de tip negativ, ni se pare mult mai productivă și mai puțin ambiguă decât 

cea care descrie liberul arbitru ca fiind capacitatea de a iniția și a obiectiva comportamente 

care nu sunt derivate din necesitate, deoarece este posibil, în acest ultim caz, ca acele 

comportamente să fie dictate, în ultimă instanță (instanță care nu este cunoscută sau nu 

este evidentă) tot de necesitate. Așadar, noi propunem ca, în exercițiul liberului arbitru, 

necesitatea să fie cunoscută, iar liberul arbitru să se manifeste tocmai prin opoziția la 

necesitatea cunoscută. 
55

 Desigur, sistemele sociale naturale își pot menține propria natură (deci rămân 

„nedotate” cu subiecți culturali) și, cu toate acestea, necesitatea care le este proprie este 

influențată, în sensul relaxării ei, de existența, în vecinătatea care permite inter-acțiunea, 

a sistemelor sociale culturale. Este binecunoscută, de exemplu, influența urbanizării 

asupra sistemelor ecologice naturale. 
56

 Vezi, de exemplu, impactul emisiilor de gaze cu efect de seră asupra sistemelor 

naturale non-subiectuale (calota glaciară). 
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I.4. CICLICITATEA ECONOMICĂ 

I.4.1. Preambul 

Ciclicitatea economică reprezintă o specie de ciclicitate socială, adică 

o ciclicitate care se produce în sistemele sociale culturale, dar afectează o 

componentă anume a acestor sisteme, mai precis componenta economică. 

Prin componentă economică a sistemelor sociale înțelegem componenta 

care cuprinde comportamente ale subiecților destinate să asigure schimbul 

de substanță, energie și informație dintre sistemul social și mediul natural al 

acestuia57. Nu intrăm aici în detalii, dar vom reține că activitatea economică 

este posibilă doar în prezența subiecților culturali, adică vom spune că 

schimbul de substanță, energie și informație dintre subiecți și mediul 

natural înconjurător presupune intenționalitate și scopuri58. În consecință, 

activitate economică există doar în SSC. Aceasta este suficient pentru a 

spune că despre ciclicitate economică putem vorbi doar în legătură cu SSC. 

I.4.2. Necesar și contingent în ciclicitatea economică 

Având în vedere cele discutate în paragraful imediat anterior cu 

privire la consecințele prezenței subiecților culturali în SSC, este important 

de stabilit raportul dintre necesar și contingent în ciclicitatea economică. 

Următoarele considerente par a fi relevante în această chestiune: 

(1) însăși existența subiecților culturali este de tip contingent59. Ca 

urmare, orice obiectivare cauzată de subiecții culturali este un 

                                                           
57

 De fapt, schimbul dintre subiecții din cadrul sistemului social și mediul natural 

înconjurător al acestuia. 
58

 Schimbul de substanță, energie și informație dintre subiecți și mediul natural 

înconjurător, care nu implică intenționalitate și scop, nu reprezintă activitate economică, 

ci un comportament pur necesar de supraviețuire fizică (mai precis, biologică, pentru că, 

de exemplu, și ordinea publică garantează existența fizică, dar într-un alt sens decât cel de 

existență biologică). Acest schimb poartă numele de metabolism biologic (cu cele două 

procese inter-dependente: anabolism și catabolism). 
59

 După cum se știe, contingent înseamnă, din punct de vedere al logicii modale, 

non-necesar și posibil. 
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artefact. Artefactele vor avea, și ele, așadar, un caracter contingent60. 

Cum ciclicitatea economică este un artefact pe care îl pot produce 

subiecții culturali, rezultă că ciclicitatea economică este un fapt 

contingent; 

(2) deși apariția subiecților culturali este un fapt contingent, însăși 

această apariție generează necesitate61. De exemplu, în lipsa 

schimbului de substanță, energie și informație dintre subiecții 

culturali și mediul natural înconjurător, subiecții culturali nu pot 

supraviețui din punct de vedere biologic. Ca urmare, odată 

apăruți ca entități obiective62 de tip contingent, subiecții culturali 

intră într-un proces necesar. În acest sens, ciclicitatea economică 

se supune unei necesități intra-contingente; 

(3) necesitatea intra-contingentă nu este, însă, de aceeași „tărie” cu 

necesitatea pură, ea este în mod permanent „perturbată” de 

contingență (manifestată, de data aceasta, prin liberul arbitru63 al 

subiecților culturali); 

(4) și, evident, în cadrul necesității intra-contingente, prezența 

subiecților culturali va genera, ca urmare a liberului arbitru, 

contingențe intra-necesitate64. 

Aceasta este „grila” de combinație necesar-contingent în ciclicitatea 

economică. În figura 14 se dă o reprezentare sinoptică a acestor considerații: 

                                                           
60

 Un necesar poate produce un contingent (de exemplu, apariția omului este un 
fapt contingent, deoarece el putea să nu apară, dar cauzele care au condus la apariția lui au 
apărut, ele însele, în mod necesar), dar un contingent nu poate produce decât un contingent. 

61
 Vom numi această necesitate: necesitate intra-contingentă. 

62
 Faptul că sunt subiecți nu este contradictoriu cu faptul că sunt entități obiective. 

Am putea spune, din rațiuni de rigoare conceptuală, că avem de-a face cu entități 

obiective care au subiectivitate. Exprimarea aceasta este justificată de faptul că există și 

entități obiective care nu au subiectivitate (ba chiar și entități subiective care nu au 

obiectivitate – cum este Divinitatea). 
63

 Putem completa, acum, conceptul nostru de liber arbitru: liberul arbitru este 

capacitatea subiectului cultural de a se opune necesității intra-contingente și nu necesității 

pure (care este o necesitate trans-contingentă). 
64

 De remarcat faptul că contingențele intra-necesitate nu pot apărea în interiorul 

necesității pure (acolo apar contingențele pure), ci doar în cadrul necesității intra-contingente. 
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Figura 14. Înlănțuirea (necesară?)
65

 a necesității  

și contingenței în cazul SSC. 

I.4.3. Mecanisme cauzale generale  
ale ciclicității economice 

Despre ciclicitatea economică (cu ciclul economic drept formă 

fundamentală de manifestare macroscopică) vom discuta, în mod amănunțit, 

pe parcursul întregului studiu. În acest punct dorim să discutăm doar cele 
mai generale mecanisme cauzale care generează dinamica ciclică a 

comportamentului economic în interiorul SSC. Considerăm că aceste 
mecanisme sunt următoarele: 

(1) o ciclicitate generată de dinamica disponibilităților de resurse 

economice66. Această ciclicitate are caracterul unei necesități 

                                                           
65

 În opinia noastră, necesitatea intra-contingentă nu are un caracter necesar pur. 

De asemenea, nici contingența intra-necesitate nu are un caracter necesar. Odată apărută 

contingența pură, nimic nu mai are caracter necesar pur în SSC (chiar și cazurile de apariție 

a necesității intra-contingente, cum sunt cele în care, pe un areal al unui SSN, o anumită 

specie de subiecți sociali non-culturali distruge complet și definitiv o altă specie de subiecți 

sociali non-culturali, apariția acestei necesități este tot de natură contingentă: de exemplu, 
ar putea interveni un subiect social cultural care ar putea lua măsuri de protejare a speciei 

amenințate cu dispariția – așa cum se întâmplă frecvent în zilele noastre; cât de justificată, 

sub aspect filosofic și moral, este această intervenție în mecanismele de necesitate intra-

contingentă rămâne, după câte ne dăm seama, o problemă deschisă). 
66

 Resursele economice sunt acele disponibilități, accesibile praxiologic (adică axiologic și 

tehnologic, concomitent) de substanță, energie și informație indispensabile satisfacerii 
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intra-contingente, adică odată declanșată paradigma economică 

dintr-un SSC, dinamica resurselor este condiționată în mod 

necesar de parametrii acestei paradigme67. Numim această ciclicitate 
ciclicitate de fundal (CF) și considerăm că ea are caracter relativ 

neted și predictibil68; 

(2) o ciclicitate generată de dinamica nevoilor economice. Această 

ciclicitate are caracterul unei contingențe intra-necesitate și este 

mult mai volatilă și mai puțin netedă decât ciclicitatea de fundal. 

Ciclicitatea generată de dinamica nevoilor economice rămâne, însă, 

relativ predictibilă. Numim această ciclicitate ciclicitate de bază (CB); 

(3) o ciclicitate generată de dinamica instituțiilor (normelor) care 

reglementează SSC. Această ciclicitate are caracterul tot al unei 

contingențe intra-necesitate și are gradul cel mai ridicat de 

volatilitate, respectiv de non-netezime. Ea este relativ impredictibilă. 

Numim această ciclicitate ciclicitate de impuls (CI). 

Aceasta înseamnă că ciclicitatea care se manifestă, factual, într-un 

SSC, este o rezultantă a celor trei ciclicități menționate. Figura 15 încearcă 

să ilustreze această concluzie: 

                                                                                                                                                    
nevoilor economice într-un SSC. Prin nevoi economice înțelegem acele nevoi ale subiecților 

culturali care, prin satisfacerea lor, garantează menținerea (uneori și o anumită 

dezvoltare) a existenței biologice a acestor subiecți. 
67

 De exemplu, paradigma optimalității (în care se află astăzi toate SSC de pe 

Pământ) va genera o anumită ciclicitate a disponibilităților de resurse economice, pe când 

paradigma sustenabilității (în curs de instituire) va genera o altă ciclicitate a acestor 

disponibilități. Observăm, așadar, o dublă dependență corelată (adică o inter-dependență) 

între disponibilitățile de resurse economice și paradigma economică a unui SSC. 
68

 Caracterul relativ neted (fără puncte unghiulare) și caracterul relativ predictibil al 

acestei ciclicități îi conferă o anumită rigiditate, care se manifestă într-o volatilitate foarte 

scăzută. Acesta este motivul pentru care am numit-o ciclicitate de fundal. 
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Figura 15. Ciclicitatea factuală, într-un SSC,  

ca rezultantă a celor trei ciclicități fundamentale.  
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CAPITOLUL II. CICLUL ECONOMIC 

II.1. CONCEPTUL DE CICLU ECONOMIC 

II.1.1. Preambul 

Ciclicitatea economică exprimă o trăsătură fundamentală a fenome-
nologiei SSC. Caracterul fundamental al ciclicității rezidă în câteva predicate 
de necesitate ale acesteia din urmă, în raport cu orice SSC: 

(a) inerența ciclicității economice: este imposibil ca un SSC să nu 
prezinte un caracter ciclic al fenomenologiei economice; 

(b) dependența de cale a ciclicității economice: ciclicitatea economică 
este în mod structural influențată de paradigma economică 
adoptată de SSC în cauză; 

(c) dubla origine a ciclicității economice: ciclicitatea economică dintr-
un SSC nu este nici exclusiv endogenă, nici exclusiv exogenă; de 
fapt, ea își are originile cauzale atât în interiorul SSC, cât și în 
mediul natural al acestui SSC.  

II.1.2. Parametrii ciclului economic 

Ciclul economic reprezintă forma obiectivată a ciclicității economice. 
Cu alte cuvinte, ciclicitatea economică se manifestă, la nivel macroscopic, 
fenomenologic, sub forma ciclului economic. Într-o primă instanță, am 
putea defini ciclul economic ca fiind ipostazierea concretă (adică istorică, 
factuală) a proprietății de ciclicitate a comportamentului economic al 
subiecților culturali dintr-un SSC. Am mai putea spune că ciclul economic 
reprezintă expresia ciclicității economice segmentată la o perioadă69 a 
acesteia din urmă. 

Ciclul economic are o serie de caracteristici care îl particularizează de 
la un SSC la altul sau chiar de la un moment la altul al aceluiași SSC. Aceste 

                                                           
69

 Conceptul de perioadă a ciclului economic (manifestare a periodicității ciclicității 
economice) va fi definit imediat mai jos. 
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caracteristici, pe care le vom denumi parametri70 ai ciclului economic, sunt 
următoarele patru: 

(1) perioada: reprezintă intervalul temporal, măsurat cu timpul de 
ceas, la care ciclul economic repetă o manifestare fenomenologică 
aleasă71. Perioada ciclului economic (pe care o notăm cu 𝑃), care  
nu este constantă în timp72, are o semnificație foarte importantă 
atât pentru analiza ciclului economic, cât și pentru gestionarea sa 
strategică sau operațională; 

(2) amplitudinea: reprezintă valoarea extremă (fie minimă, fie maximă) 
atinsă de mărimea economică aleasă pentru cuantificarea ciclului 
economic, pe parcursul unei perioade. Notăm amplitudinea ciclului 
economic cu 𝐴. Nici ea nu are o valoare constantă, dar este 
prezumată a fi constantă pe parcursul perioadei analizate. Trebuie 
precizat faptul că, chiar pe parcursul unei perioade date, valoarea 
minimă a lui 𝐴 poate să difere de valoarea sa maximă73; 

(3) trendul: reprezintă panta dreptei care unește două valori 
succesive ale amplitudinii unui parametru descriptiv semnificativ 
al ciclului economic. Notăm acest parametru cu 𝐷; 

                                                           
70

 Parametrii ciclicității economice nu au valori cantitative fixe, ci acestea diferă, atât 
în timp, cât și în spațiu, fiind efecte cumulate ale unei multitudini de caracteristici ale SSC 
în cauză. 

71
 Manifestarea fenomenologică a ciclicității, pe baza căreia se determină perioada 

acesteia, trebuie să fie definitorie pentru ciclicitatea economică, și nu accidentală. Cu alte 
cuvinte, trebuie să ne asigurăm că nu poate lipsi niciodată din manifestarea ciclicității sub 
sancțiunea pierderii naturii ciclicității. 

72
 În teoria economică sunt nenumărate propuneri de clasificare a ciclurilor 

economice tocmai pe baza constanței perioadei lor (cicluri anuale, decenale, seculare). Pe 
de o parte, unitatea de măsură utilizată este timpul de ceas (despre care vom arăta, pe 
parcursul studiului, că este inadecvată), iar pe de altă parte, se prezumă că această 
perioadă (chiar măsurată cu timpul de ceas) este un invariant al ciclului economic. Deși 
căutarea de invarianți în fenomenologia economică este meritorie (reprezintă chiar esența 
științificității, în opinia noastră), nu perioada ciclului economic este invariantul cel mai 
relevant al acestuia. În finalul studiului, vom face câteva propuneri în acest sens. 

73
 Considerăm că benchmark-ul față de care se măsoară 𝐴 trebuie considerat o 

mărime endogenă a ciclului economic. În acest sens, propunem ca amplitudinea să se 
măsoare față de dreapta care unește punctele de inflexiune ale perioadei analizate a 
ciclului economic (fie pe verticală, cum se procedează și la metoda celor mai mici pătrate 
utilizată în regresiile liniare, fie perpendicular pe dreapta menționată, ceea ce ni se pare 
mai riguros, deoarece trebuie măsurată distanța față de benchmark-ul considerat – 
această a doua opțiune este reprezentată în figura nr. 16 printr-o dreaptă punctată). 
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(4) unghiul evolutiv: reprezintă unghiul format de dreptele care 
unesc, pe de o parte, două maxime succesive (care țin de două 
perioade succesive) ale ciclului economic, iar pe de altă parte, 
două minime succesive ale ciclului economic. Notăm acest 
parametru cu 𝑈. 

Pentru precizarea suplimentară a parametrilor ciclului economic, oferim 
reprezentarea grafică din figura 16: 

 

Figura 16. Parametrii  ciclului economic. 

În mod curent, precizarea ciclului economic se face pe baza unuia 
dintre parametrii săi, și anume pe baza perioadei. În acest sens, ciclul 
economic este definit ca reprezentând intervalul de timp în care un anumit 
punct semnificativ al ciclului economic74 se repetă sau ca intervalul de timp 
scurs între două obiectivări ale aceluiași punct semnificativ al ciclului 
economic. Pe lângă faptul că un concept este definit doar pe baza unuia 

                                                           
74

 Despre punctele semnificative ale ciclului economic vom discuta în paragraful 
imediat următor. 



 44 

dintre parametrii săi75, să observăm că, de fapt, nu se definește deloc ciclul 
economic. 

II.1.3. Definiția ciclului economic 

Pe baza celor expuse mai sus, propunem următoarea definiție a 
ciclului economic: un proces obiectiv referitor la comportamentul76 economic 
din cadrul sistemelor sociale culturale, care parcurge, în mod repetitiv, o 
structură cinematică relativ invariantă.  

Câteva explicații pot fi utile aici: 
– ciclul economic este de natura unui proces: aceasta înseamnă că 

ciclul economic are o anumită desfășurare în timp (pentru moment 
rămânem tot la timpul de ceas), fiind supus unor relații (sau 
mecanisme) de cauzalitate, așa cum au fost acestea descrise în 
modul cel mai general la discuția despre ciclicitatea economică; 

– acest proces are o manifestare obiectivă77: aceasta înseamnă că 
ciclul economic se produce în realitatea materială și instituțională a 
SSC (el nu este, de exemplu, doar un proces virtual, desfășurat în 
mințile subiecților culturali din SSC dat); 

– ciclul economic afectează întreaga realitate economică a SSC, dar, în 
esență, el poate fi descris, analizat și, în anumite condiții (la care ne 
vom referi în partea a doua a studiului), chiar prognozat, exclusiv cu 
privire la comportamentul economic al subiecților culturali. Desigur, 
asta nu înseamnă că reducem cauzalitatea și fenomenologia ciclului 

                                                           
75

 De fapt, în mod riguros, prin această definiție nu se definește ciclul economic, ci… 
parametrul acestuia numit perioadă. 

76
 Deși, așa cum am arătat anterior, unul dintre mecanismele ciclicității este cinematica 

resurselor economice disponibile, în ultimă instanță ciclul economic caracterizează, de fapt, 

comportamentul subiecților culturali (mai ales că însăși cinematica resurselor economice 
disponibile este efectul tot al acestui comportament – adică al comportamentului 

economic). Întrucât cinematica sistemelor naturale (sau sistemelor sociale non-culturale) 

are tot un caracter ciclic, propunem ca ciclul acestora să se numească ciclu ecologic. 

Desigur, ciclul economic poate fi considerat o specie de ciclu ecologic, și anume ciclul 

ecologic generat de subiecți culturali. 
77

 Manifestarea obiectivă a ciclului economic nu înseamnă că și cauzalitatea sa este 
exclusiv obiectivă (așa cum am văzut la mecanismele ciclicității economice, mecanismul 

normativ – esențialmente subiectiv – este inclus în structura cauzalității ciclului economic). 
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economic la comportamentul economic al subiecților culturali78, ci 
doar că utilizăm cel mai semnificativ… proxy pentru manifestarea 
ciclicității economice; 

– ciclul economic conține un pattern structural care se reia, relativ 
invariabil, în fiecare perioadă a acestuia. Recunoașterea pattern-ului 
structural al ciclului economic necesită, desigur, un protocol de 
recunoaștere. Acest protocol trebuie să conțină cel puțin următoarele 
componente: a) un benchmark al structurii ciclului economic (fie 
furnizat de experiență, fie furnizat de teoria economică); b) o 
modalitate de observare/cuantificare a ciclului economic pe fiecare 
perioadă a acestuia; c) un algoritm de comparare a benchmark-ului 
cu ciclul curent și de stabilire a gradului de invarianță a pattern-ului 
în două perioade diferite ale acestuia (fie congruente temporal, fie 
nu, în funcție de scopurile cercetării). 

II.2. ELEMENTELE DEFINITORII ALE CICLULUI ECONOMIC 

Am văzut, în paragraful anterior, care sunt cei patru parametri ai unui 
ciclu economic. Am văzut, de asemenea, în definiția ciclului economic, 
existența unui pattern structural repetitiv pe fiecare perioadă a ciclului 
economic. În acest paragraf, vom detalia acest pattern structural, evidențiind 
două categorii de elemente definitorii ale ciclului economic: a) puncte 
semnificative ale ciclului economic; b) faze79 semnificative ale ciclului economic. 

                                                           
78

 Dacă am face asta, am renunța complet la analiza cauzală (care este singura sursă 
de explicație de tip științific) și ne-am limita la un behaviorism economic (există, desigur, și 

asemenea abordări pe care le considerăm para-științifice). 
79

 Existența fazelor (care reprezintă porțiuni ale perioadei ciclului economic) este 
justificată de faptul că, așa cum am arătat, ciclul economic este un proces, deci are o 
fenomenologie care se încadrează în timp, adică, mai exact, ciclul economic are nevoie de 
trecerea unui interval temporal pentru a se manifesta ca atare. Fenomenele de acest tip ar 
putea să se numească fenomene a-sinoptice, așa cum fenomenele care nu au nevoie de 
timp pentru manifestarea lor ar putea fi denumite fenomene sinoptice. De exemplu, 
observarea unui fenomen la un moment dat (adică „fotografierea” acestuia) este un fapt 
sinoptic, pe când observarea unui fenomen pe un anumit interval de timp (adică „filmarea” 
acestuia) este un fapt a-sinoptic. Ciclul economic este, așadar, conform terminologiei tocmai 
introduse, un fapt a-sinoptic. Această trăsătură conferă „drept” de existență fazelor ciclului 
economic. 



 46 

II.2.1. Puncte semnificative ale ciclului economic 

Prin punct semnificativ al ciclului economic înțelegem punctul 
(momentul de timp de ceas) care separă două faze distincte, dar contigue 
ale acestuia. Prin fază a ciclului economic înțelegem un comportament 
omogen al sistemului economic în cauză, bazat pe auto-reglări de tip pro-
ciclic80 ale acestuia. 

Vom discuta mai întâi despre punctele semnificative ale ciclului economic. 

Să reluăm schema grafică stilizată a unui ciclu economic (figura 17):  

 

Figura 17. Puncte semnificative ale ciclului economic. 

Conform figurii 17, punctele semnificative ale ciclului economic81 sunt 

următoarele82: 

                                                           
80

 Auto-reglările de tip pro-ciclic sunt auto-reglări bazate pe feed-back pozitiv ale 

sistemului economic în cauză. 
81

 Desigur, punctele semnificative (ca și, ulterior, fazele semnificative) ale ciclului 

economic vor fi analizate doar pe parcursul unei perioade, adică pe lungimea intervalului 

notat pe axa abscisei (pe care se măsoară timpul de ceas) cu P. 
82

 În funcție de punctul din care se măsoară perioada (perioada durează până când 

un punct analog celui considerat ca punct inițial apare pentru prima dată în fenomenologia 

ciclului economic (în cazul considerat în figura 17, este vorba despre punctul de decolare – 
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(1) punctul de întoarcere inferior (PII): este punctul în care ciclul 

economic atinge o valoare minimă (din perspectiva indicatorului 

macroeconomic de măsurare a amplitudinii ciclului economic – de 

obicei PIB, fie ca valoare absolută, fie ca valoare de intensitate – 

de ex., PIB/loc –, fie ca ritm – de ex., ritmul anual al PIB83). Dacă 

am considera că ciclul economic este modelat de o funcție 

(algebrică sau transcendentă) de gradul 3 și care admite derivată 

de ordinul 2 (pentru a avea puncte de inflexiune84), având ca 

variabilă timpul de ceas, 𝑡, de exemplu funcția: 𝑦 = 𝑓(𝑡), unde 

𝑓:ℝ1 → ℝ1, cu 𝑓 ∈ 𝐶2(ℝ1), atunci punctul de întoarcere inferior 

este soluție reală a ecuației 
𝑑𝑓

𝑑𝑡
= 0. Să admitem că această soluție 

reală este 𝑡1 = 𝑡𝑟
−. Atunci valoarea lui 𝑦 la care se produce 

decolarea sistemului economic analizat85 este 𝑦𝑟
− = 𝑓(𝑡𝑟

−)86. De 

menționat faptul că, în punctul de întoarcere inferior, limitele 

laterale ale funcției 𝑓 sunt infinite și de semn contrar: 

lim𝑡↗𝑡𝑟− 𝑓(𝑡) = −∞, respectiv lim𝑡↘𝑡𝑟− 𝑓(𝑡) = ∞; 

(2) punctul de inflexiune ascendent (PIA): este punctul în care se 

schimbă convexitatea graficului funcției 𝑓, care, dintr-o curbă 

convexă, devine o curbă concavă. Punctul de inflexiune ascendent 

este o soluție reală a ecuației 
𝑑2𝑓

𝑑𝑡2
= 0. Să admitem că această 

soluție este 𝑡2 = 𝑡𝑖
𝑎. Atunci valoarea lui 𝑦 la care se produce 

                                                                                                                                                    
identic cu punctul de întoarcere inferior sau, pentru cel de-al doilea mod de măsurare a 

perioadei, punctul de întoarcere superior). 
83

 De obicei, se calculează ritmul volumului PIB, adică se calculează un ritm de 

variație reală a PIB, dar, după caz, se poate calcula și ritmul variaţiei nominale a PIB (care 

include influența variaţiei prețurilor). 
84

 Punctele de inflexiune sunt soluții ale derivatei de ordinul 2 a funcției care descrie 

ciclul economic. 
85

 Punctul de întoarcere inferior coincide cu punctul de reluare a creșterii economice 

din situația de depresiune (depresiunea este o fază a ciclului economic, despre care se va 

vorbi mai departe) sau cu punctul de decolare (take-off în terminologia de limbă engleză). 
86

 De fapt, sunt posibile două soluții reale diferite (dacă este posibilă o soluție reală) 

sau două soluții reale egale între ele, deoarece derivata de ordinul 1 a funcției 𝑓 este o 

funcție de ordinul 2. 
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schimbarea convexității graficului funcției 𝑓 este 𝑦𝑖
𝑎 = 𝑓(𝑡𝑖

𝑎). De 

menționat faptul că, în punctul de inflexiune ascendent, limitele 

laterale ale funcției 𝑓 sunt finite, egale între ele și egale cu 

valoarea funcției în acel punct: lim𝑡↗𝑡𝑖
𝑎 𝑓(𝑡) = lim𝑡↘𝑡𝑖

𝑎 𝑓(𝑡) =

𝑓(𝑡𝑖
𝑎); 

(3) punctul de întoarcere superior (PIS): este punctul în care ciclul 

economic atinge o valoare maximă. Acest punct este soluție reală 

a ecuației 
𝑑𝑓

𝑑𝑡
= 0. Să admitem că această soluție reală este 

𝑡3 = 𝑡𝑟
+. Atunci valoarea lui 𝑦 la care se produce întoarcerea 

sistemului economic analizat87 este 𝑦𝑟
+ = 𝑓(𝑡𝑟

+). De menționat 

faptul că, în punctul de întoarcere superior, limitele laterale ale 

funcției 𝑓 sunt infinite și de semn contrar: lim𝑡↗𝑡𝑟+ 𝑓(𝑡) = −∞, 

respectiv lim𝑡↘𝑡𝑟+ 𝑓(𝑡) = ∞; 

(4) punctul de inflexiune descendent (PID): este punctul în care se 

schimbă din nou convexitatea graficului funcției 𝑓, care, dintr-o 

curbă concavă, devine o curbă convexă. Punctul de inflexiune 

descendent este o soluție reală a ecuației 
𝑑2𝑓

𝑑𝑡2
= 0. Să admitem că 

această soluție este 𝑡4 = 𝑡𝑖
𝑑. Atunci valoarea lui 𝑦 la care se 

produce schimbarea convexității graficului funcției 𝑓 este 

𝑦𝑖
𝑑 = 𝑓(𝑡𝑖

𝑑). De menționat faptul că, în punctul de inflexiune 

ascendent, limitele laterale ale funcției 𝑓 sunt finite, egale între 

ele și egale cu valoarea funcției în acel punct: lim
𝑡↗𝑡𝑖

𝑑 𝑓(𝑡) =

lim
𝑡↘𝑡𝑖

𝑑 𝑓(𝑡) = 𝑓(𝑡𝑖
𝑑). 

Cele patru puncte sunt evidențiate grafic în figura 18: 

                                                           
87

 Punctul de întoarcere superior coincide cu punctul de reluare a descreșterii 

economice din situația de expansiune (expansiunea este o fază a ciclului economic, despre 

care se va vorbi mai departe). 
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Figura 18. Valorile punctelor semnificative ale ciclului economic. 

II.2.2. Faze semnificative  

ale ciclului economic 

Punctele semnificative ale ciclului economic generează și fazele 

semnificative ale acestuia, așa cum s-a arătat mai sus. Acestea sunt: 

(1)  faza de expansiune (FE): este faza cuprinsă între punctul de 

întoarcere inferior (PII) și punctul de inflexiune ascendent (PIA). Se 

caracterizează prin creștere accelerată a valorii măsurate a ciclului 

economic. Din punct de vedere grafic, funcția 𝑓 va avea o formă 

crescătoare şi convexă în această fază, ceea ce, din punct de 

vedere analitic, înseamnă că 𝑓(1)(𝑡) > 0 şi 𝑓(2)(𝑡) > 0, pentru 

(∀)𝑡 ∈ (𝑡𝑟
−, 𝑡𝑖

𝑎); 

(2) faza de consolidare (FC): este faza cuprinsă între punctul de 

inflexiune ascendent (PIA) și punctul de întoarcere superior (PIS). 

Se caracterizează prin creștere decelerată a valorii măsurate a 

ciclului economic. Din punct de vedere grafic, funcția 𝑓 va avea o 

formă crescătoare şi concavă în această fază, ceea ce, din punct 

de vedere analitic, înseamnă că 𝑓(1)(𝑡) > 0 şi 𝑓(2)(𝑡) < 0, pentru 

(∀)𝑡 ∈ (𝑡𝑖
𝑎 , 𝑡𝑟

+); 
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(3) faza de recesiune (FR): este faza cuprinsă între punctul de 

întoarcere superior (PIS) și punctul de inflexiune descendent (PID). 

Se caracterizează prin scădere accelerată a valorii măsurate a 

ciclului economic. Din punct de vedere grafic, funcția 𝑓 va avea o 

formă descrescătoare şi concavă în această fază, ceea ce, din 

punct de vedere analitic, înseamnă că 𝑓(1)(𝑡) < 0 şi 𝑓(2)(𝑡) < 0, 

pentru (∀)𝑡 ∈ (𝑡𝑟
+, 𝑡𝑖

𝑑); 

(4) faza de depresiune (FD): este faza cuprinsă între punctul de 

inflexiune descendent (PID) și punctul de întoarcere inferior (PII). 

Se caracterizează prin scădere decelerată a valorii măsurate a 

ciclului economic. Din punct de vedere grafic, funcția 𝑓 va avea o 

formă descrescătoare şi convexă în această fază, ceea ce, din 

punct de vedere analitic, înseamnă că 𝑓(1)(𝑡) < 0 şi 𝑓(2)(𝑡) > 0, 

pentru (∀)𝑡 ∈ (𝑡𝑖
𝑑 , 𝑡𝑟

−). 

Cele patru faze ale ciclului economic sunt evidențiate grafic în figura 19: 

 

Figura 19. Fazele ciclului economic. 
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II.2.3. Despre ciclicitatea ciclului economic 

Așa cum am arătat într-unul dintre paragrafele anterioare, ciclul 

economic, la rândul său, poate urma o anumită ciclicitate. Propunem ca 

această „undă purtătoare” să fie reprezentată de curba care unește 

punctele de inflexiune succesive ale ciclului economic (vezi curba care 

unește aceste puncte de inflexiune în figura 17 din prezentul paragraf). În 

opinia noastră, analiza unei asemenea ciclicități de ordinul 2 ar putea oferi 

informații foarte importante pentru analiza ciclului economic propriu-zis, 

mai ales din perspectiva valorilor parametrilor săi, a punctelor semnificative, 

precum și a duratelor și configurațiilor fazelor ciclului economic88. În figura 

20 se scoate în evidență distincția dintre cele două tipuri de ciclu economic. 

 

Figura 20. Ciclul economic fundamental 
și ciclul economic fenomenal. 

  

                                                           
88

 Evident, această „undă purtătoare”, care ar putea fi numită ciclu economic 
fundamental (în timp ce ciclul economic propriu-zis ar putea fi denumit ciclu economic 
fenomenal), conține, la rândul său, cele patru puncte semnificative, respectiv cele patru 
faze semnificative pe care le-am discutat deja în cazul ciclului economic fenomenal. 
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CAPITOLUL III. CUANTIFICAREA CICLULUI ECONOMIC 

III.1. MARCARE ȘI CUANTIFICARE 

ÎN CICLUL ECONOMIC 

III.1.1. Marcare și cuantificare în procesul economic 

Prin marcarea unui proces economic înțelegem asocierea de variabile 

(nume), notate 𝑉𝑖, diferitelor fenomene, notate 𝐹𝑖, care descriu procesul 

respectiv și care pot fi observate și înregistrate în mod obiectiv.  Prin 

cuantificarea unui proces economic înțelegem asocierea de valori numerice, 

notate 𝑁𝑖, variabilelor (numelor) asociate prin acțiunea de marcare. Valorile 

numerice pe care le pot primi variabilele de marcaj pot fi arbitrare sau pot 

rezulta din operațiuni specifice de măsurare89. 
𝐹1 𝐹2 … 𝐹𝑛
↓ ↓ … ↓
𝑉1 𝑉2 … 𝑉𝑛
↓ ↓ … ↓
𝑁1 𝑁2 … 𝑁𝑛

 

O reprezentare sinoptică a marcării unui proces economic este redată 

în figura 21: 

                                                           
89

 Precizăm că, de fapt, orice asociere de valori numerice unor variabile care descriu 

(numesc) fenomene asociate unor procese din realitate (fie ele obiective sau subiective) 

este, la origine, complet arbitrară. De aceea, riguros vorbind, noi nu putem măsura nimic, 

ci putem doar cuantifica. A cuantifica înseamnă pur și simplu a stabili raporturi cantitative 

între două scări numerice, dintre care una este benchmark (martor, referință), iar cealaltă 

este obiectul supus analizei (cercetării, cunoașterii).  
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Figura 21. Marcarea unui proces economic. 

Cuantificarea unui proces economic este sugerată grafic în figura 22: 
 

 

Figura 22. Cuantificarea unui proces economic. 
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Valorile numerice 𝑁𝑖 care cuantifică, prin intermediul variabilelor 𝑉𝑖, 
fenomenele 𝐹𝑖  care descriu un proces economic dat90 pot fi fie valori 
teoretice, rezultate din deducții conceptuale, eventual sprijinite de modele 
logice, fie valori empirice, rezultate, acestea din urmă, fie din măsurători 
directe (curente sau extrapolate din măsurători directe anterioare)91, fie 
din măsurători indirecte, bazate pe perturbații față de un benchmark 
acceptat (care, de asemenea, pot fi curente sau extrapolate). 

Critica principală care poate fi adusă cuantificării standard, adică 
cuantificării care alocă valori numerice reale92 variabilelor care descriu 
fenomenele economice, este aceea că aceste valori nu sunt valori numerice 
naturale (intrinseci), ci valori numerice empirice exogene, atribuite. Prin valori 
numerice naturale (intrinseci) înțelegem valori numerice empirice endogene, 
care rezultă din însăși structura și funcționarea procesului economic analizat 
(în speță, din însăși structura și funcționarea fenomenelor economice asociate 
procesului economic analizat). După cum se știe, în istoria gândirii economice 
au existat multe asemenea preocupări și chiar unele propuneri interesante 
privind valori numerice economice naturale: rata naturală a șomajului93, 
rata naturală a dobânzii, chiar prețul natural94 etc. În opinia noastră, aceasta 
este „calea regală” unde trebuie căutate valorile numerice asociate 
fenomenelor economice, adică valorile numerice destinate cuantificării 
fenomenelor economice. De altfel, pe parcursul studiului de față vom face 

                                                           
90

 Presupunem că mulțimea fenomenelor 𝐹𝑘 = {𝐹1
𝑘 , 𝐹2

𝑘, … , 𝐹𝑖−1
𝑘 , 𝐹𝑖

𝑘, … , 𝐹𝑛𝑘
𝑘 } asociate 

unui proces economic 𝑃𝑘  epuizează, din punct de vedere structural și funcțional, acel 
proces. În caz contrar, nu este vorba decât despre o incompetență a observatorului 
(analistului) care poate fi remediată (fie prin înlocuirea observatorului cu alt observator, 
competent, fie prin eliminarea incompetenței observatorului dat), adică despre o situație 
accidentală. Așadar, în principiu, mulțimea fenomenelor asociate unui proces economic 
fixat epuizează întotdeauna acel proces, din perspectivă descriptivă. 

91
 De exemplu, utilizarea probabilităților obiective în descrierea fenomenelor economice 

(cum ar fi predicțiile economice) se bazează pe asemenea extrapolări (extrem de vulnerabile 
sub aspectul „legalității” extrapolării). 

92
 Aici, termenul de real are semnificația din analiza matematică, adică semnifică 

valori numerice care aparțin mulțimii unidimensionale reale, notate de obicei ℝ1, și nu 
semnificația din economie, unde înseamnă o valoare actualizată (din care s-a eliminat 
efectul scontării) și unde, de exemplu, dacă actualizarea se face cu ajutorul deflatării, care 
este o specie de scontare, atunci se elimină efectul inflației. 

93
 Bazată pe curba Philips pe termen scurt a relației dintre inflație și rata șomajului. 

94
 De exemplu, prețul bazat pe valoarea muncă (teoretizat de doctrina economică 

marxistă) este o asemenea valoare naturală. 
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unele propuneri în acest sens, focalizate pe fenomenologia ciclului 
economic. 

III.1.2. Criterii de cuantificare a ciclului economic 

Pentru cuantificarea ciclului economic avem nevoie de un set de criterii 
care să identifice fenomenele care descriu ciclul economic, fenomene 
cărora să li se asocieze variabile cărora, la rândul lor, să li se asocieze valori 
numerice. 

În opinia noastră, există patru clase de fenomene care caracterizează 
ciclul economic ca proces economic: a) pragurile ciclului economic;  
b) parametrii ciclului economic; c) punctele ciclului economic; d) fazele ciclului 
economic, așa cum au fost ele identificate și descrise anterior, adică: 

 𝑭𝟏: pragurile ciclului economic95 

–  𝐹11: pragul de conservare superior (휀) 

–  𝐹12: pragul de conservare inferior (𝛾) 

–  𝐹13: coeficientul de undă (𝑘) 

–  𝐹14: culoar de obiectivare (𝛿) 

 𝑭𝟐: parametrii ciclului economic 

–  𝐹21: perioada (𝑃) 

–  𝐹22: amplitudinea (𝐴) 

–  𝐹23: trendul (𝐷) 

–  𝐹24: unghiul evolutiv (𝑈) 

 𝑭𝟑: punctele ciclului economic 

–  𝐹31: punctul de întoarcere inferior (PII) 

–  𝐹32: punctul de inflexiune ascendent (PIA) 

–  𝐹33: punctul de întoarcere superior (PIS) 

–  𝐹34: punctul de inflexiune descendent (PID) 

 𝑭𝟒: fazele ciclului economic 

–  𝐹41: faza de expansiune (𝐹𝐸) 

–  𝐹42: faza de consolidare (𝐹𝐶) 

–  𝐹43: faza de recesiune (𝐹𝑅) 

–  𝐹44: faza de depresiune (𝐹𝐷) 

                                                           
95

 Aceste fenomene sunt extrase din considerațiile făcute la capitolele 1 și 2. 
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Dacă vom considera că fiecare clasă de fenomene asociate ciclului 

economic reprezintă un vector-linie, atunci putem construi matricea de 

cuantificare a ciclului economic (𝑀𝐶𝐶𝐸), astfel: 

 

𝑀𝐶𝐶𝐸 = (

𝐹11 𝐹12 𝐹13 𝐹14
𝐹21 𝐹22 𝐹23 𝐹24
𝐹31 𝐹32 𝐹33 𝐹34
𝐹41 𝐹42 𝐹43 𝐹44

)  adică: 

𝑀𝐶𝐶𝐸 = (

휀 𝛾 𝑘 𝛿
𝑃 𝐴 𝐷 𝑈
𝑃𝐼𝐼 𝑃𝐼𝐴 𝑃𝐼𝑆 𝑃𝐼𝐷
𝐹𝐸 𝐹𝐶 𝐹𝑅 𝐹𝐷

) 

 

care descrie complet și non-ambiguu un anumit ciclu economic, real sau 

virtual96. 

III.2. CRITICA CONTORULUI EXTERN AL CICLULUI ECONOMIC 

III.2.1. Preambul 

Toate fenomenele economice asociate ciclului economic (cele 12 
fenomene identificate în paragraful imediat anterior) sunt cuantificabile pe 
baza unui benchmark fundamental: variabila timp. Nu este important pentru 
studiul nostru să „decidem” dacă schimbarea fenomenală generează variația 
variabilei timp sau invers, variația variabilei timp generează schimbarea pe 
care o observăm. Este suficient, deocamdată, să stabilim că există o 
legătură (nu necesar dinamică, desigur, ci pur cinematică) între schimbarea 

fenomenală la nivelul ciclului economic și variația variabilei timp97 asociate 

                                                           
96

 Ciclul economic virtual este un instrument de analiză, simulare, predicție etc., 
care poate fi utilizat ca model al ciclului economic real. 

97
 Variabila timp este considerată, din punct de vedere matematic, o variabilă 

numerică din mulțimea numerelor întregi, deși valori negative ale acestei variabile au doar 
o semnificație instrumentală și nu una reală (de exemplu, în domeniul fizicii mecanice, în 
care nu avem procese, ci doar traiectorii, și în care condițiile inițiale sunt invariabile, ca și 
condițiile finale, inversarea semnului algebric al variabilei timp din ecuațiile de traiectorie 
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acelui ciclu. De asemenea, legătura formală, analitică dintre fenomenele 
ciclului economic este realizată tot prin intermediul variabilei timp. 

O primă aproximare a variabilei timp s-a făcut, în istoria gândirii 
economice, pe baza preluării ne-critice a conceptului de timp introdus de 
teoria fizică a mecanicii (Galilei, Newton). În acest sens, variabila timp este 
considerată o variabilă exterioară fenomenului pe care îl cuantifică. 
Caracterul exterior al acestei variabile, pe care o vom numi, în consecință, 
timp exterior (notată 𝑡) are două consecințe teoretice (și chiar filosofice) 
esențiale, și anume: 

–  este independentă cauzal de fenomenul pe care îl cuantifică 

–  rata sa de variație (de schimbare proprie) este constantă98 
În opinia noastră, aceste două consecințe sunt inacceptabile pentru 

domeniul de cunoaștere socială (în speță, pentru cunoașterea economică) 
și de aceea, în prezentul paragraf, vom expune o scurtă critică a 
conceptului de timp exterior utilizat în cuantificarea ciclului economic. 
                                                                                                                                                    
conduce de la punctul final la punctul inițial al cinematicii unui sistem, fără nicio 
perturbare). Într-un sens mai restrictiv, variabila timp ar trebui considerată o variabilă 
numerică din mulțimea numerelor naturale (valoarea zero fiind considerată ca valoare 
inițială pentru orice fenomen, iar valorile ulterioare neputând lua valori naturale mai mici 
decât valoarea imediat anterioară). Rezultă, așadar, că variabila timp este o variabilă 
destul de stranie, iar din punct de vedere cauzal, ar trebui considerată a-cauzală, adică ar 
trebui să acceptăm că variabila timp nu este cauzată de nimic, deci este un simplu contor 
care, odată pornit, nu face decât să adauge, conform unei scări de cuantificare arbitrare, la 
propria valoare numerică, iar această auto-adăugare este riguros egală cu sine: numai câte 
o unitate naturală conform scării adoptate. Evident, ceea ce am descris aici este ceea ce 
vom numi timpul exterior al oricărui fenomen care suferă schimbare (de altfel, nu există 
fenomen, real sau virtual, care să nu fie supus schimbării, cu excepția Divinității). 

98
 Aici apare o problemă gravă din punct de vedere filosofic (și chiar din punct de 

vedere fizic): cum putem observa o schimbare în ceva care este cuantificatorul de ultimă 

instanță al schimbării? Este evident că avem nevoie de un benchmark și mai fundamental 

decât cel reprezentat de timp, pentru care, la rândul său, pentru a observa noua 

schimbare, avem nevoie de un benchmark mai fundamental, deci ne aflăm în fața unei 

regresii ad infinitum. Ca și în alte chestiuni similare, nu avem decât o soluție: „decretăm” 

existența unei rate de schimbare a variabilei timp, pe care o punem apoi să servească 

drept benchmark al oricărei alte schimbări din Univers, cu excepția ei însăși. Este, desigur, 

o instituire de tip axiomatic pe care trebuie să ne-o asumăm pentru a evita complicații 

teoretice mai mari. Remarcile de mai sus stau la baza faptului că acest tip de timp este 

considerat a fi o variabilă absolută, un cadru imuabil, egal cu sine și, de fapt, nesupus 

schimbării, cu excepția modificării ei înseși cu o rată constantă. 
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III.2.2. Independența cauzală față de fenomenul cuantificat 

Această consecință arată faptul că timpul exterior, 𝑡, nu depinde, sub 
aspectul cauzalității, de fenomenul cuantificat. Desigur, acest lucru se 
întâmplă nu numai în cazul fenomenelor economice, ci în cazul tuturor 
fenomenelor cărora li se asociază această variabilă. Aceasta înseamnă, pe 
de o parte, că 𝑡 ≠ 𝑓(𝐹), adică timpul exterior nu are drept variabilă 
independentă fenomenul cuantificat, iar pe de altă parte, că 𝐹 ≠ 𝑓(𝑡), 
adică fenomenul cuantificat nu are drept variabilă independentă timpul 
exterior. Cu alte cuvinte, între fenomen și timpul exterior arondat acelui 
fenomen nu există relații de tip dinamic (prin care se înțelege relații de tip 
cauzal), ci doar relații de tip cinematic, care stabilesc doar proporționalități 
cantitative între rata de variație a fenomenului (variație măsurată prin 
modalități specifice acelui fenomen) și rata de variație a timpului exterior 
(rată considerată constantă, cum spune cea de-a doua consecință logică a 
conceptului de timp exterior, evocată mai sus). Deși o asemenea asociere 
între cele două rate de variație are o mare importanță din punct de vedere 
practic99, ea este absolut convențională, arbitrară. Nu trebuie să se 
înțeleagă de aici că asocierea menționată este eronată. Ea nu reprezintă o 
greșeală din niciun punct de vedere, cu excepția punctului de vedere al 
adevărului: mai exact, timpul asociat unui fenomen în scopul cuantificării 
acestuia nu este independent de fenomenul cuantificat, deși acceptarea 
acestei independențe este bazată pe considerarea ei ca fiind o axiomă100, 
ca oricare alta și produce, atâta timp cât nu este încălcată, rezultate 

                                                           
99

 Importanța acestei asocieri este, de altfel, și teoretică, deoarece permite (cum s-a 

și întâmplat până la apariția teoriei relativității – în cele două versiuni, restrânsă, respectiv 

generalizată) dezvoltarea unor teoreme explicative semnificative cu privire la fenomenele 

cercetate. Este adevărat însă, așa cum vom arăta mai jos, că extrapolarea timpului exterior 

la domeniul social a fost o eroare epistemologică. 
100

 Conceptul modern de axiomă nu mai este restrâns la cel inițial (introdus de 
vechea filosofie greacă) de propoziție/supoziție care rezultă din bunul simț, având o 

evidență intrinsecă, de la sine înțeleasă și, deci, care nu mai are nevoie de demonstrație. 

Astăzi, prin axiomă se înțelege orice propoziție/supoziție despre care se declară că este o 

axiomă. Simpla declarare ca atare instituie, deci, o axiomă, așa cum este cazul cu 

independența timpului exterior față de fenomenul cuantificat, despre care discutăm aici. 

Desigur, nici în această accepțiune modernă a conceptului de axiomă nu se cer demonstrații 
pentru axiomele introduse, acestea sunt acceptate prin credință sau printr-un consens 

explicit sau implicit. 
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științifice consistente101. În același timp, pe anumite domenii ale realității și 
în anumite condiții102, timpul exterior este, într-adevăr, independent de 
fenomenul cuantificat; în aceste domenii și sub aceste condiții, independența 
timpului exterior față de fenomenul cuantificat este un adevăr. Explicația 
acestui statut de adevăr al independenței timpului exterior față fenomenul 
cuantificat rezidă în absența subiectului din fenomenul în cauză. Cu alte 
cuvinte, avem, în acest caz, de-a face cu fenomene exclusiv obiective103 
sau, mai bine zis, cu fenomene obiectuale. Există o binecunoscută 
reprezentare grafică a relației dintre deplasarea prin timpul exterior și 
deplasarea prin spațiul fizic a oricărei entități reale (cu existență fizică), pe 
care o vizualizăm în figura 23.  

Critica noastră împotriva utilizării timpului exterior în modelarea, 
analiza și interpretarea fenomenelor de tip social (în speță, de tip 
economic) se îndreaptă împotriva doar a uneia dintre cele două supoziții 
(condiții) care sunt luate în calcul în domeniul științelor naturii (domeniu 
din care a fost „importat” conceptul de timp exterior în științele sociale), 
deoarece deplasarea în spațiu a sistemelor sociale (în speță, a sistemelor 
economice) este nulă104. Prin urmare, rămâne de criticat ignorarea 

                                                           
101

 Legătura cu pragmatismul este, aici, cât se poate de transparentă. Cum se știe, 
pragmatismul nu este preocupat de adevăr, ci doar de relevanță (mai exact, de eficacitate). 

102
 Știm acum că aceste condiții se referă la două aspecte: a) absența subiectului din 

fenomenul cuantificat; b) viteze mult sub-luminice ale obiectelor implicate în fenomenul 
cuantificat. Primul aspect are un caracter absolut: subiectul trebuie să fie complet absent 
din fenomen, în timp ce cel de-al doilea aspect are un caracter relativ: la ce viteză a 
obiectelor acceptăm că această viteză este sub-luminică? În mod riguros, orice viteză prin 
spațiu a unui obiect (prin extensie, a unui fenomen) afectează independența timpului 

exterior față de fenomen, după binecunoscuta formulă a lui Einstein: 𝑡𝑟 =
𝑡

√1−
𝑣2

𝑐2

 , unde cu 

𝑡𝑟 s-a notat timpul relativistic (care nu este independent de starea de mișcare prin spațiu a 
fenomenului cuantificat), cu 𝑣 s-a notat viteza de deplasare prin spațiu a obiectelor 
(fenomenului), iar cu 𝑐 s-a notat viteza (constantă) a luminii. 

103
 Formularea trebuie luată chiar ad litteram, adică este vorba despre fenomene 

compuse doar din obiecte (poate că, într-adevăr, o formulare mai adecvată ar fi fenomene 
obiectuale). 

104
 Avem în vedere, aici, deplasarea spațială în raport cu referențialul planetei Pământ, 

altfel există, desigur, o deplasare care este solidară cu deplasarea Pământului, apoi o 
deplasare care este solidară cu deplasarea sistemului solar prin Galaxia Calea Laptelui, 
apoi o deplasare care este solidară cu deplasarea Galaxiei Calea Laptelui prin roiul local de 
galaxii etc., etc., până la deplasarea asociată expansiunii spațiale nelimitate a Universului. 
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prezenței subiectului105 în interiorul fenomenului economic. Vom vedea, în 
cele ce urmează, cum prezența subiectului (care transformă fenomenul 
economic în fenomen subiectual) face ca timpul asignat fenomenului în 
cauză să nu mai fie independent de acel fenomen. 

 

 

Figura 23. Viteza compusă a unui fenomen. 

III.2.3. Rata constantă de variație a timpului exterior 

În general, prin ciclu economic vom înțelege un proces complex, de 
natură economică, triplu condiționat: natural, instituțional și psihologic. 
Fiecare dintre aceste condiționalități are propriul patern de desfășurare, 
îndeosebi din perspectiva celor două categorii esențiale ale procesualității: 
a) timpul; b) spațiul. Ne va interesa, aici, doar aspectul legat de timp. 
Astfel, timpul specific condiționalității naturale este timpul exterior, despre 

                                                           
105

 Este evident pentru cititorul care a avut răbdarea să ne urmărească până aici că, 
atunci când vorbim, în contextul problemei ciclului economic, despre subiect, avem în 
minte exclusiv subiectul cultural. 
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care vorbim în acest paragraf, și pe care îl mai putem numi timp de ceas 
sau timp mecanic, care nu depinde de procesul măsurat/cuantificat. Este 
vorba despre un timp laplacian, absolut independent de proces. Timpul 
specific condiționalității instituționale este unul la fel de autonom în raport 
cu procesul ca și timpul specific condiționalității naturale, cu deosebirea că 
primul este un timp (sau, mai degrabă, un interval temporar) discreționar106, 
pe când cel de-al doilea este un timp (sau un interval temporar) non-
discreționar. Timpul specific condiționalității psihologice este un timp asignat 
procesului, deci un timp care are tactul dependent de procesul măsurat/ 
cuantificat. Sugerăm ca, în cazul în care avem de-a face cu un proces 
economic107, rezultanta suprapunerii celor trei categorii de timp asociate 
procesului economic să se numească timp economic. Acest timp economic, 
pe care îl vom nota cu 𝜏, va fi un timp interior sau un timp dependent de 
fenomenul pe care îl cuantifică. Vom reveni asupra acestui concept, pe care ne 
bazăm, de altfel, întregul demers de cercetare din acest studiu. Considerații 
analoage se pot face și despre spațiu, ajungându-se la conceptul de spațiu 
economic și, așa cum vom arăta, la un continuum spațiu-timp economic sui 
generis.  

Problema care se pune aici este următoarea: de ce este nevoie de 
introducerea unui timp specific procesului economic? Răspunsul este unul 
simplu, dar fundamental: pentru că tactul procesului economic depinde de 
procesul economic însuși. Cu alte cuvinte, într-un proces economic vom 
avea accelerări sau decelerări ale tactului economic în raport cu tactul egal 
cu sine, absolut și autonom al timpului de ceas. Aceste accelerări sau 
decelerări ale tactului economic în raport cu tactul de ceas explică, după 
părerea noastră, în cele mai profunde resorturi, atât geometria temporală 
a ciclului economic, cât și cauzalitățile reale ale acestuia. Vom spune chiar 
că, probabil, cauza pentru care disciplina sau știința economică este așa de 
puțin aptă pentru a face predicția procesului economic este tocmai 
utilizarea, în mod greșit, a tactului de ceas în locul unui tact economic 
                                                           

106
 Este discreționar pentru că, așa cum am arătat deja, este impus, în mod axiomatic, de 

subiectul cunoscător (deși se pare că introducerea timpului exterior, absolut, are și un 
caracter arbitrar, trebuie să spunem că,  în general, discreționar și arbitrar nu se presupun 
reciproc, deși nu sunt nici inconsistente reciproc). 

107
 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. 
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propriu. Timpul propriu al procesului economic trebuie să aibă același 
„drept” la existență ca atâtea alte tipuri de timp propriu care se folosesc 
atât în științele naturii (de ex., în mecanica cuantică sau în teoria generală a 
relativității), cât și în științele omului (de ex., în psihologie, sociologie, 
istorie). Suprapunerea celor trei „timpuri” menționate mai sus pentru 
formarea timpului propriu (intern, implicit, propriu) al ciclului economic 
este sugerată în figura 24: 

 

 

Figura 24. Timp exterior și timp interior (economic) în ciclul economic. 

III.3. UN CONTOR INTERN AL CICLULUI ECONOMIC 

III.3.1. Conceptul de contor al unui proces 

Așa cum s-a discutat mai sus, prin contor înțelegem un dispozitiv (fie 
el fizic, instituțional sau psihic-subiectiv) care realizează o marcare discretă 
a unui proces108. Prin marcare discretă a unui proces înțelegem înzestrarea 
procesului în cauză cu „diviziuni” asociate fiecărei versiuni  a acelui proces. 
De exemplu, dacă formăm, cu referire la un proces oarecare 𝑃𝑘, mulțimea 
fenomenelor care-l epuizează la un moment dat 

𝑃𝑘 = {𝐹1
𝑘, 𝐹2

𝑘, … , 𝐹𝑛
𝑘} 

                                                           
108

 Deja apare o primă circularitate în definirea contorului în raport cu procesul: care 

concept este primar, contorul care face inteligibil procesul sau, dimpotrivă, procesul care 

dă „drept de existență” contorului? Nu există decât soluția „decretului”: în opinia noastră, 

procesul trebuie considerat conceptul primar, iar contorul trebuie considerat conceptul 

secundar, generat de conceptul primar cu necesitate. Problema ontologiei contorului 

depășește cu mult obiectivele studiului de față și va fi, în consecință, ignorată (Kant, de 

exemplu, considera timpul – el se referea la ceea ce numim aici timp exterior, adică timp 

absolut, de tip newtonian – ca pe o categorie transcendentală, adică de tip aprioric, 

independentă de orice experiență posibilă).  
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această marcare reprezintă o marcare discretă spațială109, adică o tăietură 

temporală a acelui proces110 (vezi figura 25 pentru o vizualizare a unei 

asemenea marcări). Cu alte cuvinte, procesul este considerat un concept 
primar (sau primitiv) capabil de schimbare față de sine însuși, capabil, 

adică, de alterizare. Fiecărei versiuni a procesului îi asociem o asemenea 
„diviziune”111, așa încât se realizează o corespondență biunivocă între 

aceste versiuni și „diviziuni”. Desigur că, din punct de vedere cantitativ, se 

poate dezvolta o adevărată algebră a acestor diviziuni112, cu care se poate 
opera în mod abstract, independent de procesul concret de la care s-a 

plecat în operațiunea de marcare. Astfel, putem să „tragem” o diviziune 

pentru fiecare asemenea marcare discretă spațială, pe mulțimea 
fenomenelor, de exemplu, să spunem, diviziunea 𝑖 va fi: 

𝑃𝑘(𝑖) = {𝐹1
𝑘(𝑖), 𝐹2

𝑘(𝑖), … , 𝐹𝑛
𝑘(𝑖)} 

Putem, de asemenea, să realizăm diviziuni pentru un același fenomen, 

fixat, din mulțimea fenomenelor care descriu exhaustiv procesul 𝑃𝑘, pentru 

diferite versiuni ale acelui fenomen fixat, de exemplu, pentru fenomenul 𝑗: 

𝐹𝑗
𝑘 = {𝐹𝑗

𝑘(1), 𝐹𝑗
𝑘(2),… , 𝐹𝑗

𝑘(𝑚)} 

caz în care avem o marcare discretă temporală113, adică o tăietură spațială 
a acelui proces (vezi figura 26 pentru o vizualizare a unei asemenea marcări).  
                                                           

109
 Marcarea discretă spațială mai poate fi numită, chiar mai adecvat, marcare 

discretă structurală. 
110

 Din punct de vedere matematic, este vorba despre o clasă de echivalență pe 

mulțimea fenomenelor care descriu în mod exhaustiv procesul în cauză, clasă de 

echivalență stabilită pe baza proprietății fenomenelor de a fi contemporane, mai exact, de 

a fi simultane. 
111

 Vechea metodă de contabilizare prin efectuarea unor crestături pe un obiect 

modelabil sau prin realizarea unor noduri pe o funie, al căror număr era proporțional cu 

variația cantității măsurate, este cea mai apropiată, conceptual, de ceea ce numim aici 
marcare. Evident, marcarea se poate referi nu numai la schimbarea observată a procesului 

în cauză, ci poate viza direct o scară arbitrară considerată a descrie schimbarea acelui 

proces: de exemplu, tragerea câte unei linii pe un obiect oarecare (cum ar fi, astăzi, o foaie 

de hârtie) pentru fiecare zi trecută. 
112

 Asemenea algebre s-au și dezvoltat, de altfel, în teoria numerelor sau în teoria 

funcțiilor algebrice. 
113

 Marcarea discretă temporală mai poate fi numită, chiar mai adecvat, marcare 

discretă cinematică. 
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Astfel, întregul proces 𝑃𝑘  poate fi descris sub forma matriceală următoare:  

𝑃𝑘 =

(

 

𝐹1
𝑘(1) 𝐹1

𝑘(2) … 𝐹1
𝑘(𝑚)

𝐹2
𝑘(1) 𝐹2

𝑘(2) … 𝐹2
𝑘(𝑚)

… … … …
𝐹𝑛
𝑘(1) 𝐹𝑛

𝑘(2) … 𝐹𝑛
𝑘(𝑚))

 , adică liniile matricei indică marcarea  

discretă temporală, iar coloanele indică marcarea discretă spațială. Dacă 

notăm 𝐹𝑘(𝑗) coloana 𝑗 a matricei de mai sus, respectiv cu 𝐹𝑖
𝑘 linia 𝑖  a 

matricei, atunci procesul 𝑃𝑘  poate fi descris, în mod echivalent, fie ca un 
vector coloană de marcări discrete temporale, 𝑃𝑘(𝑖), fie ca un vector linie 
de marcări discrete spațiale, 𝑃𝑘(𝑗): 

𝑃𝑘(𝑖) =

(

 

𝐹1
𝑘

𝐹2
𝑘

…
𝐹𝑛
𝑘)

  

respectiv 

𝑃𝑘(𝑗) = (𝐹𝑘(1) 𝐹𝑘(2) … 𝐹𝑘(𝑚)) 

Desigur, schimbarea întregului proces în cauză necesită analiza întregii 
matrice, dar putem avea și obiective de cunoaștere mai restrânse, de exemplu, 
un anumit fenomen din mulțimea fenomenelor care descriu un anumit 
proces114. 

După această prezentare a marcării discrete a unui proces oarecare, 
să revenim la precizarea suplimentară a conceptului de contor al unui 
asemenea proces. Așadar, marcarea diferitelor versiuni ale unui fenomen 
fixat (adică ceea ce am numit mai sus marcare discretă temporală sau 
tăietură spațială) ne va furniza o mulțime de diviziuni, fiecare dintre ele 
fiind asociată unei versiuni distincte a fenomenului fixat. Mai mult decât 
atât, această asociere (asignare) a diviziunilor la versiuni ale fenomenului 
dat este o asociere biunivocă, adică fiecărei versiuni a fenomenului îi 
corespunde o diviziune și numai una, și invers, fiecărei diviziuni îi corespunde o 
versiune și numai una a fenomenului dat. Remarcăm imediat faptul că 
avem de-a face cu noțiunea de funcție bijectivă, definită pe o mulțime de 

                                                           
114

 De exemplu, în cazul studiului de față ne va interesa fenomenul numit ciclicitate 
(sau, mai exact, purtătorul obiectiv al acestuia, și anume fenomenul numit ciclu economic) 
sau chiar o anumită secvență structurală din acest fenomen. 
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definiție (să admitem că aceasta este mulțimea versiunilor fenomenului 
dat) cu valori într-o mulțime de valori (să admitem că aceasta este 
mulțimea diviziunilor), adică avem o funcție 𝑓: 𝑉 → 𝑇, unde cu 𝑉 s-a notat 
mulțimea versiunilor115 fenomenului fixat, iar 𝑇 este mulțimea diviziunilor, 
𝑇 ⊂ ℝ1. Avem 

𝑉 = {𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑝, … } 

respectiv 

𝑇 = {𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑝, … }116 

Cele două mulțimi vor fi considerate spații vectoriale unidimensionale 

(de dimensiune 1)117, ceea ce înseamnă că funcția 𝑓 va fi considerată o 

funcție unidimensională de variabilă unidimensională (din punct de vedere 

grafic, o asemenea funcție poate fi reprezentată ca în figura 25). Pe baza 

celor expuse putem să conchidem că un contor este  dat de orice funcție 
𝑓: 𝑉 → 𝑇, ori de câte ori o asemenea funcție poate fi construită. În legătură 

cu funcția 𝑓, vom mai face următoarele precizări: 

a) este monotonă118: nu are nicio relevanță dacă este crescătoare sau 

descrescătoare119, esențial este ca, pe domeniul de interes al 

                                                           
115

 Avem în vedere versiunile observabile de către subiectul cunoscător. Observabilitatea 

depinde, la rândul său, de „grila” de observare: de exemplu, observabilitatea unui micro-

obiect crește dacă grila de definiție este mai fină (dacă utilizăm un microscop) sau, din alt 

punct de vedere, observabilitatea unui obiect (sau fenomen) crește dacă numărul 

criteriilor observaționale crește etc. 
116

 Bijectivitatea funcției impune egalitatea cardinalelor celor două mulțimi. În plus, 

cele două mulțimi vor fi considerate infinite și numărabile (adică vor fi de puterea alef 

zero, ℵ0). 
117

 Desigur, cititorii interesați pot dezvolta această sugestie considerând fiecare versiune 

a fenomenului ca având un număr de coordonate (de exemplu, aceste coordonate s-ar 

putea referi, în cazul fenomenelor economice, la anumiți parametri), ceea ce transformă 

mulțimea 𝑉 într-un spațiu vectorial de dimeniune egală cu numărul parametrilor considerați. 

De asemenea, și diviziunile ar putea fi considerate vectori cu un anumit număr de coordonate 

(care ar putea fi parametri ai timpului), ceea ce ar face ca funcția 𝑓 să fie o funcție 

vectorială de variabilă vectorială. Asemenea dezvoltări exced obiectivele studiului de față. 
118

 Nu strict monotonă, mai jos vom explica de ce nu „pretindem” monotonie strictă 

a funcției 𝑓. 
119

 Cele mai multe astfel de contoare sunt crescătoare, dar există și contoare 

descrescătoare (de exemplu, așa-numita numărătoare inversă). 
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observatorului, ea să rămână monotonă120; din punct de vedere 

formal, dacă introducem o relație de ordine121 totală pe 𝑉 (figura 25). 

 

Figura 25. Marcare discretă spațială (structurală) sau tăietură temporală. 

                                                           
120

 Desigur, aceasta implică o ordonare prealabilă a componentelor mulțimii 𝑉, dar o 
asemenea ordonare este întotdeauna posibilă: într-adevăr, odată ce putem distinge între 
componente distincte (versiuni distincte ale fenomenului în cauză) ale mulțimii 𝑉, 
înseamnă că avem deja un criteriu pe baza căruia facem această distincție. Acest criteriu 
poate fi utilizat și pentru ordonarea mulțimii 𝑉. 

121
 Cum se știe, o relație de ordine totală, ℛ, pe mulțimea 𝑉, este o relație binară 

care verifică, cu privire la orice componentă a mulțimii, următoarele proprietăți: a) este 
reflexivă: 𝑣𝑖ℛ𝑣𝑖, pentru (∀)𝑖 = 1, 𝑝̅̅ ̅̅̅; b) este antisimetrică: (𝜈𝑖ℛ𝜈𝑗)⋀(𝜈𝑗ℛ𝑣𝑖) → 𝜈𝑖 ≡ 𝜈𝑗, 

pentru (∀)𝑖, 𝑗 = 1, 𝑝̅̅ ̅̅̅; c) este tranzitivă: (𝜈𝑖ℛ𝜈𝑗)⋀(𝜈𝑗ℛ𝑣𝑘) → 𝜈𝑖ℛ𝜈𝑘, pentru (∀)𝑖, 𝑗, 𝑘 = 1, 𝑝̅̅ ̅̅̅. 
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b) este definită pe o mulțime 𝑉 discretă, infinită și numărabilă122, cu 

valori într-o mulțime 𝑇 discretă, infinită și numărabilă; 

c) 𝑓(𝑣𝑗 − 𝑣𝑖) = 𝑓(𝑣𝑗) − 𝑓(𝑣𝑖) = 𝑡𝑗 = 𝑡𝑗 − 𝑡𝑖 = 𝑡𝑗𝑖:  adică diferenței 

dintre două componente din mulțimea 𝑉 i se asociază diferența 

dintre componentele corespunzătoare din mulțimea 𝑇123; 

Prin contor exterior înțelegem, așadar, o funcție 𝑓: 𝑉 → 𝑇, cu 
proprietățile deja enumerate, care îndeplinește, în plus, următoarea 
proprietate: 𝑡𝑗𝑖 = 𝜌 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡., pentru (∀)𝑖, 𝑗 = 1, 𝑝̅̅ ̅̅̅. Aceasta înseamnă, pur 

și simplu, că 𝑡𝑗𝑖  nu depinde de 𝑣𝑖, respectiv de 𝑣𝑗 . Or, această concluzie 

este în aparentă contradicție cu definiția anterioară dată unui contor în 
general, și anume că acesta o este o funcție care asociază fiecărui 𝑣𝑖 ∈ 𝑉 
un 𝑡𝑖 ∈ 𝑇. Spunem că este o inconsistență aparentă deoarece relația de la 
𝑉 la 𝑇 nu este o relație de tip cauzal, ci una de tip exclusiv funcțional: 
asociem, prin funcția 𝑓, fiecărui element din 𝑉 un element și numai unul 
din 𝑇. Nu rezultă deloc de aici că elementele din 𝑉 au vreun efect cauzal 
asupra alegerii elementelor din 𝑇 prin funcția 𝑓. Dorim să mai facem 
următoarele precizări: 

1. de fapt, funcția 𝑓 este o funcție care asociază fiecărui element din 𝑉 
nu un element din 𝑇, ci un interval numeric124 din 𝑇, deci avem 

𝑓(𝑣𝑖) = 𝑡𝑖
𝛼𝑖𝜔𝑖, unde 𝑡𝑖

𝛼𝑖𝜔𝑖 = 𝑡𝑖
𝜔𝑖 − 𝑡𝑖

𝛼𝑖 , unde, încă, 𝑡𝑖
𝛼𝑖  este prima 

diviziune asociată lui 𝑣𝑖, iar 𝑡𝑖
𝜔𝑖  este ultima diviziune asociată lui 𝑣𝑖, 

evident cu condiția125 𝑡𝑖
𝜔𝑖 > 𝑡𝑖

𝛼𝑖. Așadar, unei versiuni date a 

                                                           
122

 Reamintim că, prin definiție, o mulțime infinită este numărabilă dacă elementele 
ei pot fi puse în corespondență biunivocă cu elementele mulțimii numerelor naturale. 

123
 Se constată imediat că nu are semnificație nici egalitatea 𝑓(𝑣𝑖 + 𝑣𝑗) = 𝑓(𝑣𝑖) +

𝑓(𝑣𝑗) = 𝑡𝑖 + 𝑡𝑗 și nici egalitatea 𝑓(𝛼𝑣𝑖) = 𝛼𝑓(𝑣𝑖) = 𝛼𝑡𝑖 , deci nu putem face afirmația 

comună conform căreia funcția 𝑓 este un operator liniar. Dacă, în genere, există un 
operator care poate fi construit pe funcția 𝑓, rămâne, de asemenea, o chestiune de 
abordat ulterior. Ne gândim, de exemplu, că însumarea pe mulțimea 𝑉 ar putea fi 
înlocuită de o operație de agregare a versiunilor fenomenale, iar însumarea pe mulțimea 𝑇 
ar putea fi înlocuită de o operație de calculare a lungimii aferente a unui interval care agregă 
diviziuni „elementare”. Aceasta este, desigur, doar o sugestie dintre multe altele posibile. 

124
 Așa cum se știe, 𝑇 este o submulțime reală de dimensiune 1, adică un interval 

numeric real. 
125

 Aici avem o relație de ordine obișnuită pe mulțimea unidimensională a  numerelor 
reale (ℝ1). 
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fenomenului analizat, 𝑣𝑖, funcția 𝑓 îi asociază un număr de 

diviziuni, notat 𝑙𝑖(𝑡𝑖
𝛼𝑖𝜔𝑖), diviziuni cuprinse în intervalul numeric 

[𝑡𝑖
𝛼𝑖 , 𝑡𝑖

𝜔𝑖] ⊂ 𝑇 și calculat ca orice lungime a unui interval (adică 

putem scrie: 𝑡𝑖
𝛼𝑖𝜔𝑖 = 𝑙𝑖[𝑡𝑖

𝛼𝑖 , 𝑡𝑖
𝜔𝑖] sau, pur și simplu, 𝑙𝑖. 

 

Figura 26. Marcare discretă temporală (cinematică) sau tăietură spațială. 

2. cazul în care 𝑓(𝑣𝑖) = 𝑡𝑖, menționat anterior, este doar un caz 

particular al cazului 𝑓(𝑣𝑖) = 𝑡𝑖
𝛼𝑖𝜔𝑖, și anume este cazul în care 

𝑡𝑖
𝛼𝑖 = 𝑡𝑖

𝜔𝑖 = 𝑡𝑖. 

3. așa cum vom arăta la timpul potrivit, aici avem o posibilă definiție 
a conceptului de identitate: o versiune 𝑣𝑖  a unui fenomen este 

neschimbată (își conservă identitatea) pe intervalul [𝑡𝑖
𝛼𝑖 , 𝑡𝑖

𝜔𝑖] ⊂ 𝑇, 

dacă și numai dacă 𝑓−1(𝑡𝑖
𝑘𝑖) = 𝑣𝑖  pentru orice 𝑘𝑖 ∈ [𝛼𝑖, 𝜔𝑖]. 
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Figura 27. Funcția bijectivă unidimensională f: V → T. 

Prin urmare, vom renunța să mai considerăm pe 𝑓 ca pe o funcție 
care aplică pe 𝑉 în 𝑇. Vom considera că 𝑓 este, mai general, o transformare 
de la 𝑉 la 𝑇, așa încât relația 𝑡𝑖 = 𝑓(𝑣𝑖) să nu mai fie univoc determinată, 
adică putem avea  

𝑓(𝑣𝑖) = {𝑡𝑖
𝛼𝑖 , 𝑡𝑖

𝛼𝑖+1, 𝑡𝑖
𝛼𝑖+2, … , 𝑡𝑖

𝑘𝑖 , … 𝑡𝑖
𝜔𝑖−1, 𝑡𝑖

𝜔𝑖} 

În schimb, funcția 𝑓−1(𝑡𝑖), pentru 𝑡𝑖 ∈ [𝑡𝑖
𝛼𝑖 , 𝑡𝑖

𝜔𝑖], este univoc 

determinată, și anume este 𝑣𝑖. Putem reprezenta această transformare 
astfel, 𝐹:𝒫(𝑇) → 𝑉, unde cu 𝒫(𝑇) am notat mulțimea părților126 lui 𝑇: 

𝐹 = (
[𝑡1
𝛼1 , 𝑡1

𝜔1] [𝑡2
𝛼2 , 𝑡2

𝜔2] … [𝑡𝑝
𝛼𝑝 , 𝑡𝑝

𝜔𝑝] …
𝑣1 𝑣2 … 𝑣𝑝 …

) 

III.3.2. Conceptul de contor extern al unui proces 

Dacă prin contor al unui proces, în general, vom înțelege această 
transformarea 𝐹127, prezentată mai sus, prin contor extern al unui proces 

                                                           
126

 Evident, intervalele numerice ale mulțimii reale reprezintă elemente ale mulțimii 
părților mulțimii reale. 

127
 Evident, în cazul în care [𝑡𝑖

𝛼𝑖, 𝑡𝑖
𝜔𝑖] = [𝑡

𝑗

𝛼𝑗
, 𝑡
𝑗

𝜔𝑗
], pentru (∀)𝑖, 𝑗 = 1, 𝑝̅̅ ̅̅̅, putem, pur 

și simplu, să considerăm că o diviziune este egală cu un interval și atunci avem 
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vom înțelege contorul în care 𝑡𝑖𝑗 = 𝜌 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡., pentru (∀)𝑖, 𝑗 = 1, 𝑝̅̅ ̅̅̅. Este 

evident că această condiție verifică cele două proprietăți ale unui contor 
extern: independența față de procesul cuantificat/măsurat, respectiv tactul 
constant. De exemplu, ceea ce numim timp de ceas sau timp mecanic, sau, 
încă, timp absolut newtonian, este de natura contorului extern. O problemă 
extrem de dificilă este aceea a demonstrării faptului că tactul unui contor 
extern este constant „de la sine”. Din păcate, singura soluție în această 
problemă este să postulăm, pur și simplu,  acest lucru, deoarece nu putem 
să-l verificăm empiric. Astfel, astăzi, cel mai precis „ceas” este considerat 
atomul de cesiu128, a cărui frecvență de vibrație este considerată constantă129. 
Este evident că nu putem să verificăm această constanță, pentru că, în 
acest caz, am avea nevoie de un alt „ceas” considerat fundamental în 
raport cu primul, cu ajutorul căruia să-l calibrăm pe acesta din urmă. Prin 
urmare, pe baza credinței că natura este capabilă, în sine, să asigure o 
asemenea constanță a frecvenței de vibrație a unui element natural, 
numim acest „ceas” drept tact fundamental sau timp universal și absolut. 
Vom vedea că un asemenea ceas are un rol esențial în cunoaștere și în 
praxiologie, tocmai ca grilă primitivă de referință. Evident, pe lângă tactul 
fundamental (care se poate modifica, în funcție de progresul cunoașterii 
naturii), se pot imagina o infinitate de contoare externe, bazate pe multipli 
ai tactului fundamental, așa încât unui același proces îi pot fi asociate, în 
funcție de interesul cognitiv sau praxiologic, mai multe contoare externe. 
Trebuie precizat, însă, că toate aceste contoare externe non-fundamentale 
sunt echivalente între el și echivalente cu tactul unic fundamental, 
deoarece, așa cum spuneam, ele diferă între ele și, respectiv, față de tactul 

                                                                                                                                                    
transformarea inițială de la 𝑉 la 𝑇, biunivocă, așa cum a fost modelată cu funcția 𝑓: 
𝑓(𝑣𝑖) = 𝑡�̅�, unde cu 𝑡�̅�  s-a notat o diviziune care este un multiplu de diviziunea inițială, și 
anume un multiplu egal cu numărul de diviziuni inițiale cuprinse într-un interval. Desigur, 
acesta este un caz particular, cazul general fiind transformarea 𝐹. 

128
 Nu suntem siguri că, între timp, nu s-a găsit ceva mai fundamental în materie de 

tact natural decât vibrația atomului de cesiu, dar acest lucru nu este relevant, 
neschimbând cu nimic semnificația discuției despre „ceasul” fundamental sau primitiv. 

129
 Desigur, inițial am avut repere naturale pentru un tact constant mult mai puțin 

precise: o rotație completă a planetei noastre în jurul propriei axe de rotație, revoluția 
planetei noastre în jurul propriului soare etc., tacturi pe care le-am împărțit, din rațiuni 
practice sau teoretice, în părți egale oricât de mici am dorit (de exemplu, cea mai mică 
unitate discretă de tact din Universul nostru este considerată așa-numita durată Planck 
care, se pare, nu mai poate fi micșorată principial). 
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fundamental doar printr-un coeficient de multiplicare/divizare a tactului 
fundamental. De aceea, din punct de vedere conceptual (nu practic), nu 
există mai multe contoare externe în Univers, ci doar o infinitate de 
variante ale aceluiași contor extern, și anume ale tactului fundamental. 

III.3.3. Conceptul de contor intern al unui proces 

Conceptul de contor intern al unui proces va fi construit pe baza 
negării celor două proprietăți menționate la definirea contorului extern. 
Așadar, vom spune, mai întâi, că un contor intern nu este independent de 
procesul cuantificat/măsurat. Desigur că aici apare o întrebare: dacă nu 
este independent de procesul cuantificat/măsurat, atunci cum mai poate el 
cuantifica/măsura acel proces?  Vom răspunde că, de fapt, contorul intern 
nu cuantifică un proces, ci doar îl semnalizează. Vom reveni asupra acestei 
chestiuni. Vom spune, în al doilea rând, că un contor intern nu are tactul 
constant. Desigur, această a doua proprietate este legată de prima. Să 
considerăm, din nou, o mulțime discretă, infinită și numărabilă de versiuni 
ale unui fenomen dat, 

𝑉 = {𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑝, … } 

Să considerăm o mulțime de diviziuni, notată Φ, discretă, infinită și 
numărabilă, 

𝛷 = {𝜑1, 𝜑2, … , 𝜑𝑝, … } 

Vom construi o transformare Η care asociază fiecărui element din 
mulțimea Φ un element și numai unul din mulțimea 𝑉. Vom presupune, deci, 
că transformarea este de tip bijectiv. Ea poate fi, aşadar, descrisă astfel: 

𝐻 = (
𝜑1 𝜑2 … 𝜑𝑝 …
𝑣1 𝑣2 … 𝑣𝑝 …) 

Esențial în definirea unui contor intern este că fiecărei versiuni a 
fenomenului îi corespunde o singură diviziune din mulțimea Φ și invers, 
fiecărei diviziuni din mulțimea Φ îi corespunde o singură versiune din 
mulțimea 𝑉. Consecința este că, de fapt, contorul intern nu face altceva 
decât să „noteze” producerea unei noi versiuni a fenomenului analizat. Din 
punct de vedere logic, avem aici o simplă tautologie: un eveniment 
(apariția unei noi versiuni a fenomenului) este semnalat atât prin apariția 
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însăși a acelei versiuni, cât și prin asocierea unei diviziuni versiunii în cauză. 
Vom arăta imediat că această „dublă înregistrare” este crucială în analiza 
unor procese speciale, și anume a proceselor în care există subiecți culturali, 
așa cum este procesul economic. Între timp, vom spune că, de fapt, un contor 
intern trebuie, la rândul său, asociat unui contor extern (de exemplu, 
contorului care este deținătorul tactului fundamental sau unuia echivalent, 
așa cum s-a arătat mai sus), deoarece numai în felul acesta vom putea 
stabili anumite caracteristici cinematice ale procesului/fenomenului analizat. 
Să scriem la un loc130 cele două transformări introduse anterior 

𝐹&𝐻 =

(

  
 

[𝑡1
𝛼1 , 𝑡1

𝜔1] [𝑡2
𝛼2 , 𝑡2

𝜔2] … [𝑡𝑝
𝛼𝑝 , 𝑡𝑝

𝜔𝑝] …

↓ ↓ … ↓ …
𝑣1 𝑣2 … 𝑣𝑝 …

↑ ↑ … ↑ …
𝜑1 𝜑2 … 𝜑𝑝 …)

  
 

 

Așadar, apariției unei noi versiuni 𝑣𝑖  a fenomenului analizat i se asociază 

atât componenta [𝑡𝑖
𝛼𝑖 , 𝑡𝑖

𝜔𝑖] din mulțimea de diviziuni 𝑇, cât și componenta 𝜑𝑖 
din mulțimea de diviziuni Φ. Să asociem fiecărei componente din transformarea 
𝐹 lungimea intervalului acelei componente, adică să operăm transformarea 

𝐿 = (
[𝑡1
𝛼1 , 𝑡1

𝜔1] [𝑡2
𝛼2 , 𝑡2

𝜔2] … [𝑡𝑝
𝛼𝑝 , 𝑡𝑝

𝜔𝑝] …

𝑙1 𝑙2 … 𝑙𝑝 …
) 

Atunci, 

𝐹&𝐻 =

(

  
 

𝑙1 𝑙2 … 𝑙𝑝 …

↓ ↓ … ↓ …
𝑣1 𝑣2 … 𝑣𝑝 …

↑ ↑ … ↑ …
𝜑1 𝜑2 … 𝜑𝑝 …)

  
 

 

Putem, acum, să construim o transformare care să implice direct 
mulțimile 𝑇 și Φ, eliminând componentele intermediare 𝑣𝑖  ale mulțimii 
𝑉131 . Să notăm această transformare cu 

                                                           
130

 Atragem atenția că nu este vorba aici despre compunerea celor două transformări (o 
operație algebrică binecunoscută), ci doar despre o scriere convenabilă, menită să ne dea 
o sugestie privind corelarea contorului extern cu cel intern. 

131
 Se poate remarca analogia (nu chiar similitudinea) construirii acestei transformări cu 

proprietatea de tranzitivitate a unei relații de ordine. 
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𝛤: 𝛤 = (
𝑙1 𝑙2 … 𝑙𝑝 …
𝜑1 𝜑2 … 𝜑𝑝 …) 

Această transformare corelează contorul extern (fie că acesta este 
chiar tactul fundamental, fie că este un contor extern derivat echivalent) cu 
contorul intern al unui proces dat (de fapt, al unui fenomen ales pe baza 
tăieturii spațiale discutate anterior). Vom vedea, ulterior, că această transfor-
mare constituie baza conceptuală pentru evaluarea unui ciclu economic. 

III.3.4. Problema mulțimii 𝑽 

Mulțimea 𝑉 este mulțimea care conține versiunile unui fenomen dat 
(fixat). În legătură cu această mulțime trebuie rezolvată o problemă 
fundamentală: cum anume stabilim că a apărut o nouă versiune a 
fenomenului, adică o nouă componentă a mulțimii 𝑉? În scopul formulării 
unei soluții la această problemă, vom face următoarele considerații: 

(1) vom admite că putem construi un vector de stare al fenomenului 
în cauză, adică vom admite că putem identifica un număr finit de 
parametri observabili și definitorii pentru acel fenomen. În opinia 
noastră, ar trebui să fim capabili, de fapt, să inventariem un 
număr finit de predicate de suficiență ale acelui fenomen, iar 
aceste predicate să fie considerate chiar parametrii care să facă 
parte din vectorul de stare. Să presupunem că avem acești 𝑛 
parametri, organizați sub forma unui vector de stare 

𝑣𝑖 =

(

 

𝜋𝑖
1

𝜋𝑖
2

…
𝜋𝑖
𝑛)

  

Precizăm faptul că un vector de stare132 nu are nicio altă referință 
(cum ar fi, de exemplu, un moment de timp – desigur, aici ar fi vorba 
despre un timp extern, adică un timp furnizat de un contor extern) cu 
excepția verificării criteriului de non-identitate a stării (la acest criteriu ne 
vom referi imediat); 
                                                           

132
 Desigur, fiecare parametru de stare poate fi, la rândul său, un vector, de aceea, 

mai general, putem vorbi despre matricea de stare a unui fenomen. De exemplu, în cazul 
ciclului economic, așa cum am văzut anterior, există patru parametri de stare, fiecare 
constituit ca un vector cu patru componente, deci avem o matrice de stare de dimensiune 4x4. 
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(2) vom admite, în continuare, că suntem capabili să stabilim dacă 
oricare dintre parametri s-a modificat față de configurația133 lui 
deja măsurată; aici apare necesitatea unui criteriu de alterare sau, 
în mod echivalent, a unui criteriu de non-identitate. Va trebui să 
stabilim două lucruri: a) criteriul de evaluare a identității unui 
parametru cu el însuși; b) marja de variație a parametrului față de 
el însuși peste care vom considera că parametrul a fost alterat (s-a 
modificat)134. Ambele lucruri menționate fac obiectul unor decizii 
subiective, discreționare sau chiar arbitrare, deși, de regulă, stabilirea 
lor este sugerată de necesitățile de cunoaștere sau de necesitățile 
practice. Vom presupune că atât criteriul cât și pragul său de 
semnificație135 au fost stabilite, pentru fiecare parametru în parte; 

(3) vom admite că putem elabora o procedură/protocol de observare/ 
verificare a vectorului de stare al fenomenului dat, procedură prin 
care stabilim dacă versiunea fenomenală a fost sau nu alterată136, 
pe baza criteriului sus-amintit și a pragului de semnificație asociat 
acestuia137;  

(4) vom admite că putem extinde raționamentul făcut cu privire la 
parametrii vectorului de stare în ceea ce privește alterarea lor, și 
la nivelul vectorului de stare însuși. Într-adevăr, mulțimea 𝑉 va fi 

                                                           
133

 Spunem configurație și nu valoare, deoarece, în majoritatea cazurilor, acești 
parametri pot să nu permită asocierea de valori numerice, ci doar asocierea de caracteristici 
calitative. 

134
 Desigur, aici mai apare o problemă, pe care o vom ignora, deocamdată, și anume 

aceea a caracterului discret sau continuu al verificării alterării parametrilor din vectorul de 
stare. Vom admite, pentru moment, că această observare și verificare este continuă (la 
limită, pentru a rămâne în cazul discret, putem admite că observarea/verificarea se face 
cu o frecvență care se suprapune peste tactul extern operațional, care poate diferi de 
tactul extern fundamental, fie cu un multiplu, fie cu un divizor, așa cum am arătat mai sus, 
dar care rămâne echivalent cu tactul extern fundamental, diferența dintre cele două 
categorii de tacturi fiind doar de scară, ceea ce înseamnă că se poate face trecerea 
reciprocă dintr-unul în celălalt fără a afecta observarea). 

135
 Prin prag de semnificație înțelegem o „cantitate” de variație care, pentru observator, 

înseamnă alterarea parametrului în cauză. Desigur, pragul de semnificație are nu numai o 
fundamentare teoretică, ci și una culturală, dar acest aspect nu va fi dezvoltat în acest 
punct al studiului. 

136
 Repetăm că nu ne interesează, în acest punct al discuției, aspectele cauzale (de 

dinamică), ci simplele aspecte de schimbare (de cinematică). 
137

 Desigur, fiecare parametru component al vectorului de stare va avea sau poate 
avea propriul criteriu și propriul prag de semnificație al criteriului respectiv. 
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„populată” cu componente, care reprezintă versiuni ale fenomenului 
supus analizei, pe măsură ce observatorul va stabili alterări ale 
vectorului de stare. Se pune o problemă similară a pragului de 
semnificație, așa cum s-a pus pentru fiecare parametru din 
vectorul de stare, pentru vectorul de stare însuși: la câți parametri 
alterați se consideră că vectorul de stare însuși este alterat? 
Evident, o nouă versiune fenomenală apare dacă și numai dacă 
vectorul de stare este considerat alterat. Desigur, și aici intervine 
subiectivismul observatorului și, mai ales, interesul său cognitiv 
sau praxiologic. În funcție de aceste elemente, va exista un criteriu 
de alterare a vectorului de stare însuși (de data aceasta, probabil, 
mai degrabă un criteriu numeric), precum și un prag de semnificație 
asociat acestui criteriu. 

Așadar, pe baza celor menționate, vom admite că suntem capabili să 
stabilim apariția unei noi versiuni fenomenale, adică a unei noi componente138 
a mulțimii 𝑉. Apariția unei noi componente din mulțimea 𝑉 generează 
automat, prin transformarea 𝐹, asocierea, la această componentă, a unui 
element din mulțimea 𝑇, respectiv, prin transformarea 𝐻, asocierea, la 
această componentă, a unui element din mulțimea Φ. Asta înseamnă că 
apariția139 unei noi componente a mulțimii 𝑉 formează, automat, tripleta 

𝜏𝑖 = (𝑣𝑖, 𝑙𝑖 , 𝜑𝑖) 

Această tripletă va constitui benchmark-ul care ne va conduce la 
conceptul de timp economic, ca tip de contor intern al procesului economic. 

III.3.5. O propunere de contor intern al ciclului economic 

III.3.5.1. Preambul 

În cele ce urmează vom considera ciclul economic drept un fenomen 
al procesului economic în general, adică ceea ce am numit anterior un 
fenomen fixat. Ca urmare, vom asocia ciclului economic, ca fenomen, o 

                                                           
138

 Precizăm că mulțimea 𝑉 este o mulțime infinită (rămânând discretă și numărabilă) la 
ambele capete: nu numai că pot apărea oricâte alte versiuni fenomenale, dar toate versiunile 
fenomenale care au apărut vreodată rămân în mulțimea 𝑉. Mulțimea 𝑉 este o mulțime 
dotată cu memorie, este o arhivă indestructibilă (desigur, atâta timp cât sistemele de 
memorare ale societății sunt indestructibile). 

139
 De precizat faptul că această apariție este independentă atât față de mulțimea 𝑇, 

cât și față de mulțimea Φ, deci nu are nicio legătură cu vreun tact, nici extern, nici intern. 
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mulțime de versiuni fenomenale ale ciclului economic, adică o mulțime 

𝑉 = {𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑝, … }. Vom construi matricea de stare a ciclului economic 
pe baza parametrilor stabiliți anterior, o matrice de stare caracterizând o 
anumită versiune fenomenală, adică o anumită componentă din mulțimea 
𝑉. Reamintim parametrii unui ciclu economic (vezi III.1.2): 

 𝑭𝟏: pragurile ciclului economic 

–  𝐹11: pragul de conservare superior (휀) 

–  𝐹12: pragul de conservare inferior (𝛾) 

–  𝐹13: coeficientul de undă (𝑘) 

–  𝐹14: culoar de obiectivare (𝛿) 

 𝑭𝟐: parametrii ciclului economic 

–  𝐹21: perioada (𝑃) 

–  𝐹22: amplitudinea (𝐴) 

–  𝐹23: trendul (𝐷) 

–  𝐹24: unghiul evolutiv (𝑈) 

 𝑭𝟑: punctele ciclului economic 

–  𝐹31: punctul de întoarcere inferior (𝑃𝐼𝐼) 

–  𝐹32: punctul de inflexiune ascendent (𝑃𝐼𝐴) 

–  𝐹33: punctul de întoarcere superior (𝑃𝐼𝑆) 

–  𝐹34: punctul de inflexiune descendent (𝑃𝐼𝐷) 

 𝑭𝟒: fazele ciclului economic 

–  𝐹41: faza de expansiune (𝐹𝐸) 

–  𝐹42: faza de consolidare (𝐹𝐶) 

–  𝐹43: faza de recesiune (𝐹𝑅) 

–  𝐹44: faza de depresiune (𝐹𝐷) 
 
Remarcăm următoarele: 
(a) întrucât parametrul vectorial 𝐹1 reprezintă o decizie convențională 

a observatorului, acesta va fi considerat constant pe perioada de 
analiză, prin urmare parametrul vectorial 𝐹1 nu va intra în 
matricea de stare, deși va fi integrat în procedura/protocolul de 
evaluare a matricei de stare; 

(b) întrucât parametrul vectorial 𝐹4 are o semnificație derivată (non-
primară), deci menține o anumită redundanță în descrierea ciclului 
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economic140, acesta va fi considerat superfluu și, ca urmare, nici el 
nu va fi inclus în matricea de stare. Totuși, procedura/protocolul 
de evaluare a matricei de stare va scoate rapoarte care se vor 
referi, mai degrabă, la parametrul 𝐹4 decât la parametrul 𝐹3, din 
rațiunile invocate la nota de subsol menționată aici. 

 
Matricea de stare a versiunii fenomenale 𝑣𝑖  va fi, așadar: 

𝑀𝑆(𝑣𝑖) = (
𝐹2
𝐹3
) = (

𝑃 𝐴 𝐷 𝑈
𝑃𝐼𝐼 𝑃𝐼𝐴 𝑃𝐼𝑆 𝑃𝐼𝐷

) 

Fiecărei coordonate vectoriale din matricea de stare i se asociază: a) 

un criteriu de evaluare –  𝐶; b) un prag de semnificație al acelui criteriu - 𝑆; 

c) o procedură/protocol/algoritm de evaluare – 𝐸, astfel: 

 𝑃: (𝐶𝑃, 𝑆𝑃, 𝐸𝑃) 

 𝐴: (𝐶𝐴, 𝑆𝐴, 𝐸𝐴) 

 𝐷: (𝐶𝐷 , 𝑆𝐷 , 𝐸𝐷) 

 𝑈: (𝐶𝑈, 𝑆𝑈, 𝐸𝑈) 

 𝑃𝐼𝐼: (𝐶𝑃𝐼𝐼, 𝑆𝑃𝐼𝐼, 𝐸𝑃𝐼𝐼) 

 𝑃𝐼𝐴: (𝐶𝑃𝐼𝐴, 𝑆𝑃𝐼𝐴, 𝐸𝑃𝐼𝐴) 

 𝑃𝐼𝑆: (𝐶𝑃𝐼𝑆, 𝑆𝑃𝐼𝑆, 𝐸𝑃𝐼𝑆) 

 𝑃𝐼𝐷: (𝐶𝑃𝐼𝐷, 𝑆𝑃𝐼𝐷 , 𝐸𝑃𝐼𝐷) 

Procedura de stabilire a alterității constă în compararea specifică a 

matricei de stare măsurate în mod curent (matrice de stare actuală, 𝑀𝑆𝐴),  

𝑀𝑆𝐴(𝑣𝑖) = (
𝑃 𝐴 𝐷 𝑈
𝑃𝐼𝐼 𝑃𝐼𝐴 𝑃𝐼𝑆 𝑃𝐼𝐷

) 

cu matricea de stare măsurată cu un pas anterior (matrice de stare martor, 

𝑀𝑆𝑀),  

𝑀𝑆𝑀(𝑣𝑖) = (
�̅� �̅� �̅� �̅�
𝑃𝐼𝐼̅̅ ̅̅ 𝑃𝐼𝐴̅̅ ̅̅ ̅ 𝑃𝐼𝑆̅̅ ̅̅ ̅ 𝑃𝐼𝐷̅̅ ̅̅ ̅

) 

                                                           
140

 Această trăsătură rezultă imediat din faptul că fazele ciclului economic sunt 
complet deductibile din cunoașterea punctelor ciclului economic, așa cum s-a arătat deja 
anterior. Acest parametru a fost, totuși, inclus în matricea de descriere a unui ciclu economic 
deoarece, din punct de vedere macroscopic, el are o anumită semnificație pentru subiecții 
economici (subiecți culturali). 
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Dacă la criteriile asociate componentelor matricei de stare se iese din 
pragul de semnificație asignat, atunci se stabilește alterarea respectivei 
componente. Dacă ansamblul acestor alterări iese, la rândul său, din pragul 
de semnificație asignat matricei de stare în ansamblu, atunci se stabilește 
alterarea versiunii fenomenale analizate și, ca urmare, în mulțimea 𝑉 apare 
un nou element141. 

Să analizăm mai detaliat ce se întâmplă în cazul în care admitem că s-a 
decis că în mulțimea 𝑉 trebuie înscris un nou element (o nouă versiune 
fenomenală a ciclului economic). Să notăm ultima versiune fenomenală 
înregistrată în mulțimea 𝑉 cu 𝑣𝑖  și noua versiune fenomenală cu 𝑣𝑖+1. 
Conform transformării 𝐹, avem următoarea situație: 

𝐹(𝑖, 𝑖 + 1) = (
… 𝑙𝑖 𝑙𝑖+1 …
… 𝑣𝑖 𝑣𝑖+1 …

) 

iar conform transformării 𝐻, avem: 

𝐻(𝑖, 𝑖 + 1) = (
… 𝜑𝑖 𝜑𝑖+1 …
… 𝑣𝑖 𝑣𝑖+1 …) 

ceea ce înseamnă că, în conformitate cu transformarea Γ, avem: 

𝛤(𝑖, 𝑖 + 1) = (
… 𝑙𝑖 𝑙𝑖+1 …
… 𝜑𝑖 𝜑𝑖+1 …

) 

III.3.5.2. Un contor intern al ciclului economic 

III.3.5.2.1. Despre cantitatea de schimbare 
Am văzut, anterior, definiția conceptului de evoluție ca specie a 

schimbării, și anume acea schimbare care înseamnă alterarea identității 
calitative a unui sistem (fenomen). Am mai văzut că evoluția poate căpăta trei 
forme diferite, care poartă denumiri diferite: dezvoltare (evoluție generată 
de pura schimbare cantitativă), transformare (evoluție generată de 
implementarea de scopuri), progres (evoluție generată de implementarea de 
valori). În prezența subiecților culturali, adică în cazul ciclului economic, 
singurele specii de schimbare sunt transformarea și progresul. În același 
timp, suntem siguri că apariția unei noi versiuni fenomenale este cel puțin 
                                                           

141
 Repetăm faptul că noile versiuni fenomenale apărute se înscriu, pe măsură ce 

apar, la dreapta ultimei versiuni deja înregistrate, pentru a se respecta relația de ordine a 
mulțimii 𝑉. 
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de tipul evoluției, deoarece alterarea identității calitative, prin care stabilim 
apariția noii versiuni fenomenale, este chiar definiția evoluției. Cum avem 
de-a face cu subiecți culturali, înseamnă că, prin apariția unei noi versiuni 
fenomenale, se produce, de fapt, mai mult decât o dezvoltare (se produce 
fie o transformare, fie un progres). Așadar, acest fapt implică, cu certitudine, 
variația cantității. Ei bine, întrucât avem o variație de cantitate în fenomenul 
respectiv, am dori să introducem în discuție conceptul de cantitate de 
schimbare142. Prin cantitate de schimbare înțelegem un multiplu sau un 
divizor, după caz, convenabil ales (în funcție de obiectivele cognitive sau 
praxiologice) al unității de schimbare. Prin unitate de schimbare înțelegem 
acea cantitate de schimbare care produce apariția unei noi versiuni 
fenomenale. Este evident că unitatea de schimbare este specifică fiecărui 
fenomen economic. Mai mult decât atât, ea depinde de gradul de analiticitate 
al acelui fenomen: la diferite grade de analiticitate (de detaliere) al 
fenomenului avem unități de schimbare diferite, specifice143. În același timp, 
unitatea de schimbare depinde în mod esențial de capacitatea rezolutivă a 
observatorului, de aceea unitatea de schimbare ar trebui considerată un 
invariant al unui fenomen doar cu două condiții: a) gradul de analiticitate a 
fenomenului este invariant; b) capacitatea rezolutorie a observatorului este 
invariantă. În aceste cadre fixate, unitatea de schimbare va fi considerată, 
așadar, un invariant, adică o constantă. 

III.3.5.2.2. O propunere de contor intern al ciclului economic 
Am sugerat, mai sus, faptul că un contor intern al ciclului economic nu 

face altceva decât să consemneze, într-un mod redundant, că s-a produs o 
nouă versiune fenomenală a acestuia, odată cu consemnarea apariției 
înseși a acestei noi versiuni fenomenale. Deși acest lucru, că avem  
de-a face cu o redundanță, este adevărat (avem un fel de „dublă 

                                                           
142

 Acest concept este analog cu cel de cantitate de mișcare (sau impuls) utilizat în 
mecanică. 

143
 Este o problemă separată, care necesită o discuție separată și mult mai amplă, în 

privința existenței sau nu a unei anumite cuantificări „naturale” a unității de schimbare (în 
mod analog cu cuantificarea naturală existentă în mecanica cuantică). Dacă s-ar putea 
dovedi asta, atunci orice grad de analiticitate a fenomenului economic în cauză ar avea 
drept proprie unitate de schimbare un multiplu sau un divizor al acestei „unități cuantice 
de schimbare”. Evident, o asemenea unitate cuantică de schimbare ar avea un caracter 
general, ar fi, deci, aceeași pentru orice fenomen economic (și, poate, pentru orice 
fenomen social dotat cu subiecți culturali). 
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înregistrare”144), totuși importanța sa este fundamentală. Vom preciza mai 
multe în acest sens. Așadar, se înregistrează un nou tact al contorului 
intern ori de câte ori se înregistrează o nouă versiune fenomenală a 
fenomenului economic analizat (în cazul nostru, ciclul economic). Vom 
postula, în acest punct al discuției, o axiomă: fiecărui tact al contorului 
intern al unui fenomen economic145 îi corespunde producerea unei unități 
de schimbare a acelui fenomen. Așadar, în acest punct nu mai are importanță 
niciun tact extern (ceas sau contor extern), deoarece tactul intern se 
produce odată cu apariția/înregistrarea unei noi versiuni fenomenale. De 
data aceasta, deci, contorul intern al fenomenului economic este, într-
adevăr, o funcție bijectivă de la mulțimea Φ la mulțimea 𝑉, 𝑔:Φ → 𝑉, așa 
cum am arătat mai sus în mod provizoriu cu privire la conceptul de contor 
în general (vezi semnificația funcției 𝑓 cu privire la mulțimea 𝑇). 

Pentru necesitățile studiului de față, vom numi acest contor intern al 
ciclului economic, timp economic146, și-l vom nota cu 𝜑. Așadar, apariția 
unei noi versiuni fenomenale în mulțimea 𝑉 este însoțită, în mod 
simultan147, de marcarea unei noi diviziuni în mulțimea Φ sau, invers, dacă 
avem  în vedere bijectivitatea funcției 𝑔. 

III.3.5.3. Conversia intern-extern a contorului ciclului economic 

Elementele componente ale mulțimii Φ vor fi reprezentate de semnul 
care este utilizat și pentru reprezentarea numărului natural 1148; oricare 

                                                           
144

 În știința economică mai avem cazuri de duble înregistrări, cum este cazul contabilității 
(atât la nivel microeconomic, cât și în cazul conturilor naționale), dar acolo rațiunea dublei 
înregistrări este doar de a furniza o cheie de control privind corectitudinea  înregistrărilor. 

145
 Facem precizarea că, deși ne referim în mod expres la fenomenul economic 

(adică la un fenomen „dotat” cu subiecți culturali), axioma pe care o postulăm trebuie 
considerată valabilă pentru orice fenomen: natural, psihologic, cultural, politic etc. 

146
 După cum se știe, alte discipline utilizează deja asemenea contoare interne: 

psihologia, sociologia, chiar și istoria. Observăm că avem de-a face cu discipline din 
domeniul social, deci din domeniul populat cu subiecți culturali. În acest context, știința 
economică ar putea să-și dezvolte propriul contor intern, pentru care, așa cum am 
menționat, propunem termenul de timp economic. 

147
 Conceptul de simultaneitate este problematic (vezi teoria relativității), dar în 

domeniul activității sociale mișcarea (ca specie a schimbării desemnând alterarea identității 
spațiale, adică desemnând deplasarea prin spațiul fizic) este neglijabilă, deci conceptul de 
simultaneitate poate fi acceptat pe baza simțului comun, ca un concept primitiv. 

148
 Aici sunt de făcut două observații: a) utilizarea acestui semn este justificată logic 

de faptul că orice element din mulțimea Φ semnifică o singură diviziune, adică asignează 
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diviziune a timpului economic nu reprezintă altceva decât un marcaj (ca o 
linie trasată cu un creion) în „dreptul” versiunii fenomenale cu care este 
contemporană (de fapt, cu care se naște simultan); așadar, avem cazul în 
care 𝜌 = 1. Aceasta înseamnă că, de fapt, o mulțime Φ𝑘 asociată unei 

mulțimi 𝑉𝑘 (aici cu 𝑘 s-a notat fenomenul 𝑘) are următoarea componență: 

𝛷𝑘 = {11
𝑘, 12

𝑘, … , 1𝑝
𝑘 , … } 

iar corespondența biunivocă între mulțimea Φ𝑘 și 𝑉𝑘 va fi următoarea: 

𝑔 = (
11
𝑘 12

𝑘 … 1𝑝
𝑘 …

𝑣1
𝑘 𝑣2

𝑘 … 𝑣𝑝
𝑘 …

) 

Mai trebuie spus că diferitele diviziuni (elemente componente ale 
mulțimii Φ) sunt incomensurabile între ele în interiorul mulțimii Φ.  
Într-adevăr, noi nu avem nici un element de cuantificare comun elementelor 
mulțimii Φ, deci ele nu pot fi comparate între ele pe baza unui asemenea 
element comun (de natură cantitativă), adică sunt incomensurabile între 
ele. Pe de altă parte, comparate ca și cum cifra 1 ar avea semnificația sa din 

mulțimea numerelor naturale, toate elementele mulțimii Φ sunt egale 
între ele. 

Acum vom utiliza cele două transformări  construite pe mulțimea 𝑉, 
scrise împreună: 

𝐹&𝐻 =

(

  
 

𝑙1
𝑘 𝑙2

𝑘 … 𝑙𝑝
𝑘 …

↓ ↓ … ↓ …
𝑣1
𝑘 𝑣2

𝑘 … 𝑣𝑝
𝑘 …

↑ ↑ … ↑ …
11
𝑘 12

𝑘 … 1𝑝
𝑘 …)

  
 

 

de unde rezultă că fiecărui tact economic îi corespunde o lungime (un 
număr de tacturi) externă, adică măsurată cu timpul de ceas. Raportarea 
numerică a valorilor contorului extern, respectiv contorului intern, 
corespunzătoare aceleiași versiuni fenomenale reprezintă rata de conversie 

                                                                                                                                                    
versiunii fenomenale pe care o însoțește un singur tact (spre deosebire de cazul mulțimii 𝑇 
în care consemnarea apariției unei noi versiuni fenomenale poate cuprinde un număr 
oarecare de diviziuni egale între ele); b) semnul grafic 1 utilizat aici va funcționa ca și 
numărul natural 1, atunci când vom face conversii între tactul extern și tactul intern al 
unui fenomen economic. 
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extern-intern a duratei acelei versiuni fenomenale. Vom numi această rată 
de conversie viteză149 și o vom nota cu 𝜈: astfel 

𝜐𝑖
𝑘 =

𝑙𝑖
𝑘

1𝑖
𝑘  

Din punct de vedere grafic, conceptul de viteză a unui fenomen 
economic poate fi reprezentat ca în figura 28: 

 

Figura 28. Viteza medie a unui fenomen economic. 

                                                           
149

 Termenul de viteză se impune aproape de la sine, deoarece 𝑙𝑖 = 𝑡𝑖
𝛽𝑖 − 𝑡𝑖

𝛼𝑖 =

∆𝑡𝑖
𝛼𝑖𝛽𝑖, iar 1𝑖  poate fi considerat ca reprezentând 1𝑖 = ∆𝜑𝑖 . Acum putem asimila, din 

punct de vedere fenomenologic, 𝑙𝑖  cu o distanță, iar 1𝑖  cu timpul aferent „parcurgerii” 

distanței 𝑙𝑖  și atunci se vede imediat că 𝜈𝑖 =
Δ𝑡
𝑖

𝛼𝑖𝛽𝑖

∆𝜑𝑖
 care exprimă chiar conceptul de viteză 

medie. Desigur, termenul de viteză utilizat aici are mai mult o valoare metaforică, de sugestie. 
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Dacă tacturile celor două contoare (intern și extern) ar fi egale, 
(𝑙𝑖 = 1𝑖), atunci viteza fenomenului economic ar fi reprezentată de prima 
bisectoare a coordonatelor carteziene de mai sus (graficul ei ar avea panta 
1). Atunci când contorul extern o „ia înaintea” celui intern (𝑙𝑖 > 1𝑖), se 
produce o decelerare a fenomenului economic (graficul vitezei are panta 
subunitară), și, dimpotrivă, se produce o accelerare a fenomenului 
economic atunci când contorul extern „rămâne în urma” celui intern 
(𝑙𝑖 < 1𝑖). De menționat că graficul vitezei va fi constituit din segmente de 
linie dreaptă, și nicidecum dintr-o linie curbă netedă (deși funcția al cărei 
grafic este reprezentat de viteză poate fi continuă în punctele non-netede). 
La o anumită mărime a decelerării, observatorul poate vorbi despre inerție, 
iar la o anumită mărime a accelerării, acesta poate vorbi despre catastrofă 
cu privire la fenomenul economic. Aceste mărimi (praguri) nu pot avea, 
însă, o fundamentare teoretică, ci doar una empirică, puternic condiționată 
cultural. 
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CAPITOLUL IV. PROBLEMA CRIZEI ECONOMICE 

IV.1. CRIZA FINANCIARĂ 

IV.1.1. Criza financiară și ciclul economic 

IV.1.1.1. Câteva considerații suplimentare privind ciclul economic 

Ciclul economic reprezintă modalitatea macroscopică (observabilă 
paradigmatic) în care se desfășoară procesele economice individuale. Este 
vorba, pe de o parte, despre un mecanism de agregare, iar pe de altă parte, 
despre un mecanism de autodezvoltare. În studiul de față, ne vom ocupa 
doar de unele aspecte, pe care le considerăm fundamentale, cu privire la 
mecanismul de autodezvoltare a ciclului economic. 

În general, prin ciclu economic vom înțelege un proces complex, de 
natură economică, triplu condiționat: natural, instituțional și psihologic. 
Fiecare dintre aceste condiționalități are propriul pattern de desfășurare, 
îndeosebi din perspectiva celor două categorii esențiale ale procesualității: 
a) timpul; b) spațiul. Astfel, timpul specific condiționalității naturale este 
timpul de ceas, timpul mecanic care nu depinde de procesul măsurat/ 
cuantificat. Este vorba despre un timp laplacian, absolut independent de 
proces. Timpul specific condiționalității instituționale este unul la fel de 
autonom în raport cu procesul ca și timpul specific condiționalității naturale, 
cu deosebirea că primul este un timp (sau, mai degrabă, un interval temporar) 
discreționar, pe când cel de-al doilea este un timp non-discreționar. Timpul 
specific condiționalității psihologice este un timp asignat procesului, deci 
un timp care are tactul dependent de procesul măsurat/cuantificat. 
Sugerăm ca, în cazul în care avem de-a face cu un proces economic150, 
rezultanta suprapunerii celor trei categorii de timp asociate procesului 
economic să se numească timp economic. Considerații analoage se pot face 
și despre spațiu, ajungându-se la conceptul de spațiu economic.  
                                                           

150
 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. 
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Problema care se pune aici este următoarea: de ce este nevoie de 
introducerea unui timp specific procesului economic? Răspunsul este unul 
simplu, dar fundamental: pentru că tactul procesului economic depinde de 
procesul economic însuși. Cu alte cuvinte, într-un proces economic vom 
avea accelerări sau decelerări ale tactului economic în raport cu tactul egal 
cu sine, absolut și autonom al timpului de ceas. Aceste accelerări sau 
decelerări ale tactului economic în raport cu tactul de ceas explică, după 
părerea noastră, în cele mai profunde resorturi, atât geometria temporală 
a ciclului economic, cât și cauzalitățile reale ale acestuia. Vom spune chiar 
că, probabil, cauza pentru care disciplina sau știința economică este așa de 
puțin aptă pentru a face predicția procesului economic este tocmai utilizarea, 
în mod greșit, a tactului de ceas în locul unui tact economic propriu. Timpul 
propriu al procesului economic trebuie să aibă același „drept” la existență 
ca atâtea alte tipuri de timp propriu care se folosesc atât în științele naturii 
(de ex., în mecanica cuantică sau în teoria generală a relativității), cât și în 
științele omului (de ex., în psihologie, sociologie, istorie). 

Soluția metodologică pentru introducerea timpului economic în 
măsurarea/cuantificarea procesului economic este următoarea: reintegrarea 
subiectului economic în procesul economic, prin renunțarea la principiul 
obiectivității, specific științelor naturii, prin păstrarea celui de-al doilea 
principiu al cunoașterii științifice: principiul inteligibilității (comprehensibilității). 
Reintegrarea subiectului economic în procesul economic (la limită, acceptarea 
indiscernabilității logice subiect–obiect în procesul economic) implică, însă, 
o nouă paradigmă a procesului economic: paradigma sistemului logic viu. 
Așadar, sistemul economic va trebui considerat un sistem viu în sens logic. 
Sistemul viu în sens logic presupune ca sistemul economic avut în vedere să 
conțină două predicate de suficiență suplimentare: a) disipativitatea, adică 
capacitatea de menținere sau scădere a entropiei intra-sistem; b) redundanța 
funcțională (care implică redundanța structurală). Aceste două predicate 
de suficiență, pentru ca un sistem economic să fie considerat un sistem logic 
viu, reprezintă premisele pe care se edifică următorul palier epistemologic, 
și anume: sistemul sustenabil. Așadar, în cele din urmă, introducerea timpului 
și spațiului economic în descrierea procesualității economice implică 
descrierea sistemului economic ca sistem sustenabil. Vom vedea că un 
sistem logic viu devine sistem sustenabil dacă alte două predicate de 
suficiență sunt adăugate: a) hiper-ciclurile microscopice; b) dominanța 
feed-back-ului negativ. 
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În acest context conceptual vom dezvolta, în continuare, câteva 

considerații privind necesitatea revederii bazelor epistemologice și 

metodologice ale înțelegerii, explicării, descrierii și modelării ciclului economic. 

IV.1.1.2. Cadrul conceptual al modelelor ortodoxe privind ciclul 
economic 

Teoriile (modelele) ortodoxe care descriu în mod curent ciclul economic 

se caracterizează, în principal, prin trei trăsături conceptual-metodologice: 

1) consideră drept criteriu de identificare a formării unui ciclu economic 

dominanța uneia dintre cele două componente clasice ale 

„metabolismului” economic: cererea, respectiv oferta151. Schema 

abstractă avută în vedere aici poate fi redată ca în figura 29: 

 

Figura 29. Schema abstractă a identificării formării elementelor ciclice 

în procesul economic ortodox. 

                                                           
151

 Avem în vedere aici cele trei piețe economice fundamentale, fiecare cu propria 
pereche cerere–ofertă: 1) piața bunurilor și serviciilor; 2) piața monetară; 3) piața muncii. 
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Astfel, de exemplu, dacă, dintr-un anumit motiv, cererea pentru un 
anumit bun sau serviciu crește în raport cu oferta din acel bun sau serviciu, 
se produce o presiune în direcția creșterii prețului acelui bun, ceea ce 
încurajează producătorii (conform curbei cererii pe coordonatele preț – 
cantitate cerută) să-și extindă afacerea specifică, inclusiv prin investiții. Cum 
investițiile pot depăși necesarul de creștere a ofertei solicitate de creșterea 

cererii, se produce un gap de sens contrar între cerere și ofertă ș.a.m.d. 
Această schemă poate fi destul de complicată, luând în considerare aspecte 
mai complexe cum ar fi: dinamica populației, inovația tehnologică, ciclul de 
viață al produsului/serviciului, inovația financiară etc., dar, în esență, este 
vorba despre gap-ul dinamic dintre cererea și oferta de pe o piață economică 
dată. 

2) consideră drept „contor” al procesului economic, deci implicit al 
ciclului economic, timpul de ceas (timpul calendaristic), adică un 
timp exterior, care nu este influențat de procesul măsurat. În acest 
sens, există „tipologii” ale ciclului economic pe criteriul timpului de 
ceas: cicluri anuale sau subanuale, cicluri decenale, cicluri seculare etc. 

3) consideră piața bunurilor și serviciilor ca piața economică 
fundamentală (primară), în timp ce piețele monetară, respectiv a 
muncii, sunt considerate piețe derivate. Astfel, este prezumat 
implicit faptul că atât fluxurile monetar-financiare cât și cele de 
forță de muncă urmează îndeaproape, poate cu un anumit lag sau 
lead, fluxurile reale. În cel mai bun caz, se acceptă faptul că este 
posibil ca fluxurile monetar-financiare, cel puțin, să se autonomizeze 
în raport cu fluxurile reale și astfel să apară dezechilibre care, însă, 
sunt considerate tot la nivelul gap-ului cerere–ofertă pe piața 
bunurilor și serviciilor. În acest sens, deși crizele economice din 
ultimele opt decenii indică cu totul altceva cu privire la cauzalitatea 
ciclului economic, teoria ortodoxă nu a depășit încă acest pattern 
de analiză și descriere. Un exemplu este, aici, stabilirea echilibrului 
economic intern cu ajutorul modelului IS-LM (investment-saving – 
liquidity-money), tocmai pe baza „comunicării” directe dintre piața 
economiei reale și piața economiei nominale. 

O reprezentare grafică a modului în care este înțeleasă ciclicitatea 
economică în sensul tradițional (ortodox) este dată în figura 30: 
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Figura 30. Schema abstractă a ciclicității economice ortodoxe. 

IV.1.2. Stadiul curent  

al raportului ciclu economic – criză economică 

În opinia noastră, modelelor ortodoxe privind ciclul economic li se 

poate reproșa, în principal, următoarele: 

 Despre structura ciclului economic 

Cea mai importantă problemă a ciclicității economice se referă la 

structura ei. Vom spune, de la bun început, că modelarea ortodoxă a ciclului 

economic consideră că criza economică este o parte componentă (care 

acoperă un interval temporar oarecare) a ciclului economic (vezi figura 31). 

Ei bine, în opinia noastră, criza economică nu are un asemenea statut. Cu 

alte cuvinte, criza economică nu face parte din structura ciclului economic, 

ci este, în realitate, o ruptură, o discontinuitate în acest ciclu. În plus, criza 

economică nu poate semnifica nici măcar o separare cronologică a două 

cicluri succesive. Acceptarea unui asemenea „rol”, de separare cronologică 

inter-ciclu, ar însemna să conferim și crizei economice un caracter ciclic. Or, 

bazat pe cele deja expuse anterior, criza economică nu are o frecvență 

regulată nici măcar după timpul de ceas, adică criza economică nu este… 
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ciclică. Această afirmație are o consecință deosebit de importantă din punct 

de vedere conceptual: ciclul economic constituie regula în procesul economic, 

în timp ce criza economică este o excepție, un accident. Vom afirma, chiar, 

că criza economică nu are nicio legătură cauzală cu ciclul economic, etiologia 

ei aflându-se în afara ciclicității economice, așa cum vom arăta în continuare. 

Aceasta înseamnă că o criză economică poate apărea oricând în 

economie, în orice punct de pe „traiectoria”152 ciclului economic (să ne 
amintim sintagmele ortodoxe „criză economică de supraproducție”, în care 

criza apare pe componenta ascendentă a ciclului economic, respectiv „criză 

economică de subproducție”, în care criza apare pe componenta descendentă 
a ciclului economic). Prin urmare, criza economică nu va mai trebui să joace 

niciun rol în descrierea (sau, și mai rău, în explicarea cauzală a) ciclului 
economic. Și cu atât mai puțin în gestionarea ciclului economic. Apariția 

unei crize economice reprezintă un dezastru pentru ciclul economic, care 

este perturbat, deformat, „întors”153 etc. Efectul formării unei crize în 
spațiul economic este analog celui produs în spațiul fizic de formarea unei 

găuri negre (analogia poate merge până la constatarea unui consum enorm 

de resurse economice, îndeosebi financiare, așa cum gaura neagră consumă o 
cantitate enormă de materie cosmică). 

Odată ce am eliminat criza economică din fenomenologia ciclicității 
economice, ciclul economic ar trebui să aibă următoarea formă (figura 31): 

 Despre cauzalitate în ciclul economic 

Dacă acceptăm un ciclu economic fără crize economice (să numim un 

asemenea ciclu economic „ciclu economic ajustat” – CEA), iar ciclul economic 
îl considerăm un fenomen „natural”154, atunci CEA reprezintă forma de 

mișcare a fenomenului economic (ca manifestare macroscopică a procesului 

                                                           
152

 Aici, termenul de traiectorie trebuie înțeles într-un sens nemecanicist (de 
exemplu, nu are reversibilitate, iar dacă are, aceasta este caracterizată de histerezis), mai 
degrabă ca o metaforă de care nu putem scăpa atunci când dorim descrierea unui sistem 
economic dinamic. 

153
 Vezi, mai jos, considerațiile referitoare la punctele de întoarcere care apar în 

problema pragurilor critice dintre economia reală și economia nominală. 
154

 Vom arăta, mai jos, că sistemul economic este un sistem logic viu, deci atributul 
de natural trebuie înțeles aici în sensul de necesar din punct de vedere logic. Deci, nici 
accepțiunea banală de sistem neviu și nici accepțiunea mai sofisticată de fenomen de 
echilibru (prezentă, de exemplu, în sintagme ca „rată naturală a dobânzii”, „rată naturală a 
șomajului”, preț „natural” etc.) nu sunt acceptabile în context. 
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economic). Așadar, cauzalitatea CEA constă în diferențele permanente, 

oscilante, care pot apărea între determinanții fundamentali ai ciclului 

economic. Care sunt acești determinanți fundamentali? În opinia noastră, 
ei sunt: 1) fluxurile financiare anticipate; 2) fluxurile reale curente (de bunuri și 

servicii); 3) cererea anticipată de forță de muncă; 4) cererea curentă de 
investiții directe. 

 

Figura 31. Schema abstractă a ciclicității economice ortodoxe vs ciclicitatea  

economică non-ortodoxă. 

În figura 32 se prezintă o descriere grafică a modului în care propunem 

să se înțeleagă originea (cauzalitatea) ciclicității economice (ciclului economic), 

respectiv a crizei economice. Vom face câteva comentarii: 

 principala tranzacție economică este realizată prin relația dintre 

fluxurile reale (bunuri și servicii create de economia reală) și 

fluxurile financiare (contrapartide monetare exacte ale fluxurilor 

reale). Rata de schimb la care se realizează aceste tranzacții este 

prețul mediu de tranzacționare. Prețul mediu de tranzacționare 

cuprinde inclusiv costul tranzacției, generat de căutare, de asimetria 

informațională și de selecția adversă. Vom numi această categorie 
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de tranzacții economice: tranzacții economice primare (TEP). Relația 

de cauzalitate prezentă în TEP este reprezentată în figura 32: 

 

Figura 32. Schema abstractă a generării tranzacțiilor economice primare (TEP). 

 atât ciclul economic cât și criza economică își găsesc cauzalitatea în 

relația generală dintre economia reală și economia simbolică155. 

Deosebirea esențială dintre cele două categorii de cauzalități (care a 

și justificat propunerea noastră de a scoate criza economică din 

structura ciclului economic) este aceea că, în timp ce ciclul economic 

este generat printr-un mecanism de balans, adică de oscilație a 

semnului gap-ului dintre fluxurile reale și fluxurile financiare, criza 

economică este generată de un mecanism de acumulare asimetrică, 

adică de o creștere accelerată a fluxurilor nominale în raport cu 

stocurile reale156. Distincția dintre cele două cauzalități este sintetizată 

în figura 33: 

                                                           
155

 Menținem ipoteza că piața forței de muncă (piața muncii) este o piață derivată a 

pieței bunurilor și serviciilor. 
156

 Există posibilitatea, desigur, ca un flux nominal sa fie garantat nu de un stoc real, 

ci de un flux financiar viitor (de exemplu, un credit bancar este garantat de salariu). În 

acest caz, partea din fluxul financiar total care este constituită în garanție de rambursare a 

creditului trebuie considerată, din punct de vedere conceptual, tot ca un stoc, e drept, nu 

real, ci financiar, deoarece acea parte, în principiu, nu va putea fi utilizată drept 

contrapartidă pentru fluxurile reale, ci drept sursă de rambursare a creditului bancar. 

Totuși, în cea mai mare parte a cazurilor, garanția pentru fluxurile nominale este de natura 

stocurilor reale. 
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Figura 33. Originea (cauza) ciclului economic, respectiv a crizei economice. 

 Despre cauzalitate în criza economică 
Vom dezvolta, pe scurt, cele menționate mai sus cu privire la 

cauzalitatea crizei economice. 
 așa cum am arătat deja, o criză economică se poate dezvolta, în 

cele mai multe cazuri, în mod independent de fenomenologia ciclului 
economic. Această afirmație se bazează pe două argumente: 1) un 
argument de natură teoretică: fluxurile nominale nu sunt destinate 
să acopere în mod nemijlocit o cerere de bunuri și servicii, ci sunt 
destinate să facă asta în mod mijlocit (de exemplu, prin inițierea 
unei afaceri sau prin investiții directe ori de portofoliu, care să 
furnizeze fluxurile financiare care vor constitui contrapartide la 
fluxurile reale). Chiar dacă, în unele cazuri (de exemplu, creditul de 
consum), fluxurile nominale se pot constitui în contrapartide 
nemijlocite la fluxurile reale, acestea reprezintă cazuri izolate și, în 
orice caz, nesemnificative ca pondere. Prin urmare, acest argument 
susține că, în principiu, fluxurile nominale (ca amplitudine sau 
dinamică) sunt autonome în raport cu fluxurile reale; 2) un argument 
de natură empirică: și criza economică din anii ’29 – ’33, și cea din 
anii 2007–2010 au arătat că principala cauză generativă a lor a fost 
multiplicarea enormă și rapidă a fluxurilor nominale în raport cu 
stocurile reale suport; 
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 ca urmare, criza economică se poate declanșa și dezvolta în paralel 
cu dezvoltarea ciclului economic. Se pune problema interferenței 
dintre fenomenologia ciclului economic și fenomenologia crizei 
economice. În această chestiune propunem următoarele evaluări: 
1) din punct de vedere structural, cele două fenomene sunt 
independente între ele, așa cum am spus deja mai sus, adică criza 
economică nu este parte componentă (fază, etapă etc.) a ciclului 
economic; 2) din punct de vedere strict cauzal, este posibilă 
următoarea interferență: anticiparea variației fluxurilor financiare, 
care se reflectă și în variația cererii de muncă (vezi figura 32) și care, 
în cele din urmă, conduce la variația cererii curente de investiții, 
generează variația fluxurilor nominale (de exemplu, creșterea cererii 
de credite bancare, dar se pot identifica influențe și în variația 
curentă a inflației, a ratei dobânzii bancare sau a cursului de 
schimb). Așadar, nu excludem o anumită interferență cauzală între 
fenomenologia ciclului economic și cea a crizei economice, dar ea 
nu este, în cele mai multe cazuri, decisivă, ci complementară 
cinematicii autonome a fluxurilor nominale; 3) din punct de vedere 
funcțional, vom accepta, însă, o interferență masivă între cele 
două fenomene. Declanșarea crizei economice, care se referă la 
începutul unei multiplicări accelerate a volumului fluxurilor 
nominale în raport cu volumul stocurilor reale, va afecta, atât în 
mod curent, cât și prin formarea de anticipații, forma și viteza de 
mișcare a sistemului economic pe traiectoria ciclului economic. De 
fapt, apariția unei crize economice poate modifica destul de 
radical fenomenologia ciclului economic157. 

 Despre măsurare în ciclul economic 
În acest punct vom introduce cea de-a doua sugestie a noastră de 

revedere a teoriei ciclicității economice (prima fiind aceea de separare 
cauzală și structurală a crizei economice de ciclul economic). În opinia 
noastră, măsurarea (contorizarea) ciclului economic prin intermediul 
timpului de ceas este incorectă. Procesul economic dezvoltă propriul tact 
de desfășurare a acțiunii de tip economic. Sugerăm că, de fapt, nu există 
ciclu economic decât din perspectiva timpului de ceas, în timp ce, din 
                                                           

157
 Ne vom referi, într-un mod mai detaliat, la acest aspect, atunci când vom propune un 

set de praguri critice la care criza economică poate interveni în ciclul economic. 
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perspectiva timpului economic158 cinematica sistemului economic este 
liniară159. În figura 34 încercăm să arătăm grafic cum anume apare ciclicitatea 
economică prin operarea timpului de ceas în locul timpului economic: 

 

Figura 34. Liniarizarea ciclului economic prin utilizarea timpului economic 
în locul timpului de ceas. 

Următorul pas teoretic care ar putea fi făcut este de a defini cuanta 
de acțiune economică (CAE) și de a asocia o asemenea cuantă fiecărei 
unități de timp economic (UTE). Pe această bază, se pot introduce accelerările 
de timp economic în raport cu timpul de ceas pur și simplu prin acceptarea 

                                                           
158

 Așa cum a rezultat, sperăm, deja, timpul economic este rezultanta operării celor 

trei categorii de timp (contoare) din procesul economic: timpul de ceas (timpul natural), timpul 

instituțional (introdus de normele care reglementează acțiunea economică), timpul psihologic 

(introdus de prezența subiectului în procesul economic, ceea ce generează anticipații și 

interese). 
159

 Această concluzie s-ar putea dovedi deosebit de importantă din perspectiva 

necesității asigurării simplității epistemologice nu numai în ceea ce privește teoria ciclicității 

economice, dar și în ceea ce privește metodologia și tehnologia de tratare a acestui fenomen. 
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faptului că se produc mai multe CAE în aceeași unitate de timp de ceas. 
Cum acest lucru este imposibil, odată ce am definit CAE ca fiind cantitatea 
de acțiune economică ce se poate produce în UTE, rezultă că singurul mod 
în care se poate accepta producerea mai multor CAE în aceeași unitate de 
timp de ceas este acceptarea producerii mai multor UTE în aceeași unitate 
de timp de ceas, adică de a accepta accelerări ale timpului economic în 
raport cu timpul de ceas (sub aspectul tactului). Desigur, pe această bază se 
poate introduce conjectura următoare: tactul timpului economic este direct 
proporțional cu intensitatea procesului economic, care, la rândul său, este 
direct proporțională cu densitatea spațiului economic. Distincția dintre 
spațiul fizic (asociat cu timpul de ceas) și spațiul economic (asociat cu 
timpul economic) poate conduce la ideea unui continuum spațiu-timp 
economic (CSTE). Într-un CSTE atât spațiul cât și timpul proprii depind de 
procesul economic, deci nu mai sunt autonome în raport cu acesta. Pe 
această bază se pot construi „geodezicele” economice, adică „drumurile” 
minime de desfășurare a acțiunii economice (producție, distribuție, 
consum, economisire etc.), pe baza principiului minimei acțiuni din natură 
(principiul Maupertuis). În acest sens, în studiile următoare intenționăm să 
dezvoltăm această sugestie a CSTE, așa încât să putem ajusta teoria 
ciclicității economice în consecință. 

IV.1.3. Modelul CSTE  al ciclului economic.  
Unele sugestii 

Toate cele de mai sus ne permit, acum, o sinteză a ceea ce dorim să 
propunem cu privire la o nouă viziune asupra teoriei și metodologiei ciclului 
economic și, corelativ, asupra teoriei și metodologiei crizei economice. 
Propunerea noastră constă, în esență, în următoarele: 

În primul rând, criza economică trebuie considerată un fenomen distinct 
de ciclul economic, având propria cauzalitate, deși cu anumite interferențe 
de natură cauzală și, mai ales, de natură funcțională, cu ciclul economic.  
Criza economică nu este un fenomen periodic, nu are o ciclicitate inerentă. 
Cauza crizei economice este creșterea autonomă a fluxurilor nominale în 
raport cu stocurile reale, pe bază de  multiplicatori puternic supraunitari și 
la viteze mari. Criza economică poate, însă, perturba grav ciclul economic, 
atunci când apare, dar sunt posibile cicluri economice pe parcursul cărora 
să nu se producă nicio criză economică. 
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În al doilea rând, ciclul economic ajustat (CEA), adică ciclul economic 
în care nu avem drept componentă structurală criza economică, reprezintă 
o oscilație relativ simetrică față de un trend, trend care are, în actuala 
cultură economică dominantă, o tendință crescătoare160. Acest trend sau 
traiectorie structurală este dată de succesiunea punctelor de inflexiune ale 
curbei care descrie, în plan bidimensional, ciclul economic. 

În al treilea rând, considerăm că poate exista o ciclicitate de ordinul 2161, 
ciclicitate dată de evoluția trendului ciclului economic de ordinul 1 (ciclul 
economic primar). Cu privire la ciclicitatea de ordinul 2, vom face următoarele 
precizări: 

a. ciclicitatea de ordinul 2 are traiectoria descrisă de curba care 
unește punctele de inflexiune ale ciclicității de ordinul 1; de 
menționat faptul că, în toate cazurile în care într-o ciclicitate de 
ordinul 1 nu se produc crize economice, distribuția în timpul de 
ceas a punctelor de inflexiune ale ciclicității de ordinul 1 este 
„netedă”, în sensul că urmează îndeaproape rata de creștere a 
dimensiunii activității economice (de exemplu, a PIB); 

b. spre deosebire de ciclicitatea de ordinul 1, această ciclicitate cuprinde, 
ca element component structural, criza economică; așadar, ciclicitatea 
de ordinul 2 va putea influența ciclicitatea de ordinul 1 în sensul că 
perturbările pe care criza economică le aduce la nivelul plasării 
punctelor de inflexiune ale ciclicității de ordinul 1 determină noile 
coordonate, în timpul de ceas, ale acestei din urmă ciclicități; o 
imagine sinoptică a interferenței dintre ciclicitatea de ordinul 1 și 
ciclicitatea de ordinul 2 este prezentată în figura 35. Se poate 
observa, din analiza mecanismului descris în figură, cum ciclul 
economic secundar joacă un rol de pilot162 pentru ciclul economic 
primar. 

                                                           
160

 Pe principii de sustenabilitate, vom putea accepta, după părerea noastră, și trenduri 
descrescătoare, pe măsură ce omenirea va trece de la paradigma optimalității (dominantă 
în acest moment și generatoare cauzală a procesului de globalizare financiară și economică) la 
paradigma sustenabilității. În acest context, devine perfect posibilă (sau poate chiar 
necesară) o teorie a… descreșterii economice sustenabile. 

161
 Prin dezvoltarea unei sugestii a lui Kuznets privind ciclul economic secundar, dar 

dintr-o altă perspectivă. 
162

 Practic, ciclul economic secundar construiește, în permanență (prin integrarea 
efectelor crizelor economice care se produc la diferite momente de timp), pattern-ul de 
configurare a următorului ciclu economic de ordinul 1. 
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Figura 35. Interferența dintre ciclul economic de ordinul 1  

și ciclul economic de ordinul 2. 

În al patrulea rând, considerăm că atât ciclul economic ajustat (CEA) 
cât și criza economică trebuie cuantificate/măsurate și evaluate în timpul 
specific, propriu, introdus mai sus: timpul economic. Pe baza imposibilității 
ca o cuantă de acțiune economică să „ocupe” mai mult de o unitate de 
timp economic, tragem concluzia că ciclul economic măsurat cu timpul de 
ceas prezintă faze de creștere, respectiv de descreștere, după cum timpul 
economic este accelerat, respectiv decelerat în raport cu timpul de ceas. 
De fapt, conform timpului economic, nu se produc nici faze de creștere, nici 
faze de descreștere, doar că activitatea economică se intensifică, respectiv 
se des-intensifică. În mod analog, vom considera că o activitate economică 
intensificată generează un spațiu economic mai dens, iar o activitate 
economică dez-intensificată generează un spațiu economic mai rarefiat. 
Așadar, variația densității spațiului economic este echivalentă cu accelerarea 
timpului economic și invers. În context, considerăm că ar trebui să vorbim 
de un continuum spațiu–timp economic CSTE), iar toate traiectoriile pe care le 
asociem ciclurilor economice să fie considerate, de fapt, ca geodezice ale 
acestui CSTE. Pe baza raționalității economice, vom admite, așadar, că 
activitatea economică descrie cicluri economice (măsurate prin dimensiunea 
activității economice) care, pur și simplu, urmează aceste geodezice 
economice163. Utilitatea, atât conceptuală, cât și metodologică, a introducerii 

                                                           
163

 Desigur, aceasta este doar o sugestie (bazată, în mare parte, pe intuiție). Partea 
formală abia urmează a fi construită. Problema principală care se pune în acest punct este 
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CSTE în descrierea procesului economic este, chiar, mult mai importantă 
atunci când discutăm despre criza economică. Autonomia formării fluxurilor 
nominale în raport cu stocurile reale face ca accelerarea timpului economic 
în fenomenologia fluxurilor nominale să fie imensă în raport cu timpul de 
ceas164.  

În al cincilea rând, așa cum am văzut anterior, continuum-ul spațiu–
timp economic este generat de prezența subiectului economic în procesul 
economic supus ciclicității, ceea ce introduce cel de-al treilea timp în 
ecuație: timpul psihologic, alături de timpul de ceas, respectiv de timpul 
instituțional. Eliminarea subiectului economic din modelarea procesului 
economic (moștenire a analogiei greșite a științei economice cu fizica165) a fost 
una dintre erorile epistemologice majore în dezvoltarea științei economice. 
Prezența subiectului în procesul economic face ca sistemul economic să 
devină ceea ce putem numi un sistem viu logic. În raport cu sistemul standard, 
un sistem viu logic are două atribute suplimentare: a) disipativitatea 
(capacitatea de a-și menține sau reduce entropia) și b) redundanța structurală 
și funcțională (principii de replicare a structurilor/ funcțiilor care „cad”). 
Ambele atribute sunt generate de prezența subiectului. Așadar, ciclul economic 
ar trebui studiat în cadrul paradigmei sistemului logic viu. În cadrul acestei 
paradigme, timpul economic se va cupla cu cele două atribute de suficiență 
menționate, iar modelul ciclului economic va fi unul cu totul diferit de cazul 
ortodox. Sisteme logic vii există și în natura vie non-umană, dar, cu predilecție, 
acest tip de sisteme se manifestă în sistemele în care este prezent omul, ca 

                                                                                                                                                    
următoarea: mai este oare nevoie de modele de optimizare economică, dacă traiectoria 
procesului economic este „obligată” să urmeze geodezica economică? Răspunsul nostru 
este, aici, unul negativ: modelarea economică va trebui să renunțe la optimizare, iar 
aceasta este echivalent cu trecerea de la paradigma optimalității (curentă azi, împreună cu 
corolarul său metodologic: modelul homo oeconomicus) la paradigma sustenabilității. 
Despre aceste aspecte mai generale ale epistemologiei și metodologiei economice vom 
face, în acest studiu, doar mențiuni succinte. 

164
 Un exemplu la îndemână este chiar analiza empirică a crizei economice din perioada 

2007–2010. Atât explozia derivativelor financiare, pe de o parte, cât și succesiunea 
asigurări/reasigurări ale creditelor bancare (cu hazardul moral imens generat) au multiplicat 
enorm valoarea fluxurilor nominale în raport cu valoarea stocurilor reale, ceea ce este 
echivalent, cum am arătat mai sus, cu o enormă accelerare a timpului economic în raport 
cu timpul de ceas sau, ceea ce este echivalent, cu o enormă creștere a densității spațiului 
economic nominal. 

165
 Vezi și actualele dezvoltări ale unui hibrid foarte periculos din punct de vedere 

epistemologic: econofizica. 
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individ sau ca grup social. Mai mult decât atât, dacă la sistemul logic viu 
adăugăm alte două atribute suplimentare: a) existența exclusivă a hiperci-
clurilor (orice output al unui subsistem este input integral al altui subsistem 
sau al unui alt sistem din mediul sistemului în cauză); b) dominanța 
anticiclicității (orice feed-back pozitiv este înfășurat de un feed-back 
negativ), atunci obținem un „dispozitiv instituțional” extrem de important: 
sistemul sustenabil. Așadar, în cadrul paradigmatic cel mai larg (și cel mai 
adecvat, după părerea noastră), ciclul economic ar trebui evaluat (descris, 
explicat, prognozat etc.) în contextul sistemului economic sustenabil. De 
altfel, propunerea de eliminare a crizei economice din structura ciclului 
economic este menită tocmai să confere ciclului economic proprietăți de 
sustenabilitate. În acest context, criza economică este un eveniment 
extraordinar, neperiodic, care vine să scoată ciclul economic din tunelul său 
de oscilație, adică din tunelul său de sustenabilitate (vezi figura 35). De fapt, 
intervenția unei crize economice perturbă ciclul economic, mută punctele 
de inflexiune ale acestuia (ca și punctele de minim, respectiv de maxim ale 
ciclului), creând, așa cum am arătat, ciclul economic de ordinul 2 (ciclul 
economic secundar).  

Modelul CSTE al ciclului economic implică următoarele consecințe 
logice fundamentale: 

a. separarea cauzalității generative a ciclului economic de cauzalitatea 
generativă a crizei economice. Ciclul economic, respectiv criza 
economică reprezintă două „animale fenomenale” distincte, în 
ciuda unor asemănări superficiale: în timp ce ciclul economic este 
generat de gradienți (gap-uri cantitative sau gap-uri de dinamică) 
între fluxurile economice reale și fluxurile financiare de contrapartidă 
la fluxurile economice reale, criza economică este generată de 
gradienți (gap-uri cantitative sau de dinamică) între stocurile reale 
și fluxurile nominale; 

b. mecanismele (fie ele referitoare la ciclul economic, fie referitoare la 
criza economică) conduse de gradienți de amplitudine (gap-uri 
cantitative) sunt diferite, atât ca „anatomie”, cât și ca „fiziologie”, 
de cele conduse de gradienți de viteză (gap-uri de dinamică); 

c.  timpul de ceas este impropriu pentru cuantificarea/măsurarea 
procesului economic în general, deci, și a ciclului economic, respectiv a 
crizei economice; timpul propriu pentru această cuantificare/ 
măsurare este timpul economic, care este o rezultantă a celor trei 
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categorii de contoare care sunt asociate procesului economic: 
timpul de ceas, timpul instituțional, timpul psihologic; 

d. „decretarea” conținutului de activitate economică a unei unități de 
timp economic ca reprezentând întotdeauna o cuantă de acțiune 
economică166 permite extragerea unei concluzii pe care o considerăm 
crucială în demersul nostru: procesul economic este, de fapt, liniar. 

Neliniaritatea lui, care se transmite în alura ciclului economic, este 
generată de accelerarea timpului economic în raport cu timpul de 
ceas. Aceleași considerații sunt valabile și pentru evaluarea 
fenomenologiei crizei economice; în mod analog, spațiul economic 
este „deformat” în raport cu spațiul fizic: el este mai dens decât 
spațiul fizic asociat atunci când timpul economic este accelerat în 
raport cu timpul de ceas, respectiv este mai rarefiat decât spațiul 
fizic asociat atunci când timpul economic este decelerat în raport cu 
timpul de ceas. Acest continuum spațiu–timp economic generează 
geodezicele pe care se „mișcă” procesul economic (de fapt, nu avem 
cicluri economice decât dacă măsurăm procesul economic cu timpul 
de ceas; dacă l-am măsura cu timpul economic, am vedea că traiectoria 
procesului economic urmează, pur și simplu, geodezica economică)167; 

e. reintroducerea subiectului economic în procesul economic, inclusiv 
în ciclul economic, creează condițiile epistemologice pentru utilizarea 
paradigmei sistemelor logic vii (sau, mai larg, a sistemelor sustenabile) 
pentru descrierea, explicarea și prognoza ciclului economic, respectiv 
a crizei economice. Cele patru ingrediente pe care le propunem 
pentru o nouă viziune asupra ciclului economic (eliminarea crizei 
economice din structura ciclului economic, utilizarea continuum-ului 
spațiu–timp economic, introducerea ciclului economic secundar, 
introducerea paradigmei sistemelor logic vii, respectiv a sistemelor 
sustenabile) ar putea aduce, în opinia noastră, contribuții utile la 
refundamentarea teoriei ciclului economic în actualele condiții ale 
globalizării. 

 

                                                           
166

 Definirea cuantei de acțiune economică rămâne una dintre problemele cele mai 
fundamentale (de fapt, problema-cheie) a modelului CSTE al ciclului economic, respectiv al 
crizei financiare/economice. 

167
 O geodezică este întotdeauna o dreaptă. În orice caz, observatorul unei geodezici 

în spaţiul în care se află el însuşi, o percepe întotdeauna ca pe dreaptă. 
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CAPITOLUL V. MĂSURAREA POZIȚIEI CICLICE A ECONOMIEI 

V.1. CONCEPTUL DE POZIȚIE CICLICĂ A ECONOMIEI 

Prin poziție ciclică a economiei înțelegem punctul168 în care, la un 
moment dat, se află un sistem economic pe ciclul său economic. În legătură cu 
poziția ciclică a economiei, ne propunem să încercăm elucidarea următoarelor 
chestiuni: a) când spunem sistem economic, înțelegem economia reală, 
economia nominală sau economia națională ca agregat?; b) poziția ciclică 
se referă la un moment dat (adică este „datată”) sau se referă la un interval 
de timp?; c) în legătură cu problema imediat anterioară, poziția ciclică se 
referă la o stare sau la o propensiune a sistemului economic în cauză?;  
d) cum s-ar putea defini conceptul de poziție ciclică a economiei?; e) care ar fi 
utilitatea (teoretică și practică) a conceptului (și al indicatorului de măsurare 
asociat) de poziție ciclică a economiei? 

(a) Ce se înțelege prin sistem economic din perspectiva poziției ciclice 
a economiei? 

Așa cum am arătat deja anterior, activitatea economică are două mari 
componente: 1) o componentă reală; 2) o componentă nominală. Întrucât 
componenta nominală este o componentă dependentă de suportul economic 
real169, părerea noastră este că, din perspectiva poziției ciclice, va trebui să 
înțelegem prin sistem economic tocmai componenta reală a economiei. În 
același timp, autonomizarea inerentă a fluxurilor și stocurilor economice 
nominale în raport cu fluxurile și stocurile economice reale conduce la 
desincronizări accentuate170 între cele două componente ale procesului 
                                                           

168
 Evident, o poziție mai realistă a economiștilor ar fi, în această materie, să se 

mulțumească cu un interval și să nu pretindă neapărat un punct, dar aceasta este o 

chestiune mai degrabă metodologică decât conceptuală. 
169

 Orice titlu valoric nominal are, la origine, o valoare monetară egală cu valoarea 

monetară a suportului economic real care îl generează. Autonomizarea titlului nominal în 

raport cu suportul economic real este, de altfel, „sediul” crizelor financiare (de fapt, nominale, 

riguros vorbind) din economie. 
170

 Apariția bulelor financiare (de fapt, riguros vorbind, a bulelor nominale) 

reprezintă efectul unui grad extrem (care este de natură instabilă) al acestei autonomizări. 
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economic. Din punct de vedere pur metodologic, s-ar putea evidenția o 
ciclicitate economică reală diferită de ciclicitatea economică nominală171, 
iar cele două tipuri de ciclicitate interacționează influențându-se reciproc. 
Totuși, dependența economiei reale față de economia nominală este cu 
mult mai mică decât relația de dependență inversă, așa încât, din punct de 
vedere teoretic, vom accepta că poziția ciclică a sistemului economic este dată 
de poziția ciclică a componentei reale a acelui sistem economic (figura 36).  

 

 

Figura 36. Poziția ciclică este dată de observarea/măsurarea dinamicii economiei reale. 

(b) Moment sau interval de timp al poziției ciclice? 
Această întrebare are semnificație din mai multe motive: 1) măsurarea 

economică (respectiv înregistrarea acestei măsurări) nu se face în mod 
continuu, ci la intervale discrete de timp. Această caracteristică ar pleda 
pentru considerarea poziției ciclice ca referindu-se la un moment dat de 
timp. Pe de altă parte, atât erorile de observare/măsurare (inerente și 
acceptate în statistica economică), cât și interesul analizei economice 
pledează pentru considerarea unei perioade de timp relevante pentru care 
să se stabilească poziția ciclică a unui sistem economic. De exemplu, 

                                                           
171

 Aici jocul de anticipații (unele dintre ele reciproce) ar fi foarte interesant de 
studiat. S-ar putea pune, chiar, întrebarea: oare nu cumva între economia reală și 
economia nominală apare un tip sui generis de duopol, cu funcții de reacție specifice? 
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fluctuații accidentale, conjuncturale și, de multe ori, singulare ar putea da 
valori nereale privind poziția ciclică a sistemului economic evaluat, în timp 
ce observarea procesului economic în cauză pe o anumită perioadă de timp 
ar putea elimina fluctuațiile non-persistente. În acest context, în opinia 
noastră, poziția ciclică trebuie asignată unui interval de timp, și nu unui 
moment dat, punctual (figura 37). 

 

 

Figura 37. Poziția ciclică este dată de observarea/măsurarea pe un interval de timp. 

Problema lungimii intervalului pe care ar trebui să se observe/măsoare 
dinamica sistemului economic pentru a-i stabili poziția ciclică este o 
chestiune de metodologie și nu una teoretică. În această problemă vom 
face, ulterior, considerațiile care se impun. 

(c) Poziție ciclică de tip stare sau de tip propensiune? 
Considerațiile prezentate la paragraful imediat anterior conduc la o 

problemă mai profundă: ce dorim să măsurăm prin măsurarea poziției 
ciclice a unui sistem economic: starea172 sa sau propensiunea sa? În primul 
rând, să spunem că deşi măsurarea se face nu doar la un moment dat, ci pe 
un interval de timp173 încă nu înseamnă că măsurăm altceva decât starea 

                                                           
172

 Din punct de vedere tehnic, ar fi vorba, în acest caz, de identificarea unui punct 
în spațiul fazelor acelui sistem. 

173
 Modalitatea cea mai simplă de a trece de la moment la interval este să se 

efectueze două măsurători, la capetele intervalului considerat. 
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sistemului, deoarece putem spune că măsurăm starea sistemului în două 
momente de timp. Oare măsurarea poziționării unui sistem în două puncte de 
pe traiectoria sa ne va permite să tragem concluzii cu privire la propensiunea 
sa? Chestiunea nu e simplă, deoarece este posibil ca una dintre măsurători 
sau chiar ambele măsurători efectuate să reprezinte evenimente singulare 
sau nereprezentative174. Considerăm că măsurarea sistemului economic în 
cele două puncte trebuie făcută cu respectarea următoarelor condiții 
obligatorii175: 

1. traiectoria sistemului economic este relativ netedă pe intervalul la 
capetele căruia se efectuează măsurările176; 

2. metodologia de calcul al indicatorilor aleși pentru stabilirea poziției 
ciclice a rămas neschimbată între cele două momente177; 

O ultimă întrebare se poate pune aici: dacă este importantă 
identificarea propensiunii sistemului economic care face obiectul evaluării, 
atunci această propensiune la ce se referă? Din punct de vedere conceptual, 
desigur că propensiune înseamnă „înclinația” cinematică a sistemului economic. 
Dacă dinamica178 sistemului economic poate fi reprezentată într-un sistem 
                                                           

174
 Să presupunem că s-au făcut două măsurători asupra economiei naționale a 

României (deocamdată nu am introdus indicatorul sau indicatorii care se „califică” pentru 
aceste măsurători), una în august 2008 și alta în august 2009. Cum știm, în acest interval 
au pătruns în România efectele crizei financiare declanșate în SUA în august 2007, deci 
cele două măsurători vor da rezultate extrem de diferite, fără nicio continuitate procesuală 
între ele.  

175
 Sau condiții de suficiență a semnificativității măsurării. 

176
 Din punct de vedere matematic, înțelegem prin traiectorie netedă traiectoria 

care este graficul unei funcții de timp continue (limitele laterale ale funcției există în orice 
punct din domeniul său de definiție și sunt egale cu valorile funcției în punctele respective). 

177
 Sau, dacă s-a modificat, este posibilă ajustarea rezultatelor măsurătorilor în așa 

fel încât să se elimine efectul dat de modificările metodologice (de exemplu, modificarea 
structurii coșului de bunuri și servicii pe baza căruia se determină indicele prețurilor 
bunurilor de consum – în acest caz, ar trebui să se reconstruiască același coș pentru cele 
două momente în care se efectuează măsurările). 

178
 Reamintim cititorului că există o deosebire fundamentală între cinematica și 

dinamica unui sistem economic (de fapt, a unui sistem sau obiect în general): în timp ce 
cinematica se referă la mișcarea în sine a sistemului sau obiectului (aici este vorba despre 
mișcare în general, nu doar despre o mișcare de tip spațial – de exemplu, creșterea este 
un tip de mișcare), dinamica se referă la cauzalitatea implicată de mișcarea sistemului sau 
obiectului. Riguros vorbind, în acest studiu ne interesează exclusiv cinematica sistemului 
economic și nu dinamica sa, deși, prin abuz de limbaj, vom utiliza termenul mai familiar de 
dinamică în locul celui corect de cinematică. 
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de două axe de coordonate carteziene (pe abscisă măsurând timpul – 
considerat o mulțime discretă –, iar pe ordonată măsurând valoarea 
indicatorului ales pentru semnificarea poziției ciclice – deocamdată 
neidentificat), atunci definiția propensiunii se poate reformula astfel: 
valoarea tangentei la curba care reprezintă funcția care corelează variabila 
dependentă „indicatorul de măsurare a poziției ciclice”, 𝑦, cu variabila 
independentă, reprezentată de timp, 𝑡, adică  𝑦 = 𝑓(𝑡). Desigur, această 
funcție poate avea forme analitice diverse (pe care le ignorăm, pentru 
moment), dar câteva precizări trebuie neapărat făcute aici: 

 𝑓(𝑡) nu exprimă vreo cauzalitate, ci este o simplă descriere 

fenomenologică179 (valoarea indicatorului de măsurare a poziției 

ciclice se modifică o dată cu trecerea timpului, deseori chiar într-un 

mod care prezintă o anumită coerență ori predictibilitate, dar în 

niciun caz modificarea indicatorului nu este efectul trecerii 

timpului; timpul funcționează aici ca un simplu contor de ordonare 

a mulțimilor de perechi (𝑡𝑖, 𝑦𝑖), cu 𝑖 ∈ 𝐼 = [𝑎, 𝑏],  unde 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑁∗); 

 𝑓(𝑡) este continuă și diferențiabilă în orice punct pentru care se 

poate defini un moment de timp. 

În acest context, considerăm că prin propensiune trebuie să înțelegem 

direcția și intensitatea cu care se produce dinamica sistemului economic 

analizat, pe intervalul luat în considerare. Cum am spus mai sus, direcția 

spre care se îndreaptă sistemul economic poate fi determinată cu ajutorul 

unui calcul simplu bazat pe cele două măsurători. Astfel, fie două momente 

de timp, 𝑡1 și 𝑡2, în care se fac măsurători și fie valorile corespunzătoare 

obținute în urma măsurătorilor: 𝑦1 = 𝑓(𝑡1), respectiv 𝑦2 = 𝑓(𝑡2). Atunci 

direcția spre care se îndreaptă sistemul economic, notată 𝑑(𝑡1, 𝑡2), se va 

determina astfel: 𝑑(𝑡1, 𝑡2) =
∆𝑦

∆𝑡
=
𝑦2−𝑦1

𝑡2−𝑡1
=
𝑓(𝑡2)−𝑓(𝑡1)

𝑡2−𝑡1

180. Dacă  𝑑(𝑡1, 𝑡2) >

0 avem o tendință de creștere, dacă 𝑑(𝑡1, 𝑡2) < 0 avem o tendință de 

scădere, iar dacă 𝑑(𝑡1, 𝑡2) = 0 avem o tendință de stagnare a sistemului 

economic măsurat. Aceasta este evaluarea de tipul direcției. Ce putem 

spune despre măsurarea de tipul intensității? Aici va trebui să luăm în 

considerare însăși valoarea numerică a lui 𝑑(𝑡1, 𝑡2). Cu cât mărimea 

                                                           
179

 Nici măcar despre corelație statistică nu poate fi vorba aici. 
180

 Pentru cazul continuu, vom avea 𝑑(𝑡1, 𝑡2) = lim𝑡2→𝑡1
𝑓(𝑡2)−𝑓(𝑡1)

𝑡2−𝑡1
 = 𝑓(1)(𝑡). 
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absolută (modulul: |𝑑(𝑡1, 𝑡2)|) a lui 𝑑(𝑡1, 𝑡2) este mai mare, cu atât 

intensitatea propensiunii sistemului economic este mai mare.  

(d) Ce este poziția ciclică a unui sistem economic? 
Pentru a formula un punct de vedere la această întrebare, vom 

discuta mai întâi o chestiune de fond. Prin imitarea rezultatelor obținute în 
mecanică, economia consideră că ciclul economic este un fel de spațiu 
absolut prin care se mișcă obiectele, în speță sistemele economice, așa 
încât, la un moment dat (sau pe un interval dat), se poate spune, pe baza 
unei teorii sau/și metodologii acceptate, în ce punct de pe traiectoria care 
descrie ciclul economic se află un anumit sistem economic, de exemplu o 
economie națională. Acest caracter absolut, de cadru imuabil, al ciclului 
economic a generat unele dintre cele mai mari erori de analiză și de teorie 
economică181. Cu alte cuvinte, în mod curent și aproape generalizat, se 
consideră că sistemele economice (mai exact, procesele economice) sunt 
„scufundate” în acest „spațiu” numit ciclu economic, care asigură precizarea, 
ori de câte ori este „interogat”, cu privire la locul (sau zona) în care se află  
un sistem economic pe traiectoria ciclică respectivă. În realitate, la fel ca în 
mecanică182, ciclul economic însuși nu este decât o formă de manifestare 
cinematică a sistemului economic. Până la urmă, dacă dorim să continuăm 
analogia metaforică cu teoria relativității generalizate, ciclul economic nu 
reprezintă altceva decât o „curbură” sui-generis a traiectoriei pe care se 
derulează procesul economic. Pe baza celor anterioare, putem afirma, în 
acest punct, că poziția ciclică a unui sistem (sau proces, sau obiect) 
economic nu este altceva decât valoarea numerică a propensiunii sale. 
Această valoare numerică ne dă forma ciclului economic cu care avem de-a 
face și nu invers. Procesul economic nu urmează o traiectorie impusă 
exogen de un ipotetic „eter” economic, cu numele de ciclu economic, ci 
procesul economic însuși generează, prin propria cinematică, traiectoria pe 
care o numim, dintr-o comoditate terminologică, ciclu economic183. Totuși, 
asupra unui singur lucru vom mai face câteva considerații. S-ar putea 

                                                           
181

 Să ne amintim doar faimoasele clasificări ale ciclului economic: anual, decenal, 
secular etc. 

182
 Cum știm, mecanica relativistă generalizată a pus la locul său spațiul fizic, care nu 

este altceva decât o manifestare specifică a obiectelor fizice. 
183

 Problematica ciclului economic în sine este o chestiune extrem de problematică, 
dar ea nu face obiectului studiului de față, așa încât nu dezvoltăm mai mult discuția pe 
această temă. 
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obiecta, la cele de mai sus, că sistemele economice de nivel micro sunt, 
într-un fel, „atrase” pe traiectorii ciclice care nu sunt generate de 
cinematica proprie, ci de sisteme economice în care ele sunt sub-sisteme 
(de exemplu, o economie națională dintr-un stat membru al Uniunii 
Europene va urma o traiectorie dependentă, mai  mult sau mai puțin, de 
traiectoria generată de ansamblul celor 28 de economii naționale din 
Uniune). În acest caz, pare că poziția ciclică a sistemului economic național 
este condiționată, în mod exogen, de ciclul economic supra-determinant al 
sistemului economic integrat european. În legătură cu această posibilă 
obiecție, răspunsul nostru este următorul: sistemul economic național va 
genera, așa cum am admis mai devreme, propria ciclicitate, dar aceasta va 
fi o rezultantă între ciclicitățile generate de celelalte 27 de sisteme 
economice naționale și propria ciclicitate (dacă eu împing un munte cu un 
deget, desigur că muntele se va deplasa, în conformitate cu legile dinamice 
stabilite de mecanică, deși această deplasare este imperceptibilă într-un 
grad foarte ridicat, din cauza raportului extrem de mic între momentul 
inerțial al degetului meu și momentul inerțial al muntelui). Reiterăm, 
așadar, poziția noastră în raport cu definirea poziției ciclice a unui sistem 
economic, în sensul că aceasta este reprezentată de valoarea numerică a 
propensiunii sale. 

(e) Semnificația teoretică și practică a conceptului de poziție ciclică 
Semnificația teoretică a conceptului de poziție ciclică constă în 

lămurirea caracterului activ sau pasiv al procesului economic (sau 
sistemului economic) în raport cu cadrul macroscopic de observare și 
cuantificare a parametrilor săi. Faptul că nu există o ciclicitate economică 
abstractă (eventual de diferite tipuri, cu diferite perioade etc.), ci 
ciclicitatea economică este pur și simplu ceea ce se întâmplă cu procesul 
(sau sistemul) economic în cauză, poate fi de un real folos în teoretizarea 
viitoare asupra problematicii ciclicității în economie184. Părerea noastră 
este că, din punct de vedere epistemologic, s-a făcut greșeala de a se 

                                                           
184

 Nu insistăm aici, deși ar merita, poate, asupra faptului că nici măcar nu este 
vorba despre o ciclicitate propriu-zisă: procesul economic „ciclic” nu se reia niciodată la 
aceleași valori ale parametrilor de măsurare (se vorbește, chiar, despre o ciclicitate de tip 
spiral sau despre o spirală ciclică în economie, fie că direcția este crescătoare, fie că este 
descrescătoare). În plus, ce facem cu problema depresiunii (a stagnării „non-ciclice”, fie la 
plafon, fie la podea, a procesului economic)? Cum intră depresiunea în caracterul ciclic al 
procesului economic? 
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analiza ciclicitatea doar din punct de vedere cinematic. Evaluarea pur 
cinematică a procesului economic a condus la teoretizarea unui ciclu 
economic independent, oarecum, de procesul economic, inversându-se pur 
și simplu, relația de cauzalitate: de fapt, nu ciclul economic generează 
cinematica sistemului economic, ci cinematica sistemului economic generează 
ciclul economic. O rezolvare a problemei este aceea de a se combina analiza 
cinematică cu analiza dinamică (cu cauzalitatea) a procesului economic, 
pentru a se a extrage concluzii corecte asupra semnificației poziției ciclice a 
unui sistem economic. 

Semnificația practică a conceptului de poziție ciclică este mult mai 
relevantă. Această semnificație constă, cel puțin, în următoarele: 

 creează fundamentele proiectării măsurilor de politică economică 
de ajustare, fie pentru a încuraja tendința (propensiunea) identificată 
prin cuantificarea poziției ciclice, fie pentru a o inhiba; 

 îmbunătățesc condițiile de predictibilitate a mediului de afaceri185, 
îndeosebi la nivelul actorilor economici agregați (ofertanți de bunuri 
și servicii, bănci etc.); 

 creează premise mai bune pentru formarea anticipațiilor (pozitive sau 
negative), îndeosebi la actorii economici non-agregați (consumatori, 
ofertanți de forță de muncă etc.); 

 creează premisele limitării proceselor prociclice la nivelul sectorului 
privat (dar, deseori, și la nivelul sectorului de stat186). 

V.2. ASUPRA MĂSURĂRII POZIȚIEI CICLICE 

Definirea conceptului și semnificației poziției ciclice reprezintă o 
condiție necesară, dar nu și suficientă pentru operaționalizarea acestui 
concept în practica economică. Este nevoie și de măsurarea poziției 
ciclice187. În cele ce urmează, vom propune un indicator de măsurare a 
poziției ciclice, astfel cum a fost aceasta asumată mai sus. 
                                                           

185
 Privind așa-numitul business cycle. 

186
 Cum se știe, sectorul de stat cuprinde: a) sectorul public; b) domeniul privat al 

statului. 
187

 Nu dezvoltăm aici o dezbatere privind distincția dintre măsurare și cuantificare, 

deși această distincție poate avea relevanța ei în alte contexte. Pentru necesitățile 

studiului de față le considerăm sinonime. 
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V.2.1. Preambul (enunțarea ipotezei) 

Necesitatea practică, evocată mai sus, a condus economiștii (analiști, 
teoreticieni sau practicieni) la desfășurarea unui efort considerabil privind 
stabilirea și cuantificarea unui indicator macroeconomic care să măsoare 
poziția ciclică a economiei. Din păcate, aceste eforturi nu s-au soldat, în 
opinia noastră, cu rezultate notabile. Se pare că maximum ce s-a putut 
obține (iar cu acest maximum observăm un acord aproape de consens între 
experți și politicieni) este să se considere că două trimestre consecutive de 
scădere economică188 ar indica o intrare a sistemului economic în cauză în 
recesiune. În legătură cu această propunere avem o serie de obiecții: 

 este posibil să se producă erori de înregistrare și de calcul statistic, 
așa încât o valoare negativă foarte mică a ritmului189 PIB să indice, 
în mod eronat, recesiune (sau intrarea în recesiune, sau crearea 
premiselor pentru intrarea iminentă în recesiune etc.); 

 este posibil să se măsoare efecte remanente (care, deci, nu se vor 
replica în perioadele următoare); 

 este posibil să nu existe nicio relevanță a variației PIB la nivel de 
trimestru, așa cum se procedează acum, această variație putând fi 
determinată de cauze singulare (deci nerepetabile); 

 este posibilă manipularea politică a datelor: responsabilii guverna-
mentali pot sugera, într-o modalitate oarecare (desigur, netrans-
parentă), că PIB va avea o anumită variație pe un anumit interval de 
timp, iar structurile oficiale de statistică să constate, ulterior, că 
variația înregistrată oficial a PIB coincide cu… evaluarea anterioară a 
responsabililor guvernamentali; 

 intervalul de un trimestru nu este reprezentativ pentru variația unui 
indicator atât de agregat (de fapt, cel mai agregat indicator 
macroeconomic) cum este PIB; de altfel, metodologiile de măsurare 
trimestrială a indicatorilor macroeconomici anuali sunt încă destul 
de vulnerabile; 

                                                           
188

 La nivelul sistemelor economice agregate (cum este cazul unui sistem economic 
național) creșterea sau scăderea economică se măsoară prin creșterea sau scăderea PIB 
nominal față de o perioadă anterioară oarecare, stabilită, de altfel, relativ arbitrar (PIB fiind un 
indicator de flux și nu unul de stoc, referința nu poate fi un moment, ci un interval). 

189
 Evităm, cu bună știință, exprimarea greșită „rata PIB”, deoarece noțiunea de rată 

este o noțiune mai largă, fiind concept-gen, în timp ce ritm este un concept-specie (vezi 
Anexa 3). 
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 PIB este un indicator de rezultat, ca atare măsurarea propensiunii 
ciclice pe baza acestui indicator este o măsurare pur cinematică; 
nefiind o măsurare bazată pe dinamică (deci, pe cauzalitatea procesului 
economic), probabilitatea de a măsura o situație conjuncturală, 
nepersistentă, este relativ mare, iar deciziile de politică economică 
bazate pe acest tip de măsurători sunt pasibile de a fi neadecvate 
sau cel puțin inoportune. 

Pornind de la acest obiecții privind statu quo-ul în materie, vom 
propune un alt indicator macroeconomic de măsurare a poziției ciclice a 
economiei. 

V.2.2. Predicatele de suficiență ale indicatorului de măsurare 
a poziției ciclice 

Predicatele de suficiență ale unui indicator de măsurare a poziției 
ciclice trebuie, în primul rând, să evite obiecțiile formulate anterior cu 
privire la actualul indicator considerat în materie: două trimestre consecutive 
de scădere a PIB. În plus, aceste predicate de suficiență ar trebui să asigure 
observatorul sau analistul asupra câtorva proprietăți cruciale ale valorii 
identificate pentru poziția ciclică a economiei. 

Considerăm că următoarele predicate de suficiență trebuie să 
caracterizeze un indicator de măsurare a poziției ciclice a unui sistem 
economic (în speță, a economiei naționale): 

(a) trebuie să fie un indicator macroeconomic: să măsoare procesul 
economic la nivelul de agregare maxim (în cazul pe care-l avem în 
vedere, la nivelul economiei naționale); 

(b) trebuie să fie un indicator de tip dinamic, și nu de tip cinematic: să 
identifice un factor cauzal (dacă este posibil, de maximă relevanță) 
pentru evoluția sistemului economic analizat; 

(c) trebuie să fie un indicator de interval, și nu unul punctual: să fie 
măsurat cel puțin la două capete ale unui interval semnificativ190; 

(d) trebuie să fie un indicator cu o valoare mare a persistenței 
efectului său: să „garanteze” că semnificația pe care o generează 
prin măsurarea valorii sale numerice are relevanță pe un interval 

                                                           
190

 Desigur, cercetări ulterioare vor putea dezvolta această sugestie în direcția 
realizării unui număr oarecare de măsurători, pe un interval dat, număr de măsurători 
care ar urma să fie stabilit pe considerente matematice și statistice. 
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de cel puțin două ori mai mare decât intervalul pentru care este 
măsurată această valoare numerică; 

(e) trebuie să fie un indicator non-singular: să fie replicabil în intervalele 
ulterioare de timp, în așa fel încât măsurători ulterioare ale valorii 
sale numerice să poată fi comparate cu măsurători anterioare, în 
scopul extragerii de concluzii privind cinematica globală a sistemului 
economic în cauză; 

(f) trebuie să fie un indicator bazat pe informații oficiale, adică 
informații care sunt înregistrate, în mod regulat și în mod oficial, 
de statistica națională191. 

Așadar, dacă indicatorul ales pentru a măsura poziția ciclică a 
sistemului economic (a economiei naționale) verifică simultan aceste 
predicate de suficiență, atunci el se „califică” pentru acest rol. Dacă cel 
puțin unul dintre predicatele de suficiență menționate nu este verificat, 
atunci indicatorul în cauză trebuie respins de la îndeplinirea acestui rol192. 

V.2.3. Conceptul de impuls monoton stabil de ocupare (IMSO)193 

Pe baza predicatelor de suficiență enunțate mai sus, propunem ca 
poziția ciclică a unui sistem economic (în cazul în speță, a economiei 
naționale) să fie măsurată prin intermediul valorii numerice a unui 
indicator pe care-l enunțăm în felul următor: impuls monoton stabil de 
ocupare (IMSO)194. 

V.2.3.1. Caracterizarea generală a IMSO 

Este evident faptul că indicatorul propus verifică toate predicatele de 
suficiență enunțate anterior, prin urmare se califică pentru acest rol de a 
măsura poziția ciclică a economiei. Vom argumenta aceasta doar referitor 

                                                           
191

 Desigur, asta nu înseamnă că el trebuie să se regăsească, ca atare, printre 
informațiile înregistrate oficial, putând fi un indicator derivat, calculat pe baza datelor 
primare înregistrate oficial. 

192
 Se observă imediat că indicatorul curent de măsurare a poziției ciclice (două 

trimestre consecutive de scădere a PIB – sau de creștere, dintr-o situație de depresiune, 
după caz) nu verifică cel puțin predicatele de suficiență (b) și (d). 

193
 Expresia în limba engleză poate fi aceea de stable impulse of employment (SIE). 

194
 Cum vom arăta mai jos, expresia impuls monoton este echivalentă cu termenul 

de trend, deci indicatorul s-ar mai putea numi trend stabil de ocupare (TSO). 
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la cele două predicate de suficiență pe care, în opinia noastră, actualul 
indicator de măsurare a poziției ciclice a economiei (două trimestre 
consecutive având aceeași variație relativă a PIB) le încalcă: 

 predicatul de suficiență (b): să fie de tip dinamic, și nu cinematic: 
într-adevăr, ocuparea este, probabil, cel mai relevant factor pentru 
explicarea cauzală a cinematicii PIB, deoarece crearea de PIB este 

generată de gradul de ocupare a factorilor de producție, iar factorul 
de producție cel mai stimulativ este forța de muncă195; 

 predicatul de suficiență (d): să fie persistent: într-adevăr, formularea 
indicatorului este de impuls stabil de ocupare (IMSO), calificativul 
de stabil indicând faptul că avem de-a face cu un indicator a cărui 
valoare numerică indică o anumită menținere în timp, rezonabilă 
pentru observator, analist sau decident de politică economică. 

Conceptul de impuls monoton stabil de ocupare implică patru 
concepte subsecvente: a) conceptul de ocupare; b) conceptul de impuls de 
ocupare; c) conceptul de monotonie a impulsului de ocupare; d) conceptul 
de stabilitate a monotoniei. 

Conceptul de ocupare se referă exclusiv la factorul de producție numit 
muncă. Așadar, deși activitatea economică este imposibilă fără existența, 
concomitentă și corelată funcțional196, a celuilalt factor de producție, 
capitalul, este suficientă analizarea factorului de producție muncă. Motivul 
principal pentru asta este următorul: capitalul poate fi deținut de un 
antreprenor și fără a fi utilizat (așa-numitele capacități de producție 
neutilizate), dar niciun antreprenor nu-și permite să mențină forță de 
muncă neutilizată. Așadar, luând în considerare ocuparea factorului de 
producție muncă, suntem siguri că acesta antrenează în activitatea 

                                                           
195

 De exemplu, determinarea PIB potențial (necesar pentru calcularea deficitului 
structural, dar și pentru alte necesități, cum ar fi calcularea tendinței inflaționiste din 
economie, sau gap-ul inflaționist, cum se mai numește) se bazează pe ipoteza ocupării 
depline a forței de muncă, îndeosebi. 

196
 Aici apare conceptul de complementaritate a factorilor de producție: o anumită 

cantitate dintr-un factor de producție poate fi combinată (conform unei rețete tehnologice, de 
exemplu, o funcție de producție cum ar fi o funcție Cobb-Douglas) cu doar o anumită 
cantitate din celălalt factor de producție (considerăm că există doar doi factori de 
producție: muncă și capital). Desigur, această complementaritate se desfășoară pe o plajă 
de valori relativ largă, dată de ratele marginale de complementaritate acceptabile dintre 
cei doi factori de producție. 
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economică acel capital strict necesar şi suficient pentru ca potențialul 
economic al factorului muncă să fie fructificat. 

Conceptul de impuls de ocupare este un concept care trimite imediat 

la sugestia unei măsurări pe un interval de timp, și nu doar la un moment 

dat. În general, prin impuls înțelegem o presiune exercitată asupra obiectului 
(sistemului) analizat, din partea unui factor activ197, conectat cauzal la acel 

obiect (sistem). Așadar, conceptul de impuls implică denotația de variație a 

factorului cauzal respectiv. Pentru a evidenția o variație a factorului cauzal 
este nevoie de determinarea (observarea, măsurarea, înregistrarea, 

calcularea) a două valori ale acelui factor cauzal, în două momente de timp 

diferite (de exemplu, la capetele unui interval de timp prestabilit). Din 
punct de vedere tehnic, ne va interesa să extragem concluzia unui trend 

neechivoc al indicatorului în cauză, deoarece numai un asemenea trend198 
poate genera o modificare a poziției ciclice a economiei (de fapt, așa cum 

am menționat anterior, a economiei reale).  

Conceptul de monotonie a impulsului de ocupare se referă la acel 
rezultat al măsurării care indică variații în același sens a indicatorului de 

ocupare, variații relative la momentele de măsurare. Având în vedere 

specificul procesului economic, caracterizat mai degrabă prin marje, decât 
prin puncte care descriu starea sistemelor, vom spune că evaluarea 

impulsului de ocupare trebuie făcută pe trei perioade de timp alese ca 
perioade semnificative. Numărul de trei asemenea perioade este sugerat 

de faptul că trebuie făcute două măsurători, iar fiecare măsurătoare este 

de natura unei variații, așadar este nevoie de trei momente de timp sau, 

ceea ce este același lucru, de trei perioade luate în calcul. Dacă notăm cu 

𝐿0, 𝐿1 și 𝐿2 trei asemenea perioade (intervale de timp)199 și cu 𝑀0, 𝑀1 și 𝑀2  

valorile numerice ale indicatorului de ocupare observate în cele trei 
momente de timp (intervale de timp), atunci prin trend vom înțelege una 

dintre următoarele două situații: 

                                                           
197

 Similar conceptului de forță din mecanică. 
198

 Nu are importanță sensul trendului (crescător sau descrescător). Pe de altă parte, 
dacă nu se poate concluziona cu privire la existența unui trend, atunci trebuie considerat 
că avem de-a face cu o absență a impulsului și că, din punctul de vedere al acestui 
indicator, sistemul economic în cauză este staționar. În cazul concluziei de sistem 
staționar, poziția ciclică va fi aceeași cu cea stabilită la evaluarea imediat anterioară. 

199
 De exemplu, trei trimestre. 
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 𝑀0 < 𝑀1 < 𝑀2 

sau 

 𝑀0 > 𝑀1 > 𝑀2 

Conceptul de stabilitate a monotoniei impulsului de ocupare implică o 

discuție mai detaliată. Vom introduce conceptul alternativ de „trend 

echivoc”. Echivocitatea unui trend poate consta în următoarele situații 

alternative: a) trend susceptibil de a fi reversibil – cazul R; b) trend generat 

de erori metodologice – cazul E; c) trend insuficient de intens sau de 

intensitate slabă200 – cazul S; d) trend accidental sau temporar – T. Așadar, 

dacă o situație de trend trece testul REST, adică nu se încadrează în niciuna 

dintre cele patru situații de echivocitate menționate, atunci acel trend va fi 

considerat un trend neechivoc. Un trend neechivoc va fi considerat un 

trend stabil. 

(a) Cazul R 

Înțelegem prin trend reversibil acel trend care nu a produs și, după 

toate probabilitățile, nu va produce variații structurale în sistemul (procesul) 

economic analizat. Aceasta implică, desigur, acceptarea unei echivalențe 

între structuralitate (caracteristica de a avea impact asupra structurii) și 

ireversibilitate. În acest studiu, asumăm această echivalență. Evidențierea 

caracterului non-structural (ca efect, nu ca geneză) a trendului este, desigur, o 

chestiune relativ dificilă și necesită o evaluare științifică atentă. O cale de a 

o face este să se accepte o cauzalitate directă structură–efect și, prin 

evidențierea existenței sau absenței unui anumit efect201, să se tragă concluzii 

privind structuralitatea sau non-structuralitatea unui anumit trend. 

(b) Cazul E 

Înțelegem prin erori metodologice tot lanțul de erori posibile pornind 

de la observare, continuând cu înregistrarea și terminând cu interpretarea 
                                                           

200
 Asta implică introducerea problemei pragului de semnificație. 

201
 Din punct de vedere empiric, ar putea fi elaborată o listă (care să fie considerată 

exhaustivă relativ la un anumit moment al analizei) care să conțină aceste efecte susceptibile 
să constituie semne (în sensul semioticii) pentru proprietatea de structuralitate. În acest 
caz, ar rămâne să se verifice manifestarea a cel puțin unui asemenea efect din listă. 
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trendului în cauză. Erorile metodologice sunt ușor de depistat la o analiză 

profesională simplă. 

(c) Cazul S 
Acest caz necesită, așa cum menționam mai sus, o analiză în marja 

conceptului de prag de semnificație. Ca și în cazul R, și aici este necesară o 
pregătire a analizei prin formularea pragului de semnificație. Testarea 
cazului S impune, așadar, necesitatea ca indicatorul IMSO (sau TSO) să nu 
fie un indicator absolut, ci unul relativ. Dacă acest lucru este clar, e mult 
mai puțin clar cum anume ar trebui să se construiască această relativitate. 
Vom face o propunere în această materie.  

Fie cele trei intervale considerate, notate respectiv: 𝐿0, 𝐿1 și 𝐿2. Să 
notăm cu 

∆𝑖= 𝑃𝐼𝐵𝑖 − 𝑃𝐼𝐵𝑖−1 

unde cu 𝑃𝐼𝐵 s-a notat produsul intern brut (sau venitul național, sau 
venitul disponibil, după caz), adică avem, respectiv: 

∆1= 𝑃𝐼𝐵1 − 𝑃𝐼𝐵0, ∆2= 𝑃𝐼𝐵2 − 𝑃𝐼𝐵1 

Să notăm cu 𝑟 rata de ocupare în economie (în sistemul economic 
analizat), deci vom avea: 

𝑟𝑖 =
𝑃𝑂𝑖
𝐹𝑀𝑖

 

pentru 𝑖 ∈ {0,1,2}, unde cu 𝑃𝑂 s-a notat numărul populației ocupate, iar cu 
𝐹𝑀 s-a notat numărul forței de muncă202. Să notăm cu 

𝛿𝑖 = 𝑟𝑖 − 𝑟𝑖−1 

pentru 𝑖 ∈ {0,1,2}. 
Să construim indicatorul 

𝛼𝑖 =
∆𝑖
𝛿𝑖

 

pentru 𝑖 ∈ {0,1,2}. Acest indicator reprezintă PIB marginal aferent ratei de 
ocupare și arată cu câte unități specifice variază PIB atunci când rata de 
                                                           

202
 Evident, 𝐹𝑀 = 𝑃𝑂 + 𝑆, unde cu 𝑆 s-a notat numărul șomerilor din economie 

(sistemul economic analizat). 
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ocupare variază cu o unitate specifică203. Așadar, productivitatea marginală 
a ocupării (𝛼) va constitui indicatorul relativ de care avem nevoie pentru a 
evalua un trend neechivoc din perspectiva cazului S. Vom mai determina 
un coeficient de natura elasticității între productivitatea marginală a 
ocupării și ocupare, notat 휀, calculat astfel: 

𝜆 =
𝑅𝛼
𝑅𝛿

 

unde  

𝑅𝑘 =
𝑘𝑖 − 𝑘𝑖−1
𝑘𝑖−1

 

𝑘 ∈ {𝛼, 𝛿}, care arată cu câte procente variază productivitatea marginală a 

ocupării atunci când rata ocupării variază cu un procent. 

(d) Cazul T 

Acest caz va putea fi identificat în toate situațiile în care un anumit 

trend al ocupării se va disipa (adică nu se va menține cel puțin la nivelul 

imediat anterior, indiferent de sensul în care se manifestă variația în cauză). 

În concluzie, avem de-a face cu un trend neechivoc (sau, ceea ce este 

același lucru, cu un impuls monoton stabil) în cazul în care aplicarea 

testului REST dă rezultatul �̅��̅�𝑆̅�̅� și avem de-a face cu un trend echivoc 

atunci când aplicarea testului REST dă rezultatul: 

�̅�𝐸𝑆𝑇⋁𝑅�̅�𝑆𝑇⋁𝑅𝐸𝑆̅𝑇⋁𝑅𝐸𝑆�̅�⋁�̅��̅�𝑆𝑇⋁�̅�𝐸𝑆̅𝑇⋁�̅�𝐸𝑆�̅�⋁𝑅�̅�𝑆̅𝑇⋁𝑅�̅�𝑆�̅�⋁ 

𝑅𝐸𝑆̅�̅�⋁�̅��̅�𝑆̅𝑇⋁�̅��̅�𝑆�̅�⋁�̅�𝐸𝑆̅�̅�⋁𝑅�̅�𝑆̅�̅� 

V.2.3.2. Metodologia de calcul al IMSO (TSO) 

Să reluăm reprezentarea grafică, în planul cartezian bidimensional, a 

ciclului economic standard (bazat pe timpul de ceas) (figura 38): 

                                                           
203

 Cum variația PIB se măsoară în unități monetare, iar variația ratei de ocupare se 

măsoară în puncte procentuale, rezultă că indicatorul construit arată cu câte unități monetare 

variază PIB la o variație a ratei de ocupare de un punct procentual. Este, într-un  anumit 

sens, o productivitate marginală, la nivelul agregat al sistemului economic în cauză, dar relativă 

nu la forța de muncă ocupată, ci la rata de ocupare, deci o productivitate marginală a ratei 

de ocupare. 
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Figura 38. Puncte și zone semnificative pe graficul ciclului economic. 

Notăm următoarele 13 puncte sau zone semnificative ale graficului 
ciclului economic204: 

 𝑨: punct de maxim al depresiunii 
 𝑨𝑩: zonă de depresiune205 

                                                           
204

 Deși identificăm, de fapt, 14 asemenea puncte sau zone semnificative, două 
dintre ele sunt similare: punctul A și punctul J au aceeași semnificație (puncte de minim al 
depresiunii), chiar dacă unul se află în punctul de inițiere a ciclului economic, iar celălalt în 
punctul de finalizare a ciclului economic. În schimb, zonele 𝐴𝐵 și 𝐼𝐽, deși au aceeași 
denumire și ele, au semnificații diferite: în timp ce zona  𝐴𝐵 semnifică procesul de ieșire 
din depresiune, zona 𝐼𝐽 semnifică procesul de intrare în recesiune. 

205
 Suprafața de ieșire din depresiune este hașurată cu gri (intervalul de timp de 

ieșire din depresiune este dat de diferența dintre abscisa punctului B și abscisa punctului 
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 𝑩: punct de ieșire din depresiune (punct de decolare – take-off) 
 𝑩𝑪: zonă de expansiune economică: creștere accelerată 
 𝑪: punct de inflexiune pozitivă (trecerea de la creștere accelerată la 

creștere decelerată)206 
 𝑪𝑫: zonă de consolidare economică207: creștere decelerată 
 𝑫𝑭: zonă de croazieră: oscilații ale cinematicii economice între 
±0,15% 

 𝑬: punct de maxim al creșterii (punct de întoarcere negativă) 
 𝑭𝑮: zonă de contracție economică: descreștere accelerată (contracție) 
 𝑮: punct de inflexiune negativă (trecerea de la descreștere accelerată 

la descreștere decelerată): intrare în recesiune 
 𝑮𝑰: zonă de recesiune208: descreștere decelerată 
 𝑰: punct de intrare în depresiune (punct de aterizare – landing) 
 𝑰𝑱: zonă de depresiune209 
 𝑱: punct de maxim al depresiunii (punct de întoarcere pozitivă) 
Vom asocia valorile indicatorului IMSO (TSO) valorilor lui 𝜆, definit mai 

sus: 𝜆 =
𝑅𝛼

𝑅𝛿
. În acest context, diferitelor valori calculate pentru 𝜆 le vom 

putea asocia zone și puncte semnificative din reprezentarea grafică a 
ciclului economic. În felul acesta, vom obține informații cu privire la poziția 
ciclică a sistemului economic (economiei naționale). 

                                                                                                                                                    
A, iar amplitudinea variației relative a PIB peste care se iese din depresiune este dată de 
diferența dintre ordonata punctului B și ordonata punctului A – propunem ca această 
amplitudine să fie de ±0,15%, adică pe o marjă de 0,3%). 

206
 Din punct de vedere matematic, ordonata punctului C este soluție finită a 

derivatei de ordinul 2 în raport cu variabila independentă 𝑡 a funcției polinomiale de 

gradul 3 (funcția de producție care descrie crearea PIB), ceea ce înseamnă că, până în 

punctul C, graficul funcției este convex, iar după punctul C, graficul funcției este concav 

(evident, derivata de ordinul 1 a funcției de producție este pozitivă în vecinătatea 

punctului C). 
207

 Zona de consolidare economică poate fi considerată și o zonă de oboseală a 
creșterii economice, zonă în care se acumulează fenomene „toxice” care încetinesc 

creșterea și pregătesc sistemul economic pentru întoarcere negativă. 
208

 Zona de recesiune economică poate fi considerată și o zonă de revigorare a 

creșterii economice, zonă în care sistemul economic se „dezintoxică”, inițiindu-se 

fenomene care încetinesc descreșterea și pregătesc sistemul economic pentru întoarcere 

pozitivă. 
209

 De fapt, întreaga zonă 𝐼𝐾 este zonă de depresiune, dar, dacă ne limităm la o 

singură perioadă ciclică, atunci ne vom limita la zona 𝐼𝐽. 
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Putem avea următoarele situații alternative (notăm 휀 = 0,0015) 
Mai întâi, să fixăm segmentele grafice din figura 38 la care se referă 

cele 32 cazuri analitice posibile identificate în tabelul 1. Având în vedere 
semnificația economică a variabilei 𝑟0 (ea nu poate lua decât valori 
numerice strict pozitive), avem, de fapt, următoarele cazuri semnificative: 

(1) 𝑅𝑟 < 0, 𝛼0 ≥ 0, 𝑅𝛼 < 0  

(2) 𝑅𝑟 < 0, 𝛼0 ≥ 0, 𝑅𝛼 > 0  

(3) 𝑅𝑟 < 0, 𝛼0 ≥ 0, 𝑅𝛼 = 0  

(1) 𝑅𝑟 < 0, 𝛼0 < 0, 𝑅𝛼 < 0  

(2) 𝑅𝑟 < 0, 𝛼0 < 0, 𝑅𝛼 > 0  

(3) 𝑅𝑟 < 0, 𝛼0 < 0, 𝑅𝛼 = 0  

(4) 𝑅𝑟 ≥ 0, 𝛼0 ≥ 0, 𝑅𝛼 < 0  

(5) 𝑅𝑟 ≥ 0, 𝛼0 ≥ 0, 𝑅𝛼 > 0  

(6) 𝑅𝑟 ≥ 0, 𝛼0 ≥ 0, 𝑅𝛼 = 0  

(7) 𝑅𝑟 ≥ 0, 𝛼0 < 0, 𝑅𝛼 < 0  

(8) 𝑅𝑟 ≥ 0, 𝛼0 < 0, 𝑅𝛼 > 0  

(9) 𝑅𝑟 ≥ 0, 𝛼0 < 0, 𝑅𝛼 = 0  

Tabelul 1. Zone semnificative pe graficul ciclului economic generic. 

Cazul 𝑹𝒓 𝜶𝟎 𝑹𝜶 𝝀 Interpretare poziție ciclică Cazul grafic 

1.  

< 0 ≥ 0 

< 0 

0 < 𝜆 < 1 
Descreștere cantitativă

210
 

decelerată descrescător 
GI 

2.  𝜆 = 1 
Descreștere cantitativă 
decelerată uniform (unitar) 

G (punct de 
inflexiune) 

3.  𝜆 > 1 
Descreștere cantitativă 
decelerată crescător 

FG 

4.  

> 0 

𝜆 < −1 
Creștere calitativă

211
 accelerată 

crescător 
BC 

5.  𝜆 = −1 
Creștere calitativă accelerată 
uniform (unitară) 

C (punct de 
inflexiune) 

6.  
−1 < 𝜆
< −휀 

Creștere calitativă accelerată 
descrescător 

CD 

                                                           
210

 Calificativul „cantitativ” asociat descreșterii se referă la faptul că descreșterea 
economică este urmarea (post hoc) scăderii ratei de ocupare. 

211
 Calificativul „calitativ” asociat creșterii se referă la faptul că creșterea economică 

se produce în pofida scăderii ratei de ocupare. 
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Tabelul 1 (continuare) 

7.  
  

= 0 

−휀 < 𝜆
< 0 

Depresiune economică cu 
propensiune de creștere 
economică calitativă 

AB 

8.  𝜆 = 0− 
Depresiune economică cu punct 
de bifurcație la podea 

J 

9.  

< 0 

< 0 

0 < 𝜆 < 1 
Descreștere cantitativă 
decelerată descrescător 

GI 

10.  𝜆 = 1 
Descreștere cantitativă 
decelerată uniform (unitar) 

G (punct de 
inflexiune) 

11.  𝜆 > 1 
Descreștere cantitativă 
decelerată crescător 

FG 

12.  

> 0 

𝜆 < −1 
Creștere calitativă accelerată 
crescător 

BC 

13.  𝜆 = −1 
Creștere calitativă accelerată 
uniform (unitară) 

C (punct de 
inflexiune) 

14.  
−1 < 𝜆
< −휀 

Creștere calitativă accelerată 
descrescător 

CD 

15.  

= 0 

−휀 < 𝜆
< 0 

Depresiune economică cu 
propensiune de creștere 
economică calitativă 

AB 

16.  𝜆 = 0− 
Depresiune economică cu punct 
de bifurcație la podea 

J 

17.  > 0 ≥ 0 < 0 𝜆 < −1 
Descreștere calitativă 
decelerată descrescător 

GI 

18.  

 

 

 
𝜆 = −1 

Descreștere calitativă 
decelerată uniform (unitar) 

G (punct de 
inflexiune) 

19.  
−1 < 𝜆
< 0 

Descreștere calitativă 
decelerată crescător 

FG 

20.  

> 0 

0 < 𝜆 < 1 
Creștere cantitativă accelerată 
crescător 

BC 

21.  𝜆 = 1 
Creștere cantitativă accelerată 
uniform (unitară) 

C (punct de 
inflexiune) 

22.  𝜆 > 1 
Creștere cantitativă accelerată 
descrescător 

CD 

23.  

= 0 
0 < 𝜆 < 휀 

Depresiune economică cu 
propensiune de creștere 
economică cantitativă 

AB 

24.  𝜆 = 0+ 
Depresiune economică cu punct 
de bifurcație la plafon 

E 

25.  < 0 < 0 𝜆 < −1 
Descreștere calitativă accelerată 
crescător 

FG 
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Tabelul 1 (continuare) 

26.  
 

 

 
𝜆 = −1 

Descreștere calitativă accelerată 
uniform (unitar) 

G (punct de 
inflexiune) 

27.  
−1 < 𝜆
< 0 

Descreștere calitativă accelerată 
descrescător 

GI 

28.  

> 0 

0 < 𝜆 < 1 
Creștere cantitativă accelerată 
descrescător 

CD 

29.  𝜆 = 1 
Creștere cantitativă accelerată 
uniform (unitară) 

C (punct de 
inflexiune) 

30.  𝜆 > 1 
Creștere cantitativă accelerată 
crescător 

BC 

31.  

= 0 

0 < 𝜆 < 휀 
Depresiune economică cu 
propensiune de creștere 
economică cantitativă 

AB 

32.  𝜆 = 0+ 
Depresiune economică cu punct 
de bifurcație la plafon 

E 

NB: În realitate, măsurătorile statistice suferă de unele erori inerente, de aceea, în 
cazurile de punctualitate (în care există puncte care generează intrări/ieșiri în/din stări 
diferite ale sistemului economic în cauză) recomandăm o marjă de acceptabilitate de 5%.

212
 

  

                                                           
212

 De exemplu, dacă măsurăm un 0,0014 ≤ 𝜆 ≤ 0,0016, vom considera că, de fapt, 
suntem în cazul în care 𝜆 = 0,0015. La fel vom proceda și cu restul condițiilor numerice 
prezentate mai sus. 
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CAPITOLUL VI. O EVALUARE TEORETICĂ A CAPACITĂȚII 
PREDICTIVE A INDICATORULUI  

„PRODUCTIVITATEA MARGINALĂ A RATEI DE OCUPARE” 

VI.1. INTRODUCERE 

Prin capacitate predictivă a unui indicator (variabilă) se înțelege 
proprietatea acestuia de a evolua în mod corelat cu fenomenul căruia îi 
este asignat în calitate de predictor. Așadar, despre un predictor vom 
spune următoarele, din punct de vedere logic: 

– nu este, în mod necesar (deși poate fi, desigur), un factor cauzal al 
fenomenului în cauză; 

– nu este, în mod necesar, o componentă a condițiilor cauzale213 ale 
fenomenului în cauză; 

– cinematica sa poate fi pusă într-o legătură exterioară cu cinematica 
fenomenului studiat, de exemplu sub forma unei corelații statistice; 

– cinematica sa poate fi calculată în mod independent de fenomenul 
studiat; 

– corelația cantitativă dintre predictor și fenomenul căruia acesta îi 
este asignat este relativ stabilă sau, pe perioada de interes, poate fi 
considerată un invariant; 

– predictorul poate fi calculat, pe baza datelor statistice oficiale, la 
orice moment sau la momente relevante din perspectiva interesului 
de cercetare sau de politică economică. 

Pe baza celor de mai sus, propunem ca predictor pentru intrarea/ 
ieșirea unui sistem economic (de exemplu, sistemul economia național) din 
criză financiară productivitatea marginală a ocupării214. 

                                                           
213

 Condițiile cauzale sunt acele caracteristici ale unei situații care însoțesc, în mod 
necesar, un fenomen, fără ca ele să se constituie în cauze ale fenomenului, dar fără de care 
fenomenul, ca efect, nu se poate actualiza. Distincția dintre cauze și condiții cauzale este 
deosebit de fină și, de multe ori, în aplicații concrete de econometrie, aceste distincții sunt 
eludate, ajungându-se, frecvent, la confundarea cauzalității cu simpla corelație. 

214
 Mai exact, este vorba despre productivitatea marginală a ratei de ocupare, care 

exprimă numărul de unități monetare cu care variază produsul intern brut (sau orice 
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VI.2. VERIFICAREA CALITĂȚII DE PREDICTOR  
A „PRODUCTIVITĂȚII MARGINALE A RATEI DE OCUPARE” 

Vom examina fiecare dintre cele șase condiții logice (cumulative)215.  
(a) predictorul nu este, în mod necesar, factor cauzal: într-adevăr, 

simpla variație a valorii numerice a predictorului nu constituie 
cauza variației output-ului considerat în cazul nostru (produsul 
intern brut); de exemplu, scăderea productivității marginale a 
ocupării poate fi generată de creșterea intempestivă a ratei de 
ocupare mai repede decât productivitatea muncii (sau, mai 
general, decât productivitatea totală a factorilor), ceea ce nu are 
legătură cauzală cu intrarea/ieșirea din criză financiară216; 

(b) predictorul nu este, în mod necesar, componentă a condițiilor 
cauzale: condițiile cauzale ale variației produsului intern brut pot fi de 
diverse naturi care nu implică predictorul ca atare (sau componente 
ale acestuia); ca și în cazul calității de factor cauzal, productivitatea 
marginală a ocupării poate să nu se afle în setul de condiții cauzale 
care generează începerea sau sfârșitul crizei financiare; 

(c) dinamica predictorului este corelată exterior cu dinamica 
fenomenului: într-adevăr, productivitatea marginală a ocupării 
poate fi corelată, non-cauzal, cu dinamica produsului intern brut 
(sau a altor indicatori de output relevanți la nivel macroeconomic); 

(d) dinamica predictorului poate fi stabilită în mod independent de 
fenomen: într-adevăr, din modul în care a fost definit, predictorul 
poate fi calculat fără a lua în considerare aspectele legate de fluxurile 
economice nominale în relație cu fluxurile economice reale (care 
fac obiectul fenomenului studiat: criza financiară); aceste calcule 
se pot determina pe baza surselor oficiale de date statistice; 

(e) stabilitatea corelației dintre predictor și fenomen: corelația statistică 
dintre productivitatea marginală a ocupării și fenomenul numit 

                                                                                                                                                    
indicator agregat de output considerat) la variația cu un punct procentual al ratei de ocupare. 
Uneori vom folosi, totuşi, expresia mai expeditivă  productivitatea marginală a ocupării. 

215
 Ceea ce, în alți termeni, poate constitui conținutul conceptului de predicate de 

suficiență. 
216

 Utilizăm termenul de criză financiară deşi ne referim la conceptul de recesiune, 
întrucât, cum am arătat, criza nu face parte din ciclul economic. 
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criză financiară217 poate fi considerată a avea o relativă stabilitate, 
deoarece discrepanțele dintre fluxurile economice nominale și cele 
reale (care constituie conținutul conceptului de criză financiară) 
sunt dependente de volumul, structura și dinamica produsului 
intern brut, care este implicat, în același timp, în calcularea 
predictorului de intrare/ieșire din criza financiară218; 

(f) continuitatea calculării predictorului: într-adevăr, sursele oficiale de 
date statistice permit determinarea, cu orice frecvență necesară, a 

valorii numerice a predictorului (valori ale produsului intern brut, 

respectiv valori ale ratei de ocupare), așa încât să se poate efectua 
predicții cu privire la fenomenul studiat: criza financiară. 

VI.3. CONSIDERAȚII CALITATIVE PRIVIND CAPACITATEA PREDICTIVĂ 
A INDICATORULUI „PRODUCTIVITATEA MARGINALĂ 

A RATEI DE OCUPARE” 

Problema principală a indicatorului „productivitatea marginală a 

ocupării”, în calitatea sa de predictor pentru intrarea/ieșirea din criza 
financiară, este aceea a pragului. Cu alte cuvinte, dacă se poate determina 

o corelație relativ stabilă (la limită invariantă), între dinamica productivității 
marginale a ocupării și dinamica gap-ului dintre fluxurile economice 

nominale și cele reale, atunci se cere să se stabilească mărimea numerică a 

predictorului la care analistul sau decidentul de politică economică 
așteaptă fie intrarea, fie ieșirea din criza financiară219.  

                                                           
217

 Evident, va trebui să avem la dispoziție o definiție coerentă, consistentă și simplă 

a conceptului de criză financiară: în opinia noastră, o asemenea definiție trebuie să se 

bazeze, în mod obligatoriu, pe discrepanța dintre volumul, dinamica și structura fluxurilor 

economice nominale și volumul, structura și dinamica fluxurilor economice reale. 
218

 Insistăm asupra ideii că este vorba despre stabilitatea corelației dintre dinamica 

predictorului și dinamica fenomenului, și nu de stabilitatea valorii numerice a predictorului 

sau a stabilității valorii numerice (de exemplu, a gap-ului fluxuri nominale – fluxuri reale) a 

fenomenului numit criză financiară. 
219

 Problema caracterului simetric al acestor valori numerice este, la rândul său, 

dificilă. În general, se acceptă că fenomenologia economică nu este simetrică la creștere, 

respectiv la scădere (vezi efectul de clichet al lui Duesenberry, vâscozitățile keynesiene, 

asimetriile informaționale ale lui Stiglitz etc.). 
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Vom organiza discuția în felul următor: 
a. care este cel mai bun proxy pentru criza financiară (fie ca moment 

de instalare, fie ca moment de eradicare, de dispariție)?; 
b. este nevoie de un interval pentru estimarea actualizării predictorului 

sau este suficient ca această estimare să se producă la un moment dat? 
c. putem vorbi despre un prag cantitativ în cazul fenomenului (criză 

financiară) măsurat prin proxy-ul menționat? 
d. poate fi stabilită o „corespondență critică” între pragul predictorului și 

pragul fenomenului, așa încât să se poată face fie evaluarea „se intră 
în criză financiară”, fie evaluarea „se iese din criză financiară”? 

e. care ar fi valoarea numerică a acestei „corespondențe critice”? 
 
Vom examina cele cinci probleme pe rând: 
(a) criza financiară este, evident, un fenomen complex, dar care, 

totuși, poate fi descris, în opinia noastră, relativ simplu. Mai exact, 
considerăm că esența unei crize financiare constă în autonomizarea 
fluxurilor economice nominale în raport cu suportul lor real. Așadar, 
un indicator proxy pentru identificarea prezenței (sau iminenței, 
sau pericolului etc.) unei crize financiare ar putea fi gap-ul dintre 
volumul fluxurilor economice nominale și volumul fluxurilor economice 
reale220. Deși sunt și abordări structurale în această materie221, 
pentru moment vom aborda doar aspectul pur cantitativ. În 
concluzie, la prima întrebare considerăm că răspunsul ar putea fi: 
gap-ul nominal-real al fluxurilor economice; 

(b) considerăm că actualizarea predictorului trebuie să se mențină pe 
o perioadă de cel puțin două trimestre consecutive și de cel mult 
trei trimestre consecutive. Stabilirea acestui interval nu are nicio 
fundamentare teoretică, el este stabilit mai mult pe baza „opiniei 
de expert”, totuși vom face câteva considerații în materie. 
(b.1) cele mai relevante date statistice agregate sunt, cel mult, cele 

trimestriale. Frecvențe mai mici de un trimestru nu pot avea 
semnificație de trend, ci doar de oscilații conjuncturale, de 

                                                           
220

 Evident, modul de calcul efectiv al acestui gap nu are nicio importanță 
conceptuală, ci, cel mult, una metodologică sau chiar doar una instrumentală: abaterea 
absolută, abaterea relativă, rata, creșterea marginală, elasticitatea etc. 

221
 Vezi, aici, îndeosebi contribuțiile lui Minsky cu privire la structura de finanțare a 

economiei reale ca semnalizator (în terminologia din prezentul material, am spune, ca 
predictor) al generării unei crize financiare. 
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aceea ele nu pot fi relevante pentru analize macroeconomice. 
Deci, pentru a avea semnale clare că trendul este cel indicat, 
este nevoie de „repetarea” situației, deci este nevoie de cel 
puțin două trimestre consecutive; 

(b.2) desigur, trei trimestre consecutive care prezintă același profil 
al predictorului nu pot decât să întărească convingerea cu 
privire la actualizarea acestui predictor. În concluzie, două sau 
trei trimestre consecutive în care predictorul se actualizează 
sunt de natură să indice „bascularea” sistemului economic în 
cauză: fie intrarea, fie ieșirea în/din criză financiară; 

(b.3) așteptarea confirmării actualizării predictorului și în cel de-al 
patrulea trimestru, pe de o parte, nu aduce nicio valoare 
adăugată (nu reprezintă decât o întărire a unei convingeri 
deja formate pe baza trendului manifestat în cele trei trimestre 
consecutive), iar pe de altă parte, poate constitui o întârziere 
cu efecte grave în luarea deciziilor de gestionare a crizei 
financiare deja instalate222. 

(c) aceasta este o chestiune fundamentală. Vom face următoarele 
considerații în această materie: 
(c.1) problema generală a pragului se pune, credem, în termenii 

următori: un prag cantitativ al unui fenomen trebuie considerat 
acel punct de pe traiectoria fenomenului în cauză223 în care 
reversibilitatea fenomenului este compromisă224; în orice alt 
punct de pe traiectorie fenomenul este reversibil; 

(c.2) trebuie considerat, în opinia noastră, că pragul de intrare în 
criză (să-l denumim pragul IN)ar putea fi diferit de pragul de 
ieșire din criză (să-l denumim pragul OUT); dar dacă este așa, 
atunci ce se poate spune despre fenomenul care evoluează în 

                                                           
222

 Dacă este cazul ieșirii din criza financiară (și nu de cazul intrării în criza financiară), 
raționamentul este analog: pierderea oportunității unor decizii de gestionare a ieșirii din 
criza financiară poate fi cel puțin la fel de gravă (cu consecințe cel puțin egal de 
indezirabile) ca și pierderea unor oportunități de gestionare a intrării în criza financiară. 

223
 Nu complicăm discuția distingând aici între traiectorie (specifică dinamicii 

sistemelor naturale, adică acelor sisteme față de care subiectul este exterior) și proces 
(specific sistemelor sociale, adică acelor sisteme față de care subiectul este interior). 

224
 De asemenea, nu discutăm aici complicații de genul ergodicității vs non-ergodicității 

sistemelor în cauză. Menționăm, totuși, că sistemele sociale se caracterizează prin efecte 
de histerezis, de inerție, de asimetrie dinamică. 
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intervalul dintre cele două praguri? Credem că intervalul (valoric, 
dar el are și un corespondent în interval temporar, evident) 
dintre cele două praguri trebuie numit „zonă moartă”, adică 
zonă în care variația indicatorului cantitativ care stă la baza 
calculării pragului semnifică o stare relativ staționară a acelui 
fenomen (figura 39); desigur, această staționaritate nu este 
sinonimă cu lipsa de dinamică a fenomenului, ci cu lipsa de 
basculare a sa într-o parte sau alta (adică de intrare în criza 
financiară – prag IN, respectiv de ieșire din criza financiară – 
prag OUT) 

 

Figura 39. Conceptul de zonă moartă în bascularea unui fenomen. 

(c.3) dar cum stabilim care este valoarea numerică a pragului la 
care fenomenul basculează? De data aceasta avem de-a face 
cu o problemă empirică și ea va trebui tranșată prin examinări 
empirice. 

(d) întrucât considerațiile despre pragul (sau pragurile) unui fenomen, 
menționate la lit c), sunt general valabile, le putem considera valabile 
și pentru predictorul utilizat în acest studiu: productivi-tatea marginală 
a ocupării. În acest caz, avem, așadar, de rezolvat dificila problemă 
a punerii în corespondență a celor două praguri: al predictorului, 
respectiv al fenomenului predictat. Cu alte cuvinte, trebuie să putem 
spune ce se întâmplă cu fenomenul atunci când se atinge un prag 
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al predictorului. Un răspuns imediat ar fi acela că, odată atins pragul 
predictorului, fenomenul va bascula. De fapt, din definiția pragului, 
dată mai sus, vom putea spune, cel mult, că predictorul basculează. 
Dacă basculează însuși fenomenul căruia îi este asignat predictorul 
în cauză, este o chestiune care mai cere câteva considerații: 
(d.1.) dacă pragul predictorului se atinge în interiorul (fie măsurat 

valoric, fie temporal, vezi figura 39) zonei moarte a feno-
menului, atunci vom face următoarea evaluare: fenomenul 
se îndreaptă cu necesitate spre pragul de basculare; bascu-
larea propriu-zisă se va produce în momentul ieșirii din zona 
moartă; acest lag este un lag de tip procesual, un lag 
necesar225; lag-ul procesual trebuie utilizat de către decident 
pentru pregătirea administrării momentului (și a perioadei 
care începe cu acest moment) basculării fenomenului. De 
aici rezultă importanța crucială, din punct de vedere practic, 
a cunoașterii zonei moarte a fenomenului, în cazul nostru a 
zonei moarte a autonomizării fluxurilor economice nominale 
în raport cu fluxurile economice reale; 

(d.2) dacă pragul predictorului se atinge în exteriorul zonei 
moarte, atunci bascularea fenomenului este iminentă. În 
orice caz, nu mai „beneficiem” de niciun răgaz în care să 
pregătim gestionarea situației care va apărea; 

(d.3) în sinteză, dacă pragul predictorului se atinge în interiorul 
zonei moarte a fenomenului, atunci putem considera că 
pragul fenomenului este în curs de atingere (deci fenomenul 
nu a ajuns încă la propriul prag), iar dacă pragul predictorului 
se atinge în afara zonei moarte, atunci putem considera că 
pragul fenomenului este atins sau, oricum, este foarte 
aproape de a fi atins. De menționat că, din punct de vedere 
pragmatic (operațional), în ambele situații fenomenul este în 
curs de atingere a pragului său de ireversibilitate. Orice 
interval de timp până la atingerea pragului fenomenului 
trebuie utilizat intens și responsabil pentru a evita atingerea 
pragului la nivelul fenomenului. În aceasta constă relevanța 

                                                           
225

 Prin analogie cu procesele din producția materială, putem spune că avem de-a 
face cu un lag tehnologic. 



 129 

conceptuală, metodologică, instrumentală și instituțională a 
propunerii acestui predictor al crizelor financiare: producti-
vitatea marginală a ocupării (figura 40). 

 

 

Figura 40. Coincidența vs non-coincidența pragurilor 
între predictor și fenomen. 

(e) valoarea numerică a pragului (fie că ne referim la predictor, fie că 
avem în vedere fenomenul predictat) are o semnificație exclusiv 
empirică. În plus, așa cum perioada ciclului economic (și, de fapt, 
ciclicitatea economică în sine) este un parametru empiric (el 
depinde de perioada istorică în care se produce, adică este 
dependent de cultură, tehnologie, politică etc.), la fel, valoarea 
numerică a pragului este diferită în perioade de timp diferite și 
contexte economice, financiare și politice diferite. Ca urmare, 
asupra acestui punct nu ne vom putea pronunța „din birou”, deși 
multe considerente cu privire la problematica predictorului pentru 
crizele financiare au fost elaborate dintr-o perspectivă pur logică 
(teoretică), adică „din birou”. 
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CAPITOLUL VII. DETERMINAREA VARIAȚIEI GENERALE 
A UNUI INDICATOR MACROECONOMIC226  

VII.1. CONSIDERAȚII ALGEBRICE 

În general, creșterea sau scăderea unui fenomen economic (de exemplu, 
a PIB sau PIBM – produsul intern brut mondial227) este evaluată prin 
determinarea ritmului de variație (de regulă aplicată cifrelor de volum, 
adică valorilor reale). În acest caz, standard, se consideră că avem creșterea 
acelui fenomen doar dacă ritmul de variație este pozitiv. În cazul în care 
ritmul este zero se consideră că fenomenul este staționar228, iar dacă ritmul 
este negativ se apreciază că fenomenul scade229. 

În opinia noastră, acest mod de evaluare a cinematicii unui fenomen 
este discutabil. Ne referim la faptul că putem avea scăderi ale  creșterii 
relative a unui fenomen economic, și totuși acel fenomen economic să fi 
adiționat o valoare pozitivă la valoarea inițială (ambele valori calculate, 
desigur, în condiții metodologice unitare). De fapt, când avem creștere a 
unui fenomen? atunci când valoarea sa absolută crește sau când valoarea 
sa relativă crește? Răspunsul nostru este că fenomenul în cauză crește cu 
fiecare unitate valorică absolută câștigată. Confuzia pe care o fac 
economiștii atunci când măsoară un fenomen economic constă în faptul că 
ignoră efectul de bază230.  
                                                           

226
 Considerațiile făcute în acest capitol reprezintă o dezvoltare a unei sugestii 

anterioare a autorului, prezentată în lucrarea Studii de economie. Contribuții de analiză 
logică, epistemologică și metodologică, Editura Economică, București, 2009, pp. 162–163. 

227
 La nivel mondial, PIB este suma algebrică a PIB naționale, deoarece componentele 

din cadrul PNB (produsul național brut) se compensează reciproc și exact. 
228

 Un fenomen este considerat staționar dacă identitatea lui (cantitativă, structurală 
sau calitativă) este independentă de variabila timp. La fel se consideră și în matematică, în 
legătură cu soluțiile numite staționare ale unei ecuații. 

229
 Din rațiuni de unitate terminologică, economiștii vorbesc despre creștere zero 

(ritmul de creștere este nul) sau despre creștere negativă (ritmul de creștere este negativ). 
230

 Prin efect de bază se înțelege influențarea ritmului relativ de creștere de către 
baza de raportare a acestei creșteri relative. Astfel, o aceeași cantitate adițională va da 
ritmuri de creștere din ce în ce mai mici, pe măsură ce baza de raportare (dimensiunea 
inițială a fenomenului) crește. 
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Vom face un scurt raționament abstract: fie trei momente de timp 
asociate dinamicii unui fenomen economic: 𝑖 − 2, 𝑖 − 1 și 𝑖. Notăm cu 𝑉𝑖−2, 
𝑉𝑖−1 și 𝑉𝑖 valorile absolute (dimensiunile) fenomenului economic în cele trei 
momente de timp. Putem calcula ritmurile de creștere pentru fiecare 
dintre cele două intervale generate de cele trei momente de timp: 

𝑟𝑖−1 =
𝑉𝑖−1 − 𝑉𝑖−2
𝑉𝑖−2

 

Respectiv 

𝑟𝑖 =
𝑉𝑖 − 𝑉𝑖−1
𝑉𝑖−1

 

Vom pune condiția ca valorile absolute adiționale ale fenomenului 
economic în cauză 

∆𝑉𝑖−1 = 𝑉𝑖−1 − 𝑉𝑖−2 

respectiv 

∆𝑉𝑖 = 𝑉𝑖 − 𝑉𝑖−1 

să fie egale, adică: 
∆𝑉𝑖 = ∆𝑉𝑖−1 

Atunci putem scrie, succesiv: 

𝑟𝑖−1 =
∆𝑉𝑖−1
𝑉𝑖−2

 

𝑟𝑖 =
∆𝑉𝑖
𝑉𝑖−1

 

Adică 

∆𝑉𝑖−1 = 𝑟𝑖−1 ∙ 𝑉𝑖−2 

Respectiv 

∆𝑉𝑖 = 𝑟𝑖 ∙ 𝑉𝑖−1 

∆𝑉𝑖 = ∆𝑉𝑖−1 → 𝑟𝑖 ∙ 𝑉𝑖−1 = 𝑟𝑖−1 ∙ 𝑉𝑖−2 → 𝑟𝑖 =
𝑟𝑖−1 ∙ 𝑉𝑖−2
𝑉𝑖−1

= 𝑟𝑖−1 ∙
1

𝑉𝑖−1
𝑉𝑖−2

= 𝑟𝑖−1 ∙
1

(1 + 𝑟𝑖−1)
=

𝑟𝑖−1
(1 + 𝑟𝑖−1)
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Prin urmare, condiția matematică a unei creșteri absolute staționare 
este: 

𝑟𝑖 =
𝑟𝑖−1

(1 + 𝑟𝑖−1)
 

În general, însă, putem avea următoarele situații distincte (tabelul 2): 

Tabelul 2. Cazurile de creștere absolută a unui fenomen economic. 

Cazul 
Condiția 

matematică 

Semnificația economică 
din punct de vedere 

absolut 
din punct de vedere 

relativ 

1 𝑟𝑖 > 𝑟𝑖−1 

creștere crescătoare (CAC) 

creștere 

2 𝑟𝑖 = 𝑟𝑖−1 stagnare 

3 
𝑟𝑖−1 > 𝑟𝑖

>
𝑟𝑖−1

(1 + 𝑟𝑖−1)
 

descreștere 
4 𝑟𝑖 =

𝑟𝑖−1
(1 + 𝑟𝑖−1)

 creștere staționară (CAS) 

5 𝑟𝑖 <
𝑟𝑖−1

(1 + 𝑟𝑖−1)
 creștere descrescătoare 

(CAD) 

De fapt, în cazul (3), condiția este ceva mai restrictivă (figura 41). 
Așadar, dacă ne limităm doar la „pătratul unitar”, așa cum este 

reprezentat în figura 41, atunci cele trei cazuri ocupă următoarele „arii” 
relative din acest pătrat: 

 (cazul 1 + 2): „aria” = 2 

 (cazul 3): „aria” = 2 ∙ (1 − ∫ (
𝑟1

1+𝑟1
)𝑑𝑟1

1

0
) = 2 ∙ (1 − 0,69) = 0,62 

 (cazul 1 + 2+ 3): „aria” = 2,62 (adică 65,5%) 

Pe baza celor de mai sus, vom determina fluctuațiile anuale ale PIBM 
în scopul identificării modificărilor semnificative de dinamică susceptibile 
de a pune în evidență descrierea unui ciclu economic231. 

                                                           
231

 Nu ne punem deloc problema clasificării ciclurilor economice după aiuritorul 
criteriu calendaristic (sub-decenale, decenale, sub-seculare, seculare etc.). În acest sens, 
există, după cum se știe, următoarele tipologii ale ciclului economic: a) cicluri Kitchin (3–5 
ani); b) cicluri Juglar (7–11 ani); c) cicluri Kuznetz (14–25 ani); d) cicluri Kondratieff (50–60 
de ani). Totuși, după identificarea ciclurilor economice (vezi capitolul VIII) vom face o 
„asignare” a ciclurilor identificate la această clasificare convențională. 
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Figura 41. Zonele de creștere a unui fenomen economic 
(gap pozitiv şi gap negativ admisibil). 
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CAPITOLUL VIII. „LISTA” CICLURILOR ECONOMICE, 
PE PERIOADA 1950–2011, ÎN METODOLOGIA STANDARD 

Indiferent de modul în care s-a făcut evaluarea ciclurilor economice, 
lista acestora va fi considerată ca atare, fără o analiză critică. În consecință, 
vor fi considerate evaluări standard toate evaluările privind intrarea/ieșirea 
dintr-un anumit ciclu economic făcute fără utilizarea criteriului propus în 
lucrarea de față: productivitatea marginală a ocupării. Cu alte cuvinte, deși 
este posibilă o anumită eterogenitate a criteriilor de evaluare a dinamicii 
ciclice a economiei (fie la nivel mondial, fie pe zone geografico-economico-
politice submondiale), aici se va considera că avem, de fapt, o omogenitate 
a acestor evaluări în raport cu metodologia propusă de noi, iar această 
presupusă omogenitate de evaluare o vom numi evaluare standard a 
ciclicității economice. 

Pentru nevoile lucrării de față, vom face o evaluare a ciclicității 
economiei mondiale bazate pe dinamica PIBM (PIB mondial). 

VIII.1. CONSIDERAȚII METODOLOGICE AD-HOC 

De regulă, estimarea ciclicității se face pe baza valorilor absolute ale 
indicatorului economic de referință (în cazul nostru, produsul intern brut 
mondial – PIBM): un parcurs complet (creștere–scădere până la noua 
creștere sau, oarecum echivalent232, scădere–creștere până la noua 
scădere). Apare, însă, o problemă de semnificație (de interpretare): dacă 
indicatorul economic de referință nu scade niciodată, ci, cu anumite 
fluctuații233, are o creștere permanentă, vom trage concluzia că nu avem 
                                                           

232
 Echivalența nu este tocmai evidentă, deoarece punctele de pornire și de oprire 

ale unui ciclu economic sunt esențiale pentru politicile economice de reziliență, iar cele două 
variante de contorizare a ciclului economic nu dau aceleași puncte de pornire, respectiv de 
oprire. 

233
 Din punct de vedere tehnic (matematic), apariția fluctuațiilor este semnalizată de 

punctele de inflexiune: soluții numerice reale, pe axa timpului, ale derivatelor de ordinul 2 
ale funcției care descrie traiectoria (continuă) a indicatorului de referință, funcție în care 
variabila independentă este tocmai timpul (de exemplu, ecuațiile de regresie). 
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deloc cicluri economice? În opinia noastră, un ciclu economic este caracterizat 
nu de scăderea absolută a nivelului indicatorului de referință, ci de modificarea 
accelerației fenomenului măsurat de acel indicator. Valorificând acest 
rezultat conceptual, propunem, în lucrarea de față, ca ciclicitatea PIBM să 
fie dată de variația gap-ului anual absolut al PIBM. Dacă vom avea situații 
în care valoarea absolută a PIBM scade, vom judeca acest fenomen tot în 
termeni de gap al acestei valori absolute față de anul imediat anterior. În 
opinia noastră, această modalitate de evaluare a ciclicității economice are 
un caracter mai general decât cea standard, deoarece o include pe aceasta 
ca pe un caz particular, și anume cazul în care valoarea indicatorului de 
referință suferă o scădere absolută și nu doar una relativă. 

În continuare, din punct de vedere empiric, vom proceda conform celor 
menționate mai sus, în încercarea de a identifica aspectele de ciclicitate 
(ciclurile economice) la nivel mondial, având drept indicator de referință 
PIBM. 

VIII.2. CONSTRUIREA SERIEI DE TIMP PENTRU PIB 

Valoarea PIB mondial (PIBM), exprimată în dolari SUA, în echivalentul 
PPP 2010, precum și calculele privind creșterea absolută și relativă, se 
prezintă, pentru perioada 1950–2011, după cum urmează (tabelul 3): 

Tabelul 3. Valoarea nominală a PIBM și valorile necesare  
evaluării cinematicii

234
 PIBM. 

Anul 

PIBM  
Valori empirice 

Semnificație 
valoare 

absolută 
gap 

absolut 
𝒓𝒊
𝒆 

𝒓𝒊
𝒆

𝟏 + 𝒓𝒊
𝒆 

𝒓𝒊
𝒆

− 𝒓𝒊−𝟏
𝒆  

𝒓𝒊
𝒆

−
𝒓𝒊
𝒆

𝟏 + 𝒓𝒊
𝒆 

(trilioane $) (%) (pp) 
1950 7,0 - - - - -  
1951 7,4 0,4 5,71 - - -  
1952 7,8 0,4 5,41 5,40 -0,3 0,01 CAS 
1953 8,2 0,4 5,13 5,13 -0,28 0,00 CAS 

1954 8,4 0,2 2,44 4,88 -2,69 -2,44 CAD 

                                                           
234

 Termenul de cinematică se referă la simpla evoluție fenomenologică a unui 
sistem economic, în timp ce termenul de dinamică trebuie utilizat doar atunci când avem 
de-a face cu o evoluție determinată cauzal. 
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Tabelul 3 (continuare) 

1955 9,0 0,6 7,14 2,38 4,7 4,76 CAC 
1956 9,4 0,4 4,44 6,66 -2,7 -2,22 CAD 
1957 9,7 0,3 3,19 4,25 -1,25 -1,06 CAD 
1958 10,0 0,3 3,09 3,09 -0,1 0,00 CAS 
1959 10,5 0,5 5,00 3,00 1,91 2,00 CAC 
1960 11,0 0,5 4,76 4,76 -0,24 0,00 CAS 
1961 11,5 0,5 4,55 4,54 -0,21 0,01 CAS 
1962 12,1 0,6 5,22 4,35 0,67 0,87 CAC 
1963 12,7 0,6 4,96 4,96 -0,26 0,00 CAS 
1964 13,5 0,8 6,30 4,73 1,34 1,57 CAC 
1965 14,2 0,7 5,19 5,93 -1,11 -0,74 CAC 
1966 15,0 0,8 5,63 4,93 0,44 0,70 CAC 
1967 15,6 0,6 4,00 5,33 -1,63 -1,33 CAD 
1968 16,5 0,9 5,77 3,85 1,77 1,92 CAC 
1969 17,5 1 6,06 5,46 0,29 0,60 CAC 
1970 18,3 0,8 4,57 5,71 -1,49 -1,14 CAD 
1971 19,1 0,8 4,37 4,37 -0,2 0,00 CAS 
1972 20,1 1 5,24 4,19 0,87 1,05 CAC 
1973 21,4 1,3 6,47 4,98 1,23 1,49 CAC 
1974 21,9 0,5 2,34 6,08 -4,13 -3,74 CAD 
1975 22,2 0,3 1,37 2,29 -0,97 -0,92 CAD 
1976 23,3 1,1 4,95 1,35 3,58 3,60 CAC 
1977 24,3 1 4,29 4,72 -0,66 -0,43 CAD 
1978 25,3 1 4,12 4,11 -0,17 0,01 CAS 
1979 26,4 1,1 4,35 3,96 0,23 0,39 CAC 
1980 27,5 1,1 4,17 4,17 -0,18 0,00 CAS 
1981 28,1 0,6 2,18 4,00 -1,99 -1,82 CAD 
1982 28,3 0,2 0,71 2,13 -1,47 -1,42 CAD 
1983 29,1 0,8 2,83 0,70 2,12 2,13 CAC 
1984 30,5 1,4 4,81 2,75 1,98 2,06 CAC 
1985 31,7 1,2 3,93 4,59 -0,88 -0,66 CAD 
1986 32,8 1,1 3,47 3,78 -0,46 -0,31 CAD 
1987 34,0 1,2 3,66 3,35 0,19 0,31 CAC 
1988 35,6 1,6 4,71 3,53 1,05 1,18 CAC 
1989 36,9 1,3 3,65 4,50 -1,06 -0,85 CAD 
1990 38,1 1,2 3,25 3,52 -0,4 -0,27 CAD 
1991 39,0 0,9 2,36 3,15 -0,89 -0,79 CAD 
1992 39,8 0,8 2,05 2,31 -0,31 -0,26 CAD 
1993 40,7 0,9 2,26 2,01 0,21 0,25 CAC 
1994 42,0 1,3 3,19 2,21 0,93 0,98 CAC 
1995 43,4 1,4 3,33 3,09 0,14 0,24 CAC 
1996 45,1 1,7 3,92 3,22 0,59 0,70 CAC 
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Tabelul 3 (continuare) 

1997 46,9 1,8 3,99 3,77 0,07 0,22 CAC 
1998 48,1 1,2 2,56 3,84 -1,43 -1,28 CAD 
1999 49,8 1,7 3,53 2,50 0,97 1,03 CAC 
2000 52,2 2,4 4,82 3,41 1,29 1,41 CAC 
2001 53,4 1,2 2,30 4,60 -2,52 -2,30 CAD 
2002 54,9 1,5 2,81 2,25 0,51 0,56 CAC 
2003 56,9 2 3,64 2,73 0,83 0,91 CAC 
2004 59,7 2,8 4,92 3,51 1,28 1,41 CAC 
2005 62,4 2,7 4,52 4,69 -0,4 -0,17 CAD 
2006 65,7 3,3 5,29 4,32 0,77 0,97 CAC 
2007 69,3 3,6 5,48 5,02 0,19 0,46 CAC 
2008 71,2 1,9 2,74 5,20 -2,74 -2,46 CAD 
2009 70,8 -0,4 -0,56 2,67 -3,3 -3,23 CAD 
2010 74,4 3,6 5,08 -0,56 5,64 5,64 CAC 
2011 77,2 2,8 3,76 4,83 -1,32 -1,07 CAD 
2012 83,2 6 7,77 7,21 4,01 0,56 CAC 
2013 87,0 3,8 4,57 4,37 -3,2 0,2 CAC 
2014 91,1 4,1 4,71 4,50 0,14 0,21 CAC 

2015
235

 96,2 5,1 5,60 5,30 1 -0,20 CAD 
2016 101,9 5,7 5,93 5,59 0,6 0,11 CAC 
2017 108,1 6,2 6,08 5,74 0,5 0,46 CAC 
2018 114,4 6,3 5,83 5,51 0,1 0,79 CAC 

Sursa datelor: Valorile absolute ale PIBM sunt preluate din EPI (Earth Policy 
Institute) care le-a compilat din TCB (The Conference Board), International Monetary 
Fund, Total Economy Database, www.conference-board.org/data/economydatabase. 
Toate calculele bazate pe cifrele absolute sunt efectuate de autor. 

Reprezentarea grafică a evoluției gap-ului anual absolut al PIBM este 
făcută în figura 42236: 

                                                           
235

 Pentru perioada 2015–2018, valorile absolute ale PIBM sunt date de prognoze 
ale Băncii Mondiale. 

236
 Am reprezentat grafic evoluția gap-ului absolut al PIBM și nu valoarea absolută a 

PIBM deoarece: 1) formarea tendințelor ciclice este mai evidentă; 2) am evitat situația în care 
nu avem descreșteri absolute ale PIBM (ceea ce nu „închide” ciclul economic în accepțiunea sa 
standard); în opinia noastră, ciclul economic poate înregistra creșteri permanente ale 
valorii de referință (dar poate înregistra scăderi ale creșterii absolute), dar să aibă puncte 
de inflexiune – aceste puncte de inflexiune, care accelerează sau decelerează fenomenul 
analizat, sunt indicii ale ciclicității. Astfel, am „mutat” imaginea ciclului economic de pe 
traiectoria valorilor absolute (care poate fi fără scăderi) pe traiectoria gap-urilor absolute 
(care poate fi cu scăderi) și am considerat ciclul economic „complet”, ca în cazul standard 
(de la punctul în care începe o creștere/scădere până în punctul în care începe o nouă 
creștere/scădere). 
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Figura 42. Indiciile de ciclicitate economică, la nivel mondial,  

pe baza gap-ului absolut al PIBM. 

Corelând rezultatele din tabelul 3 cu cele din figura 42, obținem 
următoarele rezultate cu privire la ciclicitatea economică la nivel mondial 
pe perioada 1950–2011: 

1) intervalul 1951–1958237: ciclu de 8 ani - 𝑪𝟏
𝟖, unde 𝐶 semnifică 

„ciclu”, indicele inferior este un contor pentru ciclurile economice 
(în ordinea lor cronologică), iar indicele superior indică perioada 
(numărul de ani) pe care se desfășoară ciclul economic în cauză 

2) intervalul 1959–1962: ciclu de 4 ani – 𝑪𝟐
𝟒 (tip Kitchin) 

3) intervalul 1963–1965: ciclu de 3 ani – 𝑪𝟑
𝟑 (tip Kitchin) 

4) intervalul 1966–1969: ciclu de 4 ani – 𝑪𝟒
𝟒 (tip Kitchin) 

5) intervalul 1970–1975: ciclu de 6 ani – 𝑪𝟓
𝟔 (tip Kitchin) 

6) intervalul 1976–1979: ciclu de 4 ani – 𝑪𝟔
𝟒 (tip Kitchin) 

7) intervalul 1980–1986: ciclu de 7 ani – 𝑪𝟕
𝟕 (tip Juglar) 

8) intervalul 1987–1997: ciclu de 12 ani – 𝑪𝟖
𝟏𝟏 (tip Kuznetz)) 

9) intervalul 1998–2001: ciclu de 4 ani – 𝑪𝟗
𝟒 (tip Kitchin) 

10) intervalul 2002–2007: ciclu de 6 ani – 𝑪𝟏𝟎
𝟔  (tip Kitchin) 

11) intervalul 2008–2011: ciclu de 4 ani – 𝑪𝟏𝟏
𝟒 (tip Kitchin) 

12) intervalul 2012–2014: ciclu de 3 ani – 𝑪𝟏𝟐
𝟑  (tip Kitchin) 

                                                           
237

 Anul inițial se consideră că începe la 01.01, iar anul final se consideră că se 
sfârșește la 31.12. 
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Acum este posibil să vizualizăm cinematica valorilor absolute ale 

PIBM, pe fiecare dintre cele 12 cicluri identificate pe baza variației gap-ului 

absolut al acestui indicator. Prezentăm, în Anexa 1, aceste reprezentări, în 

paralel cu reprezentarea gap-urilor absolute corespondente. 

O analiză calitativă preliminară a rezultatelor obținute implică corelarea 

celor 12 cicluri economice la nivel mondial cu profilul acestora (profilul este 

dat de caracteristicile de tip CAC, CAD sau CAS introduse anterior). În 

tabelul 4 se evidențiază această corelație: 

Tabelul 4. Descrierea fenomenologică a ciclurilor economice  

bazate pe gap-ul anual absolut al PIBM. 

Simbol ciclu Interval Descriere fenomenologică
238

 

𝑪𝟏
𝟖 1951–1958 SSDCDDS 

𝑪𝟐
𝟒 1959–1962 CSSC 

𝑪𝟑
𝟑 1963–1965 SCC 

𝑪𝟒
𝟒 1966–1969 CDCC 

𝑪𝟓
𝟔 1970–1975 DSCCDD 

𝑪𝟔
𝟒 1976–1979 CDSC 

𝑪𝟕
𝟕 1980–1986 SDDCCDD 

𝑪𝟖
𝟏𝟏 1987–1997 CCDDDDCCCC 

𝑪𝟗
𝟒 1998–2001 DCCD 

𝑪𝟏𝟎
𝟔  2002–2007 CCCDCC 

𝑪𝟏𝟏
𝟒  2008–2011 DDCD 

𝑪𝟏𝟐
𝟑  2012–2014 CCC 

 

În opinia noastră, criza economică239 nu face parte structural din ciclul 

economic (nu este o „fază” a acestuia), deși ea influențează, atunci când 

                                                           
238

 Întrucât nu există riscul vreunei neînțelegeri, vom renunța la expresia „CA”, care 
este comună tuturor cazurilor de caracterizare a dinamicii gap-ului anual absolut al PIBM 
și vom reține doar cea de-a treia literă, care este și cea semnificativă în caracterizarea 
indicatorului de referință. Astfel, acest „cod” al fiecărui ciclu ne indică și configurația sa 
cinematică (chiar dacă doar la nivel calitativ și nu cantitativ). 

239
 De fapt, pentru a fi cât se poate de riguroși, nu există criză economică, ci doar 

criză financiară, care poate avea repercusiuni, mai mult sau mai puțin semnificative, 
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apare în economie (în afara ciclicității), ciclul economic. De asemenea, 

ciclul economic, la rândul său, influențează intensitatea și „speranța de 

viață” a crizei economice. În acest context, putem avea cicluri economice 

care să nu fie contemporane cu nicio criză economică sau cicluri economice 

care să fie contemporane cu una sau mai multe crize economice. În orice 

caz, în lucrarea de față, nu luăm în considerare acest fenomen al crizelor 

economice care, așa cum am menționat, reprezintă un fenomen care nu 

împărtășește cu ciclul economic nici cauzalitatea, nici mecanismul de 

desfășurare și nici efectele produse.  

  

                                                                                                                                                    
asupra economiei (mai exact spus, asupra sectorului real al economiei). Cauza fundamentală a 
oricărei crize financiare este pierderea suportului real al fluxurilor și stocurilor nominale la 
nivelul economiei ca ansamblu. 
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CAPITOLUL IX. CONSTRUIREA SERIEI DE TIMP PENTRU 
PRODUCTIVITATEA MARGINALĂ A OCUPĂRII (PMO) 

IX.1. CONSTRUIREA SERIEI DE TIMP PENTRU PMO 

Acum vom proceda la construirea seriei de timp pentru predictorul 
ciclicității economice: productivitatea marginală a ocupării (PMO) așa cum 
a fost el definit și analizat anterior240 (tabelul 5): 

Tabelul 5. Calculul productivității marginale a ocupării. 

Anul 
PIBM 

Variația 
absolută a 
PIBM  (∆𝒊) 

Rata de 
ocupare

241
  

(𝒓𝒊) 

Variația 
relativă a ratei 

de ocupare 
(𝜹𝒊) 

Productivitatea 
marginală a ocupării 

(PMO) (𝜶𝒊 =
∆𝒊

𝜹𝒊
) 

trilioane $ % % pp trilioane $/1 pp 

1991 39,0 0,9 62,2 - - - 

1992 39,8 0,8 62,4 0,32 0,2 4 

1993 40,7 0,9 62,1 -0,48 -0,3 -3 

1994 42,0 1,3 62,0 -0,16 -0,1 -13 

1995 43,4 1,4 61,9 -0,16 -0,1 -14 

1996 45,1 1,7 61,7 -0,32 -0,2 -8,5 

1997 46,9 1,8 61,5 -0,32 -0,2 -9 

1998 48,1 1,2 61,3 -0,33 -0,2 -6 

1999 49,8 1,7 61,3 0,00 0 *
242

 

                                                           
240

 Date oficiale disponibile în mod liber pe site-urile specializate (Banca Mondială, 
Organizația Internațională a Muncii, Fondul Monetar Internațional) pentru acest indicator 
există doar începând cu anul 1991. 

241
 Deși indicatorul teoretic propus este rata numărului populației ocupate în totalul 

numărului forței de muncă (prin numărul forței de muncă se înțelege suma dintre numărul 
populației ocupate și numărul de șomeri), datele statistice oficiale disponibile public se 
referă la rata numărului populației ocupate în totalul numărului populației în vârstă de 
peste 15 ani. Așadar, rezultatele trebuie „amendate” cu această precizare, deși datele 
oficiale disponibile constituie un proxy foarte bun pentru indicatorul genuin. 

242
 Cu semnul „*” am notat cazurile de nedeterminare algebrică (adică acele cazuri 

în care variația anuală a ratei de ocupare este nulă). În ceea ce privește interpretarea, vom 
ține cont de semnificația acestui semn. 
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Tabelul 4 (continuare) 

2000 52,2 2,4 61,1 -0,33 -0,2 -12 

2001 53,4 1,2 61,0 -0,16 -0,1 -12 

2002 54,9 1,5 60,8 -0,33 -0,2 -7,5 

2003 56,9 2 60,7 -0,16 -0,1 -20 

2004 59,7 2,8 60,7 0,00 0 * 

2005 62,4 2,7 60,8 0,16 0,1 27 

2006 65,7 3,3 60,7 -0,16 -0,1 -33 

2007 69,3 3,6 60,7 0,00 0 * 

2008 71,2 1,9 60,4 -0,49 -0,3 -6,33333 

2009 70,8 -0,4 59,7 -1,16 -0,7 0,571429 

2010 74,4 3,6 59,6 -0,17 -0,1 -36 

2011 77,2 2,8 59,6 0,00 0 * 

2012 83,2 6 59,6 0,00 0 * 

2013 87,0 3,8 59,6 0,00 0 * 

2014 91,1 4,1 59,6 0,00 0 * 

2015
243

 96,2 5,1 59,7 0,17 0,1 51 

2016 101,9 5,7 59,7 0,00 0 * 

2017 108,1 6,2 59,6 -0,17 -0,1 -62 

2018 114,4 6,3 59,6 0,00 0 * 

Sursa datelor: Valorile absolute ale ratei de ocupare sunt preluate din baza de date 

a Organizației Internațională a Muncii – ILO, International Labour Organization). Toate 

calculele pe baza cifrelor absolute sunt efectuate de autor. 

O reprezentare grafică a cinematicii productivității marginale a ocupării 

este redată în figura 43 (cazurile de nedeterminare algebrică – 1999, 2004, 

2007, 2011) au fost reprezentate ca puncte pe axa absciselor). 

                                                           
243

 Pentru perioada 2015–2018 sunt date de prognoză ale Organizației 

Internaționale a Muncii. La nivelul variației valorilor absolute nu se remarcă un „ciclu” 

(adică un parcurs închis) pentru perioada 2015–2018 (pentru care dispunem de datele de 

prognoză). Considerăm, în consecință, că ciclul care începe în anul 2015 nu se încheie în 

anul 2018. 
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Figura 43. Cinematica productivității marginale a ocupării. 
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CAPITOLUL X. EXEMPLIFICARE EMPIRICĂ A FUNCȚIONĂRII 
PREDICTORULUI PMO PE PERIOADA 1991–2014 

X.1. ANALIZA DE CORELAȚIE 

Vom pune alături seriile de date privind cinematica PIBM, respectiv 

cinematica PMO. Obținem următoarele valori, pe fiecare dintre cele 12 

cicluri economice identificate. Vom calcula, pentru fiecare ciclu economic, 

coeficientul de corelație liniară dintre valorile PIBM și valorile PMO, în 

următoarele cazuri: 

(a) valori contemporane 

(b) întârziere de un pas (un an) între PMO și PIBM 

(c) întârziere cu doi pași (doi ani) între PMO și PIBM 

(d) întârziere de trei pași (trei ani) între PMO și PIBM244 

(e) anticipare de un pas (un an) între PMO și PIBM 

(f) anticipare de doi pași (doi ani între PMO și PIBM 

(g) anticipare de trei pași (trei ani) între PMO și PIBM 

 𝑪𝟖
𝟏𝟏 (acest ciclu economic va fi trunchiat pentru intervalul 1992–

1997, deoarece lipsesc datele statistice oficiale privind rata de ocupare pe 

anii anteriori anului 1991) (tabelul 6). 

În cazul acestui ciclu economic, avem o corelație pozitivă maximă 

pentru cazul Lead(+2), și anume o valoare a coeficientului de corelație de 

0,95, ceea ce înseamnă că luarea în considerare a predictorului propus are 

relevanță ca anticipare. Așadar, predictorul este confirmat pentru acest 

ciclu economic cu luarea în considerare a acestei anticipări de doi ani.  

 𝑪𝟗
𝟒 (1998–2001) (tabelul 7). 

                                                           
244

 Ca regulă generală, vom calcula 2 lag-uri (respectiv 2 lead-uri) pentru fiecare 
ciclu economic identificat, considerând că atât memoria cât și anticipațiile privind rata de 
ocupare vor acționa în mod semnificativ pe aceste intervale de „umbră”. Desigur, analiza 
ar putea fi dezvoltată chiar mai mult, în sensul de a formaliza influența memoriei asupra 
anticipațiilor (de exemplu, asupra anticipațiilor adaptive – care nu rezultă din vreun model 
de raționalitate; anticipațiile livrate de un model de raționalitate sunt anticipații raționale). 
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Tabelul 6. Verificarea predictorului - 𝐶8
11. 

Anul PIBM PMO 
Coeficient de corelație liniară 

Contemporană Lag (-1) Lag(-2) Lead (+1) Lead (+2) 

1992 39,8 4 

-0,5736 -0,76138 ?
245

 0,12348 0,952769 

1993 40,7 -3 

1994 42,0 -13 

1995 43,4 -14 

1996 45,1 -8,5 

1997 46,9 -9 

Tabelul 7. Verificarea predictorului - 𝐶4
9. 

Anul PIBM PMO 
Coeficient de corelație liniară 

Contemporană Lag (-1) Lag(-2) Lead (+1) Lead (+2) 

1998 48,1 -6 

-0,72057 -0,5427 -0,38338 0,030758 0,858397 
1999 49,8 0 

2000 52,2 -12 

2001 53,4 -12 

În cazul acestui ciclu economic, avem o corelație pozitivă maximă 
pentru cazul Lead(+2), și anume o valoare a coeficientului de corelație de 
0,86, deci pentru cazul în care predictorul „acționează” cu această anticipare 
de doi ani asupra variației absolute a PIBM. Așadar, predictorul este confirmat 
pentru acest ciclu economic cu luarea în considerare a acestei anticipări de 
doi ani. 

 𝑪𝟏𝟎
𝟔  (2002–2007) (tabelul 8) 

Tabelul 8. Verificarea predictorului - 𝐶10
6 . 

Anul PIBM PMO 
Coeficient de corelație liniară 

Contemporană Lag (-1) Lag(-2) Lead (+1) Lead (+2) 

2002 54,9 -7,5 

0,048057 0,00679 -0,1676 0,008944 0,756315 

2003 56,9 -20 

2004 59,7 0 

2005 62,4 27 

2006 65,7 -33 

2007 69,3 0 

În cazul acestui ciclu economic, avem o corelație pozitivă maximă 
pentru cazul Lead(+2), și anume o valoare a coeficientului de corelație de 

                                                           
245

 Valoarea numerică respectivă nu poate fi determinată. 
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0,76, deci pentru cazul în care predictorul „acționează” cu această anticipare 
de doi ani asupra variației absolute a PIBM. Așadar, predictorul este confirmat 
pentru acest ciclu economic cu luarea în considerare a acestei anticipări de 
doi ani. 

 𝑪𝟏𝟏
𝟒  (2008-2011) (tabelul 9) 

Tabelul 9. Verificarea predictorului - 𝐶11
4 . 

Anul PIBM PMO 

Coeficient de corelație liniară 

Contemporană Lag (-1) Lag(-2) Lead 
(+1) 

Lead 
(+2) 

2008 71,2 -6,33333 

-0,15094 0,566535 0,488527 -0,76752 0,47936 
2009 70,8 0,571429 

2010 74,4 -36 

2011 77,2 0 

În cazul acestui ciclu economic, avem o corelație pozitivă maximă pentru 
cazul  Lag(-1), și anume o valoare a coeficientului de corelație de 0,57, deci 
pentru cazul în care predictorul „acționează” cu această întârziere de un 
an. Așadar, predictorul este confirmat pentru acest ciclu economic, cu 
condiția să fie luat în considerare cu această întârziere de un an. 

 𝑪𝟏𝟐
𝟑  (2012-2014) (tabelul 10) 

Tabelul 10. Verificarea predictorului - 𝐶12
3 . 

Anul PIBM PMO 
Coeficient de corelație liniară 

Contemporană Lag (-1) Lag(-2) Lead(+1) Lead(+2) 

2012 83,2 0 

? 0,876777 -0,02192 ? 0,854858 2013 87,0 0 

2014 91,1 0 

În cazul acestui ciclu economic, avem o corelație pozitivă maximă 
pentru cazul  Lag(-1), și anume o valoare a coeficientului de corelație de 0,88, 
deci pentru cazul în care predictorul „acționează” cu această întârziere de 
un an. Așadar, predictorul este confirmat pentru acest ciclu economic, cu 
condiția să fie luat în considerare cu această întârziere de un an.    

–  𝑪𝟖
𝟏𝟏 (1992–1997): predictorul este valid, efectul de predicție fiind de 

tip anticipare de doi ani 

–  𝑪𝟗
𝟒 (1998–2001): predictorul este valid, efectul de predicție fiind de 

tip anticipare de doi ani 



 147 

–  𝑪𝟏𝟎
𝟔  (2002–2007): predictorul este valid, efectul de predicție fiind de 

tip anticipare de doi ani 

–  𝑪𝟏𝟏
𝟒  (2008–2011): predictorul este valid, efectul de predicție fiind de 

tip întârziere de un an 

–  𝑪𝟏𝟐
𝟑  (2012–2014): predictorul este valid, efectul de predicție fiind de 

tip întârziere de un an 

X.2. ANALIZA DE POZIȚIE CICLICĂ 

Să calculăm valorile numerice pentru 𝜆246. Obținem următoarele 
valori (tabelul 11): 

Tabelul 11. Valorile lui 𝝀 pentru determinarea punctelor semnificative  
ale poziției ciclice. 

Anul PIBM 
Ritmul PIBM  

(𝑹𝜶) 
Rata de 

ocupare  (𝒓𝒊) 
Ritmul ratei de 
ocupare  (𝑹𝒓) 

𝝀 

1991 39,0 - 62,2 - - 

1992 39,8 0,020513 62,4 0,003215 6,380404 

1993 40,7 0,022613 62,1 -0,00481 -4,70125 
1994 42,0 0,031941 62,0 -0,00161 -19,8391 

1995 43,4 0,033333 61,9 -0,00161 -20,7037 

1996 45,1 0,039171 61,7 -0,00323 -12,1272 

1997 46,9 0,039911 61,5 -0,00324 -12,3182 

1998 48,1 0,025586 61,3 -0,00325 -7,87262 
1999 49,8 0,035343 61,3 0 ? 

2000 52,2 0,048193 61,1 -0,00326 -14,7831 

2001 53,4 0,022989 61,0 -0,00164 -14,0177 

2002 54,9 0,02809 60,8 -0,00328 -8,56402 
2003 56,9 0,03643 60,7 -0,00164 -22,2134 

2004 59,7 0,049209 60,7 0 ? 

2005 62,4 0,045226 60,8 0,001647 27,45962 

2006 65,7 0,052885 60,7 -0,00164 -32,247 

2007 69,3 0,054795 60,7 0 ? 
2008 71,2 0,027417 60,4 -0,00494 -5,55 

                                                           
246

 Amintim că 𝜆 reprezintă elasticitatea PIBM în raport cu rata de ocupare, adică 

𝜆 =
𝑅𝛼

𝑅𝑟
, unde 𝑅𝛼 este ritmul nominal anual al PIBM, iar 𝑅𝑟 este ritmul anual al ratei de 

ocupare. Desigur, analiza este pur ilustrativă, deoarece ar fi trebuit facem calculele pe 
variaţie în volum (valori reale) 
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Tabelul 11 (continuare) 

2009 70,8 -0,00562 59,7 -0,01159 0,484901 

2010 74,4 0,050847 59,6 -0,00168 -30,2661 

2011 77,2 0,037634 59,6 0 ? 

2012 83,2 0,07772 59,6 0 ? 

2013 87,0 0,045673 59,6 0 ? 

2014 91,1 0,047126 59,6 0 ? 

2015 96,2 0,055982 59,7 0,001678 33,36234 

2016 101,9 0,059252 59,7 0 ? 

2017 108,1 0,060844 59,6 -0,00168 -36,2167 

2018 114,4 0,058279 59,6 0 ? 

Să comparăm valorile empirice obținute pentru 𝜆 cu valorile teoretice247 
ale acestuia, pentru fiecare an248  (tabelul 12). 

Tabelul  12. Identificarea pozițiilor ciclice ale economiei mondiale 
pe perioada 1992–2014. 

Ciclul 
economic 

Anul 𝑹𝒓 𝜶𝟎 𝑹𝜶 𝝀 
Cazul 

teoretic 
Poziția ciclică 

𝑪𝟖
𝟏𝟏 

1991  2,36     

1992 0,003215 2,05 0,020513 6,380404 28 

Creștere 
cantitativă 
accelerată 

descrescător 

1993 -0,00481 2,26 0,022613 -4,70125 

4 

Creștere 
calitativă 

accelerată 
crescător 

1994 -0,00161 3,19 0,031941 -19,8391 

1995 -0,00161 3,33 0,033333 -20,7037 

1996 -0,00323 3,92 0,039171 -12,1272 

1997 -0,00324 3,99 0,039911 -12,3182 

𝑪𝟗
𝟒 

1998 -0,00325 2,56 0,025586 -7,87262 

1999 0 3,53 0,035343 ? ? 
Creștere 
calitativă 

2000 -0,00326 4,82 0,048193 -14,7831 

4 

Creștere 
calitativă 

accelerată 
crescător 

2001 -0,00164 2,30 0,022989 -14,0177 

𝑪𝟏𝟎
𝟔  

2002 -0,00328 2,81 0,02809 -8,56402 

2003 -0,00164 3,64 0,03643 -22,2134 

2004 0 4,92 0,049209 ? ? 
Creștere 
calitativă 

                                                           
247

 Valorile teoretice pentru 𝜆 sunt cele discutate anterior. 
248

 Amintim că valoarea coeficientului 휀 este 0,0015. 
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Tabelul 12 (continuare) 

 

2005 0,001647 4,52 0,045226 27,45962 22 

Creștere 
cantitativă 
accelerată 

descrescător 

2006 -0,00164 5,29 0,052885 -32,247 4 

Creștere 
calitativă 

accelerată 
crescător 

2007 0 5,48 0,054795 ? ? 
Creștere 
calitativă 

𝑪𝟏𝟏
𝟒  

2008 -0,00494 2,74 0,027417 -5,55 4 

Creștere 
calitativă 

accelerată 
crescător 

2009 -0,01159 -0,56 -0,00562 0,484901 9 

Descreștere 
cantitativă 
decelerată 

descrescător 

2010 -0,00168 5,08 0,050847 -30,2661 4 

Creștere 
calitativă 

accelerată 
crescător 

2011 0 3,76 0,037634 ? ? 
Creștere 
calitativă 

𝑪𝟏𝟐
𝟑  

2012 0 
7,77 

0,07772 ? ? 
Creștere 
calitativă 

2013 0 
4,57 

0,045673 ? ? 
Creștere 
calitativă 

2014 0 
4,71 

0,047126 ? ? 
Creștere 
calitativă 

𝑪𝟏𝟑
?  

2015 0,001678 5,60 0,055982 33,36234 22 

Creștere 
cantitativă 
accelerată 

descrescător 

2016 0 5,93 0,059252 ? ? 
Creștere 
calitativă 

2017 -0,00168 6,08 0,060844 -36,2167 4 

Creștere 
calitativă 

accelerată 
crescător 

2018 0 5,83 0,058279 ? ? 
Creștere 
calitativă 
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CAPITOLUL XI. „ESTIMĂRI” ALE CICLICITĂȚII ECONOMICE 
PENTRU INTERVALUL ULTERIOR ANULUI 2015 

XI.1. „ESTIMĂRI” 

Date de prognoză privind PIBM, respectiv rata de ocupare, nu avem 
decât pentru perioada 2015–2018. Așa cum a rezultat din cele de mai sus, 
se pare că nu se va închide un ciclu economic pe această perioadă de 4 ani 
(din perspectiva variației gap-ului absolut al PIBM). În acest condiții, estimările 
care ar putea fi făcute cu privire la funcționarea predictorului sunt relativ 
nesigure și, oricum, incomplete (din cauza neînchiderii ciclului economic în 
cauză). Așadar, vom face doar câteva considerații cu totul superficiale în 
această materie. 

 
Mai întâi, vom determina câteva valori numerice. 

 𝑪𝟏𝟑
?  (2012–2014) (tabelul 13) 

Tabelul 13. Verificarea predictorului - 𝑪𝟏𝟑
? . 

Anul PIBM PMO 
Coeficient de corelație liniară 

Contemporană  Lag (-1) Lag(-2) Lead(+1) Lead(+2) 

2015 96,2 51 

-0,58701 -0,67873 0,250488 ? ? 
2016 101,9 0 

2017 108,1 -62 

2018 114,4 0 

2019        

?        

În principiu, ar părea că „ciclul” predictorului va continua în sensul că 
întârzierea cu care indică evoluția PIMB crește la doi ani. „Ciclul” predictorului 
va arăta, odată cu intrarea în noul ciclu economic (deși, cum am arătat, 
ciclul este incomplet raportat la datele statistice de prognoză de care 
dispunem), ca în figura 44. 



 151 

 

Figura 44. „Ciclicitatea” predictorului productivitatea marginală a ratei de ocupare 
estimată la noul ciclu economic care începe cu anul 2015. 

XI.2. CÂTEVA CONCLUZII 

XI.2.1. Privind unele rezultatele directe 

1. Considerarea productivității marginale a ocupării ca predictor 
pentru evoluția ciclică a economiei (pe cazul empiric al economiei 
mondiale) pare că are o anumită justificare. Această justificare 
subzistă la nivelul corelației (și nu neapărat a cauzalității) dintre 
evoluția acestui predictor și evoluția produsului intern brut mondial. 
Principalele rezultate în această materie sunt următoarele: 
 există o confirmare a faptului că predictorul propus pentru 

stabilirea poziției ciclice a economiei (mondiale în acest studiu 
empiric), productivitatea marginală a ratei de ocupare, funcțio-
nează (dă rezultate) 

 se constată o „ciclicitate” a predictorului însuși: 
– pe perioada 1991–2007 (trei cicluri economice), predictorul 

este corelat cu fenomenul predictat cu un lead (anticipare) de 
doi ani; de remarcat faptul că valoarea coeficientului de 

0,952769 

0,858397 

0,756315 

0,566535 

0,876777 

0,250488 
y = -0,0224x5 + 0,3643x4 - 2,1984x3 + 6,0973x2 - 7,7672x + 4,4791 

R² = 1 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

C 1 ( + 2 )  C 2 ( + 2 )  C 3 ( + 2 )  C 4 ( - 1 )  C 5 ( - 1 )  C 6 ( - 2 )  

E V O L U Ț I A  C O E F I C I E N T U L U I  D E  C O R E L A Ț I E  L I N I A R Ă  P I B M -
P M O  



 152 

corelație dintre predictor și fenomenul predictat este descres-
cătoare, ceea ce poate indica o „slăbire” a capacității predictive 
din perspectiva acțiunii anticipative249; 

– pe perioada 2008–2014 (două cicluri economice), predictorul 
este corelat cu fenomenul predictat cu un lag (întârziere) de 
un an; de remarcat că valoarea coeficientului de corelație 
dintre predictor și fenomenul predictat este crescătoare, ceea 
ce poate indica o „întărire” a capacității predictive din perspec-
tiva acțiunii cu întârziere. 

NB: se pare că există o trecere ciclică (un balans) a predictorului de la 
o anticipare de doi ani la o întârziere de un an, dar, deocamdată, acesta este 
un indiciu destul de nesigur (poate fi un simplu accident statistic, întrucât 
perioada analizată este scurtă)250. Întrebarea care se pune este următoarea: 
de ce acțiunea validă a predictorului nu realizează o trecere „netedă” de la 
anticiparea de doi ani la întârzierea de un an, printr-o etapă intermediară: 
anticiparea de un an, sau chiar prin două etape intermediare: anticiparea 
de un an, apoi concomitența (contemporaneitatea)? Răspunsul la o asemenea 
întrebare poate fi dat numai după o formalizare adecvată a trecerii de la 
memorie la anticiparea adaptivă (în ipoteza că „transformarea” predictibilității 
pe baze anticipative, în predictibilitate pe baze de memorie, trimite la 
anticipațiile adaptive), dar această chestiune depășește obiectivele studiului 
de față. 

Desigur, identificarea și evaluarea cauzelor pentru care predictorul a 
„trecut” de la o anticipare de doi ani la o întârziere de un an este o 
provocare științifică în sine (ea trebuie să țină cont, probabil, de procesele 
de accelerare/decelerare a dinamicii PIB; aceste procese ar putea explica 
trecerea de la anticipare la memorie). 

Evoluția coeficientului de corelație dintre predictor și fenomenul 
predictat este reprezentată în figura 45 (din identificarea funcției de trend 

                                                           
249

 Făcând un calcul simplu, se constată că pierderea de corelație dintre predictor și 
fenomenul predictat, pe perioada celor trei cicluri economice, este de circa 10% între 
ciclul 𝑪𝟖

𝟏𝟏 și ciclul 𝑪𝟗
𝟒, și de circa 12% între ciclul 𝑪𝟗

𝟒 și ciclul 𝑪𝟏𝟎
𝟔 . Pierderea procentuală 

medie anuală a valorii coeficientului de corelație pe întreaga perioadă a celor trei cicluri 
(dacă considerăm, în mod arbitrar, că valoarea coeficientului de corelație evoluează liniar 
pe perioada unui ciclu economic) este de  1,5%. 

250
 Impresia noastră este că trecerea acțiunii predictorului de la întârziere la 

anticipare este un efect al funcționării memoriei, deci anticiparea este de tip adaptiv, și nu 
de tip rațional. 
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a coeficientului de corelație ar rezulta că putem anticipa o creștere a valorii 
acestuia la următorul ciclu economic251). 

 

Figura 45. „Ciclicitatea” predictorului productivitatea marginală a ratei de ocupare. 

 predictorul PMO (productivitatea marginală a ocupării252) pare a 
fi valabil (cel puțin pe analiza ciclurilor economice pentru care 
am reușit să dispunem de date statistice oficiale); 

 fiind vorba despre un predictor (deci care nu trebuie să fie 
neapărat și factor cauzal), corelația pe care o realizează acesta 
cu fenomenul predictat (dinamica valorii absolute a PIBM) este 
puternică (acceptabilă) – pentru cazurile empirice analizate, 
valoarea coeficientului de corelație este cuprinsă între 57% și 95%; 

 predictorul pare a fi autentic și din altă perspectivă: reprezintă 
un fenomen permanent253; aceasta face să nu existe riscul unor 

                                                           
251

 Aici avem, efectiv, un fenomen de tip Popper, adică de tip falsificare factuală 
(vom urmări ce se întâmplă în anii următori!). 

252
 Pentru a fi riguroși, este vorba, de fapt, despre productivitatea marginală a ratei 

de ocupare, dar folosim expresia mai eliptică de productivitate marginală a ocupării. 
253

 Într-adevăr, ocuparea este unul dintre factorii de producție ai oricărei funcții de 
producție. Fiind inerent procesului productiv, acest factor va însoți întotdeauna fenomenul 
predictat – PIBM. 

0,952769 

0,858397 

0,756315 

0,566535 

0,876777 

y = 0,0278x4 - 0,2915x3 + 1,0499x2 - 1,6205x + 1,7871 
R² = 1 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

C 1 ( + 2 )  C 2 ( + 2 )  C 3 ( + 2 )  C 4 ( - 1 )  C 5 ( - 1 )  

E V O L U Ț I A  C O E F I C I E N T U L U I  D E  C O R E L A Ț I E  L I N I A R Ă   P I B M - P M O  



 154 

corelații întâmplătoare ale acestuia cu fenomenul predictat, 
adică este vorba despre corelații cu puternic caracter structural254. 

2. Considerarea elasticității PIMB în raport de rata de ocupare, ca 
predictor pentru poziția ciclică a economiei mondiale, nu a dat 
rezultate concludente. Această situație poate avea următoarele 
explicații: 
 numărul mare de nedeterminări de natură pur algebrică (atunci 

când rata de ocupare este zero), situație în care avem o 
nedeterminare din perspectiva acestui indicator; 

 volatilitatea inerent mare a coeficientului de elasticitate pentru 
valori numerice mici, cum sunt cele privind rata de ocupare sau 
ritmul PIBM; această volatilitate nu permite analize cantitative 
de finețe; 

 soluția: considerăm că indicatorul de elasticitate a PIBM în 
raport de rata de ocupare ar putea fi înlocuit de coeficientul de 
elasticitate a PIBM în raport de productivitatea marginală a 
ocupării, cu condiția eliminării auto-corelării care se produce ca 
urmare a faptului că PIMB se află atât la numărătorul, cât și la 
numitorul relației de calcul al elasticității în cauză. 

3. Seria de timp mică de care am dispus nu permite o generalizare 
prea tranșantă a utilității predictorului productivitatea marginală a 
ocupării, dar o relativă stabilitate a corelației (pe trei cicluri 
succesive am avut predictibilitate cu o anticipare de doi ani, iar pe 
două cicluri care au succedat celor trei am avut predictibilitate cu o 
întârziere de un an) ne încurajează să perfecționăm analizele în 
cauză, mai ales din perspectivă statistică; 

4. Faptul că pare să apară o ciclicitate a însuși predictorului privind 
ciclicitatea economică poate conduce la ideea studierii unei 
posibile ciclicități de ordinul 2 (sau a unei ciclicități ordonatoare), 
foarte aproape de o idee similară susținută de Kuznets; 

5. Trecerea de la predictibilitatea de tip anticipare la cea de tip 
întârziere, în cazul predictorului productivitatea marginală a 
ocupării, poate conduce la următoarele concluzii suplimentare: 

                                                           
254

 Cu cât predictorul este mai „adânc” structural în fenomenologia fenomenului predictat, 
cu atât corelația existentă se apropie mai mult de cauzalitate. De exemplu, faimoasa cauzalitate 
Granger speculează tocmai acest caracter permanent, neaccidental, al corelației (deși, nu 
este, desigur, vorba despre o cauzalitate în sensul logic al termenului, așa cum eronat cred 
econometricienii care nu sunt decât practicanți ai econometriei, și nu cunoscători ai acesteia). 
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a. decidenții de politică economică au conștientizat faptul că 
ocuparea trebuie considerată factor cauzal (sau, în orice caz, 
printre factorii cauzali) al evoluției produsului intern brut; 

b. cele câteva cazuri (mai mult sau mai puțin concludente, din 
punctul nostru de vedere), în care poziția ciclică identificată de 
coeficientul 𝝀 a fost de tipul creșterii sau descreșterii de tip 
calitativ, indică faptul mai profund că predictorul propus 
(productivitatea marginală a ocupării) poate face legătura între 
creșterea pur cantitativă (generată de caracterul extensiv al 
utilizării resurselor) și creșterea de tip calitativ (generată de 
caracterul intensiv al utilizării resurselor). 

XI.2.2. Privind unele rezultate indirecte 

1. Predictorul propus (productivitatea marginală a ocupării) ar putea 
suferi detalieri (de exemplu, ar putea fi construit nu ca un număr, 
ci ca un vector) pentru a pune în evidență nu numai aspectele 
cantitative ale ocupării (rata de ocupare ca atare), ci și aspecte 
structurale ale ocupării, pe diferite criterii considerate relevante; 

2. Analiza de corelație utilizată în lucrare este pur ilustrativă, deoarece 
scopul studiului a fost doar de a constata dacă există semnificație în 
legătura propusă între productivitatea marginală a ocupării și 
produsul intern brut; în context, analizele statistice pot fi dezvoltate 
mult mai mult, așa încât relevanța corelației dintre evoluția 
predictorului și evoluția fenomenului predictat să fie fundamentată 
mai bine; 

3. Poziționarea ciclică trebuie „predictată” cu indicatori de propensiune 
non-procentuali (elasticitatea, utilizată în studiu, este un indicator 
de propensiune procentual) așa încât relevanța acestei propensiuni 
(sau situări pe traiectoria ciclului economic) să crească din punct 
de vedere cantitativ, în primul rând; 

4. Un studiu similar ar trebui făcut nu la nivel mondial, ci pe zone 
semnificative economic din perspectiva tipului capitalist de 
economie255: America de Nord, Europa etc., adică pe zone în care 
ocuparea este un „driver” în dinamica economică. 

                                                           
255

 Pentru această sugestie sunt recunoscător Academicianului Emilian Dobrescu. 
Din păcate pentru studiu, discuția în care s-a făcut această sugestie a venit după ce 
„syllabus-ul” studiului de cercetare era proiectat și cercetarea era relativ avansată.  
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ANEXA 1. CICLURILE ECONOMICE PE PERIOADA 1951–2014 

 𝑪𝟏
𝟖 (1951–1958) 

 

 𝑪𝟐
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 𝑪𝟑
𝟑 (1963–1965) 

 

 

 𝑪𝟒
𝟒 (1966–1969) 
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 𝑪𝟓
𝟔 (1970–1975) 

 
 

 𝑪𝟔
𝟒 (1976–1979) 
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 𝑪𝟗
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 𝑪𝟏𝟏
𝟒  (2008–2011) 
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ANEXA 2. POSTDICȚII REALIZATE DE PMO 
PE PERIOADA 1991–2014 

 intervalul 1987–1997: ciclu de 12 ani - 𝑪𝟖
𝟏𝟏 (tip Kuznetz) 

(a) valori contemporane 

 

(b) valori anticipate cu doi ani 
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 intervalul 1998–2001: ciclu de 4 ani - 𝑪𝟗
𝟒 (tip Kitchin) 

(a) valori contemporane 
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 intervalul 2002–2007: ciclu de 6 ani - 𝑪𝟏𝟎
𝟔  (tip Kitchin) 

(a) valori contemporane 

 

(b) valori anticipate cu doi ani 
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 intervalul 2008–2011: ciclu de 4 ani - 𝑪𝟏𝟏
𝟒 (tip Kitchin) 

(a) valori contemporane 

 

(b) valori întârziate cu un an 
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 intervalul 2012–2014: ciclu de 3 ani - 𝑪𝟏𝟐
𝟑  (tip Kitchin) 

(a) valori contemporane 

 

(b) valori întârziate cu un an 
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ANEXA 3. NOȚIUNEA DE RATĂ VS NOȚIUNEA DE RITM 

În limbajul curent se produc foarte des confuzii terminologice între rată și 
ritm. Dacă dorim ca exprimarea noastră să aibă acuratețe, cred că distincția 
dintre cele două concepte (deci nu este vorba despre doi termeni folosiți în 
mod inter-substituibil pentru același concept), atunci trebuie să reținem: 

- atunci când este vorba despre fenomene statice (sau despre 
aspecte statice ale unor fenomene dinamice) este bine să folosim 
termenul de rată; 

- atunci când este vorba despre fenomene dinamice (sau despre 
aspecte dinamice ale unor fenomene statice) este bine să folosim 
termenul de ritm; astfel, orice rată cinematică ar trebui să fie 
numită ritm. 
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