
STUDII DE TEORIE ȘI MODELARE ECONOMICĂ 
 

Elemente metodologice generale 



2 

STUDIES ON ECONOMIC THEORY AND MODELLING 
 

General Methodologic Issues

 



3 

Emil Dinga 

 
STUDII DE TEORIE ȘI MODELARE ECONOMICĂ 

 
Elemente metodologice generale 

 
 

 
EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE 

București, 2018 

 



4 

Copyright © Editura Academiei Române, 2018 

Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate editurii. 

 
EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE 
Calea 13 Septembrie nr. 13, Sector 5 
050711, Bucureşti, România, 
Tel: 4021-318 81 46, 4021-318 81 06 
Fax: 4021-318 24 44 
E-mail: edacad@ear.ro 
Adresa web: www.ear.ro 

 
Referenţi ştiinţifici: Prof. univ. dr. Gheorghe Zaman, membru 

corespondent al Academiei Române 
 Prof. univ. dr. Mircea Coșea 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Redactor: ADRIAN MIRCEA DOBRE 

Tehnoredactor: DANIELA FLORESCU 
Coperta: MARIANA ŞERBĂNESCU 

 

Bun de tipar: 22.03.2018. Format: 16/70 × 100. 
Coli de tipar: 20,75 

C.Z. pentru biblioteci mari: {
33 ∙ 519 ∙ 2
33 ∙ 01

 

C.Z. pentru biblioteci mici: 33 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 
DINGA, EMIL 

Studii de teorie și modelare economică : elemente metodologice 
generale / Emil Dinga. – București : Editura Academiei Române, 2018 

Conţine bibliografie 
Index 
ISBN 978-973-27-2881-9 
 
330 

 

 

 

http://www.ear.ro/


5 

 
Cuprins 

PARTEA I. ELEMENTE DE TEORIE ECONOMICĂ ............................................................ 11 
1. PROIECTUL NORMATIVIST AL ECONOMIEI .......................................................... 13 

1.1. Normă, normativitate, normativism în comportamentul economic .......... 13 
1.1.1. Conceptul de normă ........................................................................... 13 
1.1.2. Normativitate ..................................................................................... 18 
1.1.3. Normativism ....................................................................................... 18 
1.1.4. Comportament economic .................................................................. 19 
1.1.5. Comportamentul economic și normativitatea ................................... 20 

1.2. Explicaţia normativă a comportamentului economic ................................. 21 
1.2.1. Conceptul de explicaţie (sau, echivalent logic, de predicţie) ............. 21 
1.2.2. Explicaţie normativă ........................................................................... 24 
1.2.3. Riscurile explicaţiei normative în economie ....................................... 26 

1.2.3.1. Gramatica fenomenului economic ........................................ 29 
1.2.3.2. Identitate, alteritate și repetabilitate în fenomenul economic .. 30 
1.2.3.3. Conceptul de fenomen economic singular ............................ 31 
1.2.3.4. Explicaţie și predicţie în economie. Perspectiva ortodoxă .... 32 
1.2.3.5. Explicarea evenimentului economic singular: explicaţia 
deziderativă ........................................................................................ 34 
1.2.3.6. Predicţia evenimentului economic singular:  predicţia 
deziderativă ........................................................................................ 35 
1.2.3.7. Predicţia evenimentului economic singular:  predicţia 
propensivă .......................................................................................... 36 
1.2.3.8. Testabilitatea evenimentului economic singular .................. 37 
1.2.3.9. Probabilităţile structurale și  evenimentul economic singular ... 38 

1.2.4. „Profeţii” privind explicaţia normativă în economie .......................... 39 
1.3. Teoria normativă a comportamentului economic ...................................... 41 

1.3.1. Conceptul de teorie ............................................................................ 41 

1.3.1.1. Introducere ...........................................................................  41 

1.3.2. Structura generală a unei teorii.......................................................... 43 
1.3.3. Teoria normativă ................................................................................ 44 
1.3.4. Teoria normativă a comportamentului economic ............................. 46 

1.3.4.1. Cauzalitatea implicată ........................................................... 46 
1.3.4.2. Profilul normativităţii în economie ....................................... 47 
1.3.4.3. Două probleme emergente ................................................... 48 

1.4. Evaluarea proiectului normativist al economiei ......................................... 50 
1.4.1. Evaluare din perspectivă teoretică ..................................................... 50 
1.4.2. Evaluare din perspectivă metodologică ............................................. 54 
1.4.3. Evaluare din perspectivă epistemologică ........................................... 55 
1.4.4. Evaluare din perspectivă paradigmatică ............................................ 57 



6 

2. PROIECTUL POZITIVIST AL ECONOMIEI ................................................................ 59 

2.1. Reguli, regularităţi, legităţi în comportamentul economic ......................... 59 

2.1.1. „Cum se întâmplă” în comportamentul economic ............................. 59 

2.1.2. Conceptul de regularitate în comportamentul economic .................. 61 

2.1.2.1. Conceptul de regularitate ..................................................... 61 

2.1.2.2. Specificul regularităţii în economie ....................................... 62 

2.1.3. Conceptul de regulă în comportamentul economic ........................... 64 

2.1.4. Conceptul de lege în economie .......................................................... 65 

2.1.5. Conceptul de legitate în economie..................................................... 66 

2.2. Explicaţia pozitivă a comportamentului economic ..................................... 67 

2.2.1. Ce este abordarea pozitivă în economie? .......................................... 67 

2.2.2. Conceptul de explicaţie pozitivă în economie .................................... 70 

2.2.3. Vulnerabilităţi ale explicaţiei pozitive în economie ............................ 72 

2.3. Teoria pozitivă a comportamentului economic .......................................... 73 

2.3.1. Conceptul de teorie pozitivă a comportamentului economic ............ 74 

2.3.2. Componentele unei teorii pozitive a comportamentului economic ... 76 

2.3.3. Structura logică a teoriei pozitive a comportamentului economic .... 77 

2.4. Evaluarea proiectului pozitivist al economiei ............................................. 81 

2.4.1. Aspecte inacceptabile ale proiectului pozitivist al economiei ............ 81 

2.4.2. Unele aspecte polemice ale proiectului pozitivist al economiei ........ 85 

3. DETERMINANȚII COMPORTAMENTULUI ECONOMIC .......................................... 89 

3.1. Voinţă, intenţie, motivaţie, interes în comportamentul economic ............ 89 

3.1.1. Conceptul de voinţă ........................................................................... 89 

3.1.2. Conceptul de motivaţie în comportamentul economic ..................... 94 

3.1.3. Conceptul de intenţie în comportamentul economic ........................ 95 

3.1.4. Conceptul de interes în comportamentul economic .......................... 99 

3.1.5. Conceptul de decizie în comportamentul economic .......................... 100 

3.1.6. Conceptul de acţiune în comportamentul economic ......................... 100 

3.2. Cauzalitate și mecanism cauzal în comportamentul economic .................. 101 

3.2.1. Cauzalitate – o descriere logică .......................................................... 101 

3.2.2. Cauzalitate în comportamentul economic ......................................... 103 

3.2.3. Mecanism cauzal în comportamentul economic ............................... 105 

3.2.4. Cauză și condiţie în comportamentul economic ................................ 106 

3.2.5. Cauză și corelaţie în comportamentul economic ............................... 108 

3.3. Instituţiile și comportamentul economic .................................................... 111 

3.3.1. Conceptul de instituţie ....................................................................... 111 

3.3.2. Asupra tipologiei instituţiilor în procesul economic ........................... 114 

3.3.3. Geneza instituţiilor în comportamentul economic ............................ 116 

4. UN PROIECT AL ECONOMIEI POLITICE (SINNOMICS) ........................................... 118 

4.1. Unitatea pozitivist-normativist în comportamentul economic ................... 118 

4.2. Unitatea eutaxiologic-teleologic în comportamentul economic ................ 119 

4.3. Subiectul economic ca actor comportamental integral (sinnomic) ............ 120 

4.4. Un proiect sinnomic al economiei ca economie politică ............................ 124 

4.5. Unele sugestii metodologice pentru proiectul sinnomiei ........................... 126 



7 

PARTEA II. ELEMENTE PENTRU UN MODEL MACROECONOMIC COMPORTAMENTAL ...  127 
1. LISTA BLOCURILOR SECTORIALE CONSTRUITE ÎN LUCRARE ................................ 129 
2. LISTA INDICATORILOR CONSTRUIȚI ÎN LUCRARE ................................................. 129 

 
1. PRINCIPIILE MODELĂRII ECONOMICE .................................................................. 138 

1.1. Ce este modelul? ......................................................................................... 138 
1.1.1. Elemente de definiţie ......................................................................... 138 
1.1.2. Condiţii logice ..................................................................................... 140 

1.2. Ce este modelarea? .................................................................................... 143 
1.3. Modelarea modelului .................................................................................. 145 

2. IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA PIEȚELOR ECONOMICE ....................................... 147 
2.1. Conceptul de piaţă ...................................................................................... 147 
2.2. Criterii de clasificare și clase de pieţe ......................................................... 149 
2.3. Conceptul de piaţă economică.................................................................... 150 

2.3.1. Ce este economicul? .......................................................................... 150 
2.3.2. Ce este actul economic/acţiunea economică? ................................... 153 
2.3.3. Ce este piaţa economică? .................................................................. 154 

2.4. Criterii de clasificare a pieţelor economice ................................................. 155 
3. IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA BLOCURILOR SECTORIALE ALE ECONOMIEI 
NAȚIONALE .............................................................................................................. 163 

3.1. Ce este un bloc sectorial ............................................................................. 163 
3.2. Criterii de clasificare a blocurilor sectoriale ................................................ 164 
3.3. Blocurile sectoriale ale economiei naţionale (BSEN) .................................. 165 

4. INTERACȚIUNI MACROECONOMICE .................................................................... 172 
4.1. Între pieţe economice și blocuri sectoriale ................................................. 172 

4.1.1. Punerea problemei ............................................................................. 172 
4.1.2. Interacţiunile ...................................................................................... 173 

4.2. Între blocuri sectoriale și conturi naţionale ................................................ 174 
4.2.1. Punerea problemei ............................................................................. 174 
4.2.2. Interacţiunile ...................................................................................... 176 

4.3. Între conturi naţionale și pieţe economice ................................................. 177 
4.3.1. Punerea problemei ............................................................................. 177 
4.3.2. Interacţiunile ...................................................................................... 178 

5. TIPURI DE ECUAȚII ÎN MODELAREA MACROECONOMICĂ ................................... 179 
5.1. Introducere ................................................................................................. 179 
5.2. Ecuaţiile (funcţiile) de identitate ................................................................. 182 
5.3. Ecuaţiile (funcţiile) de transformare ........................................................... 183 
5.4. Ecuaţiile (funcţiile) de transfer .................................................................... 184 
5.5. Ecuaţiile (funcţiile) de conservare ............................................................... 184 

6. DESCRIEREA FORMALĂ A BLOCURILOR SECTORIALE ........................................... 186 
6.1. Blocul sectorial 1 (BS1) ................................................................................ 186 
6.2. Blocul sectorial 2 (BS2) ................................................................................ 208 
6.3. Blocul sectorial 3 (BS3) ................................................................................ 215 
6.4. Blocul sectorial 4 (BS4) ................................................................................ 218 
6.5. Blocul sectorial 5 (BS5) ................................................................................ 224 
6.6. Blocul sectorial 6 (BS6) ................................................................................ 229 



8 

6.7. Blocul sectorial 7 (BS7) ................................................................................ 234 

6.8. Blocul sectorial 8 (BS8) ................................................................................ 240 

6.9. Blocul sectorial 9 (BS9) ................................................................................ 244 

6.10. Blocul sectorial 10 (BS10) .......................................................................... 247 

7. VARIABILE MACROECONOMICE PENTRU SCRIEREA ECUAȚIILOR INTEGRATE ..... 249 

7.1. Variabile reale ............................................................................................. 249 

7.2. Variabile nominale ...................................................................................... 250 

 

PARTEA III. ELEMENTE PENTRU DETERMINAREA PIB SUSTENABIL ............................. 253 

8. DESPRE SUSTENABILITATEA PROCESULUI ECONOMIC ........................................ 255 

8.1. Conceptul de sustenabilitate ...................................................................... 255 

8.1.1. Paradigmele acţionale/comportamentale ......................................... 255 

8.1.2. Ce este sustenabilitatea ..................................................................... 257 

8.1.3. Sustenabilitate și procese sustenabile ............................................... 259 

8.2. Relaţia optimalitate–sustenabilitate–durabilitate ...................................... 263 

8.2.1. Extremal vs. optimal ........................................................................... 263 

8.2.2. Predicatele de suficienţă ale optimalităţii .......................................... 266 

8.2.3. Predicatele de suficienţă ale sustenabilităţii ...................................... 267 

8.3. Sustenabilitate vs. durabilitate ................................................................... 268 

8.3.1. Durabilitatea ....................................................................................... 268 

8.3.2. Distincţia durabil–sustenabil .............................................................. 270 

8.4. Sustenabilitatea economică ........................................................................ 272 

8.4.1. Predicatele de suficienţă ale economicului ........................................ 272 

8.4.2. Predicatele de suficienţă ale sustenabilităţii economice ................... 274 

8.4.3. Aspecte formale ale sustenabilităţii economice ................................ 275 

8.5. Sustenabilitate și economie de piaţă funcţională ....................................... 278 

8.5.1. Economie și spectru politic ................................................................. 278 

8.5.2. Ce este eficienţa socială a economiei de piaţă funcţionale (EPF) ...... 280 

8.5.3. Cum se poate realiza eficienţa socială a EPF ...................................... 281 

8.5.4. Câteva elemente de proiectare instituţională a justiţiei sociale ........ 284 

8.5.5. Despre paradigma „economiei sociale de piaţă funcţionale” ESPF ... 285 

8.5.6. Unele concluzii ................................................................................... 287 

9. PIB SUSTENABIL. ASPECTE CONCEPTUALE .......................................................... 289 

9.1. Predicatele de suficienţă ale PIB sustenabil ................................................ 289 

9.1.1. Conceptul de PIB contabil .................................................................. 289 

9.1.2. Conceptul de PIB sustenabil ............................................................... 290 

9.1.3. Semnificaţia conceptului de PIB sustenabil ........................................ 291 

9.2. Evaluarea calitativă a PIB sustenabil ........................................................... 291 

9.2.1. „Clase” de PIB ..................................................................................... 291 

9.2.2. Analiza critică a „claselor” de PIB ....................................................... 293 

9.2.3. Succintă analiză calitativă a conceptului de PIB sustenabil ................ 299 

10. PIB SUSTENABIL. ASPECTE METODOLOGICE ..................................................... 302 

10.1. Propunere de formalism privind calculul PIB sustenabil .......................... 302 

10.1.1. O matrice sui-generis pentru evaluarea PIB sustenabil ................... 302 

10.1.2. Condiţii formale privind calculul PIB sustenabil ............................... 307 



9 

Anexă ............................................................................................................................. 317 
 
Index de termeni și de nume ........................................................................................ 323 
 
Listă de figuri ................................................................................................................. 329 
 
Listă de tabele ............................................................................................................... 331 
 



10 

  

 



11 

 
PARTEA I 

 
ELEMENTE DE TEORIE ECONOMICĂ 

  

 



12 
 



13 

 
1. PROIECTUL NORMATIVIST AL ECONOMIEI 

1.1. NORMĂ, NORMATIVITATE, NORMATIVISM  
ÎN COMPORTAMENTUL ECONOMIC 

1.1.1. Conceptul de normă 

Norma reprezintă o regulă/procedură/instrucţiune, de natură prescriptivă, 
care există sau este emisă în legătură cu executarea unei acţiuni (adică în 
legătură cu exteriorizarea unei intenţionalităţi). Așadar, norma deţine 
următoarele predicate de suficienţă: 

− vizează o acţiune1 precis identificată; 
− are caracter prescriptiv privind realizarea acţiunii; 
− conţine un dispozitiv care prevede condiţiile/modalităţile de realizare 

a acţiunii; 
− este emisă de o instanţă îndrituită (îndrituirea este făcută fie 

printr-o normă de forţă prescriptivă superioară, fie prin acord tacit 
între cei implicaţi2); 

− conţine o sancţiune pentru nerespectarea dispozitivului normei. 
Aspectele conceptuale cele mai relevante privind conceptul de normă 

sunt următoarele. 

 acţiunea implică scopul 
− scopul implică, la rândul său, o apercepție transcendentală (Kant), 

adică o pre-construcţie intelectuală a realităţii care urmează a 
apărea în urma acţiunii 

 apercepţia transcendentală trebuie considerată o normă naturală 
− norma naturală este obiectivată prin norme pozitive 
− normele pozitive pot fi: 

• norme pozitive codificate (formale) 
• norme pozitive necodificate (informale) 

 (def) normă: formulă prescriptivă privind modul unei acţiuni 
                                                           

1
 Sau un act; acţiunea este o concatenare logică și cronologică de acte consistente 

între ele și convergente spre un scop. 
2
 Acest din urmă caz de îndrituire este specific normelor de tip moral. 
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 mecanismul genetic al normelor (fie naturale, fie pozitive) implică 
două procese de gândire intercondiţionate 

− interiorizarea și generalizarea acţiunilor realizate sau observate de 
subiect (J. Piaget); 

− perfecţionarea activităţii psihice a subiectului (H. Wallon). 

  punctele de originare a normelor: 

− generalizarea experienţei practice a subiectului (evaluare bilanţieră): 
pe cale inductivă; 

− proiectarea raţională a dezirabilităţii subiectului (apercepţia 
transcendentală): pe cale deductivă. 

 există trei categorii primitive (elementare) de norme: 
− obligaţie (O): acţiunea prescrisă trebuie executată: se generează 

actul/acțiunea 
• expresie logică: O(D) (D vine de la a face, în engl. to do); 

− interdicţie (I): acţiunea prescrisă trebuie să nu fie executată: se 
generează abținerea 

• expresie logică: I(D) ≡ O(F) (F vine de la a se abţine, în engl. 
to forbiden); 

− permisiune (P): acţiunea prescrisă poate fi executată: se generează 
fie actul, fie abţinerea (NB: „poate” nu este în sensul abilităţii) 

• expresie logică: P ≡ O̅(D)⋀O̅(F); 
− NB: se poate defini logic și libertatea (L): „soarta” acţiunii depinde 

de liber-arbitru 

• expresie logică: P⋀O̅⋀I ̅(ex: traversarea străzii la culoarea verde 
a semaforului). 

 există patru „locuri de naștere” a normelor (figura 1): 
− legile naturii (legi naturale): caracter necesar și descriptiv; 
− legile statului (legi pozitive): caracter contingent, prescriptiv și 

formal (codificat); 
− legile logicii/gândirii (pozitive): caracter contingent, descriptiv și 

formal (codificat); 
− legile moralei (legi naturale): caracter contingent, prescriptiv și 

informal (necodificat). 

 condiţia logică de respectare a unei norme: 
− coincidenţa dintre semnificaţia propoziţiei prescriptive a normei și 

semnificaţia propoziţiei descriptive a acţiunii3 

                                                           
3
 Se observă că avem aici aceeași relaţie cu cea dintre predicţie și factualul predictat. 



15 

 

Figura 1. „Poziţionarea” legilor. 

 determinaţiile (factorii cauzali ai) normei: 
− determinaţia gnoseologică: relaţia normă – calitate a acţiunii 

corespondente; 
− determinaţia axiologică: relaţia normă – legiuitor (autoritate 

normativă); 
− determinaţia praxiologică: relaţia normă – subiect acţional (agent); 
− determinaţia semiotică: relaţia normă - limbaj. 
 referenţialul normei (figura 2) 
− (def) sfera semnificaţiilor normei; 
− (conţinut) non-necesarul posibil acţional. 
− NB1: referenţialul normei este mai îngust decât contingentul (non-

necesarul posibil). 
− NB2: referenţialul normei are caracter istoric (este dependent de 

spaţiu–timpul căruia îi este asignat). 
 structura generică a normei este următoarea: 
− nucleul normei: 
 (n1) caracterul normei: obligaţie (O), interdicţie (I), permisiune (P); 
 (n2) conţinutul/dispozitivul normei: propoziţia prescriptivă 

(conduita de urmat); 
 (n3) condiţia de aplicare a normei: descrierea domeniului posibilităţilor 

de realizare a conţinutului normei (non-necesarul posibil acţional). 
− componenta specifică a normei: 
 (s1) autoritatea normativă: subiectul legislator (persoană, instituţie, 

divinitate etc.); 
 (s2) subiectul normei: destinatarul normei; 
 (s3) ocazia normei: locul și timpul (momentul, intervalul) la care se 

referă conţinutul/dispozitivul normei. 
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− componenta funcţională a normei: 
 (f1) promulgarea normei: aspectul formal al generării normei; 
 (f2) sancţiunea normei: penalizarea antrenată de nerespectarea 

conţinutului (dispozitivului) normei. 
 

 

Figura 2. Referenţialul normei. 

NB: pentru existenţa normei, toate componentele menţionate trebuie 
să existe în mod cumulativ. 

Există câteva tipologii uzuale ale normelor: 

 după caracterul normei: 
− obligaţii (ordine, comenzi): O 
NB: inclusiv imperativul categoric kantian (datoria). 
− interdicţii (obligarea la abţinere): I; 
− permisiuni (neobligarea și neinterzicerea): P. 
NB: uneori, neputinţa (lipsa de abilitate) este echivalată cu abţinerea 

(incapabilii, de exemplu). 

 după conţinutul normei: 
− privind sfera: 
 norme referitoare la acţiune (act sau abţinere); 
 norme referitoare la activităţi (acte compuse). 
− privind semnificaţia pentru subiectul acţional: 
 norme cu semnificaţie pozitivă: se referă la act; 
 norme cu semnificaţie negativă: se referă la abţinere; 
 norme cu semnificaţie ambivalentă: se referă atât la acte, cât și la 

abţineri. 
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− privind complexitatea: 
 norme elementare: se referă la o singură acţiune; 
 norme compuse: se referă la un act compus sau la o abţinere 

compusă. 
 după condiţia de aplicare a normei: 
− norme categorice: condiţia de aplicare este inclusă în conţinutul 

normei 
 ex: morala kantiană (care este de tip ateu) 
− norme ipotetice: există o condiţie de aplicare suplimentară, în 

afara conţinutului normei 
 ex: morala creștină (care este de tip religios) 
 după autoritatea normativă: 
− norme autonome (auto-reflexive): emise de subiectul acţional însuși; 
− norme heteronome (extra-reflexive): emise de alt subiect decât 

subiectul acţional. 
 după destinatarul normei: 
− norme particulare: subiectul acţional este specificat în mod ne-

echivoc, individualizat; 
− norme generale: subiectul acţional reprezintă o clasă de subiecte 

acţionale. 
 după ocazie: 
− norme punctuale: ocazia este individuală și unică (ne-repetabilă); 
− norme sectoriale: ocazia este de tipul unei clase de ocazii, repetabile 
 norme conjunctiv sectoriale: se referă la toate ocaziile dintr-o 

anumită clasă 
 norme disjunctiv sectoriale: se referă la cel puţin o ocazie din clasa 

de ocazii considerată. 

 după mod: 
− reguli (regularităţi): norme simultan descriptive și prescriptive 
 dacă sunt descriptive, nu există autoritate normativă (ex: legile 

naturii) 
 dacă sunt prescriptive, există autoritate normativă (ex: regulile 

jocurilor) 
− prescripții (reglementări): norme exclusiv prescriptive 
− obiceiuri (cutume): regularităţi nomice (adresează individul și nu 

permit excepţii) 
NB: nu există autoritate normativă (ex. dreptul cutumiar). 
− instrucțiuni (norme tehnice): indică funcţionalităţi ale mijlocului 
 nu sunt nici descriptive, nici prescriptive 
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 nu trebuie confundate cu normele ipotetice, deși acestea de urmă 
își au, uneori, geneza în normele tehnice (prin inferenţă praxiologică, 
de ex: unele prescripţii autonome) 

− norme morale: în mod preponderent derivabile în mod auto-reflexiv. 

1.1.2. Normativitate 

Conceptul de normativitate se referă la o proprietate a unui 
comportament, individual sau colectiv, de a fi proiectat și „executat” 
conform unor norme prestabilite sau pre-existente (ele pot fi, desigur, atât 
auto-norme, cât și hetero-norme4). Conceptul mai este (sau poate fi) folosit 
și pentru a caracteriza un mediu mai general de acţiune economică (sau 
general socială) care este orientat, filtrat și evaluat pe baza respectării unui 
set de norme. Normativitatea caracterizează, așadar, un „obiect” economic 
care se desfășoară în mod normativ. 

1.1.3. Normativism 

Conceptul de normativism se referă la o modalitate generală, de 
natură epistemologică, metodologică sau pragmatică, de abordare a 
realităţii, care reclamă sau impune normativitatea în legătură cu un obiect, 
fenomen sau proces economic (sau general social5). Normativismul (ca și 
norma sau normativitatea) trimite, deci, la un anumit tip de atitudine 
(cognitivă sau practică) în faţa realităţii (obiective sau subiective). Ca urmare, 
prin normativism vom înţelege un filtru gnoseologic sau praxeologic6, după 
caz, prin care nu numai că este evaluată acţiunea subiectului, dar această 
acţiune este și raţionalizată (justificată pe baza unui model de inteligibilitate). 
                                                           

4
 Prin auto-norme înţelegem norme care sunt edictate de însuși subiectul care este 

destinatarul normelor în cauză, iar prin hetero-norme înţelegem norme care sunt edictate 
de un subiect diferit de destinatarul normelor în cauză.  

5
 Să observăm că, în general, conceptul de normă (și, în consecinţă, conceptele de 

normativitate, respectiv normativism) nu se aplică obiectelor, fenomenelor sau proceselor 
naturale (deci acelor entităţi care nu implică, în mod structural, subiecţi culturali, capabili 
de reprezentare, deci de normare). Deși, desigur, pot exista norme de „manipulare” a 
acestor obiecte, fenomene sau procese naturale, normele în cauză se referă exclusiv la 
subiecţii care interacţionează cu acest tip de entităţi, și nu la entităţile însele. 

6
 Unii analiști recenţi și relativ nonortodocși (de exemplu, Nassim Nicholas Taleb – 

vezi Antifragil, Editura Curtea Veche, București, 2014) consideră că praxeologicul este 
anterior (logic și cronologic) gnoseologicului, dar aceste detalieri epistemologice le vom 
discuta în alte capitole ale cărţii. 
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1.1.4. Comportament economic 

Pentru a defini conceptul de comportament economic avem nevoie 
să definim, în prealabil, conceptele componente ale acestei sintagme: 
conceptul de comportament, respectiv conceptul de economic. 

 
Conceptul de comportament. 
Fiind dat un sistem7 oarecare și mediul acestuia, prin comportamentul 

sistemului înţelegem relaţiile care există (efectiv sau potenţial) între elementele 
componente ale sistemului și mediul său8. Într-un mod mai precizat, prin 
comportament vom înţelege schimbul de substanţă, energie și informaţie 
între sistem și mediul său, adică schimbul reciproc de outcome-uri (output-
uri plus spillovers).  

 
Conceptul de economic. 
Economicul este unul dintre tipurile de acţiune pe care subiectul le 

desfășoară în procesul de supravieţuire și evoluţie proprie (ca individ sau ca 
specie). Acţiunea de tip economic are următoarele predicate de suficienţă: 

− are statut ontologic: afectează (induce schimbare în) realitatea 
(obiectivă sau subiectivă) din raza de influenţă cauzală a subiectului 
(sau, mai general, a sistemului); 

NB: teoremele de incompletitudine ale lui Gödel nu sunt de tip economic 
− implică alegerea între cel puţin două alternative9; 
NB: deplasarea luminii pe geodezica spaţiu–timp nu este de tip 

economic (deși are statut ontologic) 
− implică scopul (adică teleologicul10); 

                                                           
7
 Sistemul reprezintă o entitate caracterizată de: a) un set de componente individuale 

care au cel puţin un atribut comun (pe baza căruia s-a format acel set); b) un set de relaţii 
inter-componente; c) o membrană (fizică, instituţională logică sau cognitivă, după caz) 
care separă setul de componente individuale de ex-sistem (mediul sistemului); d) un set 
de relaţii între componentele individuale și mediu (relaţii care traversează membrana). Prin 
relaţii înţelegem oricare și toate împreună dintre: 1) relaţii substanţiale; 2) relaţii 
energetice; 3) relaţii informaţionale (relaţiile entropice pot fi subsumate, din punct de 
vedere conceptual, relaţiilor informaţionale). 

8
 Conceptul-pereche al comportamentului este cel de funcționalitate, care se referă 

la relaţiile existente între elementele componente ale sistemului. 
9
 Deși economia standard consideră că deciziile luate fără posibilitatea alegerii între 

alternative rămân decizii de tip economic (de exemplu, decizia de a da faliment atunci când 
evitarea sa este imposibilă), în opinia noastră existenţa a cel puţin două alternative reprezintă 
un predicat de suficienţă al economicului (de exemplu, în acest context, moartea neprovocată 
a unui subiect cultural nu este o „decizie” economică, în timp ce sinuciderea sa este). 
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NB: „acţiunea” desfășurată de un subiect noncultural (de exemplu, 
un animal de pradă care își prinde prada) nu este de tip economic (deși are 
statut ontologic și implică alegerea) 

− implică schimbul entropic cu mediul11; 
NB: actul căsătoriei nu este de tip economic (deși are statut 

ontologic, implică alegerea și are și scop) 
Așadar, numim comportament economic acel comportament care 

verifică predicatele de suficienţă ale economicului. 

1.1.5. Comportamentul economic și normativitatea 

Predicatul de suficienţă numit scop implică normativitatea în com-
portamentul economic. Cu alte cuvinte, comportamentul economic este nu 
numai generat, iniţiat de un scop (causa finalis, în terminologia aristotelică) 
dar și ghidat, constrâns de acest scop. Astfel, trebuie reţinut că un anumit 
scop „tolerează” doar anumite mijloace și doar anumite acţiuni, ceea ce 
înseamnă că scopul (considerat ca normă master în comportamentul 
economic) generează cu necesitate un set de norme subordonate logic, 
cronologic și metodologic normei master. În acest sens, în opinia noastră, 
trebuie acceptată dependența de cale a scopului din cadrul comportamentului 
economic12. Acceptarea dependenţei de cale trimite, imediat, la faptul că 
mulţi indicatori economici (fie la nivel micro, fie la nivel macro) trebuie 
consideraţi variabile de proces și nu variabile de stare13. 
                                                                                                                                                    

10
 Vom vedea, în alte capitole ale studiului, că acest predicat de suficienţă al 

economicului este o poartă de intrare pentru valori (mai general, pentru metafizică). 
11

 Există și accepţiunea, încetăţenită printr-o confuzie terminologică, a economicului 
ca minimizare a costului specific al unei acţiuni (minimum de cost pentru un rezultat dat 
sau maximum de rezultat pentru un cost dat). Deși, în cele din urmă, această accepţie a 
fost absorbită în conceptul de eficienţă, confuzia economicului cu economisirea persistă, 
uneori chiar în lucrări cu ambiţii știinţifice. 

12
 De exemplu, conceptul de sustenabilitate, intrat de o bună bucată de vreme în 

vocabularul economiștilor, și în general, în vocabularul specific știinţelor sociale, indică cu 
claritate faptul că „scopul nu scuză mijloacele”, în sensul că nu orice mijloace sunt 
dezirabile pentru atingerea scopului economic vizat. De exemplu, deși putem genera 
creșterea productivităţii muncii prin creșterea masivă a șomajului (având în vedere faptul 
că productivitatea muncii are în vedere populaţia ocupată), acest mijloc de atingere a 
scopului este nesustenabil (cheltuielile sociale generate de mijlocul în cauză vor submina 
în scurt timp avantajul economic obţinut). 

13
 Ar fi foarte interesant un studiu care să catalogheze variabilele economice (sau, 

în sens mai restrâns, indicatorii economici) pe două liste distincte: a) variabile (indicatori) 
de stare; b) variabile (indicatori) de proces. S-ar putea dovedi că există multă confuzie în 
această materie, ca urmare a neaprofundării legăturii dintre scop și mijloace. 
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În comportamentul economic, normativitatea acţionează, desigur, pe 
cele două căi evocate deja: a) pe calea normativităţii externe (hetero-
normativitate); b) pe calea normativităţii interne (auto-normativitatea). 

 
Hetero-normativitatea. 
Se referă la instituirea și impunerea de norme de către o autoritate 

normativă care se situează, din punct de vedere acţional, în afara sistemului 
considerat ca destinatar al normării în cauză. De exemplu, o normă fiscală 
(emisă, desigur, de ministerul finanţelor) este o hetero-normă în raport cu o 
organizaţie economică. Așadar, prin heteronomie vom înţelege situaţia unui 
sistem a cărui acţiune este, în proporţie dominantă, guvernată de hetero-norme. 

 
Auto-normativitatea. 
Se referă la instituirea și impunerea de norme de către o autoritate 

normativă care se situează, din punct de vedere acţional, în interiorul 
sistemului considerat ca destinatar al normării în cauză. De exemplu, o 
normă privind politica de resurse umane în cadrul unei organizaţii economice 
este o auto-normă în raport cu acea organizaţie economică. Așadar, prin 
autonomie vom înţelege situaţia unui sistem a cărui acţiune este, în proporţie 
dominantă, guvernată de auto-norme14. 

1.2. EXPLICAȚIA NORMATIVĂ A COMPORTAMENTULUI ECONOMIC 

1.2.1. Conceptul de explicaţie (sau, echivalent logic, de predicţie) 

În genere, explicaţia15 necesită două „ingrediente”: 1) condiţiile iniţiale 
ale fenomenului de explicat16; 2) legea de mișcare17 a acelui fenomen. 
                                                           

14
 De exemplu, băncile centrale naţionale sunt structuri instituţionale autonome, în 

sensul că proporţia dominantă a normelor după care își desfășoară activitatea sunt emise 
de ele însele (desigur, în cadrul mai larg al unor prevederi de tip constituţional). Este, 
întrucâtva, curios și descurajant să constaţi confuzia curentă care se face între autonomia 
băncii centrale în raport cu guvernul și independenţa acesteia în raport cu guvernul: de 
fapt, banca centrală nu trebuie să fie independentă faţă de guvern (altfel care mai este 
semnificaţia mix-ului fiscal-monetar?), ci doar autonomă în raport cu acesta. 

15
 În cele ce urmează, termenii explicaţie și predicţie vor fi consideraţi interșanjabili 

(unul este echivalent celuilalt, explicaţia fiind livrată ex post, iar predicţia fiind livrată ex ante). 
16

 Conform unei tradiţii mai degrabă scolastice, explicaţia unui fenomen se numește 
explanans, iar fenomenul explicat (sau de explicat) se numește explanandum. 

17
 Aici, termenul de mișcare este moștenit din mecanica newtoniană. Mai general 

ar fi să folosim expresia lege de schimbare. 
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Așadar, cunoașterea acestor două elemente asigură explicaţia completă, 
univocă și stabilă (de unde și posibilitatea predicţiei pe baza acelorași două 
elemente). Cuvântul-cheie, aici, este stabilitatea: cele două elemente 
trebuie să rămână invariante (atât din perspectiva explicaţiei – explicaţia 
trebuie să poată fi repetată pentru orice nouă schimbare a fenomenului –, 
cât și din perspectiva predicţiei, adică a explicaţiei ex ante). Invarianţa celor 
două elemente este problematică în economie (mai general, în domeniul 
social). În primul rând, apare problema „potrivirii”: o explicaţie poate fi 
„potrivită” după interesele (nu neapărat praxiologice, ci pur cognitive) ale 
subiectului implicat. Această situaţie conduce la pierderea stabilităţii 
explicaţiei în timp, dar ceea ce este mult mai grav, conduce la existenţa mai 
multor explicaţii contemporane diferite cu privire la același fenomen18. În 
al doilea rând, apare problema auto-reflexivităţii: explicaţia (dar, mai ales, 
predicţia) poate influenţa comportamentul subiecţilor, ceea ce face ca 
simpla cunoaștere a explicaţiei (sau a predicţiei, după caz) să conducă la 
invalidarea explicaţiei (sau, mai ales, a predicţiei)19. Îndeosebi în cazul 
predicţiei, cunoașterea, de către subiect, a predicţiilor care se fac despre el 
însuși20 conduce la modificarea condiţiilor iniţiale, adică la compromiterea 
invarianţei unuia dintre cele două componente care trebuie să rămână 
invariante pentru validitatea explicaţiei/predicţiei.  

Așadar, dacă notăm cu 𝒞0 vectorul condiţiilor iniţiale ale unui fenomen 
(sau starea iniţială), unde componentele vectorului (adică condiţiile 
individuale iniţiale propriu-zise) sunt: 𝒞0 = (𝑐0

1, 𝑐0
2, … , 𝑐0

𝑛), și cu ℒ =
𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘) legea de schimbare a fenomenului, unde 𝑥𝑖  (𝑖 ∈ 𝑁, 𝑖 =

1, 𝑘̅̅ ̅̅̅) reprezintă cauzele individuale, distincte ale fenomenului, ambele 
cunoscute, atunci explicaţia este 𝐸𝑡1 = ℎ𝑒(𝒞0, ℒ), iar predicţia este, 

desigur: 𝑃𝑡0 = ℎ𝑝(𝒞0, ℒ). Pentru moment, prezumăm echivalenţa logică 

                                                           
18

 Aceasta nu este o situaţie de închidere teoretică a explicaţiei. Închiderea 
teoretică este un lucru necesar. Aici este vorba despre faptul că, în cadrul aceleiași teorii, 
pentru subiecţi diferiţi (sau pentru clase diferite de subiecţi) putem avea explicaţii diferite. 

19
 Aici, avem bine-cunoscutele efecte de auto-împlinire a explicaţiilor/predicţiilor, 

respectiv de auto-ratare a explicaţiilor/predicţiilor. 
20

 În domeniul social (deci, și economic), explicaţia sau predicţia autentică este 
despre subiect, mai exact despre comportamentul acestuia și nu despre obiect (la limită, 
explicaţia sau predicţia poate fi despre pachetul subiect–obiect sau, dacă vrem să 
spunem așa, despre obiectul integral, dar această nișă de cercetare este încă 
subdezvoltată în știinţele sociale și, mai ales, în economie, care este, încă, dominată de 
pozitivismul newtonian, exacerbat, la rândul său, de nenumăratele premii Nobel 
acordate pentru scrierea de ecuaţii inteligente preluate din fizică și aplicate tale quale 
economiei). 
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dintre explicaţie și predicţie, deci prezumăm ℎ𝑒 = ℎ𝑝, adică presupunem că 

ambele funcţii sunt definite pe aceleași domenii și au aceeași formă analitică. 
Așadar, cauzalitatea este cuprinsă în ℒ (inclusiv condiţiile cauzale).  

Am vrea să risipim o confuzie posibilă: se afirmă, pe bună dreptate (și 
vom relua imediat această idee), că, în domeniul social (deci, și în cel 
economic), condiţiile iniţiale nu sunt invariante, spre deosebire de 
domeniul natural, unde avem această invarianţă. De fapt, atât în domeniul 
natural, cât și în domeniul social (economic) condiţiile iniţiale se pot 

schimba, de exemplu, putem avea, în loc de 𝒞0 = (𝑐0
1, 𝑐0

2, … , 𝑐0
𝑝, … , 𝑐0

𝑛), un 

𝒞0
′ = (𝑐0

1, 𝑐0
2, … , 𝑐0

𝑞 , … , 𝑐0
𝑛), dar aceasta nu schimbă cu nimic lucrurile: atât 

explicaţia, cât și predicţia pot fi date: 𝐸𝑡1 = ℎ𝑒(𝒞0
′ , ℒ), respectiv 𝑃𝑡0 =

ℎ𝑝(𝒞0
′ , ℒ). Când vorbim despre schimbarea condiţiilor iniţiale, vorbim (mai 

ales în cazul predicţiei) despre faptul că, după momentul emiterii predicţiei, 
vectorul condiţiilor iniţiale s-a modificat, ceea ce compromite atât 
explicaţia, cât și predicţia21. Așadar, schimbarea condiţiilor iniţiale, în 
sensul riguros menţionat mai sus, implică următoarele formalizări: fie 

vectorul condiţiilor iniţiale, la momentul 𝑡0: 𝒞𝑡0 = (𝑐0
1, 𝑐0

2, … , 𝑐0
𝑝, … , 𝑐0

𝑛). În 

cazul invarianţei legii de schimbare, vom face predicţia: 𝑃𝑡0 = ℎ𝑝(𝒞𝑡0 , ℒ). 

Presupunem că, la momentul 𝑡𝑤, cu 𝑡0 < 𝑡𝑤 < 𝑡1, avem vectorul 

condiţiilor iniţiale 𝒞𝑡𝑤 = (𝑐0
1, 𝑐0

2, … , 𝑐0
𝑞 , … , 𝑐0

𝑛), care diferă de vectorul 

iniţial cel puţin prin componenta 𝑐0
𝑞 care a înlocuit componenta 𝑐0

𝑝. 

Aplicând, acum, legea de mișcare noilor condiţii iniţiale, vom obţine, 

desigur, o altă predicţie: 𝑃𝑡𝑤 = ℎ𝑝(𝒞𝑡𝑤 , ℒ), unde 𝑃𝑡0 ≠ 𝑃𝑡𝑤. Acesta este 

sensul exact al sintagmei „schimbarea condiţiilor iniţiale” în domeniul 
social (deci, și în cel economic). 

                                                           
21

 Desigur, există și posibilitatea modificării permanente a predicţiilor, pe măsură ce 
se cunosc modificările intervenite în vectorul condiţiilor iniţiale, după emiterea predicţiei 
originare (cum fac, în mod copios, atât organismele naţionale de prognoză, cât și 
instituţiile financiare internaţionale), dar aceasta are doar o semnificaţie empirică, de tipul 
eficacităţii practice, și nu una teoretică (un exemplu standard, aici, este funcţionarea 
probabilităţii Bayes). În opinia noastră, aceste modificări frecvente ale predicţiilor nu 
reprezintă, de fapt, o serie de predicţii succesive, ci cel mult o modalitate de pilotare a 
fenomenului avut în vedere, adică este mai degrabă o problemă de management, decât 
una de predicţie. Desigur, poate fi vorba, aici, despre ceva mult mai subtil, și anume de 
anunţarea unor predicţii, în scopul de a modifica comportamentul (prin modificarea 
condiţiilor iniţiale) în direcţia realizării predicţiei (din păcate, în acest context, ar fi vorba, 
mai degrabă, despre o normă) originare. Politicile publice persuasive, cum este, de 
exemplu, politica monetară, folosesc în mod frecvent această modalitate de modificare a 
condiţiilor iniţiale. 
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Așa cum s-a degajat din cele de mai sus, explicaţia (ca și predicţia, 
sora ei geamănă din punct de vedere logic) antrenează doar cauzalitatea 
eutaxiologică22. 

1.2.2. Explicaţie normativă 

Explicaţia normativă (și, corelativ, predicţia normativă) antrenează 

cauzalitatea teleologică (adică scopul sau cauza finală). Așadar, explicaţia 

normativă nu este posibilă decât pentru fenomene sau procese „dotate” cu 

subiecţi culturali. Domeniul social (în care includem și așa-numitele știinţe 

ale omului sau ale spiritului) este un domeniu în care domină contingentul, 

indus de liberul-arbitru individual23. Am vrea să operăm o distincţie aici: 

necesarul este dat de eutaxiologie, iar contingentul este dat de teleologic, 

adică de liber-arbitru. Ni se pare că, între cele două categorii polare, ar 

trebui să mai existe una, și anume aceea în cadrul căreia deciziile (respectiv 

comportamentele aferente lor) sunt derivate cu „necesitate” din modele 

de raţionalitate. Într-un sens destul de precis, deciziile generate de un 

model de raţionalitate acceptat sunt… necesare. Desigur, aceasta este o 

necesitate logică, și nu una ontologică (adică, așa cum se petrec lucrurile cu 

cauzalitatea eutaxiologică) dar este, totuși, o necesitate: un decident 

consecvent și consistent va lua acea decizie care rezultă, pe baza 

procedurilor deductive, din modelul de raţionalitate24. Dacă admitem că, 

într-un fel oarecare, neprecizat, decidentul are posibilitatea să ia o decizie 

pe baza liberului-arbitru, atunci trebuie să acceptăm că această decizie este 
                                                           

22
 Cauzalitatea eutaxiologică convoacă doar trei dintre cele patru cauze aristotelice: 

cauza materială, cauza eficace, cauza formală. Aceste trei cauze nu necesită subiecţi 
culturali pentru a se manifesta, ci doar obiecte (și, eventual, subiecţi non-culturali). 

23
 Să observăm că deciziile bazate pe liber arbitru nu sunt decizii raţionale (dacă 

prin decizii raţionale înţelegem, așa cum propunem aici, decizii „calculate” de un model de 
raţionalitate admis în prealabil). Unii metafizicieni (vezi Bergson) consideră că liberul 
arbitru este efectul deciziilor luate în deplină libertate, adică de eu-ul integral. Alţii (vezi 
Derrida) spun chiar că libertatea începe acolo unde se sfârșește calculul. 

24
 Lucrurile se complică încă și mai mult, dacă ne amintim că absenţa alternativei 

compromite alegerea, iar compromiterea alegerii ne scoate din domeniul economic. Or, se 
pare că modelele de raţionalitate livrează soluţii fără alternativă (deși există modele de 
raţionalitate care livrează o listă de soluţii compatibile cu logica modelelor în cauză, deci 
care permit ca liberul-arbitru să se manifeste la nivelul alegerii între alternativele 
calculate). Dacă este așa, înseamnă că însăși chestiunea modelelor de raţionalitate trebuie 
„revizitată”. 
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condusă de un criteriu non-formalizabil, deci non-pozitivist (de exemplu, de 

o valoare sau de un principiu moral sau de altceva de acest gen). Într-un sens 

foarte general, vom numi acest criteriu ca fiind scop. Scopul mai poate fi 

denumit, în interiorul aceluiași spaţiu semantic, obiectiv sau ţintă normativă25. 

Așadar, în afara explicaţiei (sau predicţiei, după cum ne situăm ex ante sau 

ex post în raport cu fenomenul vizat) bazate pe eutaxiologie, putem avea 

foarte bine o explicaţie bazată pe scop (sau pe ţinta normativă). Vom numi 

această categorie de explicaţie cu termenul de explicaţie normativă. Așadar, 

dacă generarea unui fenomen oarecare este cauzată de o acţiune a unui 

subiect care acţionează în vederea atingerii unui scop oarecare (nu vom 

face, pentru moment, nicio judecată de valoare în legătură cu acest scop), 

atunci vom explica producerea acelei acţiuni ca având drept cauză acel 

scop. Din punct de vedere conceptual, avem deci trei categorii de explicaţii 

în domeniul economic: a) explicaţie eutaxiologică (care cuprinde cauza 

materială și pe cea eficace); b) cauzalitate logică (care cuprinde cauza 

formală); c) cauzalitate teleologică (care cuprinde cauza finală)26. Figura 3 

surprinde aceste delimitări într-o formă sinoptică: 

 

 

Figura 3. Cele trei tipuri de explicaţie. 

                                                           
25

 Într-un sens mai riguros, dar care nu aduce prea multă valoare adăugată discuţiei 

de faţă, scopul este un obiectiv final (sau o ţintă normativă finală), luând în considerare 

posibilitatea existenţei mai multor scopuri (obiective, ţinte) intermediare, de etapă (sau, 

cum am precizat mai sus, de „drum”). 
26

 Desigur, în funcţie de cazul concret, putem avea și combinaţii de aceste explicaţii: 

de exemplu, un model de raţionalitate care cuprinde, în logica sa, scopul (sau lista de 

scopuri) a unui subiect, va livra decizii (sau liste de decizii alternative) care să servească 

scopul în cauză (de exemplu, o maximizare a unei variabile de interes acţional). 
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1.2.3. Riscurile explicaţiei normative în economie 

Așadar, în economie (mai general, în domeniul social, desigur) 
explicaţia normativă (atât cea normativă „directă”, adică teleologică, cât și 
cea normativă „indirectă”, adică generată de modelele de raţionalitate) 
constituie regula. Acest tip de explicaţie implică, însă, o serie de riscuri, la 
care ne vom referi în acest paragraf. 

Deși forma analitică a legii de schimbare poate rămâne invariantă27, 
vectorul cauzelor primește o componentă absentă în domeniul natural: 
cauza teleologică. Vom nota acest tip de cauză cu 𝑠, de la scop. Așadar, legea 
de schimbare are structura: ℒ = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘 , 𝑠). În felul acesta, dinamica 
fenomenală nu mai este stabilită de cauzalitatea eutaxiologică, care este o 
cauzalitate de tip necesar, ci, în mod dominant, de cauzalitatea teleologică, 
care este o cauzalitate de tip contingent. În opinia noastră, contingentul este 
impredictibil, deoarece iese din orice model de raţionalitate posibil, adică 
include noutate. Desigur, cineva ar putea propune un set de scopuri care 
caracterizează comportamentul unui subiect (sau al unei clase omogene de 
subiecţi), acest set fiind avut în vedere, de exemplu, la elaborarea predicţiei. 
Din păcate, chiar cunoașterea ex ante a setului de scopuri (și, poate, chiar a 
modelului de raţionalitate după care se alege o componentă din acest set) 
nu este de niciun folos, deoarece încă nu ne asigură asupra caracterului 
necesar atât al setului de scopuri, cât și, mai ales, al procedurii (protocolului) 
de alegere a unei anumite componente din setul de scopuri. Cu alte cuvinte, 
ajungem tot la noutate, adică la contingenţă, adică la impredictibil28.  

Plecând de la prezenţa scopului în structura legii de schimbare din 
domeniul social (economic), obţinem o consecinţă foarte importantă. Să 
presupunem că formulăm o explicaţie asupra unui proces economic29. Cum 
                                                           

27
 Invarianţa legii de schimbare în domeniul social (economic) este discutabilă, 

tocmai ca urmare a faptului că structura cauzală conţinută în aceasta cuprinde și scopul 

(causa finalis), iar această cauzalitate teleologică este extrem de volatilă, fiind condiţionată 

puternic din perspectivă culturală. Trebuie reţinut, așadar, că în timp ce cauzalitatea 

eutaxiologică este non-condiţională, cea teleologică este una condiţională. Asupra acestui 

aspect vom reţine câteva consideraţii ulterior. 
28

 Caracterul contingent al comportamentului generat de scopuri rezultă în mod 

peremptoriu din efectul de contagiune sau de turmă (heard effect). Un subiect individual 

(sau o clasă omogenă de subiecţi individuali) își stabilește scopul (deseori, prin modificare 

dintr-un scop iniţial autonom) după un pattern observat în mediul său. 
29

 Prin definiţie, un proces înseamnă schimbarea unui fenomen. Mai general, 
fenomenul, ca gen, conţine două specii: a) evenimentul – fenomenul „asignat” unui moment 
de timp punctual; b) procesul – fenomenul asignat unui interval de timp. 
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explicaţia este o descriere a unei cauzalităţi, rezultă că ea conţine și scopul 
care a condus la schimbarea fenomenală în cauză. Cum scopul este o 
viziune, adică o ţintă „adusă” din viitor (adică din forma sa ideală) în 
prezent (adică în forma sa obiectivată), el poate fi echivalat cu o normă de 
comportament. Într-adevăr, în cele mai multe cazuri, existenţa unui scop se 
traduce prin formularea (implicită sau explicită, dar, în orice caz, ex ante) a 
unei norme de comportament care să asigure atingerea acelui scop30. 
Rezultă că explicaţia este dată prin indicarea scopului, ca fiind cauza 
dominantă, preponderentă sau conducătoare (leading). Explicaţia normativă 
este, de fapt, explicaţia majoritară în domeniul social (economic)31. Problema 
apare atunci când se consideră că o explicaţie normativă este suficientă 
pentru a transfera norma în cauză în formularea predicţiei. Aici este cazul 
să dezvoltăm puţin această problemă. 

1. pot exista norme sociale (normele sociale sunt normele codificate, 
de obligaţie generală, „prevăzute” cu sancţiuni pentru nerespectarea 
lor). Normele sociale (hetero-normele) sunt, deci, imperative și au, 
într-o oarecare măsură, un caracter necesar32 la nivelul individului. 
Aceste norme sociale pot intra, cu oarecare succes empiric, în 
structura explicaţiei; 

2. pot exista, însă, și norme individuale (sau, uneori, de tip colectiv, 
adică referitoare la clase omogene de subiecţi). Aceste norme nu au 
deloc un caracter necesar, ele sunt contingente, deci impredictibile. 

                                                           
30

 Nu rezultă deloc de aici faptul că fixarea unui scop introduce necesitate în 

comportament, în sensul că norma de comportament ar rezulta din calcul. Deși acest fapt 

nu este imposibil (el este posibil, de exemplu, dacă se asociază fiecărui scop un model de 

raţionalitate; odată ales scopul – desigur, pe cale contingentă –, atunci intră în acţiune 

modelul de raţionalitate asociat, ceea ce induce necesitate în generarea normei de 

comportament care să conducă la atingerea scopului stabilit). 
31

 Rezultă că economiștilor nu le-ar strica deloc un background inter-disciplinar, în 

care să intre nu numai disciplinele conexe economiei (sociologie, psihologie, psihologie 

socială, teorie politică, praxiologie), dar și discipline din domeniul natural (fizică teoretică, 

biologie teoretică) și din domeniul pur instrumental (matematică, logică).  
32

 Acest caracter necesar dispare imediat ce costul nerespectării normelor sociale în 

cauză este mai mare decât beneficiul încălcării lor. Ne îndoim, totuși, profund de acest 
„model de raţionalitate”, sugerat cu entuziasm de un Gary Becker, de exemplu. 

Considerente mult mai puternice decât acest calcul stau, probabil, la baza atât a încălcării 

normelor sociale, cât și a instituirii autonome de norme (auto-normare) în comportamentul 

economic. Vom reveni asupra acestei chestiuni. În general, raportul dintre numărul 

hetero-normelor (norme impuse de autorităţi normative exterioare subiectului destinatar 

al acelor norme) și cel al auto-normelor (norme instituite de însuși subiectul destinatar al 

lor) este net în favoarea ultimelor. 
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Imensa majoritate a acestor auto-norme (norme endogene) sunt 
instituite în mod liber (prin liber-arbitru), în afara oricărui model 
de raţionalitate; 

3. sugerăm, așadar, că scopurile sunt formulate pe baza liberului-
arbitru. Acele scopuri care sunt formulate în baza unor modele de 
raţionalitate ar trebui numite, probabil, obiective33; 

4. apare aici și problema scopurilor intermediare. Cum scopurile 
intermediare au rolul de a sprijini, în mod dinamic, structural și 
funcţional, atingerea scopului final, rezultă că ele nu pot fi formulate 
în baza liberului-arbitru. Din punct de vedere teoretic, scopurile 
intermediare sunt generate în mod necesar plecând de la 
raţionalitatea atingerii scopului final, așadar ele sunt luate pe baza 
calculului. În consecinţă, tot din raţiuni de rigoare terminologică, 
nu ar trebui să vorbim niciodată despre scopuri intermediare, 
acestea sunt, de fapt, obiective (la limită, le putem spune obiective 
intermediare). 

În concluzie, explicaţia normativă este extrem de prezentă în 
epistemologia și metodologia economică (și, mai general, în epistemologia 
și metodologia socială). Acest fapt introduce o diferenţă crucială între 
explicaţia din domeniul social și cea din domeniul natural. Tentaţia de a 
utiliza, după producerea explicaţiei normative, norma respectivă în 
formularea de predicţii este, desigur, mare, dar riscantă. Iar riscul provine, 
evident, din caracterul non-necesar (deci, ne-repetabil), contingent (deci, 
bazat pe liber-arbitru), pe scurt din caracterul principial impredictibil al 
scopurilor, deci al normelor (mai ales al auto-normelor) 

Desigur, la fel de mare este riscul ca, în timp, să se acumuleze aceste 
preluări ale explicaţiei normative în predicţii, din predicţii în noile explicaţii 
normative ș.a.m.d., încât se poate produce, din punct de vedere epistemologic, 
o deplasare excesivă de la cauzalitatea reală. 

                                                           
33

 Nu dorim deloc să creștem „populaţia” de concepte, dar o anumită rigoare ar 
trebui instituită și aici. Nouă ni se pare că deosebirea dintre scopurile formulate pe baza 
liberului-arbitru și cele generate de un model de raţionalitate este de natură conceptuală, 
și nu de nivelul unei simple nuanţe. De aceea facem propunerea ca scopuri să fie numite 
doar viziunile (ţintele) stabilite pe baza liberului-arbitru, iar obiective să fie numite doar 
viziunile (ţintele) generate de un model de raţionalitate sau, în alte cuvinte, obiectivele 
sunt mijloace, mijloacele fiind alocări calculabile pentru scopuri non-calculabile. În acest 
sens, de exemplu, considerăm că viziunea politică trebuie să fie exclusiv de natura 
scopului, adică, grosso modo spus, să nu fie prea bine fundamentată pe posibilităţi, ci mai 
mult pe dezirabilităţi. 
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1.2.3.1. Gramatica fenomenului economic 

Prin gramatica a ceva trebuie înţeleasă logica internă a emergenţei, 
dezvoltării, schimbării și dispariţiei acelui ceva. Printr-un eveniment economic 
înţelegem o ipostază contextuală (istorică, socială, instituţională etc.) a unui 
fenomen economic. Desigur, fenomenul economic trebuie să verifice condiţiile 
economice menţionate mai sus. În figura 4 încercăm să prezentăm sinoptic 
o posibilă gramatică a fenomenului economic. Evenimentul economic, ca 
ipostază concretă, spaţio-temporală, a fenomenului economic, este, prin 
esenţa sa (quidditatea sa) singular, ne-repetabil. Cauza crucială pentru aceasta 
este faptul că evenimentul economic este, pur și simplu, rezultatul acţiunii 
subiectului economic. Contingenţa funciară a subiectului economic generează, 
în mod necesar, această singularitate.  

 

 

Figura 4. „Gramatica” fenomenului economic. 

Deci, întotdeauna, constrângerea entropică (adică necesitatea schimbării 
entropice) declanșează economia. Odată ce constrângerea entropică 
funcţionează, vine componenta teleologică (adică ţelul) și, ca rezultat, se 
efectuează un act economic. Doar acel act economic, adică componenta 
praxiologică a gramaticii economice, creează un „economic” numit eveniment 
economic, ca o componentă ontologică. Următorul pas este socializarea 
evenimentului economic creat, adică un fel de recunoaștere/acceptare 
socială a unui astfel de eveniment. Acesta este exact sensul în care, mai 
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sus, am vorbit despre necesitatea de obiectivizare în domeniul social, care – 
sub formă de contingenţă – se desfășoară și în domeniul economic. După 
toate acestea, constrângerea iniţială entropică este rezolvată (prin ajustarea 
entropică) și ciclul este reluat (sau nu, după caz). 

1.2.3.2. Identitate, alteritate și repetabilitate în fenomenul economic 

Prin identitatea unui fenomen înţelegem coincidenţa (sub un decalaj 
acceptabil) între vectorii de stare ai parametrilor descriind în esenţă acel 
fenomen la două momente succesive de timp. Desigur, alteritatea acelui 
fenomen este negarea logică a identităţii. Cu toate acestea, întrebarea 
trebuie pusă în mod diferit în ceea ce privește sistemele disipative 
comparativ cu sistemele non-disipative. Având în vedere menţiunile de mai 
sus despre conceptul de economie, precum și despre gramatica simplă a 
evenimentului economic, credem că figura 5 ar putea fi creditată pentru a 
oferi o imagine generală asupra relaţiei dintre identitate, alteritate și 
repetabilitate pe „teritoriul” economic . 

 

 

Figura 5. Relaţiile dintre identitate, alteritate și repetabilitate  
în fenomenologia economică. 

Deci, deoarece fenomenul economic este condiţionat atât de sistemele 
ne-disipative, cât și de cele disipative, se vor produce atât invarianţe, cât și 
variabilităţi ale condiţiilor iniţiale în cauzalitatea economică. De exemplu, în 
cazul non-invarianţei condiţiilor iniţiale, care este specific sistemelor disipative, 
identitatea este compromisă (adică replicarea va fi înlocuită de recrearea 
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vectorului de stare următor de descriere a parametrilor). Combinaţia dintre 
identitate și alteritate, între replicare și recreere în fenomenologia economică 
conduce la rezultatul că fenomenul economic nu poate fi considerat, pur și 
simplu, un eveniment repetabil. Vom numi fenomenul economic non-repetabil 
(mai exact, conform celor menţionate anterior, evenimentul economic  
ne-repetabil) fenomen/eveniment economic singular. 

În principiu, evenimentul economic non-singular (sau fenomenul 
economic, în cazul general) este imposibil, dacă se iau în considerare 
argumentele menţionate mai sus. 

1.2.3.3. Conceptul de fenomen economic singular 

Pentru a obţine conceptul de eveniment economic singular (SEE), 
trebuie să facem câteva consideraţii preliminare: 

 după cum s-a spus anterior, un eveniment este o ipostază particulară a 
unui fenomen. Deci, un eveniment economic este o ipostază particulară a 
unui fenomen economic (ipostaza particulară depinde face de contextul 
istorico-social, cultural, politic etc.); 

 logic, nu întâlnim niciodată fenomene economice, ci doar evenimente 
economice; este același caz cu faptul că, în general, nu cunoaștem niciodată 
genul unui concept, ci numai indivizii (sau speciile); 

 astfel, un eveniment economic este mereu contextualizat nu numai 
istoric, ci și temporar, adică un eveniment economic este produs (nu se 
întâmplă!) de către subiectul cultural într-un moment dat și într-un anumit 
spaţiu; 

 dacă un astfel de eveniment se repetă, între două momente succesive, 
vectorul de stare de descriere a parametrilor (într-un decalaj pre-acceptat) 
atribuit fenomenului economic (ca genul său) rămânând relativ invariabil, 
atunci vom vorbi despre un proces economic. Cu alte cuvinte, un proces 
economic este alterarea unui eveniment economic între două momente 
succesive de timp, dacă se menţine identitatea fenomenului economic în 
cauză (prin relativa invarianţă a vectorului de stare). 

Acum, un eveniment economic unic (SEE) ar trebui să fie acel 
eveniment economic care nu intră niciodată într-un proces economic. Cu 
alte cuvinte, un eveniment economic unic este produs odată și doar o 
singură dată, adică genul său – fenomenul economic corespunzător – are o 
singură componentă ca indivizi sau specii. Dacă, într-un fel, se produce din 
nou un anumit eveniment economic unic, atunci vom înregistra neapărat o 
alteritate a acestuia, adică un decalaj inacceptabil între vectorii de stare 
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care descriu parametrii evenimentului economic între cele două momente 
ale timpul considerat; acest lucru înseamnă că nu avem de-a face cu același 
eveniment economic, ci cu evenimente economice diferite. Prezentăm, în 
figura 6, o sugestie vizuală a acestor consideraţii de definiţie. 

 

 

Figura 6. Relaţia definiţională fenomen – eveniment – proces în economie. 

1.2.3.4. Explicație și predicție în economie. Perspectiva ortodoxă 

Pentru evenimentele economice care nu sunt singulare, teoria 
standard acceptă echivalenţa logică (și inversarea cronologică a oglinzilor) 
între explicaţie și predicţie. Mai exact, predicţia este privită ca o explicaţie 
ex ante, în timp ce explicaţia este privită ca o predicţie ex post. Această 
echivalenţă este posibilă (cu anumite precauţii, desigur) numai pentru că 
evenimentele economice "clasice" nu sunt considerate singulare. Cel mai 
important motiv pentru care teoria economică standard a eșuat întotdeauna 
atât în explicarea, cât și în predicţia evenimentelor economice constă doar 
în faptul că a considerat că evenimentele economice nu sunt singulare 
(adică sunt repetabile). Figura 7 prezintă o astfel de echivalenţă între explicaţie 
și predicţie. 

 

 

Figura 7. Echivalenţa (simetria) logică dintre explicaţie și predicţie. 



33 

Ca rezultat al echivalenţei logice a explicaţiei și predicţiei, precum și a 
reversibilităţii oglinzii celor două concepte, este posibil (de fapt, am spune 
că este logic necesar) ca în formularea predicţiei să se ţină seama de ultimele 
(sau de ultima) explicaţie la îndemână și invers, în formularea explicaţiei, să 
se ţină seama de ultimele predicţii (sau de ultima predicţie la îndemână). 
Dar, în domeniul economic, așa cum am văzut deja, este prezent scopul. 
Prezenţa scopului înseamnă că predicţiile noastre normative sunt incluse în 
cinematica atribuită fenomenelor economice. Prin urmare, predicţiile 
noastre și, în mod necesar, explicaţiile noastre, vor conţine o mulţime de 
astfel de ingrediente normative. Figura 8 prezintă această situaţie. 

 

 

Figura 8. Includerea necesară a normei în fenomenologia  
explicaţie/predicţie în economie. 

Într-o transcriere simbolică, relaţiile dintre explicaţie și predicţie, cu 
intervenţia normei, în cazul evenimentului economic singular, pot fi 
exprimate ca mai jos (E: explicaţie, P: predicţie, N: normă). 

 

 

 

 

𝐸1 → [𝑃1 = 𝑃1(𝐸1)] → [𝐸2 = 𝐸2(𝑃1(𝐸1))] → [𝑃2 = 𝑃2 (𝐸2(𝑃1(𝐸1)))] → ⋯ 

𝐸1(𝑁1) → [𝑃1(𝐸1(𝑁1))] → [𝐸2(𝑃1(𝐸1(𝑁1)),𝑁2)] → [𝑃2 (𝐸2(𝑃1(𝐸1(𝑁1)),𝑁2))] →

→ [𝐸3 (𝑃2 (𝐸2(𝑃1(𝐸1(𝑁1)), 𝑁2)) , 𝑁3)] → ⋯ 
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1.2.3.5. Explicarea evenimentului economic singular:  
explicaţia deziderativă 

În cazul evenimentului economic singular  nu mai este posibilă o 
explicaţie ca o descriere a cauzalităţii, deoarece contiguitatea și asocierea 
constantă între cauză și efect nu mai pot fi observate. Într-un astfel de caz, 
propunem conceptul de explicaţie deziderativă. Explicaţia deziderativă nu 
corelează cauza obiectivă cu efectul obiectiv, așa cum procedează explicaţia 
ortodoxă, ci corelează cauza teleologică (de exemplu, ţintă sau normă) cu 
efectul teleologic (adică efectul, asupra subiectului, legat de ţintă sau 
normă). Pentru a explica ... explicaţia deziderativă, trebuie să introducem 
acum o distincţie între natura umană și condiţia umană. Vom spune că 
condiţia umană este natura umană „modificată" de cultură (termenul de 
cultură este considerat în sensul său cel mai general, incluzând și civilizaţia). 
Astfel, natura umană reclamă mai degrabă obiectivul economic, în timp ce 
condiţia umană reclamă mai degrabă necesită dezirabilitatea economică. 
Combinaţia dintre cele două obiective sau norme va constitui chiar 
evenimentul economic. Toate aceste considerente pot fi introduse într-o 
schemă sinoptică (figura 9). 

 

 

Figura 9. Mecanismul explicaţiei deziderative în evenimentul economic singular. 
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Într-o transcriere formală, explicaţia deziderativă ar putea fi exprimată 
ca mai jos (𝑆: scop, 𝐸𝐷: explicaţie deziderativă, 𝐿𝑁: legi naturale, 𝑀𝑂: mijloc 
asociat scopului, 𝑅: modelul raţionalităţii, adică alocarea mijloacelor către 
scop conform unui model de raţionalitate). 

 
𝐸𝐷 = 𝐸𝐷(𝑆,𝑀𝑆) 
𝑅 = 𝑅(𝑆,𝑁𝐿) 
𝑀𝑆 = 𝑀𝑆(𝑆, 𝑅) 
𝐸𝐷 = 𝐸𝐷(𝑆, 𝑁𝐿 , 𝑅) 

1.2.3.6. Predicția evenimentului economic singular:  
predicția deziderativă 

Conform celor de mai sus, în cazul unui eveniment economic singular, 
predicţia conţine atât cerinţele necesare ale legilor naturale, cât și obiectivele/ 
normele subiectului cultural implicat. Dacă, în ceea ce privește consecinţele 
legilor naturale, putem vorbi despre predicţia standard (ca în evenimentele 
naturale pure), în cazul fenomenului economic trebuie să vorbim despre 
prescripţie în loc de predicţie. În acest caz, așadar, ambele ingreidente – 
predicţie și prescripţie – sunt necesare pentru a face o „prezicere". Vom 
numi o astfel de combinaţie între predicţie și prescripţie cu termenul pres-
dicţie. În esenţă, pres-dicţia unui eveniment economic singular ar putea fi 
descrisă complet ca în figura 10. 

 
 

 

Figura 10. Mecanismul pres-dicţiei în evenimentul  
economic singular. 
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Deci, o pres-dicţie este o predicţie deziderativă. Mai mult decât atât, 
întrucât nu mai avem o predicţie pură în cazul evenimentului economic 
singular, testarea de falsificabilitate a lui Popper nu poate fi aplicată aici. 
Propunem patru valori ale adevărului (în loc de două, ca în logica clasică: 
adevărat și respectiv fals) care ar trebui luate în considerare la testarea 
pres-dicţiei în cazul unui eveniment economic singular: a) obţinerea 
scopului – care ar putea fi asimilată cu valoarea de adevăr clasică: 
adevărat; b) ratarea scopului – care ar putea fi asimilată cu valoarea de 
adevăr clasic: fals; c) atingerea scopului, însoţită de consecinţe negative; d) 
ratarea scopului, însoţită de consecinţe pozitive. În consecinţă, conceptul 
clasic al adevărului trebuie înlocuit cu aceste patru tipuri mai relaxate în 
ceea ce privește coincidenţa sau nu, ori coincidenţa mai mult sau mai puţin 
acceptabilă între așteptări și factualele corespondente. 

Într-o transcripţie formală, predicţia deziderativă ar putea fi exprimată 
ca mai jos (𝑆: scopul, 𝐸𝑃: enunţul predictiv, 𝐸𝑁: enunţul prescriptiv, 𝐸𝑃𝑁: 
enunţul pres-dictiv, 𝐸𝐷: enunţul descriptiv, 𝐿𝑁: legile naturale, 𝐹𝐸: fenomenul 
economic). 

 
 

 
 
 

1.2.3.7. Predicția evenimentului economic singular:  
predicția propensivă 

Vrem să propunem acum un alt tip de predicţie care ar putea 
funcţiona în domeniul evenimentului economic singular. O astfel de predicţie 
trebuie să se bazeze pe conceptul binecunoscut al probabilităţii propensive, 
introdus de Karl Popper, în ceea ce privește nu mulţimile (cum procedează 
probabilitatea clasică Kolmogorov), ci judecăţile (sau enunţurile, în terminologia 
folosită aici). În esenţă, probabilităţile propensive sunt probabilităţi structurale, 
adică ele pot fi deduse din structura evenimentului în sine. Astfel de 
probabilităţi nu necesită niciodată arhive ale „ediţiilor” anterioare ale  
evenimentului în cauză (astfel, sunt adecvate pentru evenimentul economic 
singular) și, în plus, sunt de aceeași natură cu probabilităţile Bayes 
(probabilităţi subiective care pot fi îmbunătăţite prin experienţă). Probabilităţile 
propensive nu sunt legate de capacitatea cognitivă a subiectului, cum ar fi 

𝐸𝑁 = 𝐸𝑁(𝑆) 

𝐸𝑃𝑁 = 𝐸𝑃𝑁(𝑆, 𝐿𝑁) 

𝐸𝐷 = 𝐸𝐷(𝐹𝐸) 

𝐸𝑃𝑁 ≡ 𝑅 
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probabilităţile standard, ci sunt concentrate direct pe ontologia obiectului 
(evenimentului economic singular). Obiectul în sine nu prezintă incertitudini 
pentru subiect, dimpotrivă, el este perfect cunoscut în prealabil (datorită 
componentei prescriptive din pres-dicţie) de către subiect. Dar, cum este 
posibil să știm perfect un fapt (un eveniment economic) care este singular, 
adică nerepetabil? Această posibilitate rezultă simplu din faptul că evenimentul 
economic singular, nu se întâmplă, ci este produs, creat, stabilit chiar prin 
acţiunea subiectului. Figura 11 indică modul general de funcţionare a 
predicţiei propensive în cazul evenimentului economic singular.  

 

 

Figura 11. Mecanismul predicţiei propensive în evenimentul economic singular. 

Într-o transcripţie logică, predicţia propensivă ar putea fi exprimată 
ca mai jos (𝐶𝐼: convingere sau anticipare individuală despre fenomenologia 
singulară, 𝐶𝐼𝑆: cunoaștere inter-subiectivă despre fenomenologia singulară, 
𝐸𝑃: enunţul predictiv, 𝐸𝐷: enunţul descriptiv, 𝐼𝐼𝑆: integrare inter-subiectivă 
a convingerilor individuale, 𝐹𝐸: fenomenul economic, ⊕: operator pentru 
„sumă logică”): 

 
 
 
 
 

1.2.3.8. Testabilitatea evenimentului economic singular 

Pentru a putea formula opinii în această materie, am spune, mai întâi, 
că este util să punem în oglindă situaţia testabilităţii în lumea naturală, 
respectiv în lumea economică. Figura 12 sugerează câteva concluzii relevante 
în această privinţă. 

𝐼𝐼𝑆 =⊕ (𝐶𝐼) 

𝐶𝐼𝑆 = 𝐶𝐼𝑆(𝐼𝐼𝑆(𝐹𝐸)) 

𝐸𝑃 = 𝐸𝑃(𝐶𝐼𝑆) 

𝐸𝐷 = 𝐸𝐷(𝐹𝐸) 
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Figura 12. Mecanismul procedural de testare în materia  
evenimentului economic singular. 

Așadar, în lumea economică, unde există pres-dicţii, falsificarea factuală 

în sensul lui Popper nu mai este posibilă. În consecinţă, avem un mecanism 

procedural (adică confirmator34) de testare a evenimentului economic singular, 
în timp ce în lumea naturală putem menţine mecanismul semantic (și anume 

coroborator, deși uneori este numit, trecând peste avertismentele lui Popper, 

mecanism de verificare) de testare. Ca rezultat, în lumea economică vorbim 
despre valoarea praxiologică în testarea predicţiilor, în timp ce în lumea 

naturală putem menţine valoarea adevărului în testarea predicţiilor. În cele 

din urmă, în lumea economică vorbim despre interpretarea comparaţiei 

dintre enunţul pres-dictiv și enunţul descriptiv, în timp ce în lumea naturală 

putem menţine în continuare conceptul falsificării, adică compararea 
enunţului predictiv cu enunţul descriptiv. 

1.2.3.9. Probabilitățile structurale și  evenimentul economic singular 

Din moment ce am introdus mai sus conceptul de probabilităţi 
propensive pentru a vorbi despre testabilitatea evenimentului economic 

                                                           
34

 În sensul sugestiilor Cercului de la Viena cu privire la confirmabilitatea enunţurilor. 
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singular, pare să fie necesar să dăm câteva detalii cu privire la conceptul 

probabilităţilor structurale în contextul comparaţiei dintre lumea naturală 

și lumea economică. De fapt, am spune că există doar două tipuri de 
probabilităţi care ar putea fi atribuite serios evenimentului economic singular: 

a) probabilităţile Bayes; b) probabilităţile propensive. Dacă probabilităţile 
Bayes sunt adecvate mai degrabă pentru obiecte (evenimente, procese și 

așa mai departe), probabilităţile propensive sunt adecvate mai degrabă 

pentru judecăţi, propoziţii, declaraţii, și așa mai departe. În orice caz, cele 
două specii de probabilităţi pot fi integrate sub denominaţi: probabilităţi 

structurale. Figura 13 încearcă să sistematizeze aceste scurte consideraţii. 

 

 

Figura 13. Probabilitatea evenimentului economic singular. 

1.2.4. „Profeţii” privind explicaţia normativă  
în economie 

În opinia noastră, cercetări ulterioare vor putea lămuri mai mult funcţia 
explicaţiei normative în economie (legat, desigur, și de problematica predicţiei). 
Pentru aceasta este, însă, nevoie ca economiștii să experimenteze două 
roluri pe care le-au abandonat în ultimul timp: a) trebuie să experimenteze 
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erudiţia inter-disciplinară35; b) trebuie să devină mult mai interesaţi (și mai 
competenţi) în istoria generală. Ceea ce putem învăţa din dezbaterile 
metodologice și epistemologice ale istoricilor este cu mult mai relevant 
pentru economie decât ceea ce am învăţat (cu un entuziasm necritic uluitor, 
dar care s-a dovedit dezastruos) de la fizică. 

Credem că următoarele direcţii se pot dovedi fructuoase pentru 

cercetarea economică a cauzalităţii: 

a. înţelegerea cât mai profundă a cauzalităţii teleologice și opera-

ţionalizarea sa în corpus-ul metodologic al disciplinei economice; 

b. revederea conceptului de raţionalitate (și, corelativ, a conceptului de 

model de raţionalitate); clarificarea conceptului de iraţional (în raport 

cu ce?); 

c. identificarea unor căi teoretice (și instrumental-formale) de „găzduire” 

a metafizicii36 minimale suficiente pentru înţelegerea comporta-

mentului bazat pe valori; 

d. construirea unui concept de „explicaţie” slabă, în sensul de a 

privilegia comprehensiunea în dauna explicaţiei eutaxiologice; 

e. fundamentarea conceptului de cauzalitate genetică (de succesiune) 

în dauna cauzalităţii de repetiţie, ca urmare a rarităţii fenomenelor 

repetabile în domeniul economic; 

f. construirea de agregate supra-individuale (ficţiuni euristice) care 

să elimine probabilităţile din explicaţia economică (necesare ca 

urmare a individualismului metodologic dominant astăzi), care să 

faciliteze o metodologie holistică37; 
                                                           

35
 Economiștii care vor să reconstruiască epistemologia și metodologia disciplinei 

economice trebuie să citească mai puţini cantitativiștii scolastici din economie (generaţi pe 

bandă rulantă de cea mai mare parte a laureaţilor Nobel pentru economie) și mai mult din 

domeniile: istoriei, sociologiei, psihologiei sociale, antropologiei, disciplinei politice, poate 

și psihologiei cognitive, neapărat din domeniile biologiei și, mai ales, medicinei. Cea mai 

mare rămânere în urmă a economiei se constată la nivelul metodologiei de cercetare. 
36

 Heidegger susţinea că metafizica face parte din natura umană. 
37

 Conceptul de sistem este un bun început în acest sens. Poate, cu puţin curaj 

teoretic, s-ar putea accepta conceptul de sistem logic viu care ar putea da seamă de 

particularităţile ireductibile ale sistemelor „dotate” cu subiecţi culturali. Să mai reţinem că, 

în mod explicit, individualismul metodologic este susţinut de pozitivism (atât de cel iniţial, 

al empiriștilor clasici, cât și neopozitivism sau, cum se mai numește, empirismul logic – 

Cercul de la Viena). Asta înseamnă că o abordare normativă este, în principiu, inconsistentă 

cu individualismul metodologic, dar, desigur, cercetări aplicate suplimentare trebuie să 

„decidă” în această materie. 
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g. evaluarea posibilităţii teoretice și metodologice a unei economii 

intuiționiste38, în dauna economiei raţionaliste curente; 

h. dezvoltarea teoretică (în primul rând) a studiului condiţionalităţii 

în economie39;  

i. aprofundarea conceptului de auto-poieză în economie (auto-

dinamism, auto-organizare); 

j. construirea unei sinteze metodologice care să combine structuralismul 

(acesta va putea integra și instituţionalismul) cu funcţionalismul40 

în explicaţia economică. 

1.3. TEORIA NORMATIVĂ A COMPORTAMENTULUI ECONOMIC 

1.3.1. Conceptul de teorie 

1.3.1.1. Introducere 

Teoria reprezintă un set de enunţuri propoziţionale, cu caracter 

descriptiv41, privind un anumit domeniu de cunoaștere42 (figura 14).  
                                                           

38
 După cum se știe, istoria (și chiar și matematica, vezi contribuţiile lui L.E.J. Brouwer) 

a experimentat, cu unele rezultate care au cristalizat în mod suplimentar metodologia 

istoriei, respectiv epistemologia matematicii, din perspectivă intuiţionistă. 
39

 După cum se știe, cauzalitatea este o specie de condiţionalitate (care este, deci, genul). 

Integrarea teleologiei pare că indică necesitatea „dizolvării” cauzalităţii în condiţionalitate 

(condiţionalitatea sau probabilitatea după cum preferă unii să spună, propusă de 

reverendul Bayes poate fi un bun punct de plecare în acest context). 
40

 O revedere a contribuţiilor lui Talcott Parsons, din sociologie, ar fi relevantă aici. 
41

 Se înţelege că, între descriptiv și explicativ, primul este genul și al doilea este specia: 

orice explicativ este și descriptiv (de altfel, este și prescriptiv), dar nu orice descriptiv este 

explicativ. Pe lângă specia de explicativ, descriptivul poate conţine și specia comprehensivului. 
42

 În multe cazuri, domeniul de cunoaștere coincide cu domeniul de acţiune : de 

exemplu, domeniul de cunoaștere economică coincide cu domeniul de acţiune economică 

(avem, deci, o coincidenţă între cognitiv și praxiologic). Sunt și cazuri în care domeniul 

de cunoaștere nu „cere” și un domeniu de acţiune: domeniile așa-numite ale cunoașterii 

socio-umane (estetica, critica literară etc.). Precizăm că, deocamdată, nu vorbim despre 

cunoaștere știinţifică, ci despre cunoaștere în general. Acceptăm, așadar, că există specii 

de cunoaștere non-știinţifică, adică specii de cunoaștere care nu cer verificarea condiţiilor 

de știinţificitate (de exemplu, hermeneuticile sau teologiile oferă cunoaștere, dar nu de 

tip știinţific). 
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Figura 14. Cele două „ramuri” ale teoriei. 

Prin schema de mai sus completăm (și nuanţăm) conceptul de explicaţie 
normativă, prezentat în paragraful anterior. Această completare (nuanţare) 
se produce în mai multe sensuri: 

 sintagma „explicaţie normativă” devine o licenţă lingvistică (abuz 
de limbaj), din moment ce explicaţia nu generează prescripţia, 
adică norma de comportament, dezirabilul, ci predicţia, adică 
necesarul; 

 prescripţia (norma de comportament) este generată de compre-
hensiune43, și nu de explicaţie;  

 între explicativ și predictiv există o condiţionare reciprocă (de 
natura echivalenţei logice); la fel, între comprehensiv și prescriptiv; 

Se pune întrebarea dacă între predictiv și prescriptiv ar putea exista o 
legătură și care ar fi tipul acestei legături. În opinia noastră, predictivul și 
prescriptivul vor replica, între ele, legătura care, eventual, ar putea fi 
identificată între explicaţie și înţelegere. Considerăm că legătura dintre 
explicaţie și înţelegere ar putea fi caracterizată astfel: 

 explicaţia implică înţelegerea, reprezentând o obiectivare (adică o 
comunicare interpersonală) a înţelegerii; desigur, înţelegerea este 
suficientă sieși, atât timp cât nu este cazul (adică nu este nevoie, 
din punct de vedere social) pentru o afirmare a acestei înţelegeri 
către alţi subiecţi de la care se așteaptă luarea unei poziţii în 
raport cu ea; 

 explicaţia este deliberativă, în timp ce înţelegerea este intuitivă; 
 explicaţia are nevoie de o formă discursivă44, în timp ce înţelegerea 

are nevoie de o formă non-discursivă, auto-persuasivă; 
 atât explicaţia cât și înţelegerea sunt dependente de limbaj; în 

principiu, limbajul în care este intuită înţelegerea nu diferă de 
limbajul în care este comunicată explicaţia. 

                                                           
43

 Prin termenul de comprehensiune numim următorul concept: înţelegere la 
nivelul intuiţiei.  

44
 Discursivitatea este necesară pentru ca explicaţia să poată fi verificată de alţi 

subiecţi cognitivi. 
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Predicatele de suficienţă ale unei teorii sunt: 
 este o construcţie lingvistică45 de tip discursiv; 
 are un scop cognitiv, declarat46; 
 este comunicabilă interpersonal. 
Deocamdată nu interesează dacă această teorie este sau nu de tip 

știinţific. Pentru ca o teorie, așa cum a fost definită prin predicatele de 
suficienţă de mai sus, să fie de tip știinţific, trebuie să mai adăugăm un 
predicat de suficienţă, și anume:  

 falsificabilitatea47 factuală a predicţiilor făcute pe baza teoriei ori pe 
baza consecinţelor logice ale teoriei. 

1.3.2. STRUCTURA GENERALĂ A UNEI TEORII 

Prin structura unei teorii se înţelege lista componentelor de bază ale 
teoriei, astfel încât aceasta să-și îndeplinească funcţia cognitivă declarată. 
Considerăm că structura unei teorii conţine următoarele componente: 

 componente tari (relativ invariante): componenta A 
o un principiu de întemeiere cognitivă; 
o un set de ipoteze în cadrul cărora cunoașterea teoretică este posibilă; 
o un set de propoziţii protocolare care descriu mecanismele de 

cunoaștere.  
 componente moi (variabile): componenta B 
o un set de conjecturi privind rezultatele cognitive; 
o un set de rezultate (concluzii, aserţiuni) cognitive probate. 
De exemplu, pe cazul teoriei economice ortodoxe48, structura unei 

teorii (fără a epuiza, desigur, descrierea structurii în cauză, ci prezentând 
doar o schiţă exemplificativă) poate fi descrisă astfel: 
                                                           

45
 Limbajul utilizat poate fi o limbă naturală sau una artificială, dar trebuie să aibă 

caracteristicile unui limbaj inteligibil. Inteligibilitatea unui limbaj presupune existenţa unui 
vocabular, respectiv existenţa unui sistem de reguli de formare corectă a enunţurilor pe 
baza elementelor de vocabular. 

46
 În acest sens, filosofia (fie pozitivă, fie metafizică), teologia, religia ca atare, mitologia 

etc. trebuie considerate, și ele, teorii, alături de teoriile acceptate „de la sine”, deoarece 
fiecare dintre cele enumerate verifică predicatele de suficienţă menţionate. 

47
 Termenul de falsificabilitate are sensul introdus de Karl Popper, adică de coroborare 

sau, dimpotrivă, de infirmare factuală.  
48

 Prin teorie economică ortodoxă înţelegem modelul neoclasic al teoriei economice 
(inclusiv cu micile „ajustări” aduse de așa-numita economie comportamentală, plecând de 
la conceptul de raţionalitate limitată al lui Herbert Simon, și chiar de la consideraţiile de 
psihologie a comportamentului economic introduse încă de Keynes).  
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(1) componenta A: 
− principiul de întemeiere cognitivă: comportamentul economic este 

generat de raritatea resurselor economice în raport cu nevoile 

economice 
− ipoteze: 

 comportamentul economic este raţional sau cel puţin de raţionalitate 

limitată; 

 actorul economic procesează complet informaţiile; 

 actorul economic este egoist. 
− propoziții protocolare: 

 la baza deciziei economice stă preferinţa individuală; 

 comportamentul macroeconomic reprezintă o „înfășurătoare” a 
comportamentelor microeconomice (individualismul metodologic). 

(2) Componenta B: 

− conjecturi: 

 decizia economică se ia pe baze marginale; 
− rezultate: 

 procesul economic se desfășoară ciclic; 

 parcursul oricărui fenomen economic poate fi aproximat, în plan 
bidimensional, în funcţie de variabila timp, cu o traiectorie de tip 
logistic. 

1.3.3. Teoria normativă 

O clasificare foarte generală a teoriilor poate fi următoarea: 
 teorii explicative: furnizează protocoale veridice (cauzale) ale 

domeniilor de interes cognitiv 

 teorii comprehensive: furnizează protocoale verosimile (acceptabile) 
ale domeniilor de interes cognitiv 

Teoria normativă este, prin definiţie, o teorie de tip prescriptiv, adică o 
teorie ale cărei propoziţii corect formulate reprezintă norme. După cum se 
înţelege, normele sunt generate de comprehensiune, așadar numai teoriile 
din a doua categorie dintre cele menţionate mai sus (și anume teoriile 

comprehensive) pot fi numite, propriu-zis, teorii normative. Este bine să fie 
evitată confuzia, destul de frecventă, prin care emiterea predicţiilor pe 
baza explicaţiilor au semnificaţia unor norme: predicţiile spun doar ceea ce 
anticipăm că se va întâmpla, pe când normele spun ceea ce dorim (ne așteptăm) 
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să se întâmple49. Normele pot fi considerate atât în semnificaţia lor standard 
(protocoale de comportament cognitiv – să numim aceste norme ca fiind 
norme de tip 𝛼), cât și, deseori, în sensul că reprezintă ţinte cognitive de 

atins (să numim aceste norme ca fiind norme de tip 𝛽). Este foarte 
interesant de observat că între cele două tipuri de norme (ambele de tip 
cognitiv, desigur) există o legătură care ar putea fi descrisă astfel: 

− orice normă 𝛼 este emisă având în vedere o normă 𝛽: această legătură 
este evidentă, deoarece un protocol cognitiv trebuie să aibă un scop50; 
desigur, o normă 𝛼 poate viza mai multe norme 𝛽, dar și invers, o 
normă 𝛽 poate fi verificată prin mai multe norme 𝛼 (condiţia de 
compatibilitate între cele două tipuri de norme este un aspect 
subînţeles); 

𝛽𝑖 ← (𝛼𝑖
1, 𝛼𝑖

2, … , 𝛼𝑖
𝑛𝑖) 

𝛼𝑗 → (𝛽𝑗
1, 𝛽𝑗

2, … , 𝛽
𝑗

𝑛𝑗) 

− normele de tip 𝛽 trebuie să se afle în universul de posibilităţi ale 
normelor de tip 𝛼; aceasta înseamnă că norma 𝛽 trebuie să fie 
accesibilă, din perspectivă cognitivă, ca urmare a operaţionalizării 
normei (sau normelor, după caz) de tip 𝛼;  

𝛽𝑖 ∈ 𝒰𝑖
𝛼  

unde cu 𝒰𝑖
𝛼 s-a notat universul lui 𝛼 care este compatibil cu realizarea lui 

𝛽𝑖. În cazul mai multor norme de tip 𝛼 care asigură „fondul protocolar” de 
realizare a normei de tip 𝛽, compatibilitatea va trebui judecată la nivelul 
intersecţiei universurilor aferente normelor 𝛼 implicate; 

𝒰𝑖
𝛼 =⋂𝒰𝑖

𝛼𝑘

𝑛𝑘

𝑘=1

 

                                                           
49

 Este bine să precizăm aici un lucru: anticipaţiile sunt stabilite întotdeauna prin 
calcul, ele nu reprezintă dezirabilităţi, ci posibilităţi cu un mare grad de încredere în 
actualizarea lor (unii le spun probabilităţi, ceea ce este, iarăși, o confuzie între 
extrapolarea unei arhive și rezultatul unui calcul), pe când așteptările sunt „stabilite” prin 
„deliberări subiective”. Anticipaţiile sunt specii de predicţii (bazate pe explicaţii), pe când 
normele sunt specii de dezirabilităţi auto-impuse. 

50
 Evităm termenul de finalitate în favoarea celui de scop, deoarece finalitatea este 

genul, în timp ce scopul este specia: scopul este acea finalitate care nu este necesară. De 
exemplu, nu poţi să-ţi propui scopul să mori (exceptând cazul sinuciderii; cazul morţii 
pentru un ideal este, din punct de vedere motivaţional, tot o sinucidere), deoarece 
moartea este necesară, deci este o finalitate independentă de subiectul supus morţii. 
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1.3.4. Teoria normativă a comportamentului economic 

În baza conceptului general de teorie normativă, putem acum să 

specificăm teoria normativă a comportamentului economic. 

1.3.4.1. Cauzalitatea implicată 

(a) în domeniul economic nu există cauzalitate eutaxiologică51 primară; 

de aici rezultă că, deși unele fenomene care se petrec în economie 

(de exemplu, încolţirea și creșterea plantelor sau nașterea și 

dezvoltarea animalelor, deteriorarea unor substanţe sau a unor 

energii etc.) sunt generate de cauze de tip eutaxiologic, aceste cauze 

nu sunt primare din perspectiva procesului economic. Cauzele 

eutaxiologice își produc efectele asociate în virtutea faptului că 

fenomenele naturale (mai general, fenomenele non-economice) 

interferează cu fenomenul strict economic: Din punctul de vedere 

al fenomenului integrat economic, o cauză primară nu este niciodată 

de tip eutaxiologic, deși cauza actuală52 poate să conţină și cauzalităţi 

eutaxiologice; 

(b) singura cauză primară în domeniul economic este cauza teleologică, 

adică scopul. De remarcat faptul că, dacă orice cauză eutaxiologică 

se situează, din punctul de vedere al săgeţii timpului, înaintea 

efectului, dimpotrivă, cauza teleologică se situează, după același 

criteriu al săgeţii timpului, după efect; desigur, în unele situaţii, 

cauza teleologică poate „mobiliza” cauze eutaxiologice care vor 

genera efectul de pe poziţii situate în stânga acestuia, dar, de 

fapt, cauza integrală vine din dreapta efectului, așa cum se arată 

în figura 15 de mai jos; 

(c) întrucât cauza primară este întotdeauna, în domeniul economic, 

de tip teleologic, rezultă că ea este, întotdeauna, de tip normativ, 

adică de tipul stabilirii, ex ante, a unei rezoluţii, fie de tip cognitiv, 

fie de tip praxiologic; 
                                                           

51
 Reamintim că prin cauzalitate eutaxiologică înţelegem trei dintre cele patru 

cauze distincte identificate de Aristotel: cauza materială, cauza formală și cauza eficace 
(sau eficientă, după cum, în mod eronat, mai este cunoscută).  

52
 Prin cauză actuală înţelegem, evident, cauza care s-a actualizat din potenţialitatea 

ei sau, mai puţin precis, cauza care s-a obiectivat pentru subiectul observator. 
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Figura 15. „Poziţionarea” celor două categorii de cauzalitate. 

(d) de fapt, distincţia între rezoluţia așteptată (scop) de tip cognitiv și 

cea de tip praxiologic este superfluă, din moment ce și una, și 

cealaltă implică (declanșează) acţiuni; în esenţă, orice rezoluţie 

este de tip praxiologic, deoarece cunoașterea este un proces 

praxiologic, deși rezultatul acestui proces este de tip cognitiv. 

Procesul economic a dus la maximum această caracteristică 

praxiologică a oricărui scop, deoarece presupune intervenţia 

transformatoare a subiectului asupra mediului (natural sau 

social), intervenţie mult mai vizibilă decât intervenţia cognitivă ca 

atare. 

1.3.4.2. Profilul normativității în economie 

 o problemă economică reprezintă întotdeauna o problemă de 

alegere între alternative posibile; dacă nu ar fi așa, atunci problema 

economică s-ar transforma într-o problemă cu soluţie pre-existentă, 

iar această soluţie ar avea caracter unic; de exemplu, problema 

asigurării oxigenului în sânge (cel puţin în actualul stadiu al 

dezvoltării tehnologice) este o problemă non-economică, deoarece 

soluţia este unică (deci are caracter necesar): inhalarea aerului 

(natural sau artificial) care conţine cantitatea de oxigen la care s-a 

adaptat, până în acest moment, organismul uman; 

 alegerea între alternative este o chestiune deliberativă (conștientă 

sau nu53); 

                                                           
53

 Numeroase lucrări știinţifice, unele foarte recente, aduc argumente (multe dintre 
ele de natură factuală) în favoarea dominaţiei unei anumite deliberativităţi inconștiente a 
individului asupra deliberativităţii conștiente (Daniel Kahneman, Dan Ariely, Leonard 
Mlodinov). 
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 deliberativitatea implică o tensiune între scop și mijloace; rezolvarea 
problemei economice implică o adecvare a mijloacelor la scop sau a 
scopului la mijloace54; 

 așadar, teoria normativă a comportamentului economic implică 
ideea că orice soluţie la o problemă economică implică un scop; 
problema este rezolvată în considerarea atingerii unui scop; 

 întrucât fenomenul economic nu este altceva decât obiectivarea 
acţiunii economice a indivizilor și a inter-acţiunii dintre indivizi, 
rezultă că el este, în principiu, obiectivarea unor scopuri individuale, 
respectiv a unor scopuri rezultate din confruntarea (fie pe cale 
cooperativă, fie pe cale conflictuală) acestor scopuri individuale; 

 normele (fie auto-norme, fie norme exogene) de comportament 
economic nu pot fi contradictorii cu fenomenele și procesele de tip 
eutaxiologic care se găsesc în acţiunea economică desfășurată în 
vederea atingerii unui scop; de fapt, asignarea mijloacelor la scop, 
prin tatonarea reciprocă menţionată anterior, nu face decât să evite 
această contradicţie între cauzalitatea teleologică și cauzalitatea 
eutaxiologică (figura 16); 

 

 

Figura 16. Întrepătrunderea dinamică a celor două categorii de cauzalitate. 

1.3.4.3. Două probleme emergente 

Teoria normativă a comportamentului economic ridică cel puţin două 
chestiuni controversate: 

− relaţia dintre norma cognitivă și norma praxiologică; 
− testabilitatea „predicţiei normative”. 
Vom trece în revistă câteva idei în legătură cu cele două chestiuni. 

                                                           
54

 În ciuda aparenţelor, ceea ce numim, de regulă, raţionalitate (adică adecvarea 
maximală a mijloacelor la scop) nu reprezintă caracteristica unui proces uni-direcţionat, de 
la scop la mijloace, ci unul bi-direcţionat, de la scop la mijloace (adecvarea mijloacelor la scop), 
respectiv de la mijloace la scop (adecvarea scopului la mijloace). De fapt, raţionalitatea 
reprezintă caracteristica unei tatonări convergente între scop și mijloace, scopul și 
mijloacele ajustându-se reciproc până în punctul de maximă compatibilitate. 
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(1) relaţia dintre norma cognitivă și norma praxiologică 
Am spus mai sus că, principial, cele două categorii de norme fac parte 

din aceeași familie conceptuală55. În acest context, vom distinge câteva 
aspecte care, pe de o parte, le unesc, iar pe de altă parte, le separă: 

 asemănări: 
− ambele reprezintă criterii de comportament; 
− ambele sunt stabilite plecând nu de la calcule, ci de la dezirabilităţi 

(adică niciuna nu se revendică de la rezultatele, derivate logic, ale 
unui model de raţionalitate oarecare); 

− ambele sunt mai degrabă rezultate ale liberului-arbitru; 
− ambele stabilesc ţinte și, pe această bază, proceduri de atingere a 

ţintelor; 
− ambele norme sunt testabile: norma cognitivă este testabilă atât 

logic (sub aspectul adevărului-coerenţă) cât și factual (sub aspectul 
adevărului-corespondenţă), iar norma praxiologică este testabilă 
factual. 

 deosebiri: 
− în timp ce norma cognitivă nu implică interferenţa subiect–obiect, 

norma praxiologică există exclusiv prin „provocarea” interferenţei 
subiect–obiect; 

− în sens logic, norma cognitivă pre-există normei praxiologice; totuși, 
în sens cronologic, acest aspect de anterioritate a normei cognitive 
în raport cu norma praxiologică nu este la fel de evident56; 

− norma cognitivă are o „forţă” de testare inferioară normei praxiologice; 
de altfel, testarea factuală a normei cognitive, de exemplu, se face 
exclusiv prin intermediul unei norme praxiologice. 

(2) testabilitatea „predicţiei normative” 
Din punct de vedere logic, predicţia și prescripţia se confundă, deoarece, 

în ambele cazuri, se formulează, în mod anticipat, un efect. Din această 
perspectivă, ele sunt indiscernabile. Cu alte cuvinte, dacă ne aflăm în faţa 
formulării unui efect anticipat, nu avem niciun criteriu intern pe baza căruia 

                                                           
55

 Avem aici exact semnificaţia sintagmei folosite de Wittgenstein atunci când a 
încercat să demonstreze că nu există un nucleu esenţial al conceptelor (element comun al 
tuturor obiectelor-referenţi convocate de un concept dat): asemănări de familie. 

56
 În această materie, polemicile nu s-au diminuat prea mult; există puncte de 

vedere, foarte solid construite, care susţin că toate cunoștinţele noastre sunt generate de 
efortul (și nevoia, sub sancţiunea extincţiei) de a rezolva probleme, majoritatea rezidând, 
în ultimă instanţă, în chestiuni de supravieţuire (chiar și Karl Popper arată că orice progres 
de cunoaștere este „cauzat” de apariţia problemelor care trebuie rezolvate). 
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să ne dăm seama dacă avem de-a face cu o predicţie sau cu o prescripţie. 
Pe de altă parte, originea predicţiei este net diferită de originea prescripţiei: 
în timp ce predicţia se originează în explicaţie, deci este bazată pe un 
rezultat cognitiv, prescripţia se originează într-un rezultat așteptat de tip 
praxiologic. Așadar, pentru a discerne între predicţie și prescripţie avem 
nevoie de un criteriu extern, și anume originea cauzală a celor două 
categorii. Odată ce dispunem de informaţii privind cauza, putem spune 
dacă avem de-a face cu o predicţie sau cu o prescripţie. 

Revenind la situaţia de indiscernabilitate internă dintre predicţie și 
prescripţie, menţionată mai sus, apare evidentă imposibilitatea testării factuale 
a prescripţiei. Desigur, se poate stabili dacă efectul așteptat s-a produs sau 
nu (eventual, se poate stabili gradul producerii acestui efect, dacă acest 
aspect este de interes), dar testabilitatea prescripţiei ca atare este lipsită 
de sens. O serie de alte concepte poate fi convocată, desigur, pentru a 
examina chestiunea prescripţiei: fezabilitatea prescripţiei, oportunitatea ei, 
dimensionarea cantitativă sau temporală a acesteia etc., ceea ce poate 
conduce la revizuirea prescripţiei pentru perioade viitoare, dar o testare în 
sensul lui Popper este imposibilă. 

1.4. EVALUAREA PROIECTULUI NORMATIVIST AL ECONOMIEI 

1.4.1. Evaluare din perspectivă teoretică 

Proiectul normativist al economiei recuperează câteva aspecte esenţiale 
ale procesului economic, compromise de episodul „fizicalist” ale acestei 
discipline: 

 prezența necesară57 a subiectului în procesul economic 
Procesul economic este, pur și simplu, o obiectivare58 a scopurilor 

individului, respectiv a grupului social. Nu există proces economic în afara 
acţiunii umane, iar acţiunea umană este condiţionată de scop. Așadar, norma 
implică cu necesitate logică prezenţa subiectului. Curentele contemporane 
care încearcă, din punct de vedere epistemologic, să ancoreze59 disciplina 
economică la câmpul știinţelor sociale, și nu la cel al știinţelor naturii (fizică, 
                                                           

57
 Aici avem, simultan, o necesitate logică și ontologică. 

58
 În sensul lumii a treia propuse de Karl Popper (și anume, lumea conţinuturilor 

obiective de gândire). 
59

 De fapt, s-o re-ancoreze, deoarece, iniţial, precursorii de bază ai acestei discipline 
au sesizat corect și au sugerat în mod evident faptul că disciplina economică este o specie 
de disciplină socială. 
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matematică sau chiar biologie), cum s-a întâmplat în mod copios până în 
prezent, revendică prezenţa structurală, necesară a subiectului în procesul 
economic. 

 caracterul ireversibil al procesului economic 
Norma de comportament (care tinde să înlocuiască predicţia feno-

menologică60 specifică știinţelor naturii) nu mai permite reversibilitatea 
procesului economic. Nu este vorba despre faptul că procesul economic 
are altă natură decât traiectoria61, ci chiar despre faptul că norma nu mai 
este echivalentă logic cu explicaţia, așa cum se întâmplă în cazul predicţiei. 
Deci, pe lângă argumentul îndeobște utilizat pentru a introduce ireversibilitatea 
în sistemele economice, și anume faptul că sistemele economice nu urmează 
o traiectorie, ci descriu un proces (prin analogie cu procesele din termodinamică 
sau din sistemele disipative numite sisteme departe de echilibru62), un alt 
argument în favoarea caracterului ireversibil al procesului economic este 
acesta: norma nu se bazează pe o explicaţie, ci, chiar dacă pornește de la 
explicaţie, o depășește prin dezirabilitatea introdusă în norma respectivă; or, 
dezirabilitatea nu este argumentabilă logic, ci pur praxiologic (figura 17). 

 

 

Figura 17. Mecanismul logic explicaţie–predicţie. 

                                                           
60

 Predicţia fenomenologică reprezintă, pur și simplu, un raţionament bazat pe 
invarianţa condiţiilor iniţiale ale unui sistem dinamic. Această invarianţă permite extrapolarea 
spre viitor a trecutului. Or, în domeniul economic, invarianţa condiţiilor iniţiale este extrem 
de problematică, ba chiar este, cu mare certitudine, inexistentă.  

61
 După cum se știe, traiectoria este reversibilă la simpla înlocuire a variabilei timp, 

𝑡, cu −𝑡.  
62

 Vezi aici consideraţiile lui Prigogine din From Being to Becoming. Time and 
Complexity in the Physical Sciences, W.H. Freeman and Company, 1980, USA. 
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 caracterul contingent (posibil și non-necesar) al procesului economic 
Norma, care nu se bazează, în mod esenţial, pe explicaţie (așa cum se 

întâmplă în cazul predicţiei63), trimite, așa cum s-a arătat, la cauzalitatea 
teleologică. Cauzalitatea teleologică nu este o cauzalitate de natura necesarului, 
așa cum trebuie considerată, în schimb, cauzalitatea eutaxiologică, ci de 
natura contingentului. Cu alte cuvinte, formularea unei norme (fie ea de tip 
cognitiv sau de tip praxiologic) nu poate fi dedusă (cel puţin nu în întregime64) 
din explicaţie. Ea are determinanţi din afara teritoriului explicaţiei și, deseori, 
acești determinanţi nici nu pot fi, în întregime, deduși din considerente de 
raţionalitate65. Evident, contingentul implică liberul arbitru, pe care-l 
definim, pe scurt, ca fiind capabilitatea subiectului de a se opune necesităţii 
ontologiei (nu necesităţii logice!).  

 caracterul complex al procesului economic 
Prezenţa subiectului cultural în procesul economic (cu toate consecinţele 

enumerate până acum) mai are o consecinţă crucială: prin inerenţa normei 
(cognitive sau praxiologice) subiectul cultural conferă procesului economic 
complexitate. Facem o distincţie clară (care, de cele mai multe ori, nu se 
face în textele știinţifice de specialitate) între caracterul complicat al unui 
sistem (sau proces) și caracterul său complex. Termenul de complicat pare 
a fi utilizat pentru a exprima o anumită dificultate de a descrie structural, 
funcţional sau cauzal o anumită entitate. Această dificultate este, însă, de 
natură pur praxiologică și nu principială și, în plus, ea are un evident 
caracter istoric: ceea ce azi este numit dificultate cognitivă, mâine poate să 
nu mai primească acest calificativ. Cu toate acestea, dorim să „salvăm” 
                                                           

63
 Din punct de vedere logic, o predicţie care nu se bazează în întregime pe 

explicaţie nu este o predicţie pură, ci un mix de predicţie și prescripţie, adică de predicţie 
și normă. Chiar dacă, în realitate, acest lucru este destul de frecvent, discuţia noastră de 
aici are un caracter principial și nu vom trata în mod distinct aceste mix-uri posibile. 

64
 Această „rezervă” trebuie luată deoarece, în principiu, portofoliul de explicaţii 

existente la momentul formulării unei norme de comportament poate influenţa, într-un 
grad mai mare sau mai mic, norma în cauză. De exemplu, ar putea fi vorba despre 
fezabilitatea normei (dacă o normă depășește cu mult resursele existente sau dacă încalcă 
unele constatări de natura cauzalităţii eutaxiologice – de exemplu, legea randamentelor 
descrescătoare referitoare la utilizarea capitalului fizic) sau despre oportunitatea ei (de 
exemplu, norme similare care, în trecut, nu au fost realizate) etc. 

65
 Evident, „iraţionalitatea” unor norme nu conferă un sens peiorativ formulării 

acelor norme, ci înseamnă, pur și simplu, că normele în cauză nu pot fi asignate în mod 
clar unui model de raţionalitate existent și acceptat. Mai exact, prin „iraţionalitatea” unei 
norme trebuie înţeleasă imposibilitatea raţionalizării (adică a justificării teoretice) a acelei 
norme și nimic mai mult. 
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acest termen, și anume prin asocierea lui unui concept real. În acest context, 
vom numi complicat un sistem cu un spectru structural foarte bogat. Fiind 
sistem, el va avea un spectru structural mult mai „populat” decât agregatul66 
din care a provenit, ca urmare a verificării efectului sinergic, deși toate ierarhiile 
suplimentare pe subsistemele componente sunt complet derivabile logic și 
observabile praxiologic. Punctul, începând de la care vom numi complicat 
un sistem dat, este relativ și el va depinde, ca și spectrul structural însuși, 
de stadiul cunoașterii știinţifice la momentul respectiv. Desigur, se pot face 
propuneri (care sunt, însă, absolut arbitrare) care să lege apariţia „complicatului” 
de ponderea părţii suplimentare a spectrului structural, parte generată de 
efectul sinergic67, dar nu ni se pare că un asemenea demers ar avea vreo 
semnificaţie știinţifică relevantă în acest material. Reţinem doar că, din 
punct de vedere conceptual, complicat poate fi doar un sistem, în timp ce 
un agregat rămâne întotdeauna simplu, deoarece el nu reprezintă decât 
manifestarea unei aditivităţi non-calitative a elementelor componente. 
Dacă unui sistem îi „adăugăm” noutatea (prin care înţelegem o emergenţă 
impredictibilă68), atunci îl numim reţea, iar reţeaua are un caracter complex. 
Cu alte cuvinte, complexitatea este dată exclusiv de prezenţa subiectului, 
adică de prezenţa normei, care este rezultatul liberului arbitru și este de 
natura noutăţii, adică de natura impredictibilităţii. În opinia noastră, 
această consecinţă teoretică a caracterului dominant normativ al procesului 
economic – și anume consecinţa numită complexitate – este, de departe, 
cea mai importantă caracteristică a domeniului economic, fie din perspectivă 
cognitivă, fie din perspectivă praxiologică. 

 caracterul auto-poietic al procesului/sistemului economic 

Problematica entropiei69 în economie este, de asemenea, o consecinţă 
logică a normativismului în economie, care este, la rândul său, o consecinţă 
                                                           

66
 Prin agregat înţelegem un set (o mulţime) de componente (obiective, subiective 

sau de ambele categorii) care au cel puţin o proprietate comună (predicat comun). Elementul 

suplimentar care transformă un agregat în sistem este prezenţa efectului sinergic. 
67

 Aici apare eterna și inevitabila problemă a pragului cantitativ la care avem o 

modificare calitativă. Această chestiune este atât de fundamentală, încât, în opinia 
noastră, probabil că cunoașterea știinţifică ar fi complet descrisă dacă s-ar spune că se 

ocupă cu identificarea și măsurarea pragurilor. 
68

 De reţinut că emergenţa poate fi și predictibilă, iar în acest caz nu se depășește 

stadiul de complicativitate. 
69

 În mod esenţial, această perspectivă a fost introdusă în dezbaterea știinţifică de 

economistul român Nicholas Georgescu-Roegen, prin lucrarea The Entropy Law and the 

Economic Process, Harvard University Press, 1971. 
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a prezenţei necesare a subiectului în procesul economic. Subiectul, în sine, 
este un sistem disipativ, adică accelerează entropia din mediul său, în 
scopul reducerii sau, cel puţin, menţinerii nivelului entropiei interne. Ca 
parte componentă a sistemului/procesului economic, subiectul conferă 
acestuia un caracter disipativ necesar. Caracterul disipativ al sistemului/ 
procesului economic este corelat cu alte caracteristici ale unui asemenea 

sistem: auto-organizare, auto-reparare, auto-stabilizare etc. care, într-un 
concept integrator, au fost desemnate prin termenul auto-poieză70.  

1.4.2. Evaluare din perspectivă metodologică 

Proiectul normativist al economiei are importante implicaţii (consecinţe) 
de tip metodologic. Considerăm că trebuie evidenţiate cel puţin următoarele: 

 cauzalitatea eutaxiologică se constituie ca una dintre cauzalităţile 
procesului economic, dar nu ca una dominantă; de fapt, din punct 
de vedere metodologic, cauzalitatea generată de scop (cauzalitatea 
teleologică) devine dominantă; aceasta înseamnă că metodologiile 
de cercetare în economie trebuie să ia în considerare o cauzalitate 
bazată pe scopuri, generate de motivaţii, interese, dezirabilităţi; 

 extrapolarea fenomenologică, curentă în domeniile naturale, este 
strict nerecomandabilă în domeniul economic, ca urmare a modificării 
atât a condiţiilor iniţiale ale modelului de dinamică avut în vedere, 
cât și ca urmare a modificării legii de mișcare a acelui model; cele 
două modificări menţionate (care nu au caracter necesar, ci unul 
contingent) sunt generate tocmai de prezenţa normativităţii în 
proiectarea comportamentului economic; 

 liniaritatea procesului economic este complet compromisă de 
prezenţa normativităţii (mai general, așa cum am arătat la secţiunea 
privind consecinţele teoretice, de prezenţa complexităţii); ca urmare, 
din punct de vedere metodologic este recomandabilă utilizarea 
unei modelări (atât logice, cât și cantitative) de tip neliniar, adică a 
unei modelări în care dispare proporţionalitatea liniară între variaţia 
variabilelor independente (exogene) și variaţia variabilelor dependente 
(endogene); 

                                                           
70

 Un concept integrator al acestor caracteristici a fost propus de Humberto 
Maturana și de studentul său, Francisco Varela, în lucrarea comună Autopoiesis and Cognition: 
The Realization of the Living, publicată în 1980, la Springer Netherlands: conceptual de 
auto-poiesis. 
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 dependența sensibilă de condiţiile iniţiale recomandă, din punct de 
vedere metodologic, utilizarea generalizată a modelării (logice și 
cantitative) bazate pe teoria haosului determinist71; modelarea 
haotică va „captura” mai bine decât modelarea liniară (sau decât 
cea neliniară, dar care nu acceptă dependenţa sensibilă de 
condiţiile iniţiale) specificul procesului economic dominat de 
normativitate; 

 utilizarea probabilităţilor obiective72 este nerecomandabilă în 
metodologia de cercetare economică, în contextul proiectului  
normativist al economiei; în plus, după cum se știe73, distribuţii de 
probabilitate obiectivă pot fi asociate doar evenimentelor  
caracterizate de risc (și asta în condiţiile în care repetabilitatea lor 
este suficient de frecventă) nu și evenimentelor caracterizate de 
incertitudine (acestora din urmă le pot fi asociate, însă, distribuţii 
de probabilitate subiectivă); or, proiectul normativist al economiei 
reduce atât riscul, cât și incertitudinea, deoarece norma nu mai 
este captivă a cauzalităţii eutaxiologice. 

1.4.3. Evaluare din perspectivă epistemologică 

Sub aspect epistemologic, adică al teoriei cunoașterii în domeniul 
economic, proiectul normativist al economiei relevă următoarele caracteristici: 

 dominanța sincronicității: în proiectul normativist al economiei, 
evenimentele nu sunt repetabile sau repetabilitatea lor este 
caracterizată de o frecvenţă slabă; aceasta face ca stabilirea 
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 Sau a teoriei neliniarităţii, sau a teoriei complexităţii, toate aceste denumiri fiind, 
mai mult sau mai puţin, echivalente din punct de vedere semantic (adică din punctul de 
vedere al referentului sau denotatului).  

72
 Cum se știe, probabilităţile obiective asociate unor evenimente sau stări (care, la 

rândul lor, pot fi asimilate, din punct de vedere logic, evenimentelor) sunt probabilităţile 
rezultate dintr-o arhivă, deci specifice evenimentelor frecvente, repetabile. Cum 
normativitatea exclude, prin definiţie, repetabilitatea (sau, cel puţin, repetabilitatea 
frecventă, capabilă să genereze o arhivă), rezultă că probabilităţile obiective nu pot fi 
folosite, în mod relevant din punct de vedere știinţific, în metodologia de cercetare a 
domeniului economic. Desigur, probabilităţile subiective (așteptări, dezirabilităţi) sau 
probabilităţile logice (care sunt, de fapt, posibilităţi) sunt utilizabile în metodologia 
economică. 

73
 Vezi, aici, intervenţia lui Frank Knight în materie (articolul Risk, Uncertainty and 

Profit, din 1921). 
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regularităţilor sau, la un nivel epistemologic superior, a legităţilor, 
să fie imposibilă, sau cel puţin foarte dificilă. Chiar și în cazurile rare 
în care se pot stabili asemenea regularităţi, stabilitatea lor este 
problematică. Sincronicitatea este efectul necesar logic tocmai al 
normativităţii. Concluzia este, însă, devastatoare: cunoașterea de 
tip știinţific74 în domeniul economic (mai general, în domeniul 
social) este pusă sub semnul întrebării, dacă nu de-a dreptul 
compromisă; 

 problematizarea adevărului: conceptul de adevăr-corespondenţă 

nu mai poate fi luat în considerare sau, dacă se dorește „recuperarea” 

sa, trebuie propuse și acceptate unele amendamente serioase în 

materie. Imposibilitatea (sau raritatea extremă) de a testa factual 

propoziţiile prescriptive rezultate din teoriile/ipotezele economice 

face ca adevărul-corespondenţă să nu mai fie relevant în domeniul 

economic. Întrucât adevărul-corespondenţă este o consecinţă 

logică a principiului logicii bivalente privind terţul exclus75, se pare 

că una dintre soluţii ar fi acceptarea unei logici non-bivalente, dar 

cu un număr finit de valori de adevăr. În acest punct avansăm 

propunerea de elaborare a unei logici quadri-valente, adică cu un 

număr de patru valori de adevăr (sau, cu alte cuvinte, quintum 

non datur): fals – F, convenabil/util – U, dezirabil/acceptabil – D, 

adevărat – A, adică ceea ce s-ar putea numi logica FUDA. Valorile 

de adevăr „intermediare”, și anume valoarea U (convenabil/util), 

respectiv valoarea D (dezirabil/acceptabil) sunt valori de adevăr 

generate în mod direct și necesar de existenţa normativităţii. Fie 

două propoziţii 𝑝, respectiv 𝑞, fiecare dintre ele creditată a putea 

primi oricare dintre cele patru valori de adevăr. Tabelele de 

adevăr pentru suma logică (⋁), respectiv produsul logic (⋀), sunt 

următoarele: 
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 Unul dintre „ingredientele” știinţificităţii este cel privind testarea factuală (care 
generează fie coroborare, fie infirmare a ipotezei/teoriei testate). Or, irepetabilitatea sau 
repetabilitatea cu o frecvenţă nerelevantă compromite testarea factuală. Așadar, fie 
extindem sfera știinţificităţii (adică, din punct de vedere al intensiunii, o restrângem) 
pentru a cuprinde și rezultatele slab sau deloc testabile factual, fie inventăm un criteriu 
specific testării în cazurile de sincronicitate.  

75
 Expresia formală a acestui principiu este următoarea: 𝐴⋁�̅� (tertium non datur), 

unde cu 𝐴 s-a notat un eveniment oarecare dintr-o lume dată sau o stare oarecare a 
acestei lumi date. 
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𝒑 𝒒 𝒑 ⋁ 𝒒 𝒑 ⋀ 𝒒 

𝐹 𝐹 𝐹 𝐹 
𝐹 𝑈 𝑈 𝐹 
𝐹 𝐷 𝐷 𝐹 
𝐹 𝐴 𝐴 𝐹 
𝑈 𝐹 𝑈 𝐹 
𝑈 𝑈 𝑈 𝑈 
𝑈 𝐷 𝑈 𝐷 
𝑈 𝐴 𝐴 𝑈 
𝐷 𝐹 𝐷 𝐹 
𝐷 𝑈 𝑈 𝐷 
𝐷 𝐷 𝐷 𝐷 
𝐷 𝐴 𝐴 𝐷 
𝐴 𝐹 𝐴 𝐹 
𝐴 𝑈 𝐴 𝑈 
𝐴 𝐷 𝐴 𝐷 
𝐴 𝐴 𝐴 𝐴 

 
Cât privește negaţia logică, avem următoarele rezultate: 
 

𝒑 �̅� 

𝐹 𝐴 
𝑈 𝐷 
𝐷 𝑈 
𝐴 𝐹 

1.4.4. Evaluare din perspectivă paradigmatică 

O evaluare paradigmatică a dezvoltării disciplinei (sau știinţei) 
economice nu s-a elaborat până în prezent, deși există unele încercări, mai 
degrabă sectoriale (fie ca perioadă analizată, fie ca aspect luat în considerare) 
de a decanta „personalitatea” paradigmatică (în sensul kuhn-ian al termenului) 
a economiei. Considerăm că următoarele perspective paradigmatice sunt 
deschise de proiectul normativist al economiei: 

 calificarea etapei precedente76 ca fiind paradigma fizicalistă a 
economiei. Paradigma fizicalistă a economiei (care nu va fi, desigur, 
dezvoltată aici) a avut drept ancoră epistemologică și metodologică 

                                                           
76

 O limită temporală (destul de imprecisă, prin forţa lucrurilor) pentru acest prag 
de tranziţie paradigmatică ar putea fi momentul în care economia comportamentală 
(varianta extinsă, nu cea rigidă, iniţială, adică nu cea bazată pe behaviorismul îngust al lui 
Skinner) a devenit de interes larg și a generat lucrări notabile în materie. 
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pozitivismul (despre care vom discuta, în ceea ce privește economia, 
în capitolele următoare). Ca urmare a „intervenţiei” generalizate a 
normativismului, paradigma economiei ar trebui numită, în opinia 
noastră, paradigma personalistă, deoarece subiectul (mai specific, 
persoana77) devine centrul de proiectare și desfășurare a procesului 
economic; 

 nu este corect ca paradigma în care am intrat (după toate semnalele 
pe care le dau cercetătorii din ansamblul știinţelor sociale) să se 
numească direct paradigma normativistă, deoarece, mai ales în 
domeniul economic, cauzalitatea eutaxiologică este încă prezentă 
într-un mix sui generis eutaxiologie-teleologie. Așadar, deși, în noua 
paradigmă, normativismul este dominant, el nu este exclusiv. Emerge, 
aici, o problemă deosebit de spinoasă (care va fi, desigur, ignorată), 
și anume cea privind obiectivismul generat de interferenţa  
subiectivismelor (pe care-l putem numi obiectivism social). 

  

                                                           
77

 „Ierarhia” logică în această materie ar fi: subiect ⊃ subiectul cultural ⊃ persoana. 
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2. PROIECTUL POZITIVIST AL ECONOMIEI 

2.1. REGULI, REGULARITĂȚI, LEGITĂȚI  
ÎN COMPORTAMENTUL ECONOMIC 

„Cum se întâmplă” în economie (mai general, în societate) este o 
întrebare cu un caracter extrem de general și de polemic. Într-o mare 
măsură, întrebarea în cauză este generată de știinţele naturii, de unde a 
fost importată pe filiera pozitivismului comteian în știinţele sociale și, 
îndeosebi, în economie. De altfel, economia (ca știinţă sau ca activitate) a 
fost considerată din start ca fiind cea mai apropiată de știinţele naturii 
deoarece una dintre componentele structurale și funcţionale ale economiei 
este natura78 (elementele materiale – substanţă, energie, informaţie). Probabil 
acesta a fost motivul principal pentru care economia a suferit, din partea 
fizicii, o adevărată agresiune „imperialistă”, atât din perspectivă epistemologică 
și metodologică, cât și din perspectiva analizelor empirice. 

2.1.1. „Cum se întâmplă” în comportamentul economic 

Sintagma „cum se întâmplă” trebuie înţeleasă în sensul ei pur 
naturalist. Aceasta înseamnă că observatorul, care încearcă să înţeleagă 
acest „cum se întâmplă” se situează net în afara fenomenului/procesului 
observat. Nu numai că se situează în exteriorul (mediul) fenomenului/ 
procesului observat, dar se prezumă că nici nu interferează în vreun fel cu 
acesta astfel încât să-l perturbe. Prin perturbare înţelegem orice modificare 
a fenomenului/procesului observat care nu se produce de la sine, ci apare 
ca urmare a interferenţei dintre observator și observat. Așadar, sintagma 
„cum se întâmplă” are semnificaţie și relevanţă doar în condiţiile lipsei 
legăturii de cauzalitate dintre subiectul observator și obiectul observat. Se 
pune problema dacă, în realitate, această condiţie de interferenţă neutră 
(non-cauzală) între subiect și obiect este verificată. În opinia noastră, 
sintagma „cum se întâmplă” nu este verificată în domeniul economic, ca 

                                                           
78

 În așa-numita „funcție de producție”, una dintre variabilele independente 
(exogene) este natura, prin care se înţelege elementele materiale (substanţă, energie, 
informaţie) care se constituie în intrări (input) pentru a genera ieșiri (output). 
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urmare a prezenţei necesare, structurale și funcţionale, a subiectului în 
obiect (fenomen sau proces economic)79. În consecinţă, funcţionarea 
sintagmei în cauză poate fi descrisă în felul următor: 

(a) nu există obiect economic în sine, fără prezenţa subiectului economic. 
De fapt, procesul economic emerge exclusiv din „unirea” structurală 
și funcţională dintre subiect și obiect, în sensul că un fenomen sau 
proces economic este generat dacă și numai dacă un subiect 
decide, într-un mod oarecare (la care ne vom referi mai amănunţit în 
paragrafele următoare) să efectueze acte/acţiuni asupra resurselor 
economice (natură, respectiv capital80). Așadar, nu numai că 
fenomenul/procesul economic implică interferenţa subiectului 
economic cu obiectul economic, dar, de fapt, obiectul economic, 
ca atare, nici nu există; se poate spune că există doar un pachet 
subiect–obiect (pe care putem să-l denumim pachet so); 

(b) interferenţa subiect–obiect în fenomenul/procesul economic nu 
este una contingentă81, ci are un caracter necesar. Acest aspect 
este crucial, deoarece conduce la ideea, pe care am promovat-o 
în ultimii ani82, unei adevărate indiscernabilităţi subiect–obiect în 
procesul economic (mai ales că, în mod alternativ, iar, uneori, 
chiar simultan, subiectul economic este și obiect economic); 

(c) nu numai că interferenţa subiect–obiect are, în domeniul 
economic, un caracter necesar, dar, în plus, ea nu se limitează la o 
interferenţă pasivă, ci este o interferenţă organică, fondatoare a 
însuși fenomenului/procesului economic ca atare. 

Așadar, în cazul comportamentului economic, expresia „cum se 
întâmplă” nu mai are o semnificaţie de pură reflectare cognitivă, ci înglobează 
o încărcătură praxiologică definitorie, esenţială. „Cum se întâmplă” nu se mai 
poate afla prin simpla cunoaștere exterioară, ci prin integrarea acţiunii 
economice în însuși actul cognitiv (sau invers). De fapt, mai exact ar trebui 
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 Argumentele în această materie au fost prezentate și dezvoltate în paragrafele 

anterioare ale studiului de faţă. 
80

 Prin capital înţelegem, în sensul cel mai general, un rezultat al acţiunii 

economice. Deci, dacă într-o acţiune economică este antrenat capital, atunci trebuie 

înţeles că acel capital este rezultatul unei acţiuni economice desfășurate anterior acţiunii 

economice analizate în speţă. 
81

 Așa cum este cazul cu interferenţa subiect–obiect în relaţia de imprecizie a lui 

Heisenberg din mecanica cuantică. 
82

 Vezi, de exemplu, lucrarea autorului, Studii de economie. Contribuții de analiză 

logică, epistemologică și metodologică, Editura Economică, București, 2009, pp. 389–414. 
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spus că sintagma „cum se întâmplă” are, în domeniul economic, semnificaţia 
sintagmei „cum facem să se întâmple”. Deocamdată nu introducem în discuţie 
determinaţia normativităţii (pe care am discutat-o în paragrafele anterioare), 
dar este evident că prezenţa necesară a subiectului economic în fenomenul/ 
procesul economic aduce cu sine scopul, adică norma. Acest paragraf se va 
referi, totuși, la aspecte „necontaminate” de normativitate sau normativism. 

2.1.2. Conceptul de regularitate în comportamentul economic 

2.1.2.1. Conceptul de regularitate 

Conceptul de regularitate, în general, își revendică originile tot din 
știinţele naturii. Din punct de vedere cronologic, într-adevăr, subiectul ia 
contact mai întâi cu fenomenologia naturală, observaţiile sale (corelate și cu 
observaţiilor contemporanilor și ale non-contemporanilor, în acest din urmă 
caz prin transmitere orală sau scrisă ori prin alte mijloace de conservare a 
acestor observaţii) conducând la stabilirea unor repetabilităţi ale fenomenelor 
naturale83 (ulterior și ale celor individuale ori sociale, derivate sau corelate cu 
cele naturale, din raţiuni de supravieţuire). Repetabilitatea fenomenelor sau 
evenimentelor, care sunt recunoscute ca fiind exact acele fenomene sau 
evenimente, a condus, treptat, la conceptul de regularitate (chiar dacă el nu a 
fost tratat, de la început, în manieră abstractă, desigur). Așadar, putem defini 
regularitatea astfel: replicarea, în timp, a identității unui fenomen, eveniment 
sau proces. Să observăm aici câteva aspecte importante: 

− trebuie să existe o descriere relativ precisă a fenomenului, eve-
nimentului sau procesului în cauză, pentru ca acesta să poată fi 
recunoscut, într-o altă versiune temporală84 a sa. Cu alte cuvinte, 
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 Cele mai izbitoare regularităţi au fost observate în ciclurile zi–noapte, ale anotimpurilor 
sau ale mișcării aparente a unor corpuri cerești vizibile.  

84
 Ancorarea temporală a replicării identităţii unui fenomen, eveniment sau proces 

este esenţială. Aceasta, întrucât, la fel de bine, această replicare poate fi văzută nu 
diacronic (cum am făcut mai sus), ci sincronic: același fenomen, eveniment sau proces este 
observat, concomitent, în două localizări diferite. Cu toate acestea, aici nu avem de-a face 
cu o replicare de genul repetabilităţii, ci cu una de genul simultaneităţii. Dacă, de exemplu, 
un fenomen, eveniment sau proces apare simultan în câteva locuri, dar apoi nu mai apare 
deloc, nicăieri, nu avem de-a face cu o regularitate. Așadar, regularitatea implică „contorul” 
temporal ca pe un ingredient necesar logic. Totuși, suprapunerea spaţialităţii, ca să 
spunem așa, peste temporalitate, nu este contradictorie cu definiţia regularităţii, doar că 
spaţialitatea nu are caracter necesar logic în definiţia regularităţii. 
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este nevoie de un set minimal, dar suficient de criterii de identificare 
a fenomenului, evenimentului sau procesului în cauză, așa încât să 
se poată stabili că este vorba despre același fenomen, eveniment 
sau proces, atunci când o altă actualizare a sa va fi observată sau 
experienţiată; 

− trebuie să existe o memorie necesară „recunoașterii” unei alte 
versiuni temporale a aceluiași fenomen, eveniment sau proces care 
poate fi individuală sau colectivă, poate fi naturală sau artificială 
(cărţi, relatări etc.)85; 

− stabilirea regularităţii unui fenomen, eveniment sau proces nu  
are nicio legătură cu aspectele de cauzalitate a acestuia; așadar, 
regularitatea în sine nu implică în niciun fel cauzalitatea86. Regularitatea 
este, pur și simplu, constatarea (și, desigur, conștientizarea87) acelei 
replicabilităţi temporale (adică manifestată în secvenţe succesive) 
a identităţii. 

2.1.2.2. Specificul regularității în economie 

Întrucât fenomenele, evenimentele sau procesele economice sunt 
generate de acţiunea umană, regularitatea în economie trebuie corelată cu 
regularităţile pe care dimensiunea economică a subiectului (fiinţei umane, 
fie ca individ, fie ca grup sau colectivitate mai largă88) le impune chiar 
regularităţilor naturale89. Cu alte cuvinte, peste regularităţile naturale 
(uneori, și între anumite limite, în pofida acestora90) se așază regularităţile 
                                                           

85
 De fapt, pentru realizarea identificării de identitate este nevoie de trei lucruri:  

a) un vector de stare al entităţii vizate: acesta este un vector temporal-indexat al entităţii; 
b) o memorie: aceasta este un vector temporal-înghețat al entităţii; c) o procedură (protocol), 
de tip empiric, de comparare: un set de instrucţiuni care este prezumat a realiza compararea 
dintre vectorul temporal-indexat și vectorul temporal-înghețat al entităţii vizate. 

86
 În schimb, cauzalitatea implică, în mod necesar logic, regularitatea.  

87
 Din punct de vedere filosofic (dar și psihologic), conștientizarea socializată reprezintă 

un fapt cultural, deci, în general, se poate spune că formarea unei regularităţi este de 
natură culturală. Aspectul pur psihologic al acestei culturalizări a stat, de altfel, la baza 
empirismului, atât în faza sa iniţială, cât și în faza sa avansată (de tipul pozitivismului logic).  

88
 Criteriile sau mecanismele de structurare a alianţelor nu interesează aici. 

89
 De exemplu, regularităţile fenomenelor agricole sunt puternic condiţionate de 

necesităţile de regularitate generate de dimensiunea economică a subiectului.  
90

 Aici este, desigur, și originea aspectelor negative ale predominanţei regularităţilor 
subiectuale asupra regularităţilor naturale, aspecte care au generat problemele de poluare, de 
degradare a mediului natural și, mai general, de risc de nesustenabilitate a proceselor antropice.  
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subiectuale. Ca urmare, regularitatea economică (sau, mai exact, regularitatea 
în domeniul economic sau în economie) este o regularitate mixtă. Dacă 
regularitatea naturală trebuie considerată o regularitate obiectivă, regularitatea 
economică este o regularitate obiectivată, adică o regularitate care combină 
subiectivul cu obiectivul. Mai general, dacă regularitatea naturală trebuie 
văzută ca regularitate necesară (în sensul logic al termenului), regularitatea 
economică trebuie văzută ca o regularitate contingent-necesară. Expresia 
„contingent-necesară” aspiră să sugereze combinaţia sui generis (cu un 
puternic caracter istoric, contextual) dintre necesitatea regularităţii naturale 
și contingenţa regularităţii subiectuale, cele două regularităţi combinându-
se în ceea ce vom numi, în continuare, regularitate economică.  

Se pune problema dacă poate exista o regularitate subiectuală 
complet independentă de regularitatea naturală91. Cel puţin până în 
prezent, se pare că răspunsul la această întrebare este negativ. Unele 
încercări, exersate mai ales în privinţa capitalului natural92, de a recaptura 
independenţa naturii în raport cu subiectul și cu acţiunea sa asupra naturii 
(din perspectiva sustenabilităţii) s-au dovedit relativ superficiale (inclusiv 
din punct de vedere metodologic, ca să nu mai spunem din punct de 
vedere conceptual) (figura 18). 

 

 

Figura 18. Aria regularităţii economice. 
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 Este, desigur, evident, din cele spuse până aici, că reciproca este adevărată: 
regularitatea naturală poate fi complet independentă de regularitatea subiectuală. 
Spunem „poate fi” și nu spunem „este”, deoarece apariţia (contingentă, din punct de 
vedere logic) a subiectului în lume a compromis, în mod ireversibil, independenţa absolută 
a regularităţii naturale. Cu toate acestea, dacă, la un moment dat, subiectul ar dispărea 
din lume, regularitatea naturală și-ar relua, de la sine, caracterul absolut.  

92
 De exemplu, „regula” lui Hotelling (a nu se confunda cu „legea” lui Hotelling, 

referitoare la concurenţă).  
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2.1.3. Conceptul de regulă în comportamentul economic 

Prin regulă, în general, înţelegem o listă de pași procedurali de acţiune 
(fie ea de tip cognitiv sau de tip praxiologic) care asigură asupra obţinerii 
unui rezultat93. După cum se poate constata, nu este nevoie să cerem atingerea 
unui scop, deoarece pot exista finalităţi care pot fi atinse prin respectarea 
unor reguli adecvate, fără ca aceste finalităţi să fie scopuri94. Prin regulă în 
domeniul economic vom înţelege, însă, ceva mai specific. Având în vedere 
cele spuse cu privire la specificul regularităţii în domeniul economic, vom 
spune că: regula în domeniul economic înseamnă conștientizarea regularității 
economice. Prin conștientizare înţelegem un proces de internalizare a 
semnificaţiei regularităţii în cauză care, astfel, intră în „portofoliul” de 
cunoaștere al subiectului. Așadar, o regulă în domeniul economic reprezintă 
un protocol de acţiune, generat de regularitate, dar integrat în comportamentul 
subiectului. Dorim să precizăm aici faptul că, la fel ca în cazul regularităţii, nu 
este nevoie să invocăm aici nicio conotaţie de tip normativ a regulii. Regula 
reprezintă, pur și simplu, o reţetă, o tehnologie care asigură asupra obţinerii 
unui rezultat. Un motiv general pentru a respinge asocierea, în acest punct al 
discuţiei, a regulii cu norma este acela că regula ne spune doar care este 
procedura prin care ne asigurăm. 

Se pune problema dacă cerinţa conștientizării regularităţii nu este o 
condiţie prea drastică (oarecum supra-dimensionată) pentru a înţelege 
conceptul de regulă în economie. Poziţia noastră în această chestiune este 
următoarea: 

− fenomenul, evenimentul sau procesul economic nu este un lucru 
emergent95. Ca urmare, el este efectul unei deliberativităţi subiectuale. 

                                                           
93

 Această accepţie a definiţiei regulii trebuie considerată în cel mai abstract și mai 
general sens al său. Astfel, o idee așa de abstractă cum este cea de inferenţă logică (de 
exemplu, modus ponens) este, din punct de vedere conceptual, o regulă, la fel cum este și 
o idee așa de concretă cum este cea de deschidere a unei uși. 

94
 De exemplu, o bilă materială, așezată într-un punct superior pe peretele interior 

al unui vas, va oscila pe pereţii vasului, trecând prin punctul de maxim al atracţiei 
gravitaţionale (situat pe fundul vasului) până când se va opri definitiv în acel punct. Acel 
punct reprezintă finalitatea bilei, iar oscilaţiile parcurse până la atingerea finalităţii s-au 
desfășurat pe baza unor reguli date de mecanica newtoniană. Totuși, bila nu a avut drept 
scop să se așeze în punctul menţionat.  

95
 Prin emergenţă înţelegem o apariţie a unui lucru (obiect, proprietate sau relaţie, 

care constituie cele trei lucruri distincte posibile) în mod ne-deliberat. Aceasta înseamnă 
că nu există o programare, o declanșare subiectuală a acelui lucru, ci apariţia sa este 
generată de cauzalitatea obiectuală existentă în lume. De exemplu, efectul de sinergie 
într-un sistem complet natural (care nu conţine subiecţi) este o emergenţă. În schimb, 
apariţia unui automobil dintr-o fabrică de automobile nu este o emergenţă. Apariţia unei 
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Această deliberativitate subiectuală este asignată unei regularităţi 
economice care este prezumată a guverna desfășurarea fenomenului, 
evenimentului sau procesului economic în cauză. Așadar, regularitatea 
este cunoscută, înaintea de producerea fenomenului, evenimentului 
sau procesului economic. Această cunoaștere nu poate însemna 
decât conștientizarea acelei regularităţi care, astfel, devine regulă. 
Prin urmare, conștientizarea regularităţii în formarea regulii este o 
condiţie sine qua non în domeniul economic; 

− desigur, dacă avem de-a face cu fenomene, evenimente sau procese 
pur naturale, condiţia conștientizării regularităţii nu este o condiţie 
de tip sine qua non; în aceste cazuri se poate proceda pur instinctiv96 
sau pe baza unor interiorizări inconștiente ale regularităţilor în cauză; 

− dacă regularitatea poate rămâne o achiziţie cognitivă sau pur 
praxiologică a individului, regula capătă calitatea transmisibilităţii 
inter-individuale. Așadar, o regularitate poate fi utilizată exclusiv la 
nivel individual, dar generalizarea ei în comportamentul de grup 
cere transformarea regularităţii în regulă. Astfel, este posibil ca o 
regularitate să fie „descoperită” simultan de doi sau mai mulţi 
indivizi dintr-un grup (desigur, șansele ca o asemenea simultaneitate 
să apară la indivizi care se află în grupuri diferite care nu comunică 
între ele nici cognitiv, nici praxiologic sunt cel puţin la fel de mari). 
Mai mult, o regularitate utilizată de un individ dintr-un grup social 
poate fi, desigur, observată și imitată de un alt individ din grupul 
respectiv, dar aceasta se poate petrece tot în afara conștientizării, 
având de-a face, pur și simplu, cu cazuri de identificare simultană a 
regularităţilor. 

2.1.4. Conceptul de lege în economie 

Până în acest punct, atât regularitatea, cât și regula au fost introduse 
și discutate fără niciun apel la conceptul de cauzalitate. Într-adevăr, 
observarea/înregistrarea regularităţii și, respectiv, internalizarea conștientă 

                                                                                                                                                    
comete în apropierea planetei Pământ este o emergenţă. În schimb, apariţia unei nave 
cosmice în apropierea planetei Pământ nu este o emergenţă (indiferent de faptul că nava 
cosmică este de provenienţă terestră sau extra-terestră).  

96
 Prin comportament instinctiv înţelegem comportamentul generat de „protocoale” 

înnăscute (adică de protocoale a priori), destinate să asigure, în primul rând, supravieţuirea 
fizică. Desigur, ramificări ale comportamentului instinctual, mai ales prin combinări cu 
regularităţi naturale internalizate la nivel inconștient, sunt posibile.  
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a acesteia, pentru a o transforma în regulă, nu necesită corelarea acestor 
două concepte cu cel de cauzalitate. Dacă, în schimb, se combină două (sau 
mai multe) regularităţi între ele, pot apărea elemente de noutate. Astfel, 
este posibilă apariţia unei regularităţi de ordinul doi, și anume o regularitate 
în combinarea regularităţilor. Fie o regularitate 𝑟𝐴, respectiv o regularitate 
𝑟𝐵. Regularitatea 𝑟𝐴 vizează un lucru (fenomen, eveniment sau proces) 𝐸𝐴, iar 
regularitatea 𝑟𝐵 vizează un lucru 𝐸𝐵. Poate fi observată, însă, o regularitate a 
acestor regularităţi, pe care o notăm cu 𝑙𝐴𝐵. Așadar, regularitatea 𝑙𝐴𝐵 este 
asignată unui lucru 𝐸𝐴𝐵. Numim regularitatea 𝑙𝐴𝐵 cu numele de lege. Prin 
urmare, definim legea ca fiind: o regularitate a regularităților sau o regularitate 
de ordinul doi. Dacă 𝐸𝐴𝐵 are ca referent un fenomen, eveniment sau proces 
economic, atunci regularitatea 𝑙𝐴𝐵 este o lege economică sau o lege 
valabilă în economie, ori în domeniul economic. 

Prin modul în care a fost introdus conceptul de lege (regularitate a 
regularităţilor), rezultă că această regularitate de ordinul doi convoacă 
conceptul de cauzalitate. Așadar, deși regularitatea implică doar o succesiune 
posibilă de fenomene, evenimente sau procese, regularitatea regularităţilor 
„obligă” două asemenea succesiuni posibile de fenomene, evenimente sau 
procese să apară întotdeauna în „pereche”97. Prin urmare, legea implică 
corelarea regularităţii cu cauzalitatea sau, cu alte cuvinte, legea este 
întotdeauna un concept cauzal98. 

Așadar, legea economică este, la rândul ei, o particularizare a 
conceptului de lege, astfel cum a fost definit mai sus, dacă 𝐸𝐴𝐵 este un 
lucru economic. 

2.1.5. Conceptul de legitate în economie 

Să observăm, în acest punct, faptul că legea combină cu cauzalitatea 
regularitatea și nu regula. Cu alte cuvinte, existenţa legilor este, în general, 
independentă de subiect (cum am arătat, regularitatea nu implică 
subiectualitatea decât ca pe ceva exterior, ca pe un observator pasiv al 
                                                           

97
 De altfel, în filosofie, cauzalitatea a fost definită tocmai ca alăturare constantă a 

două fenomene, evenimente sau procese, în același raport temporal de alăturare (vezi 
Hume). Deși acest mod de a defini cauzalitatea prezintă neajunsul de a putea fi ușor 
confundată cu corelaţia non-cauzală, pentru moment ea servește destul de bine ideilor pe 
care dorim să le susţinem în definirea conceptului de lege. 

98
 Cu siguranţă acest lucru l-a avut în minte, în principal, Karl Popper atunci când a 

respins (în mai multe locuri, dar, cu cea mai mare vehemenţă, în Mizeria istoricismului, 
Aditura All, București, 1996) conceptul de lege istorică. 
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acelei regularităţi). Dacă, însă, combinăm cauzalitatea cu regula, atunci 
obţinem conceptul de legitate. Aceasta înseamnă că prin legitate vom 
înţelege legea conștientizată de un subiect generic.  

În limbajul curent, legitatea are și alte denotaţii (dar mai ales conotaţii) 
cum ar fi: a) legitatea ca trăsătura de a fi guvernat de o lege; b) legitatea ca 
trăsătura de a se comporta cvasi-legal; c) legitatea ca denumire pentru legea 
însăși etc. În studiul de faţă, însă, vom utiliza, în cele ce urmează, conceptul 
de legitate așa cum a fost definit mai sus (figura 19). 

 

 
Figura 19. Geneza conceptului de legitate. 

2.2. EXPLICAȚIA POZITIVĂ A COMPORTAMENTULUI ECONOMIC 

2.2.1. Ce este abordarea pozitivă în economie? 

Abordarea pozitivă a economiei (fenomene, evenimente, procese, 
comportamente, rezultate etc.) se referă la răspunsul dat întrebării „cum 
se întâmplă”, cu condiţia evitării cu desăvârșire a „ingredientului” valoric al 
acestui răspuns. Abordarea pozitivă nu se pronunţă în niciun caz și sub 
nicio formă asupra unor aspecte privind fenomenologia economică, de 
tipul: a) cum ar trebui să se întâmple; b) cum este dezirabil să se întâmple; 
c) cum este moral să se întâmple; d) în ce scop se întâmplă și altele 
asemenea. Cu alte cuvinte, în abordarea pozitivă este interzis să se formuleze 
judecăţi de valoarea asupra fenomenologiei economice. Singurele judecăţi 
permise sunt judecăţile factuale, adică judecăţile care descriu99 faptele așa 
                                                           

99
 Mai exact ar fi să se spună că relatează, pentru a pune în evidenţă absenţa 

oricărei „emoţii evaluative” asociată descrierilor făcute. Într-adevăr, termenul a relata 
exprimă detașarea axiologică reclamată de abordarea pozitivă, abordare care își interzice 
orice judecată de valoare cu privire la fenomenul abordat.  
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cum ele „se întâmplă” și nu cum ar trebui să se întâmple, conform unor 
valori sau seturi de valori pre-existente.  

Așadar, abordarea pozitivă100 în economie este o abordare factuală, 

foarte asemănătoare cu abordările din știinţele naturii (de unde a și fost 
importată, de altfel, din dorinţa superficială ca disciplina economică să 

capete caracteristici „știinţifice”101 asemănătoare fizicii). Ea implică următoarele 

caracteristici de natură metodologică: 
− subiectul are o relaţie de pură aditivitate cu obiectul în interiorul 

procesului economic102; nicio altă relaţie de interferenţă între 

subiect și obiect nu este acceptată; subiectul este, pur și simplu, 
„lipit” de obiect, pentru a descrie fenomenul economic de interes; 

− în output-ul procesului economic nu există nicio interferenţă cu 
scopul subiectului în legătură cu acest output; output-ul este ceea 

ce se întâmplă (sau este posibil să se întâmple) efectiv, în raport de 

input-uri, respectiv de operatorul de transformare a input-urilor în 
output103; 

− funcţia de producţie (care se aplică, desigur, oricărui fenomen sau 

comportament economic, nu doar activităţii de producţie, cum îi 

                                                           
100

 Trebuie evitată exprimarea „abordare pozitivistă”, din cauza confuziei care s-ar 

putea crea cu conceptul de pozitivism, din filosofie și din teoria cunoașterii, concept care 

are cu totul altă semnificaţie. Cu toate acestea, o anumită „intersecţie” semantică între 

cele două concepte – abordare pozitivă, respectiv abordare pozitivistă – ar putea fi 

identificată, și anume din punctul de vedere al faptului că ambele abordări evită 

ingredientele metafizice, limitându-se la factual. 
101

 În opinia noastră, „fizicalizarea” metodologică (deseori și conceptuală, de altfel) 

a disciplinei economice a generat tocmai efectul advers faţă de cel intenţionat: a 

îndepărtat această disciplină de standardele știinţifice, deoarece, în știinţele sociale, nu 

măsurarea este fundamentală, ci evaluarea calitativă și teleologică. Maimuţăreala 

matematizată (și matematizantă) a modelării în economie nu are decât un rezultat (foarte 

modest, de altfel): scrierea de articole obscure (și de cărţi așijderea) care conduc doar la 

cariere profesionale bine plătite și, din păcate, la premii de consacrare internaţională. 
102

 Așa cum am mai menţionat anterior, în funcţiile de producţie economică 

subiectul (preluat sub forma factorului de producţie – forţă de muncă) este, pur și simplu, 

doar unul dintre input-uri, adică doar una dintre variabilele independente (exogene); de 

exemplu, în funcţia Cobb-Douglas: 𝑌 = 𝐴 ∙ 𝐹𝛼 ∙ 𝐾𝛽, subiectul este reprezentat de factorul 

𝐹𝛼 (unde 𝛼 exprimă elasticitatea output-ului în raport cu factorul forţă de muncă: 

𝛼 =
∆𝑌

𝑌
/
∆𝐹

𝐹
). 

103
 Operatorul de transformare este reprezentat tocmai de forma analitică a 

funcţiei de producţie menţionate anterior (el exprimă reţeta tehnologică a sistemului 

economic în cauză). 
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spune numele) ia în considerare doar relaţii pur obiective între 

input-uri, stări și output-uri, sau între input-uri ca atare (rapoarte 

de substituibilitate, complementaritate, praguri și asimptote etc.); 

− toate regularităţile, regulile, legile sau legităţile asociate feno-

menologiei economice sunt determinate prin analiza pur obiectivă 

a factualităţii economice; 

− atunci când se acceptă regularităţi, reguli, legi sau legităţi asociate 

direct subiectului, acestea sunt determinate pe baze pur logice (de 

regulă, prin considerarea modelului neoclasic care implică raţio-

nalitate perfectă, capacitate infinită de prelucrare a informaţiilor, 

acces instantaneu, general și gratuit la orice informaţii relevante 

etc.), deci, de fapt, tot într-o modalitate obiectivantă (de exemplu, 

prin considerarea mediei sau a agentului reprezentativ); 

− cauzalitatea implicată de abordarea pozitivă este una exclusiv  

de tip eutaxiologic, adică este o cauzalitate care nu implică în 

niciun fel subiectul din punctul de vedere al subiectivităţii sale 

(dorinţe, așteptări, scopuri etc.). Ca urmare, un anumit „fatalism” 

al regularităţilor, regulilor, legilor și legităţilor obiective (NB: 

conștientizarea regularităţilor sub forma regulilor, respectiv a 

legilor sub forma legităţilor, cum s-a arătat anterior, nu schimbă 

cu nimic această apreciere) impregnează acest tip de abordare în 

economie; 

− există unele încercări de „recuperare” a cauzalităţii teleologice și în 

abordările pozitive, dar aceste abordări rămân pozitive (și nu se 

transformă în normative) deoarece aceste încercări de recupare se 

fac într-o cheie logică, impersonală, adică prin considerarea 

modelului de raţionalitate ca fundament al deciziilor și compor-

tamentului. Ne referim aici la cazul preferinţelor (pentru consum, 

producţie, investiţii, pentru risc sau pentru absenţa riscului, pentru 

prezent sau pentru viitor, pentru lichiditate sau dimpotrivă etc.) 

care sunt tratate drept concluzii ale axiomelor modelelor de 

raţionalitate104. 

                                                           
104

 Probabil un „criteriu” de identificarea a tipului pozitiv într-o abordare economică 
empirică dată ar putea fi chiar acesta: cu cât concluziile privind deciziile care sunt luate 
sunt mai mult derivate pur și simplu logic (și anume pe baza logicii bivalente) dintr-un 
model de raţionalitate explicit acceptat, cu atât abordarea în cauză este mai apropiată de 
tipul pozitiv. 
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2.2.2. Conceptul de explicaţie pozitivă în economie 

Pe baza celor de mai sus, putem discuta acum conceptul de explicaţie 
pozitivă în economie. Spre deosebire de cazul normativităţii, discutat 
anterior, în cazul abordării pozitive, explicaţia are definiţia sa standard, 
adică de descriere a cauzalităţii. Așa cum s-a arătat mai sus, cauzalitatea 
avută în vedere în cazul abordării pozitive în economie este cauzalitatea 
eutaxiologică. Aici trebuie să facem câteva consideraţii care să specifice 
cauzalitatea eutaxiologică avută în vedere în economie în raport cu 
cauzalitatea eutaxiologică avută în vedere în știinţele naturii: 

− cauzalitatea eutaxiologică din economie nu exclude subiectul, așa 
cum se întâmplă în știinţele naturii, dar acesta este considerat pur și 
simplu un dispozitiv de optimizat sau, cel puţin, o mașină de luat 
decizii raţionale. Prin decizie raţională înţelegem o decizie care 
reprezintă un rezultat necesar (un outcome) al unui model de 
raţionalitate: aceasta înseamnă că, având un model de raţionalitate, 
axiomele, respectiv teoremele derivate din aceste axiome, vor 
conduce cu necesitate logică la concluzii care vor fi considerate 
raţionale sau, în cazuri în care sunt satisfăcute și sisteme de restricţii 
oarecare, vor fi considerate optime. Așadar, subiectul nu contează 
aici cu liberul său arbitru, ci doar cu capacitatea sa prezumată de a 
lua decizii cel puţin raţionale105; cercetătorul nici nu mai are nevoie 
să studieze comportamentul real al subiectului în procesul economic, 
el „știe” deja, din birou, pe baza modelului de raţionalitate, ce 
decizie va lua subiectul în cauză. Acest mod de a trata cauzalizatea în 
economie, deși, evident, are o mare rigoare logică și metodologică, 
prezintă riscul neadecvării la realitate106; 

− modelul de raţionalitate avut în vedere (în general modelul 
neoclasic homo œconomicus107) este un model care, așa cum s-a 

                                                           
105

 Orice decizie optimă este o decizie raţională, dar nu orice decizie raţională este 
una optimă, de aceea sfera mai largă (dar mai imprecisă semantic) este cea a raţionalităţii, 
care cuprinde și sub-sfera optimalităţii. 

106
 Acest risc s-a actualizat de nenumărate ori de-a lungul timpului, mai ales în 

privinţa erorilor de predicţie (sau, de multe ori, prin inexistenţa predicţiilor pentru 
fenomene economice care s-au transformat în surprize absolute). 

107
 Nu trebuie să ne inducă în eroare ajustările aduse între timp modelului iniţial de 

raţionalitate, toate aceste ajustări (conceptul de raţionalitate limitată, propus de Herbert 
Simon, dar sugerat chiar de Keynes, anticipaţiile – fie raţionale, fie adaptive –, fel de fel de 
„spirite animale” – vezi, de exemplu, Akerloff – și, în general, toate ingredientele introduse 
de economia comportamentală) neurmărind cu adevărat decât salvarea „paradigmei 
fizicaliste” a economiei, care se potrivește perfect pe abordarea pozitivă discutată aici. 
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arătat mai sus, nu introduce subiectul în explicaţia cauzală, ci 
introduce, de fapt, un operator matematic care, plecând de la 
condiţiile iniţiale ale unui sistem dinamic108 și considerând „legea 
de mișcare” a acestuia ca fiind invariantă, extrage pur și simplu, pe 
cale logică („din birou”), deciziile de comportament economic; 

− dacă notăm cu 𝐶 = (𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑛)
′ vectorul condiţiilor iniţiale ale 

unui sistem dinamic (de exemplu, al unui sistem modelat după 

homo œconomicus), cu 𝑆 = (𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠𝑚)
′ vectorul de stare al 

sistemului dinamic, cu 𝐷 = 𝑓(𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑛; 𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠𝑚) o lege de 

mișcare care depinde de condiţiile iniţiale și de vectorul de stare 
ale sistemului dinamic, atunci explicaţia pozitivă privind acest 

sistem dinamic este dat de binomul: 𝐸 = {𝐶, 𝐷}; 

− explicaţia de tip pozitiv în economie este o explicaţie naturalistă109. 
Prin explicaţie naturalistă înţelegem explicaţia bazată pe verificarea 

simultană a următoarelor condiţii: 
a. subiectivitatea subiectului, ca parte a procesului economic, este o 

subiectivitate derivată exclusiv logic, pe baza modelului de raţionalitate 

acceptat; am putea spune chiar, că este o „subiectivitatea obiectivată”, 
în sensul că este perfect și complet predictibilă, deci incapabilă de 

noutate; 

b. pe baza celor de mai sus, explicaţia pozitivă este o explicaţie care 
poate sta perfect și complet la baza predicţiilor, deoarece, în lipsa 

noutăţii, sistemul economic apare ca un sistem non-complex, deși 

poate fi un sistem foarte complicat; explicaţia care nu conţine, ca 

                                                           
108

 Un sistem dinamic este un sistem ale cărui poziţii în spaţiul fazelor descriu, în 
timp, o orbită sau o traiectorie. De exemplu, un sistem dinamic descris prin 𝑦 = 𝑓(𝑥) va 

descrie următoarea orbită: {𝑥, 𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑥),… . , 𝑓𝑘(𝑥), … }, unde 𝑓𝑝(𝑥) = 𝑓(𝑓𝑝−1(𝑥)), 
pentru 𝑝 = 1,2, ... 

109
 Au apărut, recent, și contribuţii analitice bazate de conceptul de „experiment 

natural”. Termenul de experiment natural este destul de rebarbativ, ţinând cont de faptul 
că, în domeniul social, niciun experiment nu este posibil (sau, dacă este efectuat, este 
deformat din start) (vezi, de exemplu, Nicola Fuchs-Schuendeln și Tarek Alexander 
Hassan, Natural Experiments in Macroeconomics, NBER WORKING PAPER SERIES, nr. 
21228, June 2015; mulţumesc, pe această cale, Dlui Academician Emilian Dobrescu, care 
mi-a semnalat acest studiu chiar cu puţin timp înainte să finalizez elaborarea acestui 
paragraf). În studiul menţionat, prin experiment natural se înţelege, de fapt, 
monitorizarea, din punct de vedere al înregistrărilor statistice relevante, a unor fenomene, 
procese sau evenimente care se produc în timp și spaţiu naturale (deci ca experienţe, nu 
ca experimente). Așadar, prin experiment natural se înţelege o experienţă înregistrată în 
mod relevant (din perspectivă știinţifică). 
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ingredient, noutatea, este o explicaţie echivalentă logic cu predicţia; 

singura deosebire dintre explicaţia pozitivă și predicţia pozitivă110 

este că explicaţia este formulată (în mod propoziţional) ex post, în 
timp ce predicţia este formulată (în mod propoziţional) ex ante; 

c. explicaţia pozitivă acceptă substituiri între subiect și obiect în 
cadrul procesului economic, desigur, în anumite limite ale ratei de 
substituibilitate acceptabile din punct de vedere practic111. Aceste 
substituiri sunt posibile, desigur, tot din raţiuni care consideră 
subiectul pur și simplu un obiect special, dar nu mai mult decât 
atât, al procesului economic. 

2.2.3. Vulnerabilităţi ale explicaţiei pozitive în economie 

Explicaţia pozitivă în domeniul economic este o „imitaţie” nereușită a 
explicaţiei din știinţele naturii. În știinţele naturii explicaţia nu poate fi 
decât pozitivă, deoarece subiectul nu este internalizat în obiectul (proces, 
fenomen, eveniment) supus cercetării. În domeniul social, însă, considerarea 
subiectului în sensul obiectivat menţionat mai sus conduce la o serie de  
cel puţin trei vulnerabilităţi conceptuale, dar, mai ales, metodologice și 
epistemologice, după cum urmează: 

a. ne-adecvarea: explicaţia pozitivă în economie este neadecvată 
procesului economic, deoarece acesta este „dotat” cu subiectivismul 
subiectului component al acestui proces. Procesul economic nu 
este un proces natural care este guvernat exclusiv de cauzalitatea 
eutaxiologică, ci este un proces social, în care dezirabilitatea, scopul 
și, mai ales, noutatea (adică impredictibilitatea) sunt dominante. 
Neadecvarea explicaţiei pozitive în economie constă, așadar, în 
faptul că ea nu ţine cont (de fapt, nu poate, prin definiţie, ţine cont) 
de modificarea condiţiilor iniţiale, pe de o parte (generate de prezenţa 
subiectivităţii în proces) și de modificarea „legii de mișcare” 
economică, pe de altă parte, generată de prezenţa scopului; 

                                                           
110

 De fapt, în sens propriu, predicţia nu poate fi decât pozitivă. Dacă o predicţie  
iese din „pozitivitate”, ea nu mai este posibilă, în sensul standard al termenului predicţie. 
Expresia „predicţie normativă” poate fi destul de contradictorie (contradictio in adjecto); 
considerăm că prezenţa normativităţii ar trebui să transforme predicţia în scenariu.  

111
 Curbele de indiferenţă, folosite pentru alegerea între bunuri alternative care 

conduc la aceeași utilitate totală, pot fi aplicate, mutatis mutandis, și la alegerea între 
subiect și obiect pentru a obţine același output. 
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b. in-completitudinea: explicaţia pozitivă în economie este incompletă, 
deoarece ea nu reușește să dea seamă decât de „mișcarea” 
obiectului economic. Pentru a realiza chiar și acest lucru, explicaţia 
pozitivă obiectualizează subiectul, prin fel de fel de subterfugii 
metodologice simpliste sau inacceptabil de reducţioniste. De 
exemplu, preferinţele economice sunt considerate un dat obiectiv 
(comun, în medie, și relativ constant în timp112) sau, cel puţin, un 
dat care nu are caracter idiosincratic. De asemenea, modalităţile 
analitice de capturare a anticipaţiilor raţionale sau a celor adaptive 
sunt specifice „agentului reprezentativ”, de fapt mediei statistice a 
subiectului; 

c. non-cauzalitatea: de fapt, prin ignorarea teleologiei proprii procesului 
economic (mai general, celui social), explicaţia pozitivă în economie 
nu convoacă cauzalitatea, ci simpla corelaţie. Desigur, prin tehnici 
analitice inspirate113 s-a putut trece de la o corelaţie manifestă 
(sau de ordinul 1) la corelaţii de mai mare profunzime, de exemplu, 
corelaţii nu între fenomene, ci între predictorii acelor fenomene 
(adică la o corelaţie de ordinul 2), dar asta nu schimbă cu nimic 
lucrurile. Dificultatea identificării și formalizării analitice (și, la 
rigoare, numerice) a cauzalităţii rămâne structurală explicaţiei de 
tip pozitiv în economie. 

2.3. TEORIA POZITIVĂ A COMPORTAMENTULUI ECONOMIC 

Pe baza discuţiei privind explicaţia pozitivă în economie, vom dezvolta, 
în paragraful curent, câteva consideraţii asociate comportamentului de tip 
pozitiv în economie (și, mai general, în societate). De fapt, vom încerca să 
schiţăm cadrul general al unei teorii pozitive a comportamentului economic. 
Evident, așa cum a rezultat deja din cele expuse până acum, termenul de 
pozitiv nu are nicio conotaţie valorică, ci doar o denotaţie care trimite la 
absenţa judecăţilor de valoare din fundamentarea deciziei de comportament 
                                                           

112
 Există, desigur, încercări „eroice” de a relaxa aceste condiţii draconice și complet 

nerealiste, dar este bine să se reţină că aceste relaxări sunt menite să salveze modelul 
standard (neoclasic) și nu să revoluţioneze gândirea economică în materie. De altfel, relaxările 
evocate nu reprezintă decât exerciţii matematice (nici măcar logice) prin care mai degrabă 
se escamotează decât se rezolvă incompletitudinea pe care o „reclamăm” aici. 

113
 Vezi, aici, așa-numitul test de cauzalitate Granger, utilizat de entuziaștii 

cantitativităţii în analizele de tip econometric.  
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economic114. Comportamentul economic va fi, așadar, „proiectat” și 
„implementat” exclusiv pe baza unor judecăţi pur utilitariste115. 

2.3.1. Conceptul de teorie pozitivă a comportamentului economic 

Am văzut, anterior, care este conceptul de teorie și care sunt 
componentele fundamentale ale unei teorii116, în general. În acest paragraf 
vom încerca o specificare a teoriei pozitive a comportamentului economic. 
Mai întâi, ne vom referi la conceptul de teorie pozitivă a comportamentului 
economic. 

 teoria, în esenţa ei, este o credinţă, și anume credinţa că un 
anumit proces, fenomen sau eveniment (mai exact, o clasă relativ 
omogenă de asemenea procese, fenomene sau evenimente) se 
comportă conform unui pattern pe care acea teorie îl descrie. Deși 
sunt numeroase cazurile în care această credinţă este sugerată 
inductiv, în stadiul ei matur este de așteptat ca o teorie să aibă o 
structură predominant ipotetic-deductivă. Aceasta înseamnă că 
este „dotată” cu: 

− un principiu de întemeiere (de exemplu, principiul cauzalităţii sau 
cel al inteligibilităţii lumii etc.); 

− un sistem de axiome117, independente, non-contradictorii și 
complete118; numărul axiomelor ar trebui să fie minim suficient 
pentru descrierea întregii fenomenologii de interes; de altfel, cu 

                                                           
114

 Pe de altă parte, există și o accepţiune diferită a termenului de pozitiv, și anume 
în sintagma „drept pozitiv”. În această sintagmă, denotatul este ansamblul regulilor 
(normelor, instituţiilor etc.) juridice edictate de oameni, prin contrast cu „dreptul divin”, 
edictat de divinitate (de exemplu, cele 10 porunci din noul testament), respectiv cu 
„dreptul natural”, subînţeles ca ansamblul drepturilor individuale asociate în mod automat 
fiinţei umane prin simplul fapt al existenţei acesteia (și, neformalizat ca atare, ci indirect, 
prin dreptul pozitiv). 

115
 Extremizarea (sau optimizarea), fie sub forma maximizării, fie sub cea a 

minimizării, după caz, nu implică judecăţi de valoare, ci, ca să spunem așa, judecăţi pur 
tehnice.  

116
 Vezi paragraful 1.3.2. al prezentului studiu.  

117
 Setul de axiome formează așa-numita mulţime 𝛼 a unei teorii (vezi și Nicholas 

Georgescu-Roegen, Legea Entropiei și procesul economic, Editura Politică – Idei 
contemporane, București, 1979). 

118
 De menţionat că aspectul de credinţă se manifestă cu precădere la nivelul 

sistemului de axiome sau, dacă este cazul, la nivelul principiului întemeietor al teoriei în 
cauză. 
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cât numărul axiomelor suficiente este mai mic, cu atât teoria este 
considerată mai matură119; 

− o logică asociată acestui sistem de axiome. Prin logică asociată unui 
sistem de axiome se înţelege stabilirea următoarelor elemente 
fundamentale: 

(a) numărul valorilor de adevăr acceptate în acea logică120; 
(b) principiile logice acceptate (de exemplu, în logica bivalentă, sunt 

cele patru principii bine-cunoscute: al identităţii, al non-contradicţiei, 
al terţului exclus și al raţiunii suficiente); 

(c) inferenţele logice acceptate (adică mecanismele cognitive prin 
care se ajunge de la premise la concluzii valide)121; 

(d) un set de teoreme și leme122 care, potenţial, pot fi dezvoltate, folosind 
regulile de inferenţă, din axiome; 

 principiul de întemeiere al teoriei pozitive a comportamentului 
economic este principiul cauzalităţii. Acest principiu cere ca orice 
lucru (proces, fenomen, eveniment) să fie efectul unui alt lucru 

                                                           
119

 În acest aspect rezidă spinoasa chestiune a reducţionismului. Înainte de a-l 
blama, însă (cum se întâmplă, aproape în mod iraţional), ar trebui examinată problema 
eficacităţii reducţionismului în cauză. Pentru moment, ignorăm această chestiune, dar ea 
va reveni în alt loc al studiului de faţă, unde ne vom exprima punctul de vedere.  

120
 Deși logica bivalentă (cu două valori de adevăr: adevărat, respectiv fals) este de 

departe cea mai prezentă în știinţe (inclusiv în ceea ce privește economia, respectiv 
știinţele sociale în general), nu este exclus ca alte logici (tri-valente, quadri-valente sau 
polivalente) să fie adoptate. Unele construcţii inspirate de mecanica cuantică au condus la 
logici cu terţ inclus (vezi, de exemplu, contribuţiile logicianului român Lupasco), care nu 
încalcă principiul contradicţiei (cum, din nefericire, s-a interpretat, în mod eronat, în cazul 
lui Lupașcu), ci principiul terţului exclus. Alte contribuţii (de exemplu, Raymond Abellio) 
aspiră la o logică dublu bivalentă sau quaternară. De asemenea, în ultimii ani s-au 
dezvoltat propuneri deosebit de interesante privind așa-numita logică para-consistentă 
care nuanţează principiul non-contradicţiei, mai exact acceptă că unele teze se pot obţine 
împreună cu negaţia lor (vezi, de exemplu, contribuţiile lui Newton da Costa privind logica 
para-consistentă denumită C1; o sinteză foarte bună în materie este disponibilă în lucrarea 
Ex falso quodlibet. Studii de logică para-consistentă, publicată de Lucica Iancu la Editura 
Tehnică, București, 2004). 

121
 Cele mai cunoscute asemenea inferenţe sunt: a) modus ponens; b) modus 

tollens); c) contrapoziția; d) tranzitivitatea, dar unii autori mai identifică alte opt tipuri de 
inferenţe asociate logicii bivalente (vezi, de exemplu, lucrarea lui George J. Klir (și colab.), 
Fuzzy set Theory. Fundations and Applications, Prentice Hall PTR, 1997: e) conjuncţia; f) adiţia; 
g) dilema constructivă; h) silogismul ipotetic; i) simplificarea; j) silogismul disjunctiv; k) dilema 
distructivă; l) absorbţia. 

122
 Setul de teoreme și leme formează așa-numita mulţime 𝛽 a unei teorii. De 

regulă, cu cât teoria este mai matură (mai dezvoltată), cu atât cardinalul mulţimii 𝛽 este 
mai mare decât cardinalul mulţimii 𝛼. 
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(proces, fenomen, eveniment). În lumea macroscopică, accesibilă 
subiectului uman generic, teoria pozitivă impune cauza ca fiind 
anterioară temporal123 efectului; 

 logica asociată teoriei pozitive a comportamentului economic este 
logica bivalentă. De aici rezultă că propoziţiile descriptive (și, 
desigur, și cele prescriptive) privind comportamentul economic 
sunt „creditate” ca putând fi fie adevărate, fie false. Conceptul de 
adevărat în teoria pozitivă a comportamentului economic este cel 
din teoria adevărului-corespondenţă124; 

2.3.2. Componentele unei teorii pozitive a comportamentului economic 

Componentele teoriei pozitive125 a comportamentului economic sunt 
următoarele: 

a. un model de raționalitate. Prin raţionalitate înţelegem o inferenţă 
logică de la premise la concluzii. Prin raţional înţelegem proprietatea 
de a avea raţionalitate. Prin model de raţionalitate înţelegem un 
dispozitiv logic invariant care extrage în mod necesar concluzii din 
premise. Modelul de raţionalitate al teoriei pozitive a compor-
tamentului economic este așa-numitul model homo œconomicus. 
Modelul în cauză se bazează pe următoarele ipoteze fundamentale: 

− individualismul metodologic: decizia economică (de comportament 
economic) relevantă este cea de la nivelul individului; 

− maximizarea utilităţii126 ca criteriu de comportament economic al 
individului; 

− raţionalitate perfectă a individului: individul este capabil să aleagă 
cea mai bună decizie; 

                                                           
123

 Anterioritatea temporală este dată de verificarea faptului că entropia globală a 
lumii în care s-a produs lucrul-cauză este mai mică decât entropia globală a lumii în care  
s-a produs lucrul-efect. 

124
 În cadrul teoriei adevărului-corespondenţă, o propoziţie este adevărată dacă 

versiunea ei predictivă are aceeași semnificaţie (același referent) cu versiunea ei descriptivă. 
Evident versiunea predictivă este un rezultat derivat logic din axiome (sau din teoreme 
obţinute din axiome), iar versiunea descriptivă este un rezultat al examinării factuale. 

125
 Teoria pozitivă a comportamentului este cunoscută sub denumirea ei din limba 

engleză: economics. De reţinut faptul că terminologia de limbă engleză conţine și expresia 
political economy, care permite intrarea normativităţii în comportamentul economic. 

126
 Prin utilitate se înţelege o satisfacţie (evaluată ca atare în mod subiectiv, de 

fiecare individ, deci supusă idiosincraziei) generată de un rezultat al comportamentului 
economic: profit, consum etc. Ea poate fi utilitate calculată, așteptată, efectivă, după caz. 
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− capacitate infinită a individului de a procesa informaţii; 
− acces nelimitat, instantaneu și gratuit la informaţii relevante 

privind decizia de comportament economic; 
b. un set de presupoziții (pre-judecăţi), privind fenomenologia economică 

(mai exact, patru invarianţe metodologice esenţiale)127: 
− invarianţa legii în raport cu condiţiile iniţiale (universalitatea); aici 

este „sediul” revendicării predictibilităţii procesului economic; 
− invarianţa legii în raport cu săgeata timpului (reversibilitatea); aici 

este „sediul” revendicării regulilor, regularităţilor, legilor și legităţilor 
din economie; 

− invarianţa legii în raport cu acumulările cantitative (proporționalitatea); 
aici este „sediul” revendicării liniarităţii simplificatoare a procesului 
economic; 

− invarianţa legii în raport cu cauzele finale (impersonalitatea sau 
neteleologicitatea); aici este „sediul” revendicării eutaxiologiei 
absolute a procesului economic. 

2.3.3. Structura logică a teoriei pozitive a comportamentului economic 

Prin structura logică a unei teorii înţelegem mecanismul explicativ pe 
care acea teorie îl conţine. Structura logică a unei teorii nu este întotdeauna 
vizibilă sau ușor de identificat în ansamblul principiilor, ipotezelor și 
interpretărilor asociate teoriei în cauză. De aceea, structura logică a teoriei 
este, de fapt, rezultatul aplicării unei hermeneutici dedicate acestui scop.  

Înainte de a încerca descrierea structurii logice a teoriei pozitive a 
comportamentului economic, este util să discutăm semnificaţia descifrării 
structurii logice a teoriilor, în general. 

(a) în primul rând, structura logică a unei teorii indică principiile pe 
baza cărora teoria în cauză furnizează explicaţia specifică domeniului 
pentru care este emisă. Spunem că structura logică exprimă 
modul principial al teoriei; 

(b) în al doilea rând, structura logică a unei teorii indică modalitatea 
explicativă a teoriei în cauză. Cu alte cuvinte, structura logică 
descrie „drumul” urmat de la premise la concluzii în acea teorie. 
Spunem că structura logică exprimă modul inferenţial al teoriei; 

                                                           
127

 Acest set de presupoziţii a fost prezentat de autor, în lucrarea sa Studii de 
economie. Contribuții de analiză logică, epistemologică și metodologică, Editura 
Economică, București, 2009, p. 26. În studiul de faţă, în plus, fiecărei presupoziţii îi este 
adăugată o caracterizare privind impactul pe care aceasta l-a avut asupra teoriei pozitive a 
comportamentului economic. 
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(c) în al treilea rând, structura logică a unei teorii indică gama 

(„nomenclatorul”) de rezultate pe care teoria este capabilă să le 

ofere analistului care o folosește în procesul cunoașterii. Mai 

exact spus, structura logică indică lista posibilă a claselor de 

rezultate posibile pe care teoria le poate furniza. Spunem că 

structura logică exprimă modul rezolutoriu al teoriei. 

Considerăm că teoria pozitivă a comportamentului economic ar 

putea fi creditată cu următoarea structură logică (și epistemologică): 

a. privind modul principial: 

i. fenomenul economic este inteligibil și, ca urmare, este complet și, 

în mod necontradictoriu, cognoscibil în cheie raţională; 

ii. comportamentul economic este bazat pe raţionalitate (mai exact, 

în economie pot fi identificate/construite modele de raţionalitate 

economică); 

iii. modelul de raţionalitate economică este unul de tip reducţionist 

(modelul homo œconomicus); avem aici, desigur, unul dintre cele 

două tipuri de reducţionism posibile, și anume reducţionismul 

principial128; 

iv. cauzalitatea economică este exclusiv eutaxiologică; teoria pozitivă 

a comportamentului economic acceptă doar cauzele: materială, 

formală și eficace (cauza teleologică, sau scopul, nu este luată în 

considerare sau, atunci când este luată în considerare, ea este 

limitată la decizia economică; din păcate, aici se face o confuzie 

conceptuală gravă: decizia luată pe baza modelului de raţionalitate, 

oricare ar fi acesta, este o decizie cu caracter necesar, în timp ce 

scopul nu poate fi decât o decizie cu caracter contingent129). 

b. privind modul inferenţial: 

i. în procesul economic, logica bi-valentă este singura logică permisă130; 

ii. în procesul economic, subiectul și obiectul sunt distincte în mod 

casant unul în raport cu celălalt; 

                                                           
128

 Cel de-al doilea tip de reducţionism este reducţionismul substanţial (prezent, de 
exemplu, în domeniul știinţelor fizice – lista particulelor elementare fundamentale). 

129
 Mai multe dezvoltări în această privinţă se pot găsi în studiul Rationality and 

Irrationality, publicat de autor, în Oeconomica nr. 1/2015. 
130

 Multe anomalii generate în interiorul paradigmei neoclasice (generatorul teoriei 
pozitive în economie) își au originea în acest tip de logică cu care este creditată (în cadrul 
teoriei pozitive a economiei) modalitatea de luare a deciziilor și cea de acţiune (act sau 
abţinere, după caz) practică. 
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iii. interacţiunea subiect–obiect nu influenţează procesul economic, 
în sensul că această interacţiune este generată doar de corelarea 
funcţională (de exemplu, conform unei funcţii de producţie) dintre 
subiect și obiect; 

iv. ca urmare a discernabilităţii casante subiect–obiect, procesul 
economic este considerat un proces lipsit de complexitate (deși 
poate fi, în multe cazuri, foarte complicat); 

v. procesul economic este de tip orbită (traiectorie), ceea ce implică 
reversibilitatea acestuia; 

vi. procesul economic este unul neted, descriptibil prin ecuaţii 
diferenţiale, adică prin ecuaţii de tip continuu; 

vii. procesul economic este considerat un proces de alocare optimă a 
resurselor rare cu utilizări alternative; 

viii. criteriul de comportament economic este maximizarea utilităţii; 
ix. toate consideraţiile teoretice sunt relative la individul mediu 

(agentul reprezentativ); individul mediu este, desigur, o abstracţie 
fără niciun corespondent în realitate, iar conceperea lui este o 
ficţiune euristică a cărei utilitate metodologică este mai degrabă 
un eșec; 

x. agregarea comportamentelor individuale nu prezintă sinergie, ci 
doar modificări ale parametrului de scalare131; 

xi. incompletitudinea cunoașterii condiţiilor iniţiale și a legii de 
mișcare economică este compensată cu utilizarea probabilităţilor 
obiective și a celor subiective132. 

                                                           
131

 Dacă s-ar manifesta consecvenţă în această direcţie, consecinţa teoretică și 
metodologică ar fi aceea a acceptării unor dimensiuni fractale ale procesului economic. 
După informaţiile noastre, nu există, deocamdată, evaluări decisive ale fenomenelor de 
auto-similaritate în procesul economic, care ar conduce la ideea fractalităţii sale, deci la 
cea a modelării de tip geometric (mai general, de tip topologic, care să realizeze 
conexiunea dintre haos și fractalitate) a fenomenului economic. Este foarte interesant de 
observat faptul că s-ar putea ca, prin intermediul fractalilor, să se poată identifica auto-
similarităţi în chiar procesul istoric, așa încât cauzalitatea și determinismul istoric de tip 
marxist să poată fi înlocuite cu pattern-uri istorice de tip fractal, inclusiv prin identificarea 
unor atractori istorici (vezi numeroasele similitudini identificate de unii analiști între 
destinul Imperiului Roman și destinele unor „imperii” moderne: Marea Britanie sau 
Statele Unite ale Americii. Desigur, problematica Uniunii Europene ar putea fi, și ea, 
evaluată din această nouă perspectivă dinamică: a fractalilor). 

132
 Probabilităţile obiective încearcă o obiectuare, (adică o creștere indefinită a 

caracterului obiectiv a unor subiectivităţi) pe cale statistică, a subiectivităţilor individuale 
(adică o omogenizare a idiosincraziilor), în timp ce probabilităţile subiective omogenizează 
așteptările medii (ale agentului reprezentativ). 
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c. privind modul rezolutoriu: 

i. în procesul economic, predicţia este echivalentă cu explicaţia; 

predicţia este o descriere ex ante a unui factual posibil, iar explicaţia 

este o descriere ex post a unui factual actual133; ca urmare, în 

procesul economic, fiecare „ciclu” cauză–efect134 este descris de 

alternanţa predicţie-explicaţie, cu achiziţiile cognitive și praxiologice 

inerente, aferente practicii; remarcăm, deci, că, în cazul teoriei 

pozitive a comportamentului economic, explicaţia constituie un 

rezultat (niciodată finalizat) al îmbunătăţirilor permanente generate 

de compararea periodică a predicţiei cu explicaţia în cauză. Un 

alt aspect important este, desigur, faptul că predicţia din ciclul 

„𝑛” este complet formulată prin integrarea explicaţiei din ciclul 

„𝑛 − 1”, fără niciun ingredient teleologic (figura 20); 
 

 

Figura 20. Integrarea explicaţiei în predicţie. 

ii. falsificarea popperiană este neproblematică în domeniul economiei 

pozitive; ea se aplică, mutatis mutandis, ca în știinţele naturii; 

graficul de mai sus conţine, din punct de vedere conceptual, acest 

caracter neproblematic al falsificării factuale135. 

                                                           
133

 Cu condiţia, desigur, ca atât posibilitatea cât și actualitatea să se refere la același 

factual. 
134

 Un asemenea „ciclu” nu se suprapune, desigur, peste ciclul economic standard 

(acest din urmă aspect, crucial, al procesului economic nu va fi discutat în acest studiu, 

deși se pare că el va fi declanșatorul introducerii haoticităţii și fractalităţii în economie. 

Vom relua această problematică cu alt prilej, pentru moment se poate consulta lucrarea 

noastră, Ciclicitatea economică, apărută la Editura Academiei Române, în anul 2016. 
135

 Cum vom vedea, de fapt, acest lucru este… fals (desigur, nu în sens popperian!), 

deoarece se ignoră importanta problemă a teoriei interpretative (hermeneuticii) a 

propoziţiei explicative, hermeneutică dependentă de subiect, și care poate „bascula” de la 

coroborarea la rejectarea propoziţiei predictive, fără nuanţe intermediare. 
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2.4. EVALUAREA PROIECTULUI POZITIVIST AL ECONOMIEI 

În paragraful anterior am prezentat, succint, liniile definitorii ale 
proiectului pozitivist al economiei. Toate cele trei componente ale structurii 

logice a acestui proiect prezintă unele aspecte care pot fi acceptate (și, 
eventual, dezvoltate) în epistemologia și praxiologia economică, dar și 

multe aspecte care constituie reducţii, simplificări sau chiar deformări 
inacceptabile în privinţa modelării comportamentului economic. Paragraful 
de faţă este destinat unei evaluări generale a proiectului pozitivist al 
economiei. Întrucât interesul știinţific al studiului de faţă este acela de a 
identifica aspectele discutabile ale proiectului pozitivist, pe de o parte, 
respectiv ale proiectului normativist al economiei, pe de altă parte, în acest 

paragraf vom analiza doar aceste aspecte discutabile, pe care le vom 
împărţi în două categorii: (a) aspecte inacceptabile; (b) aspecte polemice. 

2.4.1. Aspecte inacceptabile ale proiectului pozitivist al economiei 

Numim aspecte inacceptabile ale proiectului pozitivist al economiei 
acele aspecte ale descrierii structurii și funcţionării acestui proiect care 
considerăm că nu reflectă sau modelează în mod corect136 realitatea 
economică: fenomenul economic137, evenimentul economic, procesul 
economic, decizia economică și comportamentul economic. Această 

„incorectitudine” va fi stabilită pe baza caracteristicilor definitorii ale 
procesului economic, așa cum le acceptăm în acest stadiu al cercetării. 
Vom utiliza două „filtre” de analiză calitativă pentru a califica proiectul 
pozitivist al economiei: filtrul epistemologic, respectiv filtrul metodologic. 

                                                           
136

 Prin termenul corect înţelegem ceea ce este veridic, adică ceea ce este în acord 
cu ceea ce se acceptă, îndeobște, ca reprezentând realitatea. Cu alte cuvinte, vizăm 
conotaţia cognitivă și nu pe cea morală (ideologică) prezentă în conceptul de corect. 

137
 Aici, conceptul de fenomen este înţeles în semnificaţia sa curentă: modul în care 

apar lucrurile pentru un observator (deci fără subtilităţile sau complicaţiile, după caz, ale 
fenomenului fenomenologic, adică ale fenomenului văzut din perspectiva fenomenologiei). 
Totuși, mai jos, atunci când vom discuta despre intenţie și intenţionalitate, anumite 
conotaţii fenomenologice vor fi, inevitabil, prezente. Evenimentul economic este un fapt 
economic care se întâmplă în procesualitatea fenomenului economic. Procesul economic 
este variaţia în timp (dinamica) a fenomenului economic. Decizia economică este 
rezultatul unui calcul bazat pe un model de raţionalitate economică sau, după caz, pe liber 
arbitru. Comportamentul economic este obiectivarea (prin acţiune – act sau abţinere, 
după caz) a deciziei economice. 
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(a) din perspectivă epistemologică 

 separarea casantă între subiect și obiect în procesul economic este 
nerealistă. De fapt, procesul economic nici nu apare decât ca 
urmare a conexiunii structurale și funcţionale dintre subiect și 
obiect. Aici esenţial este cuvântul structural: într-adevăr, subiectul 
economic nu este un simplu observator al procesului economic (așa 
cum se întâmplă în știinţele naturii138), ci este, în ultimă instanţă, 
însăși cauza generală139 a acestui proces. Prezenţa structurală și, ca 
urmare, funcţională a subiectului economic în procesul economic 
face ca tratarea obiectului economic în sine să fie inacceptabilă din 
punct de vedere epistemologic; 

 ipoteza raționalității perfecte este nerealistă140. Omul nu are capacitatea 
efectivă de a procesa informaţiile așa cum cere modelul neoclasic 
(fie el standard sau ajustat cu noile rezultate generate de economia 
experimentală și de psihologia cognitivă). De fapt, așa cum vom 
vedea în capitolele următoare, omul real procesează, la nivel conștient, 
doar o foarte mică parte din masa informaţiilor la care are acces, și 
chiar și aceste informaţii sunt procesate într-un mod care diferă 
foarte mult de ceea ce modelul neoclasic (în speţă, modelul pozitivist) 
al economiei pretinde. Mai exact, fundamentarea deciziei nu se face 
deloc în maniera algoritmică, raţională, complet analizată sub aspectul 
optimizării sau al consecinţelor anticipate. Deși o anumită raţionalitate 
trebuie acceptată la nivelul individului generic141, aceasta este cu 
totul insignifiantă faţă de pretenţiile modelului neoclasic în materie. 
În cuprinsul studiului, vom mai efectua unele analize ale conceptului 
de raţionalitate a deciziei economice pentru ca, la un moment dat, 
să facem propriile noastre propuneri în această chestiune;  

 exclusivitatea logicii bi-valente este nerealistă. Fie și pentru simplul 
motiv că fundamentarea deciziei, chiar dacă se sprijină pe un limbaj 

                                                           
138

 Cu acea excepţie de imprecizie sugerată de relaţia lui Heisenberg din mecanica 
cuantică (încă nelămurită din ambele perspective importante: matematică și filosofică). 

139
 Prin cauză generală înţelegem „convocarea” tuturor cauzelor aristotelice: materială, 

formală, eficace și finală. 
140

 Vezi, în această chestiune, și articolele autorului, publicate în Œconomica nr. 1/2015 
(Raționalitate și iraționalitate), respectiv în Œconomica nr. 2/2015 (Selectarea motivației. 
O abordare darwinistă). 

141
 Conceptul de raţionalitate limitată, propus de Herbert Simon (ca și alte asemenea 

relaxări propuse în ultimul timp), nu rezolvă această problemă, ci doar o relaxează într-o 
mică măsură, tot într-o încercare, de fapt, de a salva raţionalitatea deciziei economice.  
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formal (pentru optimizări sau pentru evaluarea consecinţelor deciziei), 
este luată, de fapt, în limbajul curent142, iar limbajul curent încalcă, 
în mod inerent, logica bi-valentă (prin acceptarea unor valori de 
adevăr de tip fuzzy), logica bi-valentă nu poate opera în domeniul 
economic (al deciziei, comportamentului și evaluării economice). În 
opinia noastră, logica fuzzy, actualmente edificată143, este încă 
tributară logicii bi-valente care operează ca un fel de „logică de 
fundal”. Poate, în viitor, în locul unei teorii precise a impreciziei 
(care este actuala logică fuzzy) se va construi o teorie imprecisă a 
impreciziei144; 

 dimensiunea redusă a cauzalității teleologice este nerealistă. Unul 
dintre aspectele cele mai grave ale proiectului pozitivist al economiei 
este locul secundar ocupat de cauza finală (causa finalis aristotelică), 
adică de scop. Scopul, într-un proces economic reprezintă, de fapt, 
„cauza cauzelor”, deoarece niciun proces economic nu se declanșează 
decât în urma formulării (explicite sau implicite, conștiente sau 
inconștiente) a unui scop al subiectului participant la acel proces 

economic. Introducerea teleologiei în grila cauzală a procesului 
economic va reda, în opinia noastră, autenticitate abordării cunoașterii 
și practicii economice. Proiectul pozitivist a făcut doar puţine și firave 
încercări de a introduce scopul în fundamentarea comportamentului 
economic, și anume la nivelul criteriului de optimizare a deciziei 
economice. 

(b) din perspectivă metodologică 

 universalitatea legii este nerealistă145. Universalitatea legii de mișcare 

se referă la invarianţa ei în raport cu condiţiile iniţiale. Dar condiţiile 
iniţiale se pot schimba, așadar legea de mișcare (sau de schimbare) 
ar putea da „output-uri” impredictibile.  

                                                           
142

 Regăsim aici, mutatis mutandis, o problemă care a apărut în fizica cuantică: 
măsurătorile făcute de aparate la nivelul micro trebuie „traduse” în constatări la nivel 
macro. Constatările se exprimă, însă, în limbajul curent (chiar dacă unul formal) la nivel 
macro, deci apare un efect de inconsistenţă între cele două tipuri de „constatări”. În mod 
analog se petrec lucrurile și în domeniul economic. 

143
 Logica fuzzy, cu matematica aferentă (de exemplu teoria mulţimilor fuzzy), a fost 

sistematizată (deși abordări nesistematice existaseră și înainte) de Lotfi A. Zadeh, 
începând cu studiul din 1965, Fuzzy sets. Information and Control.  

144
 Desigur, o asemenea perspectivă va ridica problema crucială a știinţificităţii unui 

asemenea demers, dar asemenea subtilităţi nu vor fi dezvoltate aici. 
145

 Aici reluăm, parţial, argumentele noastre prezentate la paragraful 2.3.2, lit. b. 
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 reversibilitatea legii este nerealistă. Reversibilitatea legii de mișcare 

(schimbare) se referă la faptul că relaţia cauză – efect trebuie să fie 
perfect simetrică, din punct de vedere temporal cu relaţia efect – 
cauză. Cu alte cuvinte, dacă în ecuaţia de mișcare a relaţiei cauză – 
efect inversăm semnul algebric al variabilei timp, atunci obţinem, 
perfect simetric, o ecuaţie care descrie relaţia efect – cauză. Această 

reversibilitate în raport cu timpul presupune că procesul economic 
parcurge traiectorii, care, astfel, sunt simetrice din perspectiva 

variabilei timp. Aceasta mai înseamnă, însă, un lucru deosebit de 
important, și anume că parcurgerea unei traiectorii de către sistemul 
economic în cauză se face „fără pierderi”146. Or, descoperirile privind 
legea entropiei fac ca această ipoteză a parcurgerii „fără pierderi” a 
unei traiectorii să devină nerealistă. De fapt, sistemul economic nu 
parcurge o traiectorie, ci suferă un proces. Procesele se desfășoară 
„cu pierderi”, de aceea inversarea semnului algebric al variabilei timp 
nu va conduce sistemul exact în punctul de pornire iniţial, adică 

sistemul economic este un sistem non-hamiltonian (disipativ); 

 proporționalitatea legii este nerealistă. Proporţionalitatea are 
semnificaţia unui proces economic liniar, în cadrul căruia, pe baza 
unei anumite „pante”, variabila dependentă din modelul cantitativ 
asociat se modifică cu părţi riguros proporţionale cu panta în cauză. 
Deși, desigur, modelele liniare au marele avantaj că sunt simple 

epistemologic, ele sunt nerealiste din punct de vedere metodologic. 
Pot exista praguri la care acumulările cantitative ale variabilei 
independente să producă salturi ale variabilei dependente. Aducem 
în discuţie, aici, fenomenele haotice descoperite în diferite domenii 
naturale, dar și în fenomene economice (cum ar fi cele financiare, 
de exemplu), în care proporţionalitatea în cauză nu este verificată; 

 non-teleologicitatea legii este nerealistă. Excluderea scopului din 

fenomenologia economică este, probabil, manifestarea cea mai 
directă a imperialismului metodologic exercitat de știinţele naturii 
asupra știinţelor sociale (în cazul discutat aici, asupra economiei). 
Aspiraţia de a descrie logic și cantitativ procesul economic ca pe un 
mecanism care, o dată pornit, urmează netulburat legea de mișcare 
care îi este proprie (sau atribuită), a condus la consumarea unui 

                                                           
146

 Din punct de vedere matematic, aceasta înseamnă că sistemul economic în 
cauză este un sistem hamiltonian (non-disipativ). 
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mare volum de energie intelectuală și de creativitate în mod inutil. 
Procesul economic nu este niciodată ceea ce poate să fie, ci este 
întotdeauna ceea ce trebuie să fie. Iar acest trebuie nu se referă la 

eutaxiologie (sau la necesitate), ci la teleologie (sau la contingenţă). 

2.4.2. Unele aspecte polemice ale proiectului pozitivist al economiei 

(a) din perspectivă epistemologică 

 existența legilor/legităților în procesul economic: existenţa unor 

legi/legităţi obiective în domeniul economic este contestabilă în 

mod principial, deoarece procesul economic (sau fenomenul economic) 

nu poate exista, nu poate apărea și nu se poate desfășura decât în 

prezenţa și, de fapt, la iniţiativa subiectului. Așadar, calea logică ar 

fi aceea a acceptării unor reguli/regularităţi sau legi/legităţi nu 

neapărat obiective, ci calificate mai slab, de exemplu ca reguli/ 

regularităţi sau legi/legităţi praxiologice. Această calificare ar permite 

introducerea și menţinerea cu caracter permanent și cu rol crucial a 

subiectului în procesul/fenomenul economic, iar regularitatea sau 

legitatea s-ar referi nu la obiectul economic în sine (așa cum se 

procedează în știinţele naturii cu obiectul), ci la pachetul (indiscernabil 

în structura sa) subiect–obiect, adică pachetul so; 

 menținerea utilității ca criteriul ultim de comportament economic: 

desigur că necesitatea unui criteriu general de comportament (mai 

exact, a unui criteriu de ultimă instanţă, de comportament) în procesul 

economic este imperativă din punct de vedere epistemologic. 

Problema care se pune este: care este acest criteriu? Utilitatea, 

văzută ca o satisfacţie147 (o măsură subiectivă a coincidenţei dintre 

așteptări și rezultate efective), are prea multe probleme logice. 

Enumerăm câteva: a) cât de comună poate fi utilitatea pentru o 

clasă de indivizi având un anumit grad de omogenitate dintr-o 

perspectivă coerentă cu principiul utilităţii?; b) cum se corelează, 

exact, evaluarea utilităţii cu preferinţa?; c) cât de invariantă este 

                                                           
147

 Satisfacţia, care apare exclusiv la nivel individual (nu se poate vorbi, de exemplu, 
despre o satisfacţie socială sau despre o satisfacţie de grup; desigur, aici apar probleme 
deosebit de dificile, de fapt nerezolvate și nici abordate cu prea mare rigoare și 
determinare în cercetarea economică), poate fi considerată o măsură subiectivă a gradului 
de coincidenţă dintre așteptări și rezultatele efective asociate așteptărilor respective. 
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preferinţa în timp?; se poate vorbi despre preferinţe sociale?, și 

dacă da, care este mecanismul agregării preferinţelor individuale în 

preferinţa socială? etc.; 

 falsificarea factuală a propozițiilor predictive: falsificarea predicţiilor 
în economie este, de fapt, cea mai dificilă problemă a predicţiei și 
predictibilităţii în economie. Să examinăm, mai întâi, aplicabilitatea 
criteriului de falsificare propus de Popper. Să notăm cu 𝑃𝑡0 =

ℎ𝑝(𝒞𝑡0 , ℒ) o predicţie despre un fenomen dat. O condiţie importantă 

aici este ca predicţia să se refere la factuali, adică la stări verificabile 
empiric ale fenomenului predictat. Vom presupune că această 
condiţie este îndeplinită. De fapt, putem să considerăm predicţia ca 
fiind reprezentată de o propoziţie (de exemplu, în formă verbală și 
într-un limbaj accesibil participanţilor la verificarea predicţiei) 
despre starea fenomenului 𝐹 la momentul 𝑡1 (𝑡1 > 𝑡0). Să notăm 
această propoziţie cu 𝐴𝑡0(𝐹). La momentul 𝑡1 se va verifica starea 

fenomenului și se va emite o propoziţie descriptivă privind această 
stare, 𝐷𝑡1(𝐹). Dacă propoziţia predictivă 𝐴𝑡0(𝐹) are același denotat 

cu propoziţia descriptivă 𝐷𝑡1(𝐹), atunci, în virtutea criteriului de 

adevăr de tip corespondenţă148, vom spune că predicţia este 
adevărată, adică a fost coroborată149 de propoziţia descriptivă, deci 
𝐴𝑡0(𝐹) ↔ 𝐷𝑡1(𝐹). Dar atunci când se analizează propoziţia descriptivă 

a factualului despre care s-a emis propoziţia predictivă, această 
analiză se face pe baza unei teorii interpretative (a unei hermeneutici). 
Este posibil ca structura acestei hermeneutici sau logica sa internă 
să fie inconsistentă cu teoria pe baza căreia s-a emis propoziţia 
predictivă, ceea ce face ca orice rezultat obţinut în urma analizei 
propoziţiei descriptive să fie problematic: așadar, nu putem fi siguri 
nici de coroborarea, nici de falsificarea propoziţiei predictive. 
Aceasta este, de fapt, principala vulnerabilitate a propunerii lui Karl 

                                                           
148

 Deși există, teoretic, trei criterii de adevăr, adevărul de tip corespondenţă este 

cel cerut de falsificarea popperiană și-l vom folosi și noi aici. 
149

 Menţionăm, în acest punct al discuţiei, faptul că predicţiile (la fel ca teoriile sau 

ipotezele) nu sunt (și nu pot fi) niciodată confirmate, ci doar încă neinfirmate (nefalsificate). 

Orice non-infirmare reprezintă, așadar, o coroborare, și nu o confirmare. Doar în cazul în 

care am avea certitudinea că am verificat toate posibilităţile de infirmare, iar această 

infirmare nu s-a actualizat, avem „dreptul” să spunem că predicţia (sau teoria, sau ipoteza) 

este confirmată. Confirmarea este, așadar, ca și infirmarea (falsificarea) definitivă, în timp 

ce coroborarea este temporară sau sectorială (locală). 
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Popper privind falsificarea rezultatelor știinţifice, în legătură cu care 
autorul însuși nu a propus o soluţie și, din câte cunoaștem, nici 
dezvoltările epistemologice ulterioare nu au adus precizări. Dar 
adevărul în știinţă (inclusiv pentru domeniul social) este stabilit mai 
degrabă prin consens în cadrul comunităţii știinţifice de profil. Cum, 
în ceea ce privește teoria interpretativă a propoziţiei descriptive în 
cauză vor exista, cel mai adesea, polemici, rezultă că avem aici o 
slăbiciune a verificării predicţiei în domeniul social (economic). 

(b) din perspectivă metodologică 
 cantitativismul în modelarea economică: importul necritic de metode, 

tehnici și instrumente din domeniul știinţelor naturii (matematică și 
fizică) a condus, treptat, la un fel de fundamentalism cantitativist în 
modelarea procesului economic. Aspectele calitative nu sunt prinse 
în modelele economice decât, în cele mai bune cazuri, tot prin 
cuantificarea lor cantitativă150. Desigur, este extrem de dificil de 
prins, în modelarea economică, aspectele calitative, dar această 
dificultate rezidă doar în obstinaţia economiștilor de a dezvolta 
modele cantitative ale procesului economic, mai exact, în credinţa, 
eronată, că un model înseamnă un model cantitativ (în esenţă, un 
model este un model logic, expresia lui cantitativă reprezentând 
doar un substitut operaţional comod, util mai ales pentru testarea 
empirică, deci pentru falsificarea popperiană);  

 „egalitatea metodologică” dintre subiect și obiect: în funcţiile de 
producţie151 ale teoriei pozitive a comportamentului economic, 
subiectul (cuantificat sub forma forţei de muncă) este asociat, 
multiplicativ152, cu capitalul total fără nicio diferenţiere calitativă 
dintre cei doi factori de producţie. Or, subiectul economic, deși are 

                                                           
150

 De exemplu, anticipaţiile (fie raţionale, fie adaptive) sau așteptările (care sunt 
altceva, desigur, decât anticipaţiile: anticipaţiile reprezintă output-uri ale unor calcule 
bazate pe modele de raţionalitate, în timp ce așteptările sunt distribuţii de probabilităţi 
subiective – NB: nu distribuţii subiective de probabilităţi!) 

151
 Funcţia de producţie este un model cantitativ care nu se referă neapărat la 

producţie (oferta economică), ci modelează orice proces de generare a unui rezultat 
economic (de exemplu, o funcţie de consum este tot o… funcţie de producţie, dar o 
producţie a… consumului). 

152
 Aici considerăm, drept exemplu concret, funcţia de producţie de tip Cobb-Douglas, 

cu progres tehnic încorporat: 𝑌 = 𝐴 ∙ 𝐿𝛼 ∙ 𝐾𝛽, unde: 𝑌 este un output oarecare, 𝐴 este o 
constantă de calibrare-omogenizare, 𝐿 este forţa de muncă, 𝐾 este capitalul total, 𝛼 este 
elasticitatea output-ului în raport cu forţa de muncă, 𝛽 este elasticitatea output-ului în 
raport cu capitalul. 
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și un rol foarte important ca factor de producţie, mai joacă și alte 
cel puţin două roluri, concomitent: decident pe parcursul desfășurării 
procesului economic (nodurile de decizie sunt la dispoziţia subiectului 
economic), respectiv observator și evaluator al procesului economic. 
Maximum ce a acceptat să facă modelul pozitivist al economiei a 
fost să introducă constrângeri la nivelul substituibilităţii, respectiv la 
cel al complementarităţii dintre forţa de muncă și capitalul fix153. 
Totuși, este de așteptat ca, în viitor, acest aspect, neelucidat în 
întregime din punct de vedere teoretic, să fie reevaluat; 

 echilibrul de tip punctual: cvasi-generalitatea abordărilor din modelarea 
economică în proiectul său pozitivist acceptă ideea că echilibrul 
economic trebuie să fie unul de tip punctual. Chiar și unele abordări 
care acceptă „oscilaţii” ale unor variabile economice (fie micro, fie 
macro) în jurul punctului de echilibru consideră că aceste oscilaţii 
sunt asimptotice către acel punct de echilibru. Această idee este pe 
cale să fie minată de recentele consideraţii privind caracterul haotic 
(dar eminamente determinist) al procesului economic. Caracterul 
haotic al procesului economic nu mai are nevoie de un echilibru 
punctual, ci se „mulţumește” cu un echilibru de tip atractor, adică 
punctul de echilibru este înlocuit cu o hipersuprafaţă154 de echilibru 
în spaţiul fazelor. Utilizarea teoriei haosului în modelarea economică 
este, însă, încă în stadiu incipient. 

  

                                                           
153

 Deși în funcţiile de producţie operaţionale 𝐾 exprimă capitalul fix, considerăm 
că, în mod corect, ar trebui luat în considerare capitalul total. Atunci când parametrii 
funcţiei de producţie sunt specificaţi pe baze empirice, desigur că aceștia introduc, pe baza 
seriilor temporale empirice, și impactul capitalului circulant, dar, din punct de vedere 
teoretic, capitalul circulant ar trebui luat în considerare în mod explicit sau implicit. 

154
 În spaţiul unidimensional, hipersuprafaţa este o dreaptă, în spaţiul 

bidimensional este o arie, în spaţiul tridimensional este un volum etc. 



89 

 
3. DETERMINANȚII COMPORTAMENTULUI ECONOMIC 

3.1. VOINȚĂ, INTENȚIE, MOTIVAȚIE, INTERES  
ÎN COMPORTAMENTUL ECONOMIC 

Pentru a obţine sugestii de „alegere” între teoria normativă și teoria 
pozitivă a comportamentului economic este obligatorie o analiză a aspectelor 
subiective, la nivel individual155, care „colorează” fundamentarea deciziei 
economice, respectiv, formarea comportamentului economic. Trebuie 
precizat faptul că analiza aspectelor subiective individuale156 menţionate 
este utilă atât pentru evaluarea proiectului normativist, cât și a celui 
pozitivist al economiei.  

3.1.1. Conceptul de voinţă 

Majoritatea studiilor abstracte (de natură filosofică), dar și a celor 
concrete (de psiho-fiziologie sau de psihologie cognitivă ori comportamentală) 
indică, mai mult sau mai puţin clar, mai mult sau mai puţin convingător, o 
„sursă” primitivă a comportamentului uman. Cu termeni ocazional diferiţi, 
această sursă este considerată a fi voinţa. Vom încerca, în acest paragraf, 
să descriem, să caracterizăm și, în cele din urmă, să definim conceptul de 
voinţă. 

(a) Aspecte descriptive 
Încercarea de a descrie conceptul de voinţă va trebui să evite orice 

substrat metafizic. Evitarea metafizicii în descrierea voinţei introduce, 

                                                           
155

 Subiectivitatea individuală este obiect de cercetare pentru psihologie (inclusiv 
pentru relativ intens dezvoltata psihologie cognitivă) 

156
 Problema, emergentă aici, a existenţei unei subiectivităţi supra-individuale 

(subiectivitate de grup, respectiv subiectivitate socială) este extrem de dificilă. Fără a intra 
în analiza ei aprofundată, formulăm opinia că subiectivitatea nu există decât la nivel 
individual, așa cum conștienţa (respectiv, conștiinţa) nu poate exista decât la nivel 
individual. Recentele idei vehiculate în literatura de specialitate privind o conștiinţă (deci, 
mai mult decât o simplă conștienţă) globală, planetară etc. sunt, după părerea noastră, 
speculaţii din zona senzaţionalului (deși, metaforic, putem accepta, desigur, asemenea 
„concepte”). 
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desigur, unele dificultăţi, deoarece această descriere trebuie să prezinte 
„garanţii” de testabilitate factuală (directă sau indirectă). Cu alte cuvinte, 
descrierea în cauză trebuie să conţină ingredientele știinţificităţii, pe cât cu 
putinţă în acest moment și în acest cadru de cercetare. 

În primul rând, vom cere ca voinţa să fie asociată în mod inalienabil 
conștienţei. Prin conștienţă înţelegem o capacitate naturală (nu interesează, 
aici, modalitatea emergenţei acestei capacităţi naturale) de a sesiza 
alteritatea. De fapt, această definiţie a conștienţei este identică cu definiţia 
care se poate da subiectului cultural, ceea ce înseamnă că doar subiectul 
cultural poate fi creditat ca având conștienţă sau, inversând relaţia de 
determinare, doar entitatea dotată cu conștienţă poate fi creditată cu 
calitatea de a fi subiect cultural157.  

În al doilea rând, subiectul cultural, adică sediul conștienţei, nu poate 
fi decât individual, deci nu se poate referi decât la individ. Expresiile 
lingvistice care trimit la subiecţi agregaţi (grup, societate etc.) nu trebuie 
consideraţi decât ca metafore utile în comunicarea verbală, și nu ca având 
propriul referent (denotat). Așadar, nu putem vorbi, cu sens știinţific, 
despre conștienţe colective158. 

În al treilea rând, considerăm că voinţa nu are nevoie de o exprimare, 
fie ea și interioară subiectului, de tip verbal. Așadar, deși voinţa trebuie 
considerată a face parte din „teritoriul” conștient al subiectului cultural, nu 
este o condiţie de suficienţă pentru ea să capete o formă comunicaţională 
de tip verbal159. Chestiunea aceasta poate da naștere unor dezvoltări logice 

                                                           
157

 Există, desigur, și subiecţi non-culturali (cum sunt considerate, deocamdată, 
animalele) care, deși sesizează și ei alteritatea, nu pot realiza reprezentări (adică sesizări 
ale alterităţii în absenţa referenţialului pentru alteritatea în cauză; sesizarea alterităţii cu 
condiţia prezenţei in actu a referenţialului pentru alteritate o numim percepţie). Mai 
există o categorie de subiecţi, specială, care, deși posedă conștienţă, aceasta nu este nici 
de tip cultural, nici de tip non-cultural. Numim această categorie cu termenul de subiect a-
cultural. Această „mulţime” a subiecţilor a-culturali conţine o singură componentă: 
divinitatea (trinitatea creștină este considerată aici ca fiind o componentă indivizibilă, 
adică un atom). 

158
 Există, evident, o deosebire semantică între conștienţă și conștiinţă (aceasta din 

urmă având nu doar o determinare naturală, cum este cazul conștienţei, ci și una 
culturală). Totuși, conștiinţa nu poate exista în afara conștienţei, de aceea nu putem vorbi, 
în opinia noastră, nici despre o conștiinţă colectivă, cum ar fi conștiinţa socială, decât tot 
într-un sens metaforic, figurat. 

159
 Dar nici nu este o condiţie de imposibilitate. Voinţa poate căpăta o formă 

verbală, și atunci avem de-a face cu ceea ce am putea numi, odată cu Jürgen Habermas, 
acţiune comunicaţională (sau comunicativă). De exemplu, politicienii folosesc în mod 
majoritar tocmai acest tip de acţiune în atingerea scopurilor specifice. 
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specifice. De exemplu, dacă voinţa nu are nevoie de o exprimare verbală 
(fie ea și interiorizată160), această exprimare neconstituind, așadar, un predicat 
de suficienţă al voinţei, atunci poate că ar trebui să acceptăm că voinţa 
este prezentă și în cazul subiecţilor non-culturali care, așa cum se acceptă 
deocamdată, nu posedă capacitatea psihică de verbalizare (deși nu se 
poate spune, totuși, că nu ar poseda și utiliza limbaje). Vom accepta faptul 
că, în cazul subiecţilor non-culturali, avem ceva analog voinţei, dar acest 
ceva nu este voinţă, ci instinct. Cu alte cuvinte, dacă subiecţii non-culturali 
au, ca instanţă primitivă a comportamentului, instinctul, subiecţii culturali 
au, pentru această instanţă primitivă a comportamentului, atât instinct, cât 
și voinţă. Dorim să facem o precizare importantă aici: voinţa este generată 
de conștienţă, și nu de cultură. În acest punct al discuţiei, expresia „subiect 
cultural” nu are nicio legătură cu conceptul de cultură așa cum îl înţelegem 
îndeobște, ci are legătură doar cu faptul că este vorba despre subiecţi 
capabili de reprezentări. Cultura intervine pentru a crea conștiinţa, care 
este o ipostază exclusiv culturală a subiecţilor culturali (figura 21).  

 

 

Figura 21. Locul voinţei în generarea comportamentului uman. 

(b) Aspecte parametrice 
Aspectele parametrice ale voinţei, astfel cum a fost ea „decupată” 

conceptual mai sus, se referă la proprietăţile intrinseci, imanente ale ei. 
Proprietatea este un predicat inalienabil al unui lucru sau al unei relaţii161. 
În opinia noastră, aspectele parametrice ale voinţei pot fi sistematizate 
astfel: 

                                                           
160

 Cam în modul în care, de multe ori când citim un text, „pronunţăm” în gând 
cuvintele citite.  

161
 Relaţia este un raport, de orice fel, între două lucruri, dar și între două 

proprietăţi care sunt asociate unui același lucru sau la două lucruri diferite. În același fel, 
proprietatea poate fi asociată unui lucru, dar și unei relaţii. Poate exista, deci, o 
proprietate de ordinul 2: o proprietate a unei relaţii care se desfășoară între două 
proprietăţi (ceva similar se întâmplă, de exemplu, în cazul logicii predicatelor de ordinul 2, 
adică a predicatelor despre predicate). Această auto-referenţialitate se petrece, de câtva 
timp, și în domeniul epistemologiei economice, prin apariţia, de exemplu, a sintagmei (dar 
și a unor lucrări cu această denumire) economie a economiei (economics of economics). 
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 voința este inerentă subiectului cultural: subiectul cultural, înţeles 

ca subiect capabil de reprezentare, are voinţă în mod necesar, nu 

contingent. Instinctul este, la rândul său, tot un dat necesar. 

Subiectul cultural are, și el, instinct, ca o canava pe care apare 

voinţa. Voinţa integrează instinctul tocmai ca urmare a capacităţii 

de reprezentare. Instinctul este „declanșat” de prezenţa obiectului 

in actu162, în tip ce voinţa poate fi declanșată de simpla reprezentare 

a obiectului. Aceasta înseamnă că subiecţii non-culturali, care sunt 

capabili exclusiv de percepţii, nu pot avea voinţă, ci doar instinct; 

 voința este intermitentă: subiectul cultural nu manifestă voinţă în 

mod continuu. Există unele descrieri ale voinţei ca fiind suma logică 

dintre înţelegere și acţiune. Deși o asemenea descriere nu poate fi 

acceptată fără lămurirea analitică a termenilor folosiţi, ea ne ajută 

să argumentăm caracterul intermitent al voinţei. Într-adevăr, 

înţelegerea pare a nu fi condiţionată de încordarea voinţei (cu 

excepţia momentului în care subiectul decide să facă efortul de 

înţelegere), pe când acţiunea are nevoie de o asemenea încordare 

volitivă. Așadar, vom accepta faptul că voinţa este „reclamată” doar 

de act sau de acţiune, or, asta înseamnă că trebuie să acceptăm 

intermitenţa manifestării de voinţă; 

 voința este liberă163: acest parametru este, de departe, cel mai 

polemic și, în consecinţă, îl vom discuta ceva mai detaliat. Prin 

libertate se înţelege tocmai manifestarea neîngrădită a voinţei (în 

acest sens, subiectele non-culturale nu sunt „pasibile” de libertate). 

Voinţa este, pe de altă parte, o proprietate a unui subiect cultural 

istoric, contingent, și nu abstract sau necesar. În consecinţă, 

subiectul cultural istoric există într-un context dat, natural și 

social. Chiar dacă ar exista un singur subiect cultural în Univers, 
                                                           

162
 Percepţia, posibilă doar în prezenţa in actu a obiectului percepţiei, este forma 

subiectivă a senzaţiei (aici rezidă baza poziţiei lui Kant privind distincţia dintre numen și 
fenomen: fenomenul fiind o percepţie, deci o „deformare” subiectivă a senzaţiei, nu 
putem ști, principial, dacă am perceput numenul, ca lucru în sine – Das Ding an Sich). 
Reprezentarea se poate lipsi de senzaţie sau, mai bine zis, poate reproduce percepţia fără 
intermedierea senzaţiei (de exemplu, poate avea ca obiect al reprezentării un lucru 
inexistent, dar posibil sau chiar un lucru imposibil). 

163
 Considerăm că voinţa (întrucât deţine parametrul de a fi liberă) și liberul arbitru 

trebuie considerate ca fiind concepte echivalente din punct de vedere semantic, adică 
trebuie considerate a avea același denotat. 
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contextul natural i-ar impune o serie de constrângeri care îi limitează 

libertatea: de exemplu, nu poate trăi dacă nu respiră aer (pentru a 

lua exemplul de pe planeta noastră). Dacă, în plus, există mai 

mulţi subiecţi culturali contemporani (cel puţin doi), atunci apar și 

constrângeri de natură socială, generate de interacţiunile inerente 

dintre subiecţii culturali contemporani164. Așadar, atunci când spunem 

că voinţa este liberă, nu înţelegem că este liberă în mod absolut, ci 

că este liberă ca, în cadrul constrângerilor existente (naturale și 

sociale), să aleagă, să facă sau să nu facă ceva165. Existenţa libertăţii 

(sau, ceea ce este același lucru, a voinţei libere) justifică responsa-

bilitatea. Exprimarea liberă a voinţei semnifică, în mod necesar și 

categoric, asumarea responsabilităţii acelei exprimări (de exemplu, 

a consecinţelor ei, fie că este vorba despre voinţa de a face sau 

despre voinţa de a nu face)166.  

(c) Aspecte definiţionale 

Pe baza celor de mai sus, să încercăm să definim conceptul de voinţă. 

Considerăm că voinţa este potențialul imanent și inerent al subiectului cultural 

de a opta, din punct de vedere performativ, în legătură cu contingentul.  

− imanenţa și inerenţa le-am explicat anterior; 

− opţiunea performativă: această precizare în cadrul definiţiei are 

rolul de a impune primivitatea de ultimă instanţă a voinţei, în 

sensul că ea optează pentru cazul cel mai general: de a face sau a 

nu face, fără nicio precizare de calificare specială 

                                                           
164

 La limită, pot exista și îngrădiri ale libertăţii provenite de la subiecţi culturali 

non-contemporani: de exemplu, credinţa creștină a stipulat, în urmă cu circa 2000 de ani, 

o serie de principii morale de comportament care se constituie, pentru subiecţii culturali 

de astazi, în constrângeri, adică în limitări ale libertăţii. 
165

 Precizăm faptul că nu este vorba despre alegerea între alternative, ci de 

alegerea de …a alege sau a nu alege, adică, mai general, de alegerea de a face sau a nu 

face (a se abţine). Alegerea între alternative este un aspect care depășește cu mult simpla 

manifestare de voinţă, implicând nu numai conștienţa, ci și conștiinţa, ba chiar și 

intelectul. Cu alte cuvinte, manifestarea liberă a voinţei, așa cum a fost schiţată mai sus, 

este o manifestare de tipul cel mai primar. O analogie utilă a manifestării voinţei este cu 

reacţia instinctivă, doar că voinţa implică conștienţa, dar este tot o reacţie la nivelul cel 

mai primar de manifestare a subiectului cultural.  
166

 Acesta este motivul pentru care teismul este asociat, în general, cu inexistenţa 

responsabilităţii persoanelor pentru deciziile/acţiunile luate/executate, iar deismul este 

asociat, în general, cu existenţa acestei responsabilităţi. 
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− asocierea cu contingentul: voinţa nu poate opta performativ în 
legătură cu necesarul (nimeni nu-și poate manifesta voinţa de muri – 
exceptând cazul sinuciderii – deoarece moartea subiectului cultural 
este o necesitate), ci numai în legătură cu contingentul. 

3.1.2. Conceptul de motivaţie în comportamentul economic 

După ce am discutat despre conceptul de voinţă, ne propunem ca, în 
acest paragraf, să abordăm conceptul de motivaţie. Din punct de vedere 
logic, am dori să construim conceptul de motivaţie prin adăugarea, la 
conceptul de voinţă, a conceptului de conștiinţă. Așa cum am arătat mai 
sus, voinţa implică logic conștienţa. Dar conștienţa trebuie considerată doar 
o canava generală pentru sinele subiectului cultural. Mai exact, conștienţa 
subiectului cultural trebuie considerată doar o emanaţie naturală a propriei 
sale constituţii existenţiale. Conștienţa asigură subiectului cultural 
sesizarea alterităţii, deci distincţia între sine și celălalt (adică distincţia între 
sine și mediu, în care poate intra și un alt subiect cultural, adică celălalt). În 
schimb, conștiinţa reprezintă o conștienţă marcată cultural167.  

Prin prezenţa conștiinţei în subiectul cultural vom înţelege prezenţa, 
în conștienţă, a unui model al lumii și al sinelui în raport cu lumea. Acest 
model nu trebuie neapărat să capete o formă discursivă avansată, dar el 
trebuie să existe, într-o modalitate oricât de neelaborată discursiv. Cu cât 
nivelul de elaborare discursivă a acestui model este mai ridicat, cu atât 
conștiinţa este mai prezentă sau, mai exact, cu atât conștiinţa este mai 
activă în comportamentul subiectului cultural. 

Așadar, motivaţia ar putea fi definită ca voinţa conștiintizată (nu 
conștientizată, deoarece este deja conștientizată, din moment ce nu apare 
decât pe fondul unei conștienţe). Conștiintizarea voinţei o transformă pe 
aceasta în motivaţie (figura 22).  

 

 

Figura 22. Generarea motivaţiei. 

                                                           
167

 De precizat faptul că culturalul implică, din punct de vedere logic, socialul, deși 
invers nu este adevărat (există, adică, subiecţi non-culturali care sunt subiecţi sociali – de 
exemplu, furnicile sau albinele, sau leii, sau lupii). 
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3.1.3. Conceptul de intenţie în comportamentul economic 

Apariţia motivaţiei nu este încă suficientă pentru manifestarea 

subiectului sub forma comportamentului economic. De fapt, motivaţia 

suferă o modificare esenţială, sub impactul a ceea ce dorim să numim 

„deliberare” sub-liminală. „Deliberarea” sub-liminală este o deliberare care 

exclude orice model de raţionalitate, deci se produce în afara raţionalului. 

Mai mult decât atât, caracterul sub-liminal menţionat trimite, de fapt, 

această deliberare în zona subconștientului168. În opinia noastră, odată 

motivaţia apărută în conștiinţă, această apariţie declanșează, în mod 

automat (în afara controlului conștient), deci la nivelul subconștientului, 

construirea de „povești” care ar putea fi asociate cu motivaţia în cauză. 

Vom numi aceste „povești” coroborări plauzibile (CP). Prin CP înţelegem o 

serie coerentă de „aprobări” succesive, sub forma unui „lanţ motivaţional”, 

a unei motivaţii, din diverse perspective, pe baza fondului natural și 

cultural general al subiectului în cauză, precum și pe baza unor evenimente 

care au fost trăite subiectiv în marja memoriei subiectului. Trebuie prezumat 

faptul că, pentru o motivaţie dată, pot exista, în principiu, mai multe „povești” 

concurente, adică mai multe CP169. Transformarea motivaţiei în intenţie 

implică selectarea uneia dintre aceste „povești” (CP). Problema crucială aici 

este, așadar, modul în care se realizează această selecţie. Vom spune că 

selecţia este determinată de impactul cadrului situațional. Numeroase 

raţionamente teoretice, dar și la fel de numeroase experimente sau simple 

observaţii sistematice au indicat faptul că există o latenţă decizională la 

nivelul individului (și, așa cum vom vedea, putem extinde acest parametru 

și la clase omogene de indivizi), latenţă care este „activată” de ceea ce am 

                                                           
168

 Nu vom dezvolta aici posibila distincţie (utilă, poate, în cazul unor cercetări cu 
un scop psihologic mai pronunţat) dintre subconștient și inconștient. De fapt, în studiul de 
faţă, le vom considera echivalente, și anume ca antonime ale conștientului. Între termenii 
de subconștient și inconștient, îl preferăm pe primul. 

169
 Evident, lucrurile sunt și mai tranșante în cazul unor subiecţi diferiţi. O aceeași 

motivaţie (dacă se poate accepta așa ceva), apărută la mai mulţi subiecţi culturali, va 
putea fi susţinută de „povești” (de CP) diferite, în funcţie de personalitatea integrală 
(inclusiv experienţe proprii) a fiecărui subiect în parte. Așadar, chiar dacă manifestarea 
exterioară a motivaţiei (adică intenţia) este aceeași (un criteriu pentru această identitate 
ar putea fi identitatea de efect produs prin operaţionalizarea intenţiei), „povestea” care 
sprijină acea intenţie este, aproape întotdeauna, diferită. Parafrazându-l pe John Searle 
(vezi, de exemplu, Mintea. Scurtă introducere în filosofia minții, Editura Herald, 2013), am 
putea spune că avem aceeași pragmatică, dar semantici diferite. 
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putea numi cadru situațional170. Astfel, un individ care nu ar fi manifestat, 

în condiţii „aseptice”, o anumită intenţie, atunci când se află în cadrul 

situaţional adecvat, va manifesta intenţia în cauză. Această observaţie 

privind influenţa cadrului situaţional asupra formării intenţiei171 este de o 

mare importanţă, în primul rând, teoretică (ceea ce constituie interesul 

nostru principal aici), deoarece permite regândirea modelului decizional 

real. Să încercăm să descriem, din punct de vedere logic, conceptul de 

cadru situaţional (CS). Considerăm că următoarele predicate de suficienţă 

ar trebui luate în considerare: 

 CS este relativ autonom în raport cu subiectul; ceva asemănător 
întâlnim în cazul conceptului de concurenţă perfectă: cadrul 
concurenţial perfect apare ca autonom în raport cu fiecare 
participant deoarece participanţii (consideraţi atomici, deci fără 
putere de piaţă172) nu pot influenţa acest cadru; CS trebuie 
reprezentat în același mod: deși este rezultatul, de tip sinergic, al 
influenţei tuturor participanţilor și al tuturor subiecţilor care au 
interacţionat, interacţionează sau vor interacţiona (anticipaţii) cu 
subiectul în cauză, nici unul dintre participanţi nu-l poate influenţa 
decisiv173; 

 cadrul situaţional este o entitate complexă174: aceasta înseamnă 
că este o entitate de tip reţea, în care noutatea este generată în 
mod necesar; 

 este relativ stabil, comparativ cu volatilitatea comportamentului 
subiectului, generând restricţii sau, dimpotrivă, stimuli doar pentru 
formarea intenţiilor din „portofoliul intenţional; 

                                                           
170

 Într-o terminologie mai pretenţioasă, este vorba despre o ocazie praxiologică. 
171

 Repetăm faptul că avem în vedere intenţionalitatea, atunci când vorbim despre 
intenţie. 

172
 Este vorba despre așa-numiţii price takers (în limba engleză). 

173
 Sociologii și experţii în psihologie socială vor putea identifica, desigur, centre 

locale de putere care „curbează” această omogenitate perfectă a cadrului situaţional, dar 
aceste dezvoltări nu vor fi abordate aici (la fel se întâmplă, de altfel, și în cazul exemplului 
analog, al concurenţei perfecte, unde pot apărea centre locale de putere de piaţă: 
oligopoluri, monopoluri). De altfel, noi considerăm că problematica asociată cadrului 
situaţional ar trebui dezvoltată până la ultimele sale consecinţe logice, în speranţa că aici 
ar putea subzista o șansă de recuperare a predictibilităţii în domeniul social (economic). 
Vom reveni în altă parte cu asemenea dezvoltări. 

174
 Prin complex, noi înţelegem atributul care conferă cu necesitate  noutatea 

(de exemplu, prezenţa subiectului într-un proces îl transformă, ipso facto, într-un sistem 
complex, chiar dacă nu este un sistem complicat, adică este un sistem simplu). 
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 generează „geodezice” de formare a intenţiei175, adică pattern-uri 
probabile176 de configurare a intenţionalităţii. 

Dacă acesta este conceptul logic de CS, care este conţinutul său? 
Considerăm că formarea CS este generată de „punerea la un loc” a urmă-
toarelor elemente: 

− background-ul cultural general, al grupului social (familie, etnie, 
naţiune, popor) de apartenenţă al subiectului; acest background 
reprezintă canavaua (fundalul structural) CS; notăm această 
componentă a CS cu 𝐵; 

o valori177 comune (matricea axiologică): valorile comune furnizează 
spaţiul deciziilor admisibile pentru comunitatea în cauză, ele 
funcţionează ca filtre de angajament intențional agregat (FAIA); 
notăm această componentă a CS cu 𝑉; 

o instituţii formale; notăm această componentă a CS cu 𝐼𝐹; 
o instituţii informale (tradiţii, cutume etc.); notăm această componentă 

a CS cu 𝐼𝐼; 
o istorii sociale: se referă la memoria colectivă (generatoare a  

sentimentului identităţii de grup); notăm această componentă a CS 
cu 𝐼𝑆 

− background-ul cultural individual, al subiectului; notăm această 
componentă a CS cu 𝑏; 

o modele de raţionalitate178; modelele de raţionalitate asigură 
justificările deliberative pentru formarea intenţionalităţii individuale, 

                                                           
175

 În opinia noastră, aici este punctul din care ar trebui pornit pentru dezvoltarea 
unui predictor relativ invariant pentru domeniul social (economic): descrierea „curburii” 
specifice a cadrului situaţional, „curbură” care poate indica, cu cea mai mare acurateţe 
posibilă într-o entitate complexă, ce intenţionalităţi vor fi selectate pentru a fi actualizate. 
Identificarea și descrierea structural-funcţională a unui asemenea proces de „selecţie 
naturală” ar reprezenta, credem noi, un pas important în dezvoltarea teoriei predicţiei în 
domeniul social (economic). 

176
 Aici, termenul probabil nu are accepţiunea sa din teoria probabilităţilor (adică 

nu se referă nici la probabilităţi obiective – bazate pe arhive de observaţii –, nici la 
probabilităţi subiective – bazate pe așteptări conceptibile), ci se referă la setul de 
posibilităţi „obiective” de comportament în cadrul situaţional dat (ceva asemănător cu 
„probabilităţile” avute în vedere de Ludwig Boltzmann atunci când și-a fundamentat 
mecanica sa statistică, și care erau, de fapt, …posibilităţi obiective). 

177
 Prin valori înţelegem, în general, credinţe, fie atee, fie religioase. Așadar, valorile 

nu sunt pasibile de justificare, nu comportă deliberativitate. 
178

 Chestiunea existenţei modelelor de raţionalitate la nivel social (indiferent de 
nivelul de agregare socială) este controversată. În opinia noastră, asemenea modele de 
raţionalitate nu pot exista decât la nivel metaforic, asemănător cazului conștienţei (sau 
conștiinţei) colective. 
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ele funcţionează ca filtre de angajament intențional individual 
(FAII); notăm această componentă a CS cu 𝑚𝑟; 

o istorii personale: se referă la memoria individuală (generatoare a 
idiosincraziei contingente a subiectului); notăm această componentă 
a CS cu 𝑖𝑝 (figura 23). 

 

 

Figura 23. Cadrul situaţional și geodezicele sale. 

Putem accepta următoarele relaţii între componentele CS: 
 𝐵 = (𝑉)⋃(𝐼𝐹)⋃(𝐼𝐼)⋃(𝐼𝑆) 
 𝑏 = (𝑚𝑟)⋃(𝑖𝑝) 
 𝑏 = 𝑓(𝐵), unde 𝑓 este o funcţie (un operator funcţional); această 

notaţie se referă la faptul că background-ul individual este „colorat” 
în mod specific de background-ul general în cadrul căruia funcţionează; 

 𝐵 = 𝑔(ℭ𝑏), unde cu ℭ s-a notat un operator pe care-l vom numi 
„combinare empirică”; această notaţie se referă la faptul că 
background-ul cultural general al grupului social nu este nicio 
însumare, nicio intersecţie a background-urilor subiecţilor individuali 
din acel grup social, ci un rezultat cu un mare grad de imprecizie 
analitică, generat de interferenţa funcţională, empirică, contingentă 
a acestor background-uri individuale. Am fi putut numi acest 
operator, în mod simplu, ca fiind un rezultat sinergic al coabitării 
background-urilor culturale individuale, dar ni s-a părut că o asemenea 
formulare ar fi reţinut doar ceea ce este adiţional (sinergia) faţă de 
background-urile individuale. Dorim să „capturăm” nu numai acest 
efect adiţional, ci și efectul general dat de raporturile de cauzalitate 
reciproce dintre background-urile individuale în cauză; aceasta 
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înseamnă că: 𝐵 = 𝑔(ℭ(𝑓(𝐵)), ceea ce indică imediat cauzalitatea 
iterativă, în spirală, dintre background-ul general și background-
urile individuale, adică trimite la conceptul de co-evoluţie a celor 
două categorii de background-uri (figura 24); 

 

 

Figura 24. Generarea intenţiei. 

De fapt, intenţia (în sens de intenţionalitate) se formează, în opinia 
noastră, într-o modalitate darwiniană, mijlocită de geodezicele formate de 
background-ul cultural general: 

− odată motivaţia formată în cadrul conștiinţei, în jurul ei se formează 
o serie de „povești” sau coroborări plauzibile (CP);  

− aceste CP își au originea în subconștient și sunt generate de 
background-ul cultural individual (𝑏); 

− de fapt, mai multe asemenea CP, formate în jurul unei motivaţii 
date, intră într-un fel de competiţie sui-generis, în scopul de a 
deveni dominante; 

− competiţia pentru dominanţă între CP este influenţată „gravitaţional” 
de geodezicele formate de background-ul cultural general (𝐵); 

− astfel, devine dominantă acea CP care se află, prin conţinutul 
„poveștii” pe care o poartă, cel mai aproape de geodezica (sau de 
una dintre geodezicele) furnizată/e de 𝐵; 

− așadar, căpătarea caracterului dominant de către una dintre CP 
este un proces non-conștient, guvernat de interdependenţa dintre 
𝑏 și 𝐵; 

− acest proces de selectare a CP dominante, pe geodezica cea mai 
apropiată sau mai puternică generată de 𝐵, îl putem numi un 
proces de tip darwinian de formare a intenţiei (intenţionalităţii). 

3.1.4. Conceptul de interes în comportamentul economic 

Intenţia se transformă în interes, odată cu asocierea ei cu una sau 
mai multe dintre valorile specifice subiectului în cauză. Este de presupus că 



100 

orice subiect deţine un set de valori pe care le cultivă, promovează, 
materializează sau apără în mod permanent și continuu, set conţinut în 
background-ul cultural individual (𝑏). Dacă intenţia este corelată, explicit 
sau implicit, la una sau mai multe dintre valorile din matricea axiologică a 
subiectului, vom spune că ea se transformă în interes. Așadar, interesul 
joacă rolul unei cauze finale (scop). Dacă de la motivaţie la intenţie s-a ieșit 
din conștienţă (chiar din conștiinţă) și s-a intrat în subconștient, de la 
intenţie la interes se iese din subconștient și se intră, din nou, în conștienţă 
(de fapt, în conștiinţă) (figura 25). 

 

 

Figura 25. Generarea interesului. 

3.1.5. Conceptul de decizie în comportamentul economic 

Pentru ca interesul (scopul) să se materializeze prin intermediul 

comportamentului economic asociabil, este nevoie de încă un moment, și 

anume este nevoie de decizie. Prin decizie înţelegem formalizarea interesului 

(așadar, aici avem de-a face cu cauza formală). Nu interesează aici modalitatea 

concretă, efectivă prin care se ia o decizie (prin decizie înţelegem alegerea 

între cel puţin două alternative care sunt asociate aceluiași interes),  

ci faptul că această decizie este, la un moment dat, luată. Formalizarea 

interesului se face prin intermediul raţionalizării sau justificării (modele de 

raţionalitate). 

3.1.6. Conceptul de acţiune în comportamentul economic 

Decizia este ultima verigă a procesului care a început cu manifestarea 

voinţei, dinaintea acţiunii (a manifestării comportamentului economic). 

Prin acţiune vom înţelege exteriorizarea, materializarea, obiectivarea deciziei 

luate conform mecanismului descris mai sus.  
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O schemă sinoptică generală a celor discutate mai sus poate fi 
reprezentată astfel (figura 26): 

 

 

Figura 26. Lanţul logic de la voinţă la acţiune. 

3.2. CAUZALITATE ȘI MECANISM CAUZAL  
ÎN COMPORTAMENTUL ECONOMIC 

3.2.1. Cauzalitate – o descriere logică 

În primul rând, nu vom pretinde că acest concept (cauzalitatea) este 
altceva decât o creaţie a subiectului cognitiv179, dar vom spune că el ordonează, 
într-un mod suficient pentru cunoaștere, fenomenologia accesibilă omului. 
Mai mult decât atât, această ordonare (care este una de tip diacronic) pare, 
cel puţin până acum, a fi de cea mai bună calitate180. Aceasta înseamnă că 
aplicarea sa la realitatea obiectivă (adică la experienţă) produce efecte reale 
izomorfe într-un grad acceptabil cu efectele anticipate prin gândirea a priori a 
cauzalităţii. Acest concept general al cauzalităţii este valabil și pentru 
fenomenologia economică.  

În al doilea rând, cauzalitatea trebuie văzută ca o relaţie între două 
lucruri181 (obiecte, proprietăţi, relaţii) și nu ca un atribut al unui lucru. Cele 
două lucruri între care relaţionează cauzalitatea au denumiri consacrate: 
cauză, respectiv efect. Dacă notăm cu 𝐶 unul dintre lucruri, respectiv cu 𝑅 
celălalt lucru, dacă, încă, asociem două momente de timp, 𝑡𝑖, și 𝑡𝑗, 

respectiv lui 𝐶 și lui 𝑅, așa încât vom scrie 𝐶(𝑡𝑖) pentru unul dintre cele 
două lucruri, respectiv 𝑅(𝑡𝑗) pentru celălalt lucru, unde 𝑡𝑖, respectiv 𝑡𝑗 sunt 
                                                           

179
 O Idee, în terminologia kantiană. 

180
 Prin „cea mai bună calitate” înţeleg „de cea mai mare utilitate operaţională”. 

181
 Orice lucru imaginabil intră în categoria fenomenelor, adică în categoria realităţii 

care poate fi cunoscută. 
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două momente ale timpului de ceas182, 𝑡𝑖 < 𝑡𝑗, atunci numim 𝐶(𝑡𝑖) cauză 

pentru 𝑅(𝑡𝑗), respectiv numim 𝑅(𝑡𝑗) efect al lui 𝐶(𝑡𝑖), dacă se verifică, în 

mod cumulativ, următoarele condiţii: 
1. 𝑡𝑖! 𝐿(ℰ𝑖), 𝑡𝑗! 𝐿(ℰ𝑗), și ℰ𝑗 > ℰ𝑖  

2. (𝐶, 𝑅) ∈ 𝐼𝑝
(𝑖,𝑗)

(𝐶, 𝑅) 

3. 𝐶(𝑡𝑖) →  𝑅(𝑡𝑗) 

4. �̅�(𝑡𝑗) → 𝐶̅(𝑡𝑖) 

Semnificaţia simbolurilor este următoarea: 
 !: o constantă logică cu semnificaţia „este ocurent” 
 ℰ𝑖: o măsură a nivelului de entropie din Univers 
 𝐿(ℰ𝑖): versiunea Universului care conţine un nivel de entropie ℰ𝑖 

 𝑡𝑖! 𝐿(ℰ𝑖): momentul de timp „i” apare în versiunea de Univers care 
conţine nivelul ℰ𝑖 de entropie 

 𝐼𝑝
(𝑖,𝑗)

(𝐶, 𝑅): mulţimea interacţiunilor posibile183, în intervalul temporal 

(𝑖, 𝑗), între 𝐶 și 𝑅 
 →: o constantă logică cu semnificaţia „implică” 
Cele patru condiţii trebuie citite în felul următor: 

 Condiţia I: 𝑡𝑖 se produce (apare) în versiunea de Univers cu nivel de 
entropie mai mic, iar 𝑡𝑗 se produce (apare) în versiunea de Univers 

cu nivel de entropie mai mare; conform celor spuse mai sus, rezultă că 
𝑡𝑖 este anterior lui 𝑡𝑗 (prin convenţie de limbaj, spunem că 𝑡𝑖 < 𝑡𝑗) 

 semnificația verificării Condiției I: cauza este antecedent, efectul 
este subsecvent184 

 semnificația neverificării Condiției I: efectul poate precede cauza185 

 Condiţia II: între lucrurile (obiectele, evenimentele, procesele) 𝐶 și 
𝑅 pot avea loc interacţiuni186 

                                                           
182

 Numim timp de ceas timpul (sau contorul diacronic) al cărui tact (frecvenţă) este 
independent(ă) de lucrurile cărora le sunt atașate (pe care le „măsoară”). Deși acest 
caracter absolut al timpului de ceas are multe inconveniente în domeniul economic (mai 
general, în domeniul social), pentru moment nu este util discuţiei de faţă să problematizăm 
această chestiune. 

183
 Posibilul conţine atât necesarul ontologic, cât și contigentul ontologic.  

184
 Insistăm asupra faptului că toate aceste consideraţii trebuie văzute, deocamdată, 

la nivelul subiectiv și nu trebuie proiectate neapărat asupra realităţii obiective (adică 
asupra fenomenologiei sensibile perceptibile). 

185
 Vom vedea, mai jos, că, în ceea ce privește domeniul social (economic), această 

situaţie nu numai că este posibilă, dar este majoritară. 
186

 Nu limităm în niciun fel natura acestor interacţiuni. Ele pot fi substanţiale, 
energetice, informaţionale.  
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 semnificația verificării Condiției II: cauza este o specie de interacţiune 

 semnificația neverificării Condiției II: nu este posibilă cauzarea 

 Condiţia III: manifestarea lucrului 𝐶 la momentul 𝑡𝑖 cauzează187 

manifestarea lucrului 𝑅 la momentul 𝑡𝑗 

 semnificația verificării Condiției III: este imposibil ca manifestarea 

lucrului 𝐶 la momentul 𝑡𝑖 să nu determine manifestarea lucrului 𝑅 

la momentul 𝑡𝑗 

 semnificația neverificării Condiției III: 𝐶(𝑡𝑖) nu este cauză pentru 

𝑅(𝑡𝑗), deși între 𝐶 și 𝑅 pot exista interacţiuni (de exemplu, de 

natură non-cauzală) 

 Condiţia IV: ne-manifestarea lucrului 𝑅 la momentul 𝑡𝑗 „cauzează”188 

ne-manifestarea lucrului 𝐶 la momentul 𝑡𝑖 (sau, altfel spus, dacă nu se 

manifestă lucrul 𝑅 la momentul 𝑡𝑗, asta implică logic ne-manifestarea 

lucrului 𝐶 la momentul 𝑡𝑖) 

 semnificația verificării Condiției IV: nu există o altă cauză 𝐶′(𝑡𝑖), cu 

(𝐶′(𝑡𝑖) ≠ 𝐶(𝑡𝑖)) pentru 𝑅(𝑡𝑗) 

 semnificația neverificării Condiției IV: există, posibil, o altă cauză 

𝐶′(𝑡𝑖), cu (𝐶′(𝑡𝑖) ≠ 𝐶(𝑡𝑖)) pentru 𝑅(𝑡𝑗), adică 𝐶(𝑡𝑖)nu este cauză 

pentru 𝑅(𝑡𝑗) 

3.2.2. Cauzalitate în comportamentul economic 

Într-un sens „non-logic”, prin cauzalitate, în general, se înţelege o 

inteligibilitate a trecerii de la o stare a lumii la alta. Dacă sfera de interes  

se limitează, de exemplu, la un sistem real oarecare, atunci cauzalitate 

înseamnă inteligibilitate a trecerii sistemului de la o stare la alta 

(păstrându-și identitatea) sau, mai general, inteligibilitate a schimbării 

sistemului (cu alterarea identităţii). Nu este necesar să se dezvolte mai 

                                                           
187

 Semnificaţia termenului „cauzează” este aceea de necesitate logică. Dacă 

necesitatea logică se suprapune peste cea ontologică, nu constituie, deocamdată, o 

problemă asupra căreia să reflectăm. Vom vedea, ulterior, că regăsirea cauzalităţii ontologice 

înseamnă confirmarea ipotezei testate, iar neregăsirea ei înseamnă infirmarea ipotezei 

testate (în general, acesta a fost raţionamentul prin care Karl Popper a introdus criteriul 

de adevăr știinţific bazat pe falsificabilitate). 
188

 Această „cauzare” are, aici, doar o valoare metaforică: dacă ocurenţa generează 

ocurenţa, atunci non-ocurenţa „ca și cum” generează non-ocurenţa. 
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mult ideea de inteligibilitate, deoarece ea trebuie înţeleasă în sensul său 

comun (din limbajul civil). Așa cum se știe, există patru „vehicule” care fac 

vizibilă această inteligibilitate a tranziţiei (dacă se păstrează identitatea), 

respectiv a schimbării (dacă identitatea este alterată): a) inteligibilitatea 

materială (causa materialis); b) inteligibilitatea formală (causa formalis); 

c) inteligibilitatea eficace sau eficientă (causa eficiens); d) inteligibilitatea 

finală sau scopul (causa finalis). Dacă primele trei cazuri de cauzalitate 

sunt comune oricărui domeniu al realului, cel de-al patrulea caz este 

specific domeniului social (mai general, domeniilor realului în care există 

subiecţi culturali). Primele trei cazuri de cauzalitate formează cauzalitatea 

eutaxiologică, iar cel de-al patrulea formează cauzalitatea teleologică.  

Trebuie menţionate câteva aspecte ale cauzalităţii în comportamentul 

economic: 

 spre deosebire de domeniul natural189, unde acţionează necesitatea, 

în domeniul economic (mai general, în domeniul social) avem un 

mix sui generis de necesitate și contingent190. Mai mult decât atât, 

putem avea secvenţe de necesitate întrerupte de contingenţă (vom 

numi această situaţie drept contingenţă intra-necesitate) sau secvenţe 

de contingenţă întrerupte de necesitate (vom numi această situaţie 

drept necesitate intra-contingentă) (figura 27); 

 

 

Figura 27. Trecerea reciprocă a necesităţii în contingenţă. 

 ca urmare a teleologiei implicate în cauzalitatea comportamentului 

economic, vom accepta că, în general, în domeniul economic, cauza 

este succesoarea efectului și nu antecesoarea sa. Forţând, oarecum, 

limbajul, am putea chiar spune că, în domeniul economic, viitorul, și 

                                                           
189

 Prin domeniu natural înţelegem segmentul de realitate obiectivă în care nu 

există subiecţi (nici culturali, nici non-culturali).  
190

 Din punct de vedere logic, reamintim că prin contingent se înţelege posibilul 

non-necesar.  
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nu trecutul, este cel care determină prezentul, printr-un gen de 

feed-forward permanent191; 

 așa cum s-a arătat în paragraful anterior, comportamentul economic 
este cauzat, în ultimă instanţă, de intenţie (în sensul de intenţionalitate, 
adică de concentrare a atenţiei, cu tot ceea ce implică aceasta, 
asupra unui obiect real, fie obiectiv, fie subiectiv), care, la rândul 
său, este selectată pe baze „competitive”, la nivelul subconștientului 
care are drept fundal cadrul situaţional cu geodezicele aferente; 

 așadar, cauzalitatea în comportamentul economic are o dublă 
determinare: a) o determinare conștientă (intenţia care, apoi, prin 
intermediul interesului, devine decizie pentru obiectivarea ei ca 
act – acţiune sau abţinere, după caz) care, într-un mod integrator, 
ar trebui numită determinare teleologică, adică bazată pe scop192; 
b) o determinare subconștientă (procesul de transformare a motivaţiei 
în intenţie). 

3.2.3. Mecanism cauzal în comportamentul economic 

Într-un sens riguros, cauzalitatea implică identificarea și, eventual, 
formularea verbală, propoziţională, a cauzei unui comportament economic 
dat (în mod descriptiv, dacă identificarea se produce ex post, respectiv în mod 
prescriptiv, dacă identificarea se produce ex ante). A identifica o cauză 
înseamnă, de fapt, a identifica cauza primară sau de ultimă instanţă. Ori de 
câte ori această cauză primară nu poate fi identificată sau, după caz, 
identificarea ei nu este relevantă (fie din motive știinţifice, fie din motive 
praxiologice), căutarea cauzei va merge până la o „distanţă” de efect care să 
satisfacă obiectivele urmărite. Vom spune că identificarea unei cauze (sau 
mersul „înapoi” până la o astfel de cauză) care nu este primară193 se numește 
                                                           

191
 Precizăm, totuși, că feed-forward are mai degrabă semnificaţia unei așteptări 

(sau a unei anticipări: diferenţa dintre așteptare și anticipare este că așteptarea este o 
dezirabilitate pur subiectivă, în timp ce anticiparea este rezultatul unui calcul bazat, de 
regulă, pe modele de raţionalitate, deci, într-un sens, pe necesitate, dar pe o necesitate de 
tip inferenţial, logic). 

192
 Vezi nota de subsol 33. 

193
 O problemă dificilă care apare aici, dar asupra căreia nu vom face niciun fel de 

dezvoltări, este: cum știm că am ajuns sau nu la cauza primară? Deși, din punct de vedere 

logic, întrebarea este extrem de dificilă, din punct de vedere praxiologic ar putea fi 

construite, totuși, criterii și proceduri de decizie în materie, chiar dacă vor avea, de regulă, 

un caracter ad hoc. 
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identificarea unui mecanism cauzal. O descriere sugestivă a distincţiei dintre 
cauză și mecanism cauzal este propusă mai jos (figura 28). 

 

 

Figura 28. Distincţia cauză – mecanism cauzal. 

Așadar, în domeniul social (economic) nu avem propriu-zis explicaţii, 
adică descrieri verbale, propoziţionale, ale cauzei primare, ci doar mecanisme 

explicative sau, cum am dori să propunem ca denumire mai adecvată, doar 

protocoale explicative. Ca urmare a simetriei dintre explicaţie și predicţie, ar 
trebui să acceptăm că în domeniul social (economic) nu avem propriu-zis 

predicţii194, ci doar protocoale predictive. Din fericire, din punct de vedere 
praxiologic, nici nu avem nevoie de mai mult decât de asemenea protocoale 

predictive, adică de mai mult de a sesiza și modela corelaţii195.  

3.2.4. Cauză și condiţie în comportamentul economic 

Pentru a ajunge la conceptul de condiţie în comportamentul economic, 

vom introduce conceptul de cauzalitate multiplă. Fie o mulţime de lucruri, 
                                                           

194
 Sunt autori care fac distincţii terminologice între predicţie și prognoză, în sensul 

că predicţia ar fi o descriere non-condiţională a unei stări viitoare a unui fenomen, în timp 

ce prognoza ar fi o descriere condiţională a unei asemenea stări viitoare. În opinia noastră, 

prognoza, așa cum tocmai a fost definită, este echivalentă cu scenariul (scenariul este o 

descriere condiţională a unei stări viitoare a unui fenomen). Ca urmare, propunem ca 

predicţie și prognoză să fie considerate echivalente din punct de vedere semantic (adică, 

sub raportul denotatului sau al referinţei). 
195

 Vom reveni la conceptul de corelaţie într-un paragraf următor. 
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denumită cauză multiplă la momentul 𝑡𝑖, notată: 𝒞(𝑡𝑖) = {𝐶1(𝑡𝑖), 𝐶
2(𝑡𝑖),

… , 𝐶𝑛(𝑡𝑖}. Pentru a spune că 𝑅(𝑡𝑗) este efect al cauzei multiple 𝒞(𝑡𝑖), 

trebuie verificate, cumulativ, următoarele condiţii: 
I’: 𝑡𝑖! 𝐿(ℰ𝑖), 𝑡𝑗! 𝐿(ℰ𝑗) așa încât ℰ𝑗 > ℰ𝑖  

II’:(𝐶𝑘, 𝑅) ∈ 𝐼𝑝
(𝑖,𝑗)

(𝐶𝑘, 𝑅), pentru 𝑘 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ 

III’: (𝐶1(𝑡𝑖)⋀𝐶
2(𝑡𝑖)⋀…⋀𝐶

𝑛(𝑡𝑖)) →  𝑅(𝑡𝑗) 

IV’: (𝐶𝑘, 𝐶𝑞) ∉ 𝐼𝑝
(𝑖,𝑗)

(𝐶𝑘, 𝐶𝑞)196, pentru 𝑘 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅, 𝑞 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ și 𝑘 ≠ 𝑞197 

V’: �̅�(𝑡𝑗) → (𝐶̅1(𝑡𝑖)⋁�̅�
2(𝑡𝑖)⋁…⋁𝐶̅

𝑛(𝑡𝑖)) 

Se consideră, în general, că actualizarea198 unei interacţiuni cauzale 

depinde, la rândul său, de verificarea unor condiţii. Noţiunea de condiţie 

este de o maximă vaguitate, dar opinia noastră este că, folosind conceptul 
de cauzalitate multiplă, lucrurile se clarifică destul de ușor. Dacă se produce 

cauza și nu apare efectul, am arătat că ne aflăm în cazul unei cauze false. 
Dacă avem o cauză autentică199 care se produce și efectul nu se produce, 

înseamnă că suntem în situaţia unei cauzalităţi multiple, iar una dintre cauzele 

din 𝒞(𝑡𝑖) nu s-a produs (manifestat). De fapt, faimoasa condiţie care nu a 

…facilitat producerea efectului nu este altceva decât una dintre cauzale din 

𝒞(𝑡𝑖) care nu s-a actualizat (vezi condiţia V’). Introducem aici conceptul 

(ficţiunea euristică) de bazin efector, notat cu ℬ𝑖
𝐸(𝑅𝑗) și definit ca mulţimea 

de cauze posibile pentru un efect dat. Nu este necesar să admitem că 
bazinul efector este epuizat de cauzele (simple sau multiple) asociate cu un 

efect dat, deoarece este cu totul admisibil să considerăm că există cauze 

(simple sau multiple) care au potenţialul de a produce efectul dat, dar care nu 
se actualizează (un exemplu din economie ar putea fi următorul: creșterea 

                                                           
196

 Aceasta este o condiţie de independenţă a cauzelor individuale ale efectului, 
unele faţă de altele în cadrul cauzei multiple. 

197
 Pentru 𝑘 = 𝑞 se pune problema ca un lucru să fie propria sa cauză. Această 

problemă are sens doar pentru Divinitate, întrucât pentru orice lucru non-divin, o auto-
cauzare nu se poate produce instantaneu (din moment ce viteza de transmitere a oricărei 
interacţiuni este limitată de viteza luminii în vid), deci 𝑡𝑗 > 𝑡𝑖, deci se revine la relaţia de 

cauzalitate clasică, întrucât 𝐶(𝑡𝑖) ≢ 𝐶(𝑡𝑗), iar 𝐶(𝑡𝑗) ≡ 𝑅(𝑡𝑗), deoarece cele două ipostaze 

ale lui 𝐶 aparţin la două versiuni diferite ale Universului, versiuni generate de diferenţa de 
entropie. 

198
 Aici, noţiunea „actualizare”, ca derivare din termenul „actual”, are semnificaţia 

aristoteliană, de manifestare efectivă a unei potenţialităţi. 
199

 Aici apare o anumită circularitate, deoarece cauza nu este autentică sau nu, ea 
devine autentică sau nu în funcţie de producerea sau nu a efectului. Pentru moment, vom 
accepta această licenţă de raţionament. 



108 

economisirii poate fi generată fie de creșterea venitului nominal curent, fie 

de formarea de anticipaţii negative cu privire la inflaţie, dar economisirea 

se produce la actualizarea oricăreia dintre cele două cauze potenţiale. 
Cealaltă cauză nu se actualizează, dar ambele cauze menţionate fac parte 

din bazinul efector). Ca urmare, în cazul bazinului efector, pentru cauza 

simplă, condiţia III’ devine III’bis: (𝐶1(𝑡𝑖)⋁𝐶
2(𝑡𝑖)⋁…⋁𝐶

𝑛(𝑡𝑖)) →  𝑅(𝑡𝑗) sau, 

după caz, apelând la cauzalitatea multiplă, (𝒞1(𝑡𝑖)⋁𝒞
2(𝑡𝑖) ⋁ …⋁𝒞

𝑛(𝑡𝑖)) →

 𝑅(𝑡𝑗), ceea ce înseamnă că bazinul efector este o disjuncţie de conjuncţii 

de cauze200. S-ar putea ridica următoarea obiecţie: condiţia este acea cauză 

care este iniţiată de producerea unei alte cauze, așa încât neactualizarea 
acelei condiţii împiedică apariţia efectului. Este evident că această obiecţie 

ar fi superfluă, deoarece fie (a) avem un lanţ cauzal distinct (în care un 

efect al unei cauze devine cauză pentru un alt efect), deci nimic nou, fie (b) 
avem o ratare a unei cauze multiple, și anume verificarea condiţiei III’. 

Cu aceasta, considerăm că problema condiţiei în chestiunea interacţiunii 

cauzale în ceea ce privește comportamentul economic este o falsă problemă. 

3.2.5. Cauză și corelaţie în comportamentul economic 

Cauzalitatea este, așa cum rezultă din cele deja expuse, o specie a 
genului numit interacţiune. Interacţiunea poate fi și de tip non-cauzal (de 

exemplu, toate interacţiunile funcţionale sau cele structurale sunt interacţiuni 

de tip non-cauzal201). Vom discuta, în continuare, conceptul de corelaţie. 
În opinia noastră, corelaţia trebuie considerată tot o specie de 

interacţiune. Dar ce fel de interacţiune? Care sunt diferenţele specifice faţă 

de gen? În acest context facem următoarele consideraţii: 
                                                           

200
 Dacă această disjuncţie este și exclusivă, depinde de stadiul cunoașterii în 

materie. 
201

 Se poate, probabil, obiecta împotriva considerării relaţiilor structurale (relaţii de 

coexistenţă, de tip sincronic) ca fiind de natura interacţiunilor. În opinia noastră, nicio 

structură nu poate exista dacă nu acceptăm faptul (desigur, ca pe o ficţiune euristică) că 
între componentele acelei structuri există un soi de „comunicare” sui generis care face ca 

acele componente să-și menţină poziţiile sau funcţiunile acomodate unele altora pe o 

durată suficientă de timp ca să fie observate de subiectul cognitiv ca formând o identitate 

diacronică (probabil o definiţie abreviată a structurii ar putea fi aceea de sincronie cu 

identitate diacronică). Numim această „comunicare” (care este un concept mai general 

decât cel de interacţiune) cu termenul de interacţiune structurală (care este, deci, o altă 

specie de interacţiune, pe lângă cea de interacţiune cauzală, discutată până acum). 
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a. corelaţia nu presupune o interacţiune de tip cauzal, ci una de tip 
structural. O interacţiune de tip structural este o simplă coexistenţă 
care are următoarele atribute: 

 prezintă o configuraţie structurală, un sistem de raporturi202 între 
parametrii observaţi ai celor două203 lucruri luate în analiză; 

 configuraţia structurală prezintă o persistenţă în timp semnificativă204 
pentru subiectul cognitiv (desigur, scara de timp este extrem de 
variabilă: în mecanica cuantică putem avea durate Plank, în 
domeniul economic putem avea trimestre, în domeniul geologic 
putem avea milioane de ani, în domeniul cosmologic putem avea 
miliarde de ani); 

b. corelaţia nu implică neapărat două lucruri205 de același gen: 
trebuie, însă, ca cele două lucruri corelate să fie neutre cauzal unul 
faţă de altul, deci fie ambele sunt cauze (pentru nu contează ce 
efecte), fie ambele sunt efecte (din nu contează ce cauze). 

În primul rând, vom comenta conceptul de configuraţie structurală, 
utilizat mai sus. O configuraţie structurală este o imagine îngheţată a 
sistemului de raporturi dintre cele două lucruri, deși pot exista mai multe 
sisteme de raporturi care pot fi luate în considerare, pe rând sau simultan, 
atât în funcţie de interesul cognitiv (sau praxiologic) al subiectului, cât și în 
funcţie de competenţa cognitivă sau practică a acestuia. Aceasta înseamnă 
că cele două lucruri stau, pur și simplu, în acele raporturi unul faţă de 
celălalt, fără a exista nicio comunicare între ele, de nicio natură206. Desigur, 
în timp, după depășirea pragului de semnificaţie menţionat mai sus, putem 
avea alterări ale configuraţiei structurale, dar, pe noul interval în care încă 
nu s-a atins pragul temporal de semnificaţie, aceasta este din nou stabilă, 
                                                           

202
 Nu contează natura acestor raporturi: ele pot fi spaţiale (configuraţii geometrice, 

de exemplu de tip fractal), numerice (aceleași perechi de valori cantitative), cinematice 
(aceleași viteze sau acceleraţii ale variaţiei în timp) etc. 

203
 Considerarea corelaţiei între două lucruri este făcută din considerente 

metodologice, întrucât conceptul de corelaţie multiplă este deja bine fundamentat în 
statistica matematică (și utilizată cu entuziasm de econometricieni). 

204
 Pragul de semnificaţie al persistenţei în timp depinde atât de domeniul vizat, cât 

și de interesul cognitiv. 
205

 Vom discuta și corelaţia multiplă, dar cazul generic este corelaţia biplă (corelaţia 
dintre două lucruri), corelaţia multiplă constituind o simplă extensie a corelaţiei biple 
(exact în același mod în care matematica extinde spaţiul sensibil cu trei dimensiuni în 
spaţiul suprasensibil cu „n” dimensiuni). 

206
 Cu excepţia acelei comunicări fictive acceptate anterior. Nu putem rata ocazia să 

remarcăm entuziasmul cu care atâţia cunoscători ai statisticii matematice și ai econometriei 
confundă corelaţia cu cauzalitatea (vom vedea că sunt și cercetători care confundă 
corelaţia cu contagiunea, ceea ce înseamnă că imaginaţia este, într-adevăr, nelimitată). 
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îngheţată. Este, cumva vorba, despre o inerţie structurală. Pe baza celor de 
mai sus, vom numi corelaţia cu termenul de coexistență moartă207. 

În al doilea rând, trebuie accentuat faptul, evocat anterior, că 

corelaţia are o puternică trăsătură de stabilitate. Explicaţia constă în faptul 
că stabilitatea corelaţiei este nu de ordinul 1 (cum este, de exemplu, relaţia 

directă cauză–efect, adică având caracterul relativ constant al generării 

aceluiași efect, cu aceiași parametri descriptivi, de către aceeași cauză, cu 
aceiași parametri descriptivi), ci de ordinul 2 (raporturi structurale între 

cauze sau, după caz, între efecte208). 

În al treilea rând, trebuie eliminată, din conceptul de corelaţie, orice 
conotaţie procesuală. Corelaţia nu este generată de ceva, ea se întâmplă, 
pur și simplu. Corelaţia este constatată, ca o trăsătură a versiunii 𝐿(ℰ𝑗) a 

Universului, și ea nu are nevoie de explicaţie209.  
Sub aspect formal, corelaţia dintre două lucruri, 𝐴(𝑡𝑖), respectiv 

𝐵(𝑡𝑖), unde setul de parametri descriptivi ai lucrului A este 𝑃𝐴
𝑡𝑖 =

(𝑎1
𝑡𝑖 , 𝑎2

𝑡𝑖 , … , 𝑎𝑛𝐴
𝑡𝑖 ), iar setul de parametri descriptivi ai lucrului B este 

𝑃𝐵
𝑡𝑖 = (𝑏1

𝑡𝑖 , 𝑏2
𝑡𝑖 , … , 𝑏𝑛𝐵

𝑡𝑖 ) poate lua un număr nedefinit de configuraţii 

structurale (de coexistenţe moarte), în funcţie de interesul de cunoaștere 
sau de cel praxiologic. De exemplu, dacă interesul este concentrat pe 

coeficientul de intensitate 𝑐𝑘
𝑡𝑖 = 𝑎𝑘

𝑡𝑖 ∕ 𝑏𝑘
𝑡𝑖 , atunci va rezulta următoarea 

corelaţie: [𝐴𝐵]𝑡𝑖
𝑎/𝑏

= (𝑐1
𝑡𝑖 , 𝑐2

𝑡𝑖 , … , 𝑐𝑓
𝑡𝑖), unde 𝑓 = 𝑚𝑖𝑛(𝑛𝐴, 𝑛𝐵). 

Dar dacă corelaţia este doar ceea ce se întâmplă, fără nicio bază 

comprehensibilă, dacă corelaţia doar există și este constatată ca atare de 

subiectul cognitiv sau de cel acţional (praxiologic), atunci care este semnificaţia 

                                                           
207

 Termenul propus se justifică prin faptul că intervalul de timp în care un sistem își 

menţine structura, în ciuda impulsurilor perturbatoare din mediu, se numește timp mort 

(vezi și lucrarea autorului, Rebuilding Economics. A Logical, Epistemological and 

Methodological Approach, Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, Germany, 2012, 

pag. 467) 
208

 Economiștii sunt familiarizaţi cu o asemenea ordine succesivă de stabilitate 

relativă: rata de creștere are o mai mare stabilitate decât diferenţa absolută a unei 

variabile economice, după cum o mărime marginală poate avea o stabilitate mai mare 

decât creșterea relativă etc. (statistica matematică operează în mod curent cu asemenea 

concepte, mai ales în rezolvarea unor probleme de staţionaritate, de asemenea 

matematica discretă). 
209

 Explicaţia, așa cum am mai menţionat, reprezintă descrierea unei cauzalităţi (a 

unei relaţii cauzale), inclusiv în manieră pur logică, inferenţială de tip deductiv (există și 

inferenţă inductivă), adică așa-numita explicaţie prin legi de acoperire. 
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ei pentru cunoaștere sau pentru acţiune? Considerăm că, în legătură cu 

această întrebare legitimă, pot fi făcute următoarele comentarii: 
a. în domeniul social (respectiv în specia de social care este domeniul 

economic), predicţia bazată pe relaţia cauzală este compromisă din 
mai multe perspective: 1) imposibilitatea păstrării invariabilităţii 
condiţiilor iniţiale, ca urmare a prezenţei subiectului în procesul 
economic – indiscernabilitatea210 subiect–obiect în procesul 
economic; 2) vaguitatea conceptului de adevăr al propoziţiilor 
economice (predicţia trebuind să fie exprimată propoziţional, ca un 
enunţ asertoric) – se pare că nici măcar substituirea veridicităţii de 
tip corespondenţă cu verosimilitatea de tip hermeneutic nu este 
suficientă, trebuind să se meargă mult mai departe, poate la 
noţiunea de acceptabilitate, deci la construirea unei punţi directe 
între teleologia cauzală și evaluarea axiologică a efectului scontat;  
3) prezenţa copleșitoare a cauzalităţii multiple, respectiv a 
efectului multiplu, care face extrem de dificilă decelarea analitică a 
relaţiilor de cauzalitate care să fie recuperate în formularea 
predicţiei individuale (cauză simplă – efect simplu); 

b. prezenţa necesităţii intra-contingente; această combinaţie de necesar 
și contingent în declanșarea și consumarea actului economic complică 
foarte mult relaţia de cauzalitate și, în consecinţă, posibilitatea 
explicaţiei/predicţiei în materia comportamentului economic. 

3.3. INSTITUȚIILE ȘI COMPORTAMENTUL ECONOMIC 

3.3.1. Conceptul de instituţie 

Una dintre direcţiile de cercetare care au intuit faptul că, în domeniul 
economic (mai general, în domeniul social) cauzalitatea este mult mai 
complicată decât în domeniul natural a fost așa-numitul instituţionalism.  
În principiu, prin instituţionalism vom înţelege acea concepţie privind 
comportamentul uman în care se acceptă o determinare de un fel specific. 
Vom face câteva precizări: 
                                                           

210
 Vezi o analiză extinsă asupra acestei indiscernabilităţi în Emil Dinga, Studii de 

Economie. Contribuții de analiză logică, epistemologică și metodologică, Editura Economică, 
București, 2009, p. 389-414. Studiul în cauză este reluat în Emil Dinga, Rebuilding 
Economics. A Logical, Epistemological and Methodological Approach, Lambert Academic 
Publishing, Saarbrucken, Germany, 2012, pag. 403-428). 
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a. un prim tip de determinare (deci o primă presiune cauzală) este 

oferit de necesitate. Necesitatea este, la rândul său, generată (sau 

„asigurată”) de existenţa sau acceptarea unor legităţi universale211 
(sau, cel puţin, generale în colţul nostru de Univers). Această 

determinare o vom numi determinare obiectivă absolută sau, mai 
bine, determinare obiectivă; 

b. un al doilea tip de determinare este oferit de contingenţă. Contingenţa 

se bazează pe liberul arbitru, care se bazează, la rândul său, pe 
prezenţa subiectului cultural, ceea ce duce, în final, la teleologie. 

Această determinare o vom numi determinare subiectivă absolută212 

sau, mai bine, determinare subiectivă; 
c. un al treilea tip de determinare este oferit de instituţii. În sensul cel 

mai general, o instituţie reprezintă un dispozitiv cultural care leagă 
subiectivitatea de obiectivitate într-un sens neprecizat. Fiind un 

dispozitiv cultural, instituţia este creată de subiect, prin valorificarea 

experienţei sale de interacţiune cu obiectul. Odată creată, instituţia 
devine opozabilă subiectului creator, de aceea vom numi această 

determinare cu expresia determinare obiectivată213. În figura 29  

se prezintă un sinoptic relativ la conceptul de determinare 
obiectivată. 

                                                           
211

 Ignorăm aici dificila chestiune a întemeierii acestor legi sau legităţi universale 

(sau chiar generale). După cum se știe, începând cu David Hume, s-a arătat că, din punct 

de vedere logic, asemenea întemeieri sunt imposibile, deși, din punct de vedere 

psihologic, ele sunt acceptate. Într-adevăr, pe cale inductivă nu pot fi inferate legi 

universale, iar pe cale deductivă nu este posibilă verificarea lor (ci, așa cum spune Karl 

Popper, doar coroborarea lor provizorie). 
212

 Aici, termenul de absolut pare puţin forţat, având în vedere faptul că 

subiectivitatea nu este complet autonomă în raport cu obiectivitatea (NB: mecanica 

cuantică sugerează chiar că nici obiectivitatea nu este absolută, vezi consideraţiile legate 

de superpoziţia liniară din ecuaţia lui Erwin Schrödinger). Deși psihologia cognitivă și, mai 

ales, așa-numita filosofie a minţii sugerează că subiectivitatea este un rezultat al 

„colaborării” dintre subiect și obiect, vom considera, pentru a simplifica argumentaţia (și a 

o face mai …simetrică), odată cu John Searle, că subiectivitatea (pe care o limităm, aici, la 

componenta conștientă) deţine o autonomie suficient de ridicată pentru a constitui o 

determinare distinctă în comportamentul uman. 
213

 Este de remarcat faptul interesant că această clasificare, pe care propunem în 

materia determinării comportamentului uman, pare să urmeze, în mod simetric, sugestia 

lui Karl Popper privind cele trei lumi: astfel, lumea 1 popperiană ar corespunde 

determinării obiective absolute, a doua lume popperiană ar corespunde determinării 

subiective absolute, iar a treia lume popperiană ar corespunde determinării obiectivate. 
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Figura 29. Cele trei lumi și ideea de determinare obiectivată. 

Pe baza acestei tipologii generale a cauzalităţii în comportamentul 
uman, vom face câteva consideraţii relative la conceptul de instituţie: 

În primul rând, așadar, conceptul de instituţie va fi „ancorat” în 
conceptul de determinare cauzală pe care l-am numit determinare obiectivată. 
Întrucât această lume (lumea a treia a lui Popper) este nu numai extrem de 
populată astăzi, dar are cea mai mare rată de creștere dintre cele trei lumi 
menţionate, va trebui să încercăm o clasificare a populaţiei respective, dar 
vom proceda la această operaţiune mai târziu. 

În al doilea rând, va trebui să spunem că instituţiile ca realitate 
obiectivată (să le numim instituţii obiectivate – IO), deși sunt cele mai 
puternice instituţii (deoarece sunt însoţite de sancţiuni certe214 pentru 
cazul non-conformării la dispoziţiile prescrise) nu sunt singurele instituţii: 
seturile de motivaţii ale subiecţilor constituie instituţii sui generis care 
influenţează comportamentul215. Aici găsim bine-cunoscuta distincţie între 
instituţii legitime sau instituţii ne-obiectivate – InO (cele care emană din 
subiectivitatea subiectului) și instituţii legale sau instituţii obiectivate (cele 
care emană de la alţi subiecţi, dar privesc subiectul în cauză216); nu insistăm 

                                                           
214

 În sensul că sunt precizate în mod explicit în dispozitivul instituţiei (normei) în 
cauză. 

215
 În studiile de sociologie aplicată s-a încetăţenit, pentru acest referent, termenul 

de habitus (vezi, de exemplu, Pierre Bourdieu). De altfel, conceptul nostru de cadru 
situațional este foarte apropiat, din punct de vedere semantic, de conceptul de habitus. 

216
 Aici rezidă explicaţia, menţionată anterior (când s-a discutat problema celor trei 

tipuri de determinări cauzale), a faptului că determinarea subiectivă este generată, într-o 
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aici asupra procesului de legitimare sau de de-legitimare a unor instituţii 
legale, vom relua subiectul în alt punct al studiului; 

În al treilea rând, instituţiile se conformează unui mecanism lamarkian 
(non-darwinist, așadar) din punctul de vedere al transmiterii modelelor  
de comportament statuate de instituţiile respective: aceasta înseamnă: 
a) instrumentalizarea instituţiei generează comportamentele legitime 
intenţionate, în mod legal, de acele instituţii217; b) comportamentele generate 
de instrumentalizarea instituţiei se transmit atât intra-generaţional, cât și 
inter-generaţional. 

3.3.2. Asupra tipologiei instituţiilor în procesul economic 

Elaborarea unei tipologii a instituţiilor care acţionează în domeniul 
economic218 nu poate fi făcută pe baze observaţionale (care, de altfel, ar 
implica ciudata cunoaștere pe baze inductive), ci exclusiv pe baze logice. 
Este ceea ce vom întreprinde și noi în acest paragraf, adică, de fapt, nu vom 
propune o tipologie propriu-zisă a instituţiilor economice (sau a instituţiilor 
chemate să „guverneze” procesul economic generic), ci, așa cum pare mai 
productiv, un set minimal de criterii care ar putea stabili clasele de instituţii 
din procesul economic generic.  

Înainte de asta, avem nevoie de un set de criterii (să le numim criterii 
master) care să genereze setul de criterii menţionat. 

Considerăm că următoarele trei criterii master pot fi reţinute în 
context: 

(a) criteriul-master funcţional: criteriul care va genera criteriile de 
clasificare a instituţiilor economice pe baza rolului și funcţiilor în 
funcţionarea specifică a procesului economic 

(b) criteriul-master evaluativ: criteriul care va genera criteriile de 
clasificare a instituţiilor economice pe baza rolului și funcţiilor lor 
în evaluarea și controlul funcţionării instituţiilor economice în 
conformitate cu scopul lor (socialmente acceptat sau acceptabil) 

                                                                                                                                                    
oarecare măsură, de inter-acţiunea dintre subiect și obiect (desigur, obiect poate fi și un 
alt subiect). 

217
 Spre deosebire de mecanismul darwinist, în care, am putea spune, „accidentele 

de comportament” generează indicii despre instituţiile adecvate. 
218

 Nu interesează, deocamdată (deși vom reveni mai jos asupra acestei chestiuni), 
dacă originea lor este chiar domeniul economic (prin formalizarea în norme a unor 
comportamente economice observate sau potenţiale) sau alte domenii (etica, psihologia 
socială, politica etc.) 
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(c) criteriul-master generativ: criteriul care va genera criteriile de 
clasificare a instituţiilor economice pe baza rolului și funcţiilor în 
progresul219 instituţional în domeniul economic. 

 

(a) după criteriul-master funcțional considerăm că următoarele criterii 
de clasificare a instituţiilor economice ar putea fi utile: 

 a.1 criteriul forței de impunere:  
− instituţii economice imperative (ex.: instituţii de tip fiscal): instituţiile 

în cauză sunt obligatorii (norme de obligaţie) 
− instituţii economice persuasive (ex.: instituţii de tip monetar): 

instituţiile în cauză sunt ne-obligatorii (norme permisive) 

 a.2. criteriul formal: 
− instituţii economice codificate sau formale (ex.: codul fiscal): instituţiile 

în cauză sunt explicit introduse 
− instituţii economice necodificate sau informale (ex.: tradiţia respectării 

contractelor): instituţiile în cauză sunt implicit introduse 

 a.3. criteriul metodologic 
− instituţii economice primare (ex.: legi economice): reglementează 

cadrul primar al comportamentului economic – legislaţie primară 
− instituţii economice secundare (ex.: metodologii de aplicare a 

legislaţiei primare): reglementează modul în care legislaţia primară 
trebuie aplicată 

− instituţii economice terţiare (ex.: instrumente, indicatori etc.): 
reglementează aspectele tehnologice și, deseori, practice ale aplicării 
legislaţiei primare 

(b) după criteriul-master evaluativ considerăm că următoarele criterii 
de clasificare a instituţiilor economice ar putea fi utile:  

 b.1. criteriul temporal 
− instituţii economice ex ante (ex.: controlul financiar preventiv, 

studiile de fezabilitate): asigură evaluarea fenomenelor economice 
înainte ca ele să se producă (sau înainte să fie create, în mod 
deliberat, condiţiile suficiente de producere a lor) 

                                                           
219

 Conceptul de progres este extrem de problematic, deoarece pare să implice valori 
care constituie direcţii evolutive preferenţiale și care, astfel, certifică progresul. Pentru a 
depăși această condiţionare (care ar trimite consideraţiile noastre în zona culturii și chiar a 
metafizicii), prin progres instituţional vom înţelege creșterea eficienţei procesului economic 
care poate fi pusă pe seama structurii instituţionale a societăţii (sau a variaţiei acestei 
structuri). Acest mod de a înţelege progresul instituţional pare a rezolva și problema dificilă a 
raportului optim dintre reglementare și de-reglementare în societăţile moderne. 
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− instituţii economice ex post (ex.: auditul, intern sau extern, financiar 
sau public): asigură evaluarea fenomenelor economice după ce 
acestea s-au produs 

 b.2. criteriul performativ 
− instituţii economice care evaluează conformitatea220 comportamentelor 

(ex.: auditul financiar) 
− instituţii economice care evaluează oportunitatea comportamentelor 

(ex.: auditul performanţei)  
(c) după criteriul-master generativ considerăm că următoarele criterii 

de clasificare a instituţiilor economice ar putea fi utile: 

 c.1. criteriul efectului 
− instituţii economice generate de scopuri primare (instituţii care 

sunt edictate pentru prima oară) 
− instituţii economice generate de scopuri secundare (instituţii care 

sunt edictate în marja unor efecte ale instituţiilor generate de 
scopuri primare221) 

 c.2. criteriul cauzei 
− instituţii economice care sunt generate de apariţia unor probleme 

noi în procesul economic 
− instituţii economice care sunt generate de non-conformarea (totală 

sau parţială) la instituţiile generate de apariţia problemelor noi. 

3.3.3. Geneza instituţiilor în comportamentul economic 

Geneza instituţiilor care „guvernează” comportamentul economic se află, 
pe de o parte, în marja conceptului de eficacitate a acestui comportament, iar 
pe de altă parte, în marja conceptului de libertate asociată comportamentului 
economic. Eficacitatea și libertatea nu sunt complet incompatibile și nici 
complet complementare, existând atât zone de compatibilitate funcţională, 
cât și zone de inconsistenţă funcţională. 

Din perspectiva compatibilităţii funcţionale trebuie spus că libertatea 
condiţionează într-o măsură importantă eficacitatea actului economic. 
Iniţiativa antreprenorială, asumarea riscului, reacţia la cererea de piaţă nu 
ar putea avea loc dacă nu ar exista libertatea de decizie și de comportament. 

                                                           
220

 Prin conformitate se înţelege două categorii: 1) legalitatea (conformitatea cu 
legislaţia primară); 2) regularitatea (conformitatea cu legislaţia secundară – metodologii, 
proceduri etc.). 

221
 Aceste efecte mai sunt cunoscute sub numele de spillovers. 
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Așadar, libertatea economică trebuie considerată o condiţie sine qua non 
pentru eficacitatea economică. Reciproc, eficacitatea economică creează și 
menţine capacitatea și dorinţa de iniţiativă economică, adică de manifestare 
a libertăţii economice. Se pare că poate fi acceptat un „cerc virtuos” în 
perechea libertate–eficacitate în domeniul comportamentului și acţiunii 
economice (figura 30 încearcă să vizualizeze acest mecanism interesant). 

 

 

Figura 30. „Cercul virtuos” libertate economică – eficacitate economică. 

Din perspectiva inconsistenţei funcţionale, mai ales la nivel agregat, 
este posibil (deși nu necesar) ca libertatea să conducă la scăderea 
eficacităţii sau chiar la subminarea ei (de exemplu, prin coluziuni la nivelul 
producătorilor de bunuri și servicii). Reciproc, este posibil (deși nu necesar) 
ca eficacitatea economică să conducă la restrângerea libertăţii economice 
(de exemplu, prin adoptarea unei coordonări centralizate a activităţii 
economice – planificare centrală macroeconomică). 
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4. UN PROIECT AL ECONOMIEI POLITICE (SINNOMICS) 

4.1. UNITATEA POZITIVIST-NORMATIVIST  
ÎN COMPORTAMENTUL ECONOMIC 

Acţiunea economică este o acţiune integratoare, ea solicită și antrezează 
totalitatea resurselor, dar și a motivaţiilor subiectului economic, fie el considerat 
în mod individual sau în mod agregat. În consecinţă, nici pozitivismul singur, nici 
normativismul singur nu pot da seama de resorturile, cauzalităţile, evaluările și 
efectele (obiective sau subiective) din jurul acestui tip de acţiune (activitate) 
umană. Există, așa cum s-a arătat de-a lungul studiului de faţă, zone (secvenţe 
temporale) în care domină pozitivitatea acţiunii economice, iar în interiorul 
acestor zone, s-au identificat, formulat și testat multe regularităţi sau chiar legi 
de tip economic, după cum există zone în care domină normativismul, iar în 
interiorul acestor zone, de asemenea s-au identificat, formulat și testat (într-o 
modalitate sui generis) regularităţi sau, măcar, corelaţii de tip cauzal.  

Se pare că atât pozitivismul pur, cât și normativismul pur, iluminează, 
fiecare în parte, doar câte o faţetă a comportamentului economic real, iar 
pentru iluminarea completă a acestui comportament este nevoie de 
combinarea celor două abordări. În legătură cu posibilitatea, respectiv cu 
modalitatea acestei combinări, dorim să facem câteva remarci în continuare: 

a. privind posibilitatea combinării abordării pozitiviste cu abordarea 
normativistă 

− nicio acţiune economică nu este declanșată în afara scopului, 
așadar componenta normativistă este prezentă, în mod necesar 
logic, în structura acţiunii economice; 

− menţinerea permanentă a scopului în conștienţa subiectului acţional 
în materie economică este imposibilă, deoarece acţiunea economică 
implică episoade de tip non-deliberativ (de tip procedural, cvasi-
automat)222; 

− controlul (pilotarea) acţiunii economice se face întotdeauna din 
perspectiva scopului iniţial (sau a unuia, eventual, ajustat ulterior), 

                                                           
222

 Psihologia cognitivă experimentală demonstrează faptul că atenţia (adică 
focalizarea intenţională a conștienţei) nu poate fi îndreptată, la un moment dat, decât 
asupra unui singur obiect (în sensul cel mai general al acestui ultim concept). 
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deci procesul non-deliberativ este „întrerupt” periodic de procesul 
evaluativ; cu alte cuvinte, avem o interferenţă necesară logic între 
normativ și pozitiv pe tot parcursul unui proces economic. 

b. privind modalitatea combinării abordării pozitiviste cu abordarea 
normativistă 

− abordarea pozitivistă și cea normativistă coexistă în mod necesar, 
nu contingent. Ca urmare, cele două tipuri de abodări nu pot face 
face obiectul unei alegeri223 raţionale; 

− modalitatea „naturală” în care abordarea pozitivistă și cea normativistă 
pot fi combinate este cea a co-existenţei sau, în perspectivă dinamică, 
a co-evoluţiei. 

4.2. UNITATEA EUTAXIOLOGIC-TELEOLOGIC  
ÎN COMPORTAMENTUL ECONOMIC 

Unitatea eutaxiologic-teleologic urmează îndeaproape, ca o imagine în 
oglindă, pe cea dintre pozitivism și normativism în economie. Se poate face 
o asemenea afirmaţie deoarece pozitivismul, ca abordare metodologică, 
este asociat cauzalităţii eutaxiologice (din care omul este eliminat 224), 
iar normativismul este asociat cauzalităţii teleologice (în care omul este  
prezent). Desigur că este mult mai dificil de modelat, atât logic, cât și mai 
ales, cantitativ, cauzalitatea teleologică, comparativ cu cea eutaxiologică. De 
altfel, dorim să facem, aici, câteva precizări care se constituie în constrângeri 
conceptuale și metodologice cu privire la realizarea unităţii eutaxiologic-
teleologic în elaborarea unui proiect de economie politică realist: 

− scopurile intenţionate nu coincid întotdeauna cu scopurile formulate 
verbal și comunicate interpersonal; din punct de vedere logic, 
metodologic și cantitativ, se poate modela cel mult scopul în 
formularea sa „publică”, dar scopul autentic rămâne întotdeauna 
unul „privat”; este de acceptat, în același timp, faptul că stimulul 
real al deciziei și comportamentului economic este bazat mai 
degrabă pe scopul „privat”; 

                                                           
223

 De aceea, modelul economic neoclasic (care „furnizează” cele mai multe premii 
Nobel în economie!) nu este un model realist, ci unul speculativ care pune, eventual, în 
evidenţă, dexterităţile matematice (uneori și pe cele logice) ale autorilor în cauză, dar nu 
înseamnă mai mult decât atât. 

224
 De remarcat, în treacăt, faptul că, în cazul cauzalităţii eutaxiologice, se produce 

același fenomen de eliminare a omului (mai general, a subiectului) din proces care se 
produce și în cazul structuralismului. De asemenea, unele abordări de filosofie analitică 
(sau filosofie a limbajului) procedează în același fel.  
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− nu există scopuri agregate225, de aceea modelarea sistemelor agregate 
este o provocare imensă pentru teoreticieni și metodologi; 

− normativitatea din comportamentul economic, adică cauzalitatea 
teleologică, nu se limitează la fixarea scopului, ci conţine și multe 
comandamente care se referă la mjloace; aceste comandamente 
sunt de natură morală, iar preluarea lor în modele logice sau 
cantitative este, probabil, imposibilă226. 

4.3. SUBIECTUL ECONOMIC CA ACTOR COMPORTAMENTAL INTEGRAL 
(SINNOMIC) 

Înfășurătorul logic al tuturor schimbărilor de optică, de metodologie și 
de instrumentalism pe care le implică combinarea pozitivismului cu 
normativismul (respectiv combinarea eutaxiologicului cu teleologicul) în 
modelarea acţiunii economice este, desigur, faptul introducerii subiectului 
economic în procesul economic. Spre deosebire de domeniul natural, în 
domeniul social subiectul nu poate fi separat de obiect nici din perspectivă 
cognitivă, nici din perspectivă praxiologică (acţională). Așadar, sarcina 
fundamentală, în opinia noastră, care incumbă unei reconstrucţii conceptuale 
a disciplinei economice, așa cum s-a schiţat în prezentul studiu, este aceea 
de reintroducere a subiectului economic în procesul economic, după ce 
acestea două au fost separate casant de dominaţia modelului economic 
neoclasic (după modelul importat din fizică) (figura 31). 

Natura integrală a subiectului economic poate fi susţinută prin 
următoarele argumente227: 

 având în vedere caracteristicile actului, în genere, subiectul acţional 
are o sferă foarte largă a denotatului şi, ca o consecinţă logică, o 
precizie foarte mică a descrierii acestui denotat; 

                                                           
225

 Ca urmare, desigur, a imposibilităţii agregării preferinţelor sau indicatorilor (vezi 
și imposiblitatea Arrow sau imposibilitatea Păun). 

226
 Ne este exclusă, însă, inventarea unui formalism cantitativ special, dedicat 

domeniului social (asemenea provocări au mai apărut în decursul istoriei – vezi calculul 
diferenţial din mecanica newtoniană sau noua matematică din mecanica cuantică – și, de 
fiecare dată, s-au găsit soluţiile adecvate, de aceea suntem optimiști nu numai în privinţa 
inventării acestui formalism, dar considerăm că este de așteptat să se inventeze și o logică 
non-bivalentă, care să descrie fenomenologia economică). 

227
 Această ultimă parte a paragrafului este sintetizată din Capitolul 15 al lucrării 

autorului, Studii de economie. Contribuții de analiză logică, epistemologică și metodologică, 
Editura Economică, București, 2009, p. 395–397. 
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Figura 31. Componentele specifice domeniului natural, respectiv domeniului social. 

 subiectul acţional trebuie considerat ca fiind cauza actului. Cum 
actul este un fapt cultural, rezultă că subiectul acţional este o cauză 
integrală. Prin cauză integrală înţelegem o cauză sui-generis care 
conţine toate cele patru cauze aristotelice distincte (formală, 
materială, eficace şi finală)228; 

 întrunirea celor patru cauze este realizată, în mod deliberat, de 
subiectul acţional229, sub forma unei „convocări” reprezentaţionale 
a celor patru cauze elementare. 

                                                           
228

 Actul este opozabil fenomenului sau procesului natural tocmai prin adiţionarea 
cauzei finale la celelalte trei cauze (specifice fenomenului natural). Prin urmare, odată ce 
vorbim de act, este implicită prezenţa tuturor celor patru cauze. Pe de altă parte, se pune 
problema acceptării cauzei materiale în legătură cu subiectul acţional. Într-adevăr, dacă este 
evident faptul că putem asocia subiectului acţional cauza finală, cauza eficace şi cauza 
formală, este mai puţin evidentă necesitatea asocierii acestuia şi a cauzei materiale. În opinia 
noastră, raţiunea reţinerii şi a cauzei materiale în legătură cu subiectul acţional este aceea că 
acesta – subiectul acţional – este cel care mobilizează şi cauza materială, de exemplu 
identificarea ei în legătură cu celelalte trei cauze (să ne amintim şi faptul că, în teoria 
economică – o aplicaţie a praxiologiei –, omul este considerat factorul de producţie care 
reuşeşte să reunească ceilalţi doi factori de producţie clasici – capitalul şi natura – prin 
urmare avem, aici, o intuiţie a propunerii noastre de a considera subiectul acţional drept un 
subiect integral). 

229
 Faptul că cele patru cauze sunt „convocate” de subiectul acţional este esenţial 

de precizat, deoarece, în natură, întrunirea celor trei cauze specifice este de tip emergent, 
pe când, în cazul actului, întrunirea celor patru cauze specifice este deliberată. Mai mult 
decât atât, această întrunire deliberată este realizată sub forma unui act sui-generis (la 
nivelul reprezentării ex ante) realizat de acelaşi subiect acţional (de menţionat că subiectul 
acţional mai realizează o reprezentare, de tip ex post, pentru a verifica atingerea scopului, 
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Se pun câteva probleme: 1) subiectul economic este un subiect 
teoretic sau unul practic? 2) subiectul economic este un subiect specializat 
sau unul general? 3) subiectul economic este un subiect individual sau unul 
agregat? 4) subiectul economic este un subiect necesar sau unul istoric 
(contingent)? Vom încerca să formulăm răspunsuri la aceste întrebări. De 
fapt, răspunsurile pe care le propunem se constituie în adevărate predicate 
suficiente (obligatorii) ale conceptului de subiect economic. 

(1) Subiect teoretic vs subiect practic 
În acord cu distincţia kantiană, vom accepta faptul că teoreticul este 

un atribut necesar, iar practicul este un atribut contingent. În acest sens, 
vom asocia necesarului natura, iar contingentului, societatea umană. De 
exemplu, orice fenomen natural este de tip necesar230, în timp ce 
fenomenele culturale (actele) sunt considerate de tip contingent. Cu alte 
cuvinte, subiectul acţional care îşi exercită acţiunea exclusiv asupra naturii 
este un subiect teoretic, pe când un subiect acţional care îşi exercită 
acţiunea asupra unui individ uman este un subiect practic. Întrucât actul 
economic este un act de tip contingent şi, în plus, presupune interacţiuni 
necesare cu indivizi umani, rezultă că subiectul economic asociat actului 
economic este un subiect practic, nonteoretic231. 

(2) Subiect specializat vs subiect general 
Subiectul economic specializat s-ar referi la acel subiect acţional care 

nu realizează decât acte economice. În realitate (şi asta e valabil, mutatis 
                                                                                                                                                    
precum şi, în situaţii complexe, cum este cea a societăţii moderne, atingerea anumitor 
parametri performativi ai actului în cauză). Actul de convocare a cauzelor, sub forma 
reprezentării ex ante a actului propriu-zis, nu este însă, cum vom arăta mai departe, un act 
de tip exclusiv economic. 

230
 Ca urmare, teoremele ştiinţelor naturale exprimă adevăruri necesare. În plus, 

toate instrucţiunile sau procedurile de interacţiune dintre om şi natură, bazate pe 
legităţile stabilite de ştiinţele naturale, exprimă tot adevăruri necesare. 

231
 Aici apare totuşi o problemă de o oarecare dificultate logică: să presupunem că 

avem un subiect economic individual care exercită asupra naturii acţiuni de procurare a 
hranei de subzistenţă. Să observăm că acest subiect economic nu interacţionează cu alţi 
indivizi. El deţine o anumită cunoaştere a specificului naturii asupra căreia acţionează, 
cunoaştere care-i permite să realizeze schimbul material cu natura în termeni suficienţi 
supravieţuirii. Pare că avem de-a face cu un subiect teoretic (toate preceptele de care are 
nevoie pentru interacţiunea cu natura sunt de tipul adevărurilor necesare). Situaţia de mai 
sus, la rândul ei, se poate produce: a) în mod accidental (şi, în acest caz, nu avem o 
problemă, deoarece subiectul economic individual şi-a dobândit cunoaşterea asupra 
naturii prin interacţiuni anterioare cu alţi indivizi umani, prin urmare regăsim subiectul 
practic); b) în mod necesar, ceea ce implică faptul că în Univers (sau pe planetă) există un 
singur individ uman. Cum ultima posibilitate este cu totul improbabilă, tragem concluzia că, 
în ceea ce priveşte subiectul economic, avem, în orice caz, de-a face cu subiecţi practici. 
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mutandis, şi în lumea animală), nu întregul interval de viaţă este dedicat 
realizării de acte economice, ci, în funcţie de stadiul de dezvoltare a societăţii 
în cauză, o anumită parte a acestui interval de viaţă este dedicat actelor 
non-economice (de exemplu, actelor cognitive, estetice, religioase etc.). 
Aşadar, nu este posibilă existenţa subiecţilor economici specializaţi232, ceea 
ce înseamnă că subiectul economic este un subiect acţional general. Cu alte 
cuvinte, subiectul economic ca atare reprezintă situarea subiectului acţional 
într-un rol pe care acest subiect acţional îl poate „juca” la un moment dat, 
dar el poate juca multe alte roluri, în acţiuni care pot fi noneconomice. 

(3) Subiect individual vs subiect agregat 
Din tot ce am spus până aici, rezultă că subiectul economic nu poate fi, 

în principiu, un subiect individual. Întreaga cunoaştere necesară realizării actului 
economic este produsă de întreaga masă de indivizi umani (contemporani 
sau nu cu subiectul economic în cauză), chiar dacă, în mod accidental, 
putem observa şi înregistra actul economic al unui anumit individ. Se pune 
totuşi problema primului act de tip economic din istoria umanităţii233. 
Opinăm că, chiar şi în cazul acelui prim act, existenţa a cel puţin doi indivizi 
din specia în cauză (ne vom limita, aici, la specia umană) a putut genera 
interacţiuni între cei doi indivizi, de un fel oarecare, interacţiuni care au 
stabilit „procedura” actului economic. Deci, chiar şi în acest caz singular, 
subiectul economic este şi trebuie considerat un subiect acţional agregat234. 

                                                           
232

 Într-o anumită perioadă a istoriei umane, existenţa sclavilor s-a apropiat cel mai 
mult de conceptul de subiect economic specializat, dar, aşa cum se ştie, nu a fost vorba 
niciodată de existenţa reală a unui subiect economic specializat. Sistemul social al castelor 
este, de asemenea, apropiat de un astfel de model al subiectului acţional specializat. 
Moderna diviziune a muncii nu realizează, nici ea, subiecţi acţionali specializaţi. Desigur, 
pe intervale de timp determinate (eventual, chiar repetabile), anumiţi subiecţi acţionali 
pot fi consideraţi subiecţi acţionali specializaţi (de exemplu, subiecţi economici specializaţi), 
dar, în principiu, acest lucru nu este posibil. 

233
 Aşa cum s-a definit anterior atributul de „economic”, şi respiraţia este un act 

economic (asigură existenţa şi dezvoltarea biologică a individului şi, ca urmare, a societăţii 
umane), ca să nu mai vorbim de actul de hrănire. Atât din punct de vedere filosofic, cât şi 
din punct de vedere istoric, este de neacceptat ipoteza existenţei unui singur individ dintr-
o specie dată (cu excepţia divinităţii, care nu este supusă legii supravieţuirii speciei prin 
sacrificarea indivizilor speciei), fie şi pentru faptul că, dacă s-ar fi produs vreodată un 
asemenea caz, acel individ a dispărut după un singur ciclu de viaţă individual (desigur, 
rămâne deschisă problema indivizilor autoreproducători!). 

234
 Aici apare interesanta problemă a caracterului social al unor specii. Deşi ştiinţa 

se referă la specii sociale doar în cazurile în care această socialitate este flagrantă (furnici, 
albine, diverse feline, oameni – adică acele cazuri în care procedurile sociale sunt 
observabile netrebuind să fie inferate logic), de fapt, în sensul riguros (deşi restrâns) al 
termenului, orice animale (nu ştim încă ce să spunem despre plante) sunt de tip social. 
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(4) Subiect necesar vs subiect istoric (contingent) 
Răspunsul la această întrebare este imediat, din tot ceea ce s-a spus 

în legătură cu natura actului/procesului economic. Actul/procesul economic 
este contingent, reprezentând o manifestare a naturii în forma ei conştientă 
de sine, ca urmare subiectul economic asociat actului economic trebuie 
considerat, el însuşi, ca fiind contingent235. 

Din analizele de mai sus, se pot extrage următoarele cinci caracteristici 
definitorii (atribute necesare) ale subiectului economic: 

a. subiectul economic este cauză integrală236 a actului economic; 
b. subiectul economic este contingent (nonnecesar); 
c. subiectul economic este practic (nonteoretic); 
d. subiectul economic este general (nonspecializat); 
e. subiectul economic este agregat (nonindividual). 

4.4. UN PROIECT SINNOMIC AL ECONOMIEI CA ECONOMIE POLITICĂ 

Disciplina care se ocupă de acţiunea economică a omului va trebui, în 
opinia noastră, să fie o disciplină a acţiunii umane integrale, va trebui, 
așadar, să fie o disciplină sinnomică (sin237 + nomos). Denumirea ei ar putea 
fi sinnomie (în engleză sinnomics). Enumerăm câteva dintre particularităţile 
pe care o asemenea disciplină238 ar trebui să le aibă: 

 o disciplină care are drept obiect SLV239; 
                                                                                                                                                    
Prin urmare, nu vom găsi, în natură şi cu atât mai puţin societate, decât specii sociale, 
adică subiecţi acţionali agregaţi. 

235
 Fără a încerca o complicare a discuţiei, ne putem totuşi întreba dacă, odată actul 

economic „ivit” în lume, subiectul economic nu are un caracter necesar în raport cu acest act 
economic. Răspunsul la această întrebare prezumtivă nu poate fi decât afirmativ, dar să 
observăm faptul că, în formularea acestui răspuns, s-a ignorat natura generatoare a actului 
economic însuşi, ca fiind de natură contingentă. Prin acceptarea acestei ignorări, desigur, 
subiectul economic devine necesar. 

236
 De altfel, odată cu referirea la act (şi, desigur, mergând pe denotaţi care sunt 

părţi ale denotatului actului), nu mai există decât cauze integrale. 
237

 Sin semnifică totalitate, globalitate, „dintr-o dată”, în limba greacă. 
238

 Care, cel mai probabil, nu va fi o știinţă în sensul știinţelor empirice (cum este 
fizica sau biologia), așa cum sunt acestea definite de Karl Popper. 

239
 Sistem logic viu: un sistem care verifică o serie de predicate de suficienţă care 

permit să fie considerat, analizat, evaluat și proiectat ca un sistem viu în sensul logic (și nu 
biologic) al termenului. Nu dezvoltăm aici mai mult acest concept, deoarece nu face 
obiectului studiului de faţă. Cititorul interesat poate găsi o prezentare a acestui concept 
în lucrarea autorului, Studii de economie. Contribuții de analiză logică, epistemologică și 
metodologică, Editura Economică, București, 2009, pp. 373-388 sau în ediţia în limba engleză 
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 o disciplină bazată pe argumentul finalist local (adică, nondivin) al 
acţiunii umane; 

 o disciplină care integrează axiologia în dinamica SLV; 

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

 o disciplină care asigură, aşadar, viabilitatea240 procesului economic; 

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

 o disciplină care va integra praxiologia, axiologia şi morala; 

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

Considerăm că pașii care ar trebui urmaţi pentru constituirea unei 
economii politice de tipul sinnomiei sunt următorii (în această ordine): 

− elaborarea principiilor logice, epistemologice și metodologice ale 
sinnomiei; 

− elaborarea teoriei-nucleu a sinnomiei; 
− elaborarea unui nou formalism analitic și cantitativ, capabil să 

preia, ca variabile independente, motivaţia, interesul, contagiunea, 
iraţionalitatea etc. specifice subiectului economic real; aceasta este 
o sarcină uriașă care trebuie să implice nu doar matematicieni, ci și 
psihologi, specialiști în psihologia socială, sociologie, antropologie, 
istorie etc.; 

− elaborarea unei noi logici, specifice domeniului social, care trebuie 
să includă patru valori de adevăr (logică quadrivalentă) (vezi 
propunerile detaliate de la paragraful 1.4.3. din prezentul studiu); 

− atenuarea criteriului de adevăr de tip corespondenţă (specific 
domeniului natural) și acceptarea unui criteriu de adevăr tip 
întemeiere sau acceptabilitate; 

− revizuirea falsificabilităţii popperiene (adecvate mai ales domeniului 
natural) și identificarea unei proceduri de testatabilitate sau 
infirmabilitate specifice domeniului social; 

− integrarea behaviorismului economic în teoria sinnomică, așa încât 
să se recupereze cauzalitatea specifică din domeniul economic 
(social, mai general); 

                                                                                                                                                    
a acestei lucrări, Rebuilding Economics. A Logical, Epistemological, and Methodological 
Approach, Searburcken, Germany, 2012, pp. 387-402. 

240
 Adică sustenabilitatea plus codul moral. 
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− revizuirea individualismului metodologic în direcţia recuperării/ 
reconstrucţiei unui holism metodologic care să conserve libertatea, 
dar să genereze echitatea241; 

− construirea mecanismelor de transmitere (inclusiv regularităţi și 
legităţi de tip eutaxiologic) specifice sinnomiei. 

4.5. UNELE SUGESTII METODOLOGICE PENTRU PROIECTUL SINNOMIEI 

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

 chiar impulsul funcţional (neteleologic) ar trebui modelat prin 
ecuaţii de reacţie–difuziune, şi nu prin ecuaţii dinamice; 

 impulsul cauzal nu este imuabil, el este supus efectului Oedip; 

 modelul procesului economic reprezintă un proces iterativ şi 
interactiv (efectul Oedip modificând – în mod predictibil? – 
condiţiile iniţiale); 

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

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

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

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

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

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

                                                           
241

 Din punct de vedere conceptual, aceasta revine la integrarea justiţiei sociale 
(asociate libertăţii) cu dreptatea socială (asociată echităţii). 
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ELEMENTE PENTRU UN MODEL 
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1. LISTA BLOCURILOR SECTORIALE CONSTRUITE ÎN LUCRARE 

Nr. 
crt. 

Denumire bloc sectorial 
Notaţie 

funcţională 
Notaţie 

operaţională 

1. 

Blocul intern privat lucrativ non-financiar 

BIPLF̅ 

BS1 

 Firme  f 

 Agenţi economici pe cont propriu a 

 Menaje  m 

2. Blocul intern privat lucrativ financiar BIPLF BS2 

3. Blocul intern privat non-lucrativ non-financiar BIPL̅F̅ BS3 

4. Blocul intern privat financiar al statului BIPFS BS4 

5. Blocul intern privat al consumului final (menajele) BIPCF BS5 

6. Blocul intern privat non-financiar al statului BIPF̅S BS6 

7. Blocul bugetar, guvernamental BBG BS7 

8. Blocul monetar, non-guvernamental BMG̅ BS8 

9. Balanţa de cont curent BCC BS9 

10 Balanţa de capital și financiară BFK BS10 

 
2. LISTA INDICATORILOR CONSTRUIȚI ÎN LUCRARE 

Notaţie Semnificaţie 

M3[8] agregatul M3 al ofertei de monedă 

A[∙] alte fluxuri monetare 

Ao[10]
e  alte ieșiri monetare non-autonome către restul lumii 

Ai[10]
e  alte intrări monetare non-autonome din restul lumii 

PS[3]
ov  alte produse și servicii tip marfă 

PS[3]
og

 alte produse și servicii tip non-marfă 

VD[m] 
alte venituri ale menajului (chirii, dividende, cupoane, donaţii, moșteniri 
etc.) 

A[∙]
KFT amortizarea capitalului fix total 

M0[8] baza monetară 

CBC[7] cheltuieli bugetare curente 

AqF[8] cheltuieli cu activităţile cvasi-fiscale 

EM[8] cheltuieli cu emisiunea (injecţia) monetară 

CFEnR[7] 
cheltuieli cu proiectele cu finanţare externă nerambursabilă (altele decât 
fondurile structurale europene) 

CFER[7] cheltuieli cu proiectele cu finanţare externă rambursabilă 
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CSS[7] cheltuieli cu securitatea socială 

CFM[7] cheltuieli curente de personal 

CBS[7] cheltuieli curente materiale (bunuri și servicii) 

CFA[2] cheltuieli de funcţionare administrativă 

Mo[8] cheltuieli generate de emiterea (baterea) medaliilor diverse 

CA[∙]) cifra de afaceri 

k[∙]
A  coeficientul (rata) de amortizare a capitalului fix 

k[∙]
CSP 

coeficientul contribuţiilor sociale aferente fondului brut de salarii în 
sarcina angajatorului 

σ[∙] coeficientul de elasticitate al producţiei în raport cu capitalul 

τ[∙] 
coeficientul de elasticitate al producţiei în raport cu forţa de muncă 
ocupată 

cdm[2] coeficientul de încurajare a cererii de credite în monedă 

ddm[2] coeficientul de încurajare a cererii de depozite în monedă 

k[9]
MLR coeficientul MLR 

CFS[7] 
cofinanţarea naţională pentru proiectele finanţate din fonduri structurale 
europene 

CSB[∙] comisioane și speze bancare 

Ω[∙] 
constantă de omogenizare și de calibrare a funcţiei de transformare 
(producţie) 

CP[m] consumul de piaţă al menajului 

C[m] consumul total al menajului 

CSA[9]
e  contribuţii sociale ale non-rezidenţilor 

CSA[9]
VR contribuţii sociale ale rezidenţilor aferente VRi̅̅ ̅̅̅[9] 

CR[8] credite acordate băncilor comerciale non-rezidente 

PTI[8]
b  credite acordate băncilor comerciale rezidente 

PTI[2]
bg̅s̅

 credite acordate clienţilor bancari non-guvernamentali 

PTI[2]
b̅gs

 credite acordate clienţilor non-bancari guvernamentali 

PTI[2]
b̅g̅s̅

 credite acordate clienţilor non-bancari non-guvernamentali 

CRe[8] credite externe luate 

CELo[10] credite externe pe termen lung acordate 

CELi[10] credite externe pe termen lung luate 

CESo[10] credite externe pe termen scurt acordate 

CESi[10] creditele externe luate pe termen scurt 

∆CS[∙] creșterea capitalului social și a altor fonduri de rezervă 

C[∙]
AO1 cumpărări de acţiuni și/sau obligaţiuni pe piaţa primară 

C[∙]
AO2 cumpărări de acţiuni și/sau obligaţiuni pe piaţa secundară 

DB[2]
b  depozite ale clienţilor bancari 

DB[8]
b  depozite ale clienţilor bancari rezidenţi 

DB[2]
b̅  depozite ale clienţilor non-bancari 

DB[8]
g

 depozite ale guvernului 
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DB[8]
e  depozite ale rezidenţilor externi 

DB[8]
e  depozite formate la bănci străine 

DB[2]
b  depozite interbancare 

D[2]
BNR depozite monetare la BNR 

DFo[10] derivate financiare ieșite 

DC[2]
BNR dobânzi în legătură cu creditele care implică BNR 

DD[2]
BNR dobânzi în legătură cu depozite care implică BNR 

DCs[8] dobânzi încasate la creditele acordate altor state 

DC[2] dobânzi încasate la creditele acordate clienţilor non-bancari 

DCsi[8] 
dobânzi încasate la creditele acordate instituţiilor de credit din domeniul 
privat al statului rezidente 

DCpi[8] 
dobânzi încasate la creditele acordate instituţiilor de credit private 
rezidente 

DCe[8] 
dobânzi încasate la creditele acordate instituţiilor de credit private non-
rezidente 

DC[2]
ib  dobânzi încasate la creditele interbancare acordate 

DD[8]
e  dobânzi încasate la depozitele deţinute în străinătate 

DD[2]
BNR dobânzi încasate la depozitele deţinute la BNR 

DD[2]
ib  dobânzi încasate la depozitele plasate pe piaţa interbancară 

DC[2]
ib  dobânzi plătite la depozitele atrase de pe piaţa interbancară 

DD[2]
b̅  dobânzi plătite la depozitele atrase de pe piaţa non-bancară 

DDe[8]
BNR dobânzi plătite la depozitele monetare deţinute de băncile non-rezidente 

DDi[8]
BNR dobânzi plătite la depozitele monetare deţinute de băncile rezidente 

DR[8]
BNR dobânzi plătite la rezervele legale minime obligatorii 

DC[2]
ext dobânzi plătite pentru creditele luate din exterior 

DR[2]
BNR dobânzii încasate la rezervele legale minime obligatorii 

E[m] economisirea totală a menajului 

ecv
x  elasticitatea exportului în raport cu cursul valutar 

ecv
m  elasticitatea importului în raport cu cursul de schimb 

EK[∙] elasticitatea output-ului în raport cu capitalul fix ocupat 

EM[∙] elasticitatea output-ului în raport cu forţa de muncă ocupată 

FMO[∙] forţa de muncă ocupată 

arc[2] gradul de asumare a riscului de creditare bancară comercială 

IV[9]
e  impozite pe salarii ale non-rezidenţilor 

IV[9]
VR impozite pe salarii ale rezidenţilor aferente VRi[9] 

ISDo[10] investiţii autohtone directe ieșite 

ISPo[10] investiţii de portofoliu autohtone ieșite 

ISPi[10] investiţii de portofoliu străine intrate 

ISDi[10] investiţii străine directe intrate 

R[8] încasări din operaţiuni repo 

P[7] încasări din privatizări 
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V[3]
o  încasări din vânzarea de alte bunuri și servicii 

V[3]
i  încasări din vânzarea de bunuri și servicii educaţionale 

V[3]
e  încasări din vânzarea de bunuri și servicii existenţiale 

V[3]
m  încasări din vânzarea de bunuri și servicii medicale 

TSe[7] încasări din vânzări de titluri de stat pe piaţa primară internaţională 

TSi[7] încasări din vânzări de titluri de stat pe piaţa primară internă 

m[9] înclinaţia marginală a economiei naţionale spre import 

c̃[5] înclinaţia marginală spre consum de piaţă 

c̃[5]
fp

 înclinaţia marginală spre consum final de piaţă 

c̃[5]
ip

 înclinaţia marginală spre consum intermediar de piaţă 

c[5] înclinaţia medie spre consum de piaţă 

c[5]
fp

 înclinaţia medie spre consum final de piaţă 

c[5]
ip

 înclinaţia medie spre consum intermediar de piaţă 

t[5] înzestrarea tehnică medie a industriei casnice 

l[2]
ia  lichiditatea internă autonomă 

m[2]
rd  marja de rată a dobânzii bancare comerciale 

m[8]
rd  marja de rată a dobânzii la facilităţile BNR 

mm[8] multiplicatorul monetar 

VFM[7] veniturile fiscale din impozitul pe salarii și din contribuţiile sociale totale 

M[5] număr mediu de menaje 

N[5] număr mediu de persoane 

N[5]
M  număr mediu de persoane pe menaj 

U[5] număr mediu de șomeri 

NE[5] numărul mediu al persoanelor ocupate 

NAM[5] numărul mediu de persoane apte de muncă din punct de vedere legal 

NS[5] numărul mediu de salariaţi 

Y[∙] output-ul („PIB”) 

PCnR[2] pierderi din credite nerambursate 

MS[8]
e  plăţi de membership către instituţii/organizaţii internaţionale 

PA[7] plăţi efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent 

RR[8] plăţi pentru operaţiuni reverse repo 

β[∙]
∙  

ponderea (coeficient) livrării între blocuri sectoriale (livrare totală mai 
puţin autoconsumul) 

α[∙∙] 
ponderea (coeficient) transferurilor din componenta „i” a unui bloc 
sectorial către componenta „j” a aceluiași bloc sectorial în totalul valorii 
componentei i 

ε[∙] 
ponderea (sub formă de coeficient) impozitelor pe produs (impozitelor 
indirecte) în valoarea valorii adăugate nominale brute 

ρ[∙] ponderea consumului intermediar în produsul nominal brut 

β[∙]
∙  ponderea livrărilor intermediare între blocurile sectoriale 

α[..] ponderea livrărilor intermediare între componentele BS1 
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fmb[7] presiunea fiscală medie brută 

fmn[7] presiunea fiscală medie netă 

WK[∙] productivitatea aparentă a capitalului 

WM[∙] productivitatea aparentă a muncii 

WTF[∙] productivitatea totală a factorilor 

PS[3]
iv  produse și servicii educaţionale tip marfă 

PS[3]
ig

 produse și servicii educaţionale tip non-marfă 

PS[3]
ev  produse și servicii existenţiale tip marfă 

PS[3]
eg

 produse și servicii existenţiale tip non-marfă 

PS[3]
mv produse și servicii medicale tip marfă 

PS[3]
mg

 produse și servicii medicale tip non-marfă 

RCRe[8] rambursări de credite externe, ieșite 

RCRi[8] rambursări de credite externe, primite 

RCRe[7] rambursări în contul datoriei publice externe 

RCRi[7] rambursări în contul datoriei publice interne 

k[7]
v/π

 
raportul între rata medie a impozitării muncii și rata medie a impozitării 
capitalului 

ac[m] rata autoconsumului din producţia proprie a menajului 

k[∙]
cp

 rata capital privat/capital total 

k[2]
cs  rata capital străin/capital total 

k[∙] rata capital/muncă 

r[7]
CBC rata cheltuielilor bugetare curente 

r[7]
CBK rata cheltuielilor bugetare de capital (investiţii publice) 

r[7]
CBC2 rata cheltuielilor bugetare pentru bunuri și servicii 

r[7]
CBC1 rata cheltuielilor bugetare pentru salarii 

cp[m] rata consum de piaţă/consum total 

ρ[∙] rata consumului intermediar în valoarea adăugată 

k[10]
S/L

 
rata credite externe luate pe termen scurt/credite externe luate pe 
termen lung 

k[10]
CEL/scf

 rata credite externe pe termen lung nete/soldul contului financiar 

r[7]
ΠC rata de impozitare a profitului corporativ 

r[7]
VA rata de impozitare a valorii adăugate 

r[7]
VP rata de impozitare a venitului personal 

k[∙]
icg̅

 rata de internalizare a creditului bancar neguvernamental 

NL[8] rata de mentenanţă a importului total prin rezerva internaţională 

o[∙] rata de ocupare a capitalului fix total 

k[∙]
Sv rata de subvenţionare a activităţii 

k[∙]
Svs rata de subvenţionare publică a activităţii 

r[7]
DBi rata deficitului bugetar al bugetului „i” din bugetul general consolidat 

r[7]
DBC rata deficitului bugetar consolidat 
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r[2]
dan rata dobânzii la creditele noi în monedă 

r[2]
dav rata dobânzii la creditele vechi în monedă 

r[2]
dpn

 rata dobânzii la depozitele noi în monedă 

r[2]
dpv

 rata dobânzii la depozitele vechi în monedă 

r[8]
fc  rata dobânzii la facilitatea de credit 

r[8]
fd  rata dobânzii la facilitatea de depozit 

rn[8]
dpm

 rata dobânzii nominale de politică monetară 

rr[8]
dpm

 rata dobânzii reale de politică monetară 

k[7]
d/i

 rata impozite directe/impozite indirecte 

k[10]
isd/scc

 rata investiţii străine directe nete/sold autonom al BCC 

rm[9]
x/m

 rata marginală export/import de bunuri 

r[7]
CSP rata medie a contribuţiilor sociale în sarcina angajatorului 

r[7]
CSA rata medie a contribuţiilor sociale în sarcina angajatului 

r[2]
da  rata medie a dobânzii bancare comerciale active 

r[2]
dp

 rata medie a dobânzii bancare comerciale pasive 

k[∙]
π  rata medie a impozitării profitului corporativ 

k[∙]
v  rata medie a impozitării venitului personal 

k[5]
am rata medie a persoanelor apte de muncă 

k[5]
w  rata medie a persoanelor salariate 

k[5]
e  rata medie de ocupare 

r[9]
x/m

 rata medie export/import de bunuri 

k[∙]
v/g

 rata produse de piaţă/produse benevolente 

rrmo[8]
m  rata rezervei legale minime obligatorii pentru monedă 

rrmo[8]
v  rata rezervei legale minime obligatorii pentru valuta de referinţă 

k[∙]
CSP rata totală a contribuţiilor sociale aferente angajatorului 

v[∙] rata valoare adăugată/cifra de afaceri 

k[7]
f/nf

 rata venituri fiscale/venituri nefiscale 

k[7]
pf/f

 rata venituri parafiscale/venituri fiscale 

ε[m] 
rata veniturilor obţinute din vânzarea pe piaţă a producţiei interne a 

menajului 

α[5]
v  

rata veniturilor obţinute din vânzarea pe piaţă a producţiei interne a 

menajului 

RLMO[2] rezerva legală minimă obligatorie 

RLMO[8]
m  rezerva legală minimă obligatorie în monedă 

RLMO[8]
v  rezerva legală minimă obligatorie în valuta de referinţă 

RC[2] rezerva monetară contractuală 

RLMO[2] rezerva monetară legală minimă obligatorie 

RSMO[2] rezerva monetară statutară minimă obligatorie 
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RSMO[2] rezerva statutară minimă obligatorie 

RC[2] rezervă contractuală 

rc[2] riscul de creditare bancară comercială 

SMB[f]
NA salariul mediu brut nominal anual al unui salariat 

sc[9]
rar soldul comercial extern relativ autoreferenţial 

sc[9]
r  soldul comercial extern relativ 

∆BF[10] soldul contului financiar 

scc[9]
r  soldul de cont curent extern relativ 

scc[9]
rar soldul de cont curent extern relativ autoreferenţial 

SD[∙] sponsorizări, donaţii 

SD[∙] sponsorizări, donaţii 

Sv[2] subvenţii primite 

Svp[3] subvenţii private primite 

Svs[3] subvenţii publice primite 

UEi[7] sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate sau pre-finanţate 

TKEo[10] transfer de capital ieșit 

TKEi[10] transfer de capital intrat 

TR[7] transferuri efectuate 

AC[5] valoare autoconsum 

VA[∙] valoarea adăugată 

VAB[∙] valoarea adăugată brută marfă 

AS[5] valoarea ajutorului social primit 

AC[m] valoarea autoconsumului menajelor 

KS[∙] valoarea capitalului social 

CIM[∙] valoarea consumului intermediar aferent importului 

CII[∙] valoarea consumului intermediar aferent pieţei interne 

CSP[∙] valoarea contribuţiilor sociale în sarcina angajatorului 

CSA[m] valoarea contribuţiilor sociale în sarcina angajatului 

CST[∙] valoarea contribuţiilor sociale totale 

CR[2]
BNR valoarea creditelor care implică BNR 

CE[∙] valoarea creditelor de exploatare luate (capital de lucru împrumutat) 

CiB[2] valoarea creditelor interbancare luate 

CR[2]
BNR valoarea creditelor luate de la BNR 

CRe[2] valoarea creditelor luate de la terţi non-rezidenţi 

DO[∙] valoarea cupoanelor/discounturilor aferente obligaţiunilor 

DA[∙] valoarea dividendelor aferente acţiunilor 

Div[∙] valoarea dividendelor repartizate din profitul net 

DR[2]
BNR valoarea dobânzii încasate la rezervele legale minime obligatorii 

DC[.] valoarea dobânzilor aferente creditelor bancare 

DD[9]
e  valoarea dobânzilor din investiţii de capital ieșite în restul lumii 

DD[9]
e  valoarea dobânzilor din investiţii de capital intrate din restul lumii 

DC[∙] valoarea dobânzilor la credite 
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DD[∙] valoarea dobânzilor la depozite bancare 

X[9] valoarea exportului de bunuri și servicii 

Xb[9] valoarea exporturilor de bunuri 

Xs[9] valoarea exporturilor de servicii 

Imp[m] valoarea importului de bunuri și servicii finale 

CFM[m] valoarea importului pentru consum final 

Mb[9] valoarea importurilor de bunuri 

M[9] valoarea importurilor de bunuri și servicii 

Ms[9] valoarea importurilor de servicii 

II[∙] valoarea impozitelor pe produs (impozite indirecte) 

IV[5] valoarea impozitelor pe venitul personal 

IP[∙] valoarea impozitului pe profit 

IV[m] valoarea impozitului pe venitul personal 

Inv[∙] valoarea investiţiilor 

PB[∙]
exp

 
valoarea încasată pentru producţia nominală brută marfă vândută pe 
pieţe externe 

PB[∙] 
valoarea încasată pentru producţia nominală brută marfă vândute pe 
piaţa internă 

IL[8] valoarea medie lunară a importului total 

KFO[∙] valoarea monetară a capitalului fix ocupat 

KFT[∙] valoarea monetară a capitalului fix total (potenţial) 

VV[m] 
valoarea monetară a veniturilor obţinute din vânzarea pe piaţa internă a 
producţiei economice a menajului 

VTV[m] 
valoarea monetară a veniturilor obţinute din vânzarea pe piaţă a 
producţiei economice a menajului 

CP[∙] valoarea nominală a capitalului privat 

CS[∙] valoarea nominală a capitalului străin 

CT[∙] valoarea nominală a capitalului total 

PTI[∙] valoarea nominală a creditelor neguvernamentale interne acordate 

C[2]
∗  valoarea nominală a creditelor restante și îndoielnice 

PiB[∙] valoarea nominală a plasamentelor interbancare 

PBX[∙] valoarea producţiei nominale brute marfă vândute la export 

PBI[∙] valoarea producţiei nominale brute marfă vândute pe piaţa internă 

RE[8] valoarea rezervei internaţionale deţinute de BNR 

SP[∙] valoarea subvenţiei pe produs 

SC[m] valoarea subvenţiei pentru consum primite 

Vo[9]
TU valoarea transferurilor monetare unilaterale ieșite în restul lumii 

Vi[9]
TU valoarea transferurilor monetare unilaterale intrate din restul lumii 

∆DB[∙] valoarea variaţiei depozitelor bancare 

∆S[∙] valoarea variaţiei stocurilor materiale 

VV[m]
exp

 valoarea vânzărilor pe piaţa externă din producţia proprie 

Vo[9]
IP  valoarea veniturilor din investiţii de portofoliu ieșite în restul lumii 
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Vi[9]
IP  valoarea veniturilor din investiţii de portofoliu intrate din restul lumii 

Vo[9]
ID  valoarea veniturilor din investiţii directe ieșite în restul lumii 

Vi[9]
ID  valoarea veniturilor din investiţii directe intrate din restul lumii 

VRo[9] valoarea veniturilor din muncă ieșite în restul lumii 

VRi[9] valoarea veniturilor din muncă intrate din restul lumii 

VF[7] valoarea veniturilor fiscale 

ID valoarea veniturilor fiscale directe 

II valoarea veniturilor fiscale indirecte 

VnF[7] valoarea veniturilor nefiscale 

VpF[7] valoarea veniturilor parafiscale 

ΔM0[8] variaţia bazei monetare 

∆N[∙] 
variaţia numerarului păstrat cash din profitul net nerepartizat ca 
dividende 

μ[∙]
∙  

variaţia procentuală a depozitelor bancare constituite din profitul net 
neutilizat 

V[∙]
AO1 vânzări de acţiuni și/sau obligaţiuni pe piaţa primară 

V[∙]
AO2 vânzări de acţiuni și/sau obligaţiuni pe piaţa secundară 

VAu[8] vânzări de aur 

VN venitul naţional 

VK[7] venituri din capital brute 

Mi[8] venituri din emiterea (baterea) medaliilor diverse 

Sen[8] venituri din senioraj 

VS[m] veniturile din salarii ale menajului 

VFΠ[7] veniturile fiscale din impozitul pe profit 

V[m] veniturile totale ale menajului 

 V[m] veniturile totale ale menajului 
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1. PRINCIPIILE MODELĂRII ECONOMICE 

Problema modelării, ca metodă de cunoaștere, este una deosebit de 
complexă și încă neelucidată complet (adică nu există un punct de vedere 
împărtășit de marea majoritate a cercetătorilor în materie). Studiul nostru 
nu poate începe fără a încerca să lămurim, cel puţin pentru necesităţile 
limitate ale obiectivului cercetării, chestiunea modelării în general și a 
modelării economice în special. Așadar, acest capitol este dedicat formulării 
unui punct de vedere cu privire la modelare. 

1.1. CE ESTE MODELUL? 

Pentru a vedea ce este modelarea, va trebui, mai întâi, să punem o 
altă întrebare, și anume ce este modelul.  

1.1.1. Elemente de definiţie 

În primul rând, modelul este un obiect asignat altui obiect. Așadar, 
modelul nu există în sine, el este pandantul unui obiect din realitate (existent 
sau posibil). Dacă asignarea obiectului examinat la un obiect real242 nu se poate 
face, atunci avem de-a face doar cu un obiect (un alt obiect apărut în lume). 

În al doilea rând, modelul este o construcţie intelectuală. Nu există 
modele în natură, în natură există numai obiecte. Rezultă că modelul nu trebuie 
să aibă neapărat o obiectivare fizică (de exemplu, poate fi un sistem de ecuaţii). 

În al treilea rând, modelul este un artefact. Fiind un artefact, el este 
rezultatul obiectivării unui scop243. Obiectele care nu sunt artefacte nu pot 
                                                           

242
 Realitatea se poate referi atât la realitatea interioară subiectului cunoscător, cât 

și la realitatea exterioară acestuia. 
243

 Este posibil, de exemplu, să găsim în natură două obiecte perfect asemănătoare 
între ele, chiar dacă la o diferenţă de scară considerabilă (întrebarea care se ridică imediat: 
din ce punct de vedere sunt asemănătoare, va fi ignorată pentru moment), dar asta nu 
înseamnă că unul dintre ele este modelul celuilalt (desigur, nu este deloc obligatoriu ca 
obiectul de dimensiuni mai mici să fie modelul celui de dimensiuni mai mari, se poate 
întâmpla și invers, de exemplu, modelul atomului). Să ne gândim la puii animalelor, de 
exemplu, la puiul de balenă: deși diferenţa de scară este enormă, puiul de balenă este 
perfect asemănător balenei mamă și, cu toate acestea, el nu este modelul balenei (și nici 
invers, desigur). Motivul pentru care nu avem modele în natură este acela că natura nu 
are scopuri, deci obiectele naturale nu sunt cauzate (generate) de intenţii. Dar ce se 
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fi asociate unui scop. În același timp, nu toate artefactele sunt modele. 
Majoritatea artefactelor sunt obiecte, nu modele244. 

În al patrulea rând, scopul modelului este un scop nemijlocit. Prin scop 
nemijlocit înţelegem un scop care se constituie în veriga proximă în raport cu 
acţiunea de obiectivare a unui model. Aceasta este raţiunea pentru care, așa 
cum se arată în nota de subsol anterioară, copilul nu este un model al 
părintelui, deși nașterea lui poate fi planificată în mod conștient.  

În al cincilea rând, modelul este (sau trebuie să fie) reproductibil, în mod 
independent, de alţi subiecţi. Aceasta înseamnă că modelul are o relevanţă 
publică. Dacă această cerinţă – a reproductibilităţii independente – nu este 
verificată, atunci nu avem de-a face cu un model, ci cu un obiect. 

Un obiect care are aceste caracteristici definitorii va fi numit, așadar, 
un model. Caracteristicile definitorii menţionate se constituie în ceea ce am 
putea numi predicate suficiente ale modelului. Verificarea simultană a 
predicatelor suficiente califică un obiect drept model al altui obiect. 

Schema generală a „locului” modelului în cadrul obiectelor poate fi 
reprezentată ca în figura 32: 

 

 

Figura 32. Relaţia generală obiect – model. 

                                                                                                                                                    
întâmplă în cazul „puiului de om”? Deși aducerea pe lume a unui copil poate fi generată de 
un scop (există, desigur, și accidente, adică situaţii în care nu există scop în nașterea unui 
copil), cu toate acestea, copilul nu este modelul părintelui, deoarece nașterea copilului 
este rezultatul unui act fiziologic care nu se află sub controlul conștiinţei, deci nu avem un 
scop veritabil aici. Vom relua discuţia ulterior. 

244
 De exemplu, un robot construit pentru a efectua anumite activităţi este un obiect-

artefact. Dacă, însă, scopul pentru care a fost construit este să servească la simularea 
mersului omului, atunci devine un model al fiziologiei mersului uman. 
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Pe baza schemei din figura 32, se poate extrage o definiţie generală a 
modelului: artefactul asociat unui obiect real (existent sau posibil), având 
drept scop nemijlocit simplificarea epistemologică a procedurilor de cunoaștere, 
în timp experimental și în mod reproductibil, a obiectului real. Definiţia ne 
va ajuta să punem în evidenţă condiţiile logice ale conceptului de model. 

1.1.2. Condiţii logice 

Să examinăm condiţiile logice ale unui model și să extragem unele 
concluzii importante cu privire la acest tip special de metodă245. Condiţiile 
logice de existenţă (sau de construcţie, mai exact spus) a unui model se 
referă îndeosebi la legăturile care trebuie să existe între model și obiectul 
căruia îi este asignat. 

În primul rând, trebuie spus că între model (M) și obiectul căruia îi este 
asignat (OA) trebuie să existe un izomorfism structural. Aceasta înseamnă că 
subiectul are informaţii despre structura obiectului, ceea ce înseamnă că 
există cel puţin o precunoaștere a acestuia. Vom numi această precunoaștere 
cunoaștere pre-teoretică sau pre-știinţifică. Ea poate proveni fie din 
interacţiunea empirică directă anterioară a subiectului cu obiectul, fie din 
examinarea, de subiect, a unui set de informaţii preexistente despre 
structura obiectului în cauză. În orice caz, această condiţie logică zdruncină 
serios pretenţia prezumtivă a modelului de a constitui o metodă de 
cunoaștere246. 

În al doilea rând, între model (M) și obiectul căruia îi este asignat (OA) 
trebuie să existe o analogie cauzală. Dacă acceptăm conjectura conform 
căreia structura unui sistem generează funcţiile247 acelui sistem, atunci 
cunoașterea structurii obiectului ar trebui să ne dea informaţii precise cu 
privire la lanţurile cauzale din interiorul obiectului sau despre cele aferente 
integrării obiectului în mediul său general. Așa cum spune și termenul 
folosit, analogia cauzală nu implică în niciun fel vreo omogenitate de natură 
                                                           

245
 Nu vom dezvolta aici mai mult ideea conform căreia modelul este o specie de 

metodă de cunoaștere. 
246

 Orice precunoaștere este o cunoaștere, ceea ce înseamnă că, în momentul 
apariţiei modelului, obiectul căruia acesta îi este asignat este cunoscut, cel puţin la nivelul 
unor supoziţii (ipoteze) sau conjecturi. Din câte ne dăm seama, modelul apare, în 
majoritatea cazurilor, în marja unor conjecturi. 

247
 Într-o exprimare riguroasă, structura sistemului generează (sau cel puţin 

condiţionează) funcţionalitatea sistemului (interacţiunile intra-sistem) pe de o parte, și 
comportamentul acestuia (interacţiunile între sistem și mediul sistemului), pe de altă parte. 
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între cauzalitatea inerentă obiectului și cauzalitatea indusă în model. 
Această a doua condiţie logică a modelului respinge în mod irevocabil orice 
pretenţie a modelului de a reprezenta o metodă de cunoaștere. Acum 
putem afirma că, în opinia noastră, modelul nu reprezintă mai mult (dar 
nici mai puţin) decât o metodă de testare a ipotezelor sau a conjecturilor 
despre obiect. Cu alte cuvinte, obiectul este deja cunoscut sau, în orice caz, 
există o teorie despre el, modelul având rolul (crucial, dacă ar fi să-l urmăm 
îndeaproape pe Karl Popper) de a testa teoria preexistentă (mai ales, de a 
refuta consecinţe observabile ale teoremelor acelei teorii). Faptul că între 
cele două cauzalităţi (cea reală, ontologică, și cea modelată, epistemologică) 
există o analogie semnifică faptul că nu contează sub ce formă este reprodusă 
în model cauzalitatea ontologică, important este ca relaţia cauzală să 
funcţioneze în mod analog: de exemplu, deși în realitatea obiectivă 
cauzalitatea poate fi de natură energetică, în model ea poate fi reprodusă 
de o ecuaţie construită în mod adecvat. 

În al treilea rând, modelul (M) trebuie să aibă stabilitate funcţională. 
Aceasta înseamnă că modelul poate fi utilizat, în conformitate cu scopul 
său, de un număr mare (potenţial, nelimitat) de ori, fără ca, prin utilizare, 
să-și reducă din performanţa specifică: relevanţa rezultatelor obţinute248. 
Dacă această condiţie logică nu ar fi îndeplinită, atunci modelul ar fi utilizat 
o singură dată sau de un număr de ori care ar putea fi considerat 
insuficient pentru a consolida ipoteza/conjectura testată.  

În al patrulea rând, modelul (M) trebuie să se caracterizeze prin 
simplitate epistemologică în raport cu obiectul căruia îi este asignat249. 
                                                           

248
 Atragem atenţia asupra unei posibile confuzii cu așa-numita lege a numerelor 

mari. Aici nu este vorba despre faptul că modelul furnizează o testare asimptotic 
adevărată, pe măsură ce numărul de testări cu același model crește. De fapt, modelul 
furnizează, chiar la prima testare realizată, un „verdict” asupra ipotezei/conjecturii 
testate: fie o coroborează, fie o infirmă (falsifică). Problema care se pune este ca 
rezultatele următoarelor testări realizate cu modelul să nu fie influenţate de testările 
anterioare realizate. Deși s-ar putea ridica aici importanta problemă a învăţării de tip 
bottom-up (modelul se auto-dezvoltă, prin auto-învăţarea generată chiar de utilizarea sa), 
nu la acest aspect am dorit să ne referim, ci, mai degrabă, la conservarea calităţii 
modelului pe parcursul utilizării sale în operaţiunile de testare.  

249
 Acesta este motivul logic pentru care, de exemplu, clona nu poate fi acceptată 

ca fiind un model al obiectului pe care îl reproduce. Clona și obiectul căruia îi este asignată 
sunt de aceeași complexitate epistemologică. S-ar putea aduce un contraargument la 
propunerea de a reţine această condiţie logică a modelului: din motive etice, anumite 
proceduri de cunoaștere nu pot folosi drept obiect fiinţa umană (sau fiinţe naturale, în 
genere). În acest caz, utilizarea clonei ar funcţiona în mod analog cu folosirea unui model 
pentru a cunoaște obiectul căruia îi este asignat (de fapt, așa cum am arătat, nu pentru a 
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Aceasta înseamnă că șansele subiectului de a obţine răspunsuri adevărate 
la interogarea modelului, în raport cu interogarea similară a obiectului 
corespondent, sunt mai mari (în multe cazuri, aceste șanse sunt cu mult 
mai mari).  

În al cincilea rând, interogarea modelului, respectiv răspunsul 
acestuia la interogaţii, se realizează în timp experimental, și nu în timp real. 
Nu trebuie să se confunde această condiţie logică cu introducerea unui 
timp specific (timp interior) al modelului în raport cu obiectul căruia îi este 
asignat. De fapt, fiecare clasă de obiecte din realitate are timpul său 
specific (propriu, interior). De regulă, timpul fizic, de ceas, este asociat 
obiectelor (și proceselor din jurul acestora) fizice, nevii, deși teoria generală 
a relativităţii a adus și aici... relativitatea. Clase de obiecte mai complexe, 
cum sunt obiectele vii sau obiectele sociale, au timpi specifici puși de multă 
vreme în evidenţă. Așadar, nu acest aspect al timpului ne interesează 
aici250, ci faptul că timpul în care modelul este interogat, respectiv, dă 
răspunsul la interogare, este un timp experimental, și nu unul real (fie că 
acesta este unul independent de proces sau dependent de el)251. 

În al șaselea rând, modelul trebuie să permită retroversiunea 
rezultatului de model (RM) în rezultat de obiect (RO). Aceasta înseamnă că 
răspunsul dat de model la o interogaţie anumită trebuie să fie de aceeași 
natură cu răspunsul care ar putea fi implementat în obiectul căruia îi este 
asignat modelul. De exemplu, dacă un model care este asignat unui obiect 
de tip fiscal, dă un răspuns de natura, să zicem, a unei temperaturi, atunci 
acest răspuns (RM) este incompatibil cu obiectul respectiv: nu putem 
modifica o temperatură sperând într-o funcţie rezonabilă de răspuns din 
partea obiectului fiscal. Condiţia de retroversiune a rezultatului dintr-un 
                                                                                                                                                    
cunoaște acel obiect, ci pentru a testa cunoașterea sa preexistentă). Renunţăm la 
discutarea condiţiei juridice a clonei (sunt cazuri în care aceasta este considerată drept 
persoană). Respingem, însă, contraargumentul menţionat, deoarece criteriul etic nu face 
parte dintre condiţiile logice ale modelului, deci nu are semnificaţie pentru discuţia 
noastră. Indiferent de criteriile nelogice care ar conduce la utilizarea, în vreun fel, a 
clonelor, în procesul de cunoaștere, acestea nu constituie modele ale obiectelor cărora le 
sunt asignate, ci reprezintă tot obiecte. 

250
 Problema timpului specific al claselor de obiecte va fi reluată atunci când se va 

discuta chestiunea modelării, când vom avea nevoie să construim timpul din cadrul 
modelului ca timp specific, adică dependent de procesul pe care-l măsoară/cuantifică. 

251
 De exemplu, socialismul de tip leninist nu a putut fi studiat pe un model (în care 

timpul de răspuns ar fi fost infinit mai mic decât cei circa 70 de ani necesari pentru apariţia 
condiţiilor de invalidare a proiectului social în cauză) și, ca urmare, a fost nevoie să se 
parcurgă tot timpul istoric (un timp specific, dar unul real, non-experimental) pentru a 
obţine răspuns la întrebarea dacă socialismul de tip leninist este viabil. 
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model pare mult mai slabă decât celelalte condiţii logice evocate, dar 
considerăm că neîndeplinirea ei creează dificultăţi la fel de mari în 
operaţionalizarea modelului ca neîndeplinirea oricăreia dintre celelalte 
cinci condiţii. Cu alte cuvinte, modelul nu-și pierde calitatea de model, dar 
utilitatea sa este discutabilă, întrucât raţiunea de a fi a modelului este 
aceea de a sta în locul obiectului pentru a obţine rezultate care să fie 
utilizate în obiectul însuși. 

În finalul acestui paragraf, am dori să ne referim la următoarea 
întrebare posibilă: oare nu orice teorie despre realitate este un model al 
acelei realităţi? 

Răspunsul nostru la această întrebare prezumtivă este următorul: 

 în sensul cel mai larg, și anume în sensul în care o teorie despre 
realitate este considerată a fi o reprezentare intelectuală a acelei 
realităţi, s-ar putea spune, într-adevăr, că orice model este o teorie, 
deoarece modelul, la rândul său, este o reprezentare a realităţii. 
Totuși, este de observat faptul că teoria reprezintă nu atât realitatea 
așa cum este ea, ci, mai degrabă, realitatea așa cum poate fi ea 
descrisă într-un mod inteligibil, în timp ce modelul este o 
construcţie, tot de tip intelectual, care urmărește să verifice 
(testeze) consecinţele prescrise de teorie despre realitate. Aceasta 
înseamnă că modelul ar putea fi considerat o rutină teoretică 
asociată cu acele componente ale realităţii care pot fi utilizate, cu 
deplină încredere, pentru a testa prescripţiile teoretice (ceea ce 
înseamnă, implicit, că nu orice componentă a realităţii descrise de 
teorie este susceptibilă de modelare). Este, deci, evident faptul că 
nu orice descriere teoretică despre realitate poate fi modelată și 
testată, ci doar acele componente descriptive care pot asigura 
verificarea unuia dintre criteriile adevărului: adevărul-corespondenţă. 
În acest sens, așadar, modelul ar putea fi o submulţime a teoriei; 

 în sens restrâns, modelul nu este decât o prelungire a teoriei sau, 
mai precis spus, o construcţie intelectuală bazată pe teorie, așa cum 
s-a arătat pe larg mai sus. 

1.2. CE ESTE MODELAREA? 

Modelarea reprezintă procesul intelectual de construcţie a 
modelului, adică procesul prin care în lumea reală (fie cea exterioară, fie 
cea interioară subiectului) apare un nou obiect care verifică predicatele 
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suficiente și îndeplinește condiţiile logice ale unui model, așa cum au fost 
ele propuse mai sus. 

Considerăm că predicatele suficiente ale modelării sunt următoarele: 
a. este un proces conștient: acest predicat de suficienţă rezultă imediat 

din predicatul de suficienţă al modelului însuși, și anume acela 
care cere ca modelul să fie un artefact, adică un produs intelectual 
„dotat” cu un scop nemijlocit de tip cognitiv; acest predicat restrânge 
aria posibilităţii modelării la om (un computer sau orice dispozitiv 
de inteligenţă artificială nu poate avea scopuri, ci doar finalităţi 
predeterminate de programator); 

b. este un proces de natură praxiologică: acest predicat suficient 
distinge între cunoaștere și modelare – modelarea nu este un 
proces de cunoaștere, ci unul de tip acţional, praxiologic, în care se 
obiectivează o intenţie (obţinerea unui model) printr-o intervenţie 
praxiologică în natură; 

c. este un proces creativ: acest predicat suficient restrânge, o dată în 
plus, aria posibilităţii modelării la om. Un computer (sau orice 
artefact de inteligenţă artificială, oricât de evoluat252) nu poate 
crea, propriu-zis, nimic, ci poate doar exploata (la limită, descoperi) 
posibilităţile permise prin program. Ca urmare, un dispozitiv de 
inteligenţă artificială (DIA) nu poate realiza acţiuni de modelare, 
deci nu poate produce modele253; 

d. este un proces de abstractizare cognitivă: cele trei predicate 
suficiente anterioare nu pot distinge între realizarea unui model 

                                                           
252

 Probabil cea mai adecvată modalitate de cuantificare a caracteristicii „evoluat” 
cu privire la inteligenţa artificială este cea care privește capacitatea de auto-învăţare a 
dispozitivului de inteligenţă artificială prin însăși rularea programului cu care acesta este 
înzestrat. Auto-învăţarea (care poate însemna, desigur, chiar auto-programare) este, cu 
toate acestea, circumscrisă de programul fundamental al dispozitivului în cauză: auto-
învăţarea se întinde până unde permite programul de auto-învăţare, iar auto-programarea 
se întinde până unde permite programul de auto-programare). Prin urmare, inteligenţa 
artificială nu poate fi creativă în principiu, și nu doar în funcţie de nivelul tehnologic sau de 
cunoaștere la un moment dat. Deși se poate discuta și despre limitele naturale ale 
creativităţii umane, pentru moment am dorit doar să arătăm că, principial, creativitatea 
nu poate fi asociată decât omului. Prin creativitate înţelegem, desigur, emergenţa noutăţii 
(inteligenţa artificială nu poate depăși stadiul de combinare morfologică, or combinarea 
morfologică nu poate genera noul, ci poate doar descoperi ceea ce este potenţial posibil. 
Cu alte cuvinte, invenţia este asociată exclusiv emergenţei noutăţii, adică creativităţii).  

253
 Evident, faptul că computerele sau DIA sunt utilizate ca instrumente (proteze) 

pentru realizarea practică a modelelor (deci în procesul de modelare) nu schimbă cu nimic 
cele afirmate. 
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iconic al omului și realizarea unei opere de artă care are drept 
„model”254 un om viu, iar drept scop unul pur artistic. Ca urmare, 
este necesar să introducem un predicat de suficienţă suplimentar. 
Considerăm că acesta ar putea fi un predicat care să „ceară” 
modalitatea abstractă în care se face modelarea. Să observăm, 
însă, că nici abstractizarea nu este suficientă, deoarece, de exemplu, 
arta modernă utilizează în mod frecvent abstractizarea ca modalitate 
de reprezentare artistică255. Prin urmare, este nevoie să cerem o 
abstractizare de tip cognitiv, care să ne asigure asupra scopului 
cognitiv al modelării. 

1.3. MODELAREA MODELULUI 

Se pune, aici, problema modelării de ordinul al doilea. Aceasta 
înseamnă că, o dată un model realizat, el devine un nou obiect în lume. 
Oare cineva care nu știe că acesta este, de fapt, un model, și-l confundă cu 
un obiect oarecare din realitate, ar putea să realizeze un model al acestuia? 
Răspunsul este, în principiu, afirmativ. Modelarea modelării, așa cum 
rezultă din necesitatea simplităţii epistemologice a modelului în raport cu 
obiectul modelat, va realiza o simplificare epistemologică suplimentară: 
modelul de ordinul al doilea va fi, așadar, mai simplu epistemologic decât 
modelul de ordinul întâi. Dar ce se poate spune despre cazul în care 
subiectul cognitiv știe că are în faţă un model (adică, în terminologia 
adoptată aici, un model de ordinul întâi)? În principiu, modelarea unui 
model, în cunoștinţă de cauză, este posibilă și, în unele cazuri, se poate 
dovedi, chiar, de utilitate în procesul cunoașterii. Din punct de vedere logic, 
modelarea modelelor de diverse ordine nu poate fi limitată (o anumită 

                                                           
254

 Aici, semnificaţia termenului „model” este cu totul alta, și anume denotă o inversare 
de poziţie între obiect și model: obiectul (omul viu) joacă rol de model, iar modelul 
(statuia) este, de fapt, un obiect. Ignorând dificultăţile generate de imprecizia limbajului 
natural, trebuie să acceptăm că, în principiu, o statuie care imită un om ar trebui 
considerată, conform celor spuse până acum, un model al omului (dacă, de exemplu, 
scopul realizării statuii este să se cerceteze, în mod știinţific, ceva despre omul viu). Cu 
acuzaţia că o statuie, în mărime naturală, a unui om real (viu sau mort) s-a confruntat, 
cum se știe, însuși marele Rodin. 

255
 De exemplu, sculpturile lui Brâncuși, care nu urmăresc reprezentarea iconică, ci 

o reprezentare esenţializată, bazată pe abstractizare (reprezentarea zborului, în locul 
reprezentării păsării). Ca să nu mai vorbim despre pictură, unde fenomenele de 
abstractizare sunt cu mult mai accentuate. 
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limitare poate veni doar din considerente praxiologice). Modelarea de 
ordinul al doilea, în cunoștinţă de cauză, este destinată testării modelului 
de ordinul întâi și nu cunoașterii realităţii („modelului” de ordin zero). Aici, 
de o deosebită importanţă epistemologică este propunerea filosofului Karl 
Popper cu privire la testul de falsificabilitate: de fapt, atunci când încercăm 
să respingem factual o ipoteză știinţifică256, nu facem altceva decât să 
construim un meta-model al modelului testat, iar pe acest meta-model 
experimentăm factualele pe care le avem în vedere. 
  

                                                           
256

 Conform teoriei lui Popper, o ipoteză nu poate fi verificată (atestată) niciodată, 
ea poate fi doar respinsă (iar dacă condiţiile factuale respectă exact condiţiile din ipoteza 
știinţifică, respingerea este unică și definitivă). 
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2. IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA PIEȚELOR ECONOMICE 

  

2.1. CONCEPTUL DE PIAȚĂ 

Pentru moment, am dori să ne referim la conceptul de piaţă fără a 
face referire la ancora sa economică, îndeobște utilizată. În acest sens, vom 
spune că prin piaţă se înţelege un ansamblu de relaţii de schimb între cel 
puţin doi parteneri (umani). Aceste relaţii de schimb se pot referi la orice: 
idei, obiecte, simboluri, acte (acţiuni, activităţi), sentimente etc. Așadar, 
prin piaţă vom înţelege un „dispozitiv instituţional” care permite comunicarea 
generală între doi subiecţi, fie că această comunicare este intenţionată 
(deliberată), fie nu (spontană). Extinderea conceptului de piaţă la denotaţia 
conceptului de comunicare257 este, în opinia noastră, justificată, în scopul 
surprinderii unei anumite omogenităţi a conceptului de piaţă. De altfel, în 
limbajul civil, această extindere se și produce în cazurile în care vorbim 
despre piaţa ideilor știinţifice sau piaţa politică etc. De exemplu, agora din 
Antichitate nu era decât o piaţă unde se schimbau idei politice, în scopul 
ajungerii la o decizie care să fie acceptabilă pentru comunitate (sau, cel puţin, 
pentru participanţii la piaţa respectivă). Parlamentele actuale, în sensul lor 
profund, reprezintă pieţe politice. Desigur, extinderea conceptului de piaţă 
bazat pe comunicare inter-subiectivă nu este nelimitată: de exemplu,  
cu privire la cultura înregistrată (sau cu privire la civilizaţia operaţională), 
comunicarea se desfășoară într-un singur sens, deci (așa cum vom arăta 
imediat) nu se poate vorbi despre piaţă, deoarece participarea la comunicare 
se desfășoară între subiecţi care nu sunt contemporani între ei și, ca 
urmare, avem, de fapt, două comunicări neinterconectate, fiecare într-un 
singur sens. Așadar, chiar în sensul său extins, piaţa presupune o dublă 
comunicare contemporană între participanţi, adică un dialog258. Dacă într-o 
interacţiune comunicativă comunicarea se produce doar într-un singur sens 
                                                           

257
 Aici se poate avea în vedere conceptul, mai general, de acţiune comunicativă, 

introdus în dezbaterea știinţifică de Jürgen Habermas. 
258

 Aș evita, de fapt, în mod intenţionat, să folosesc conceptul de dialog, deoarece 
acest concept nu are semnificaţia de „două discursuri interconectate”, cum se crede în 
genere, ci pe cea de schimb de idei exprimate oral, între două sau mai multe persoane 
contemporane, cu scopul de a extrage idei noi, care să depășească punctele de vedere 
iniţiale și care să fie împărtășite, în final, de toţi participanţii la exerciţiul respectiv de 
comunicare („dia” înseamnă prin și nu doi, iar „logos” înseamnă discurs, vorbire). 
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(de exemplu, transmiterea unui ordin, sau donarea unui bun material), nu 
avem de-a face cu o piaţă. Dacă, însă, comunicarea se face într-un dublu 
sens, și anume într-un dublu sens interconectat (adică un sens al comunicării 
este generat sau implicat de celălalt sens al comunicării), atunci avem de-a 
face cu o piaţă (de exemplu, o dezbatere de idei sau vânzarea, contra cost, 
a unui bun material). Comunicarea care se produce într-un singur sens este 
o comunicare de tip non-piaţă259, cea care se produce în dublu sens 
interconectat este o comunicare de tip piaţă. 

Pe baza celor de mai sus, se poate da o definiţie generală a pieţei: o 
comunicare, între cel puțin doi subiecți contemporani, desfășurată în dublu 
sens și în mod interconectat260. 

Din punct de vedere sinoptic, generarea unei pieţe abstracte poate fi 
reprezentată ca în figura 33: 

 

 

Figura 33. Logica generării unei pieţe abstracte. 

                                                           
259

 Aceasta este raţiunea profundă, teoretică, pentru care, de exemplu, bunurile 
publice sunt acele bunuri care sunt produse de sectorul public și sunt transmise către 
consumator cu titlu gratuit (în afara pieţei sau în mod non-piaţă). Transmiterea bunurilor 
cu titlu gratuit către consumator scurtcircuitează comunicarea în sensul opus (plata 
preţului). Faptul că definiţia bunurilor publice mai include și alte atribute necesare, pe care 
nu le-am menţionat mai sus (de exemplu, non-concurenţialitatea sau non-epuizarea etc.), 
nu este relevant aici, deoarece am dorit doar să dăm un exemplu. 

260
 Termenul de interconectat semnifică următoarele: cele două sensuri ale comunicării 

sunt generate (cauzal sau funcţional) unul de altul. De exemplu, o dezbatere realizează 
comunicarea în dublu sens a unor idei care sunt legate între ele (întrebare–răspuns, argument–
contraargument etc.), o tranzacţie economică realizează comunicarea în dublu sens a unor 
obiecte cu semnificaţie economică (bun–preţ, bun–bun, bun–serviciu, serviciu–serviciu, 
serviciu–preţ etc.). Așadar, chiar dacă avem o comunicare în dublu sens, dar cele două sensuri 
ale comunicării nu sunt cauzate reciproc, încă nu avem de-a face cu o piaţă (de exemplu, 
cineva îmi dă o pâine, iar eu îi plătesc o datorie anterioară, fără legătură cu pâinea). 
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2.2. CRITERII DE CLASIFICARE ȘI CLASE DE PIEȚE 

Clasificarea pieţelor este importantă, pe de o parte, întrucât clarifică 
în mod suplimentar conceptul de piaţă, iar pe de altă parte, întrucât oferă 
o „hartă” a pieţelor „disponibile” pentru cercetător sau pentru decident.  

Vom propune, concomitent, criterii de clasificare a pieţelor și 
tipologiile generate de aceste criterii. 

Un prim criteriu s-ar putea referi la natura comunicării (N). Comunicările 
de pe o piaţă generică referă obiectul care este supus comunicării între 
participanţii la piaţă, de aceea natura acestor comunicări poate realiza o 
primă clasificare a pieţelor. Conform acestui criteriu, avem următoarele 
clase de pieţe posibile: 

1. Clasa N1: pieţe pe care se comunică idei (exemplu: conferinţele 
știinţifice); 

2. Clasa N2: pieţe pe care se comunică simboluri (exemplu: bursa de 
valori261, bursa valutară262, instituţiile religioase); 

3. Clasa N3: pieţe pe care se comunică sentimente/emoții/atitudini 
(exemplu: instituţiile artistice, partidele politice); 

4. Clasa N4: pieţe pe care se comunică obiecte (exemplu: piaţa 
bunurilor263); 

5. Clasa N5: pieţe pe care se comunică norme (exemplu: instituţiile 
legislative); 

6. Clasa N6: pieţe pe care se comunică acte/acțiuni (exemplu: piaţa 
serviciilor264). 

Un al doilea criteriu s-ar putea referi la lag-ul dintre cele două comunicări 
interconectate (L). Avem, astfel, următoarele pieţe posibile conform acestui 
criteriu: 
                                                           

261
 Titlurile de valoare tranzacţionate la bursa de valori au caracter fiduciar. 

262
 Monedele tranzacţionate la bursa valutară au caracter fiduciar. 

263
 Aici intră și obiectele de artă, deși există tentaţia ca acestea să fie considerate 

simboluri: un obiect de artă are valoare intrinsecă, spre deosebire, de exemplu, de 
monedă, care nu are valoare intrinsecă, ci doar o valoare atribuită (nu are relevanţă aici 
atributul de fiduciaritate al monedei, pot fi identificate și alte simboluri care nu verifică 
acest atribut). Tot aici intră și cvasi-bunurile, cum sunt resursele de energie (acestea din 
urmă nu pot fi considerate servicii, deoarece au natură tangibilă). 

264
 Conform teoriei standard, bunurile publice (în care intră, generic, și serviciile 

publice) nu trec prin piaţă. Totuși, dacă luăm în considerare faptul că oferta de bunuri 
publice este finanţată din impozitele plătite de beneficiarii acestor bunuri, regăsim dubla 
comunicare interconectată. Trebuie doar să acceptăm faptul că dubla comunicare 
interconectată nu trebuie să verifice criteriul simultaneităţii (de altfel, în practică, acest 
criteriu este verificat mai degrabă accidental decât ca regulă). 
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1. Clasa L1: pieţe cu lag natural (alternarea celor două sensuri de 
comunicare interconectate se face cu un tact sau cu un pas care 
rezultă din natura tranzacţiilor specifice acelor pieţe: de exemplu, 
pe o piaţă a ideilor care funcţionează în formă orală, răspunsul la o 
întrebare va fi comunicat după ce întrebarea se va fi consumat, 
eventual va veni după încă un număr de secunde după comunicarea 
întrebării)265; 

2. Clasa L2: pieţe cu lag instituțional (alternarea celor două sensuri 
de comunicare interconectate se face cu un tact sau cu un pas 
care rezultă din prevederile instituţionale: de exemplu, calificarea 
profesională la nivelul învăţământului superior de licenţă nu poate 
veni decât după trecerea a trei ani de la comunicarea iniţială – 
„solicitarea” livrării acestei calificări); 

3. Clasa L3: pieţe cu lag prognozat (alternarea celor două sensuri de 
comunicare interconectate se face cu un tact sau cu un pas care 
rezultă din modelarea/prognoza fenomenelor de comunicare în 
cauză); 

4. Clasa L4: pieţe cu lag accidental (alternarea celor două sensuri de 
comunicare interconectate se face cu un tact sau cu un pas 
generate conjunctural, neanticipat). 

2.3. CONCEPTUL DE PIAȚĂ ECONOMICĂ 

2.3.1. Ce este economicul? 

Pentru a formula o definiţie a pieţei economice, trebuie să vedem 
care este specificul atributului de „economic” în raport cu alte atribute 
(estetic, politic etc.). În opinia noastră, economicul este generat de verificarea 
concomitentă a patru predicate de suficienţă: 

a. ontologicul (ex.: nedeterminarea Heisenberg nu este „ceva” economic, 
pentru că se referă exclusiv la cunoaștere și nu la existenţă). Acest 
predicat trimite la ideea de realitate obiectivă, autonomă, din 
punct de vedere existenţial, în raport cu subiectul cognitiv. Apare 

                                                           
265

 Uneori, răspunsul la o întrebare poate veni după ani de zile sau zeci de ani, sau 
chiar sute sau mii de ani (vezi rezolvarea conjecturii lui Poincaré sau problema conjecturii 
lui Fermat). În cazurile în care nu se mai verifică contemporaneitatea, conceptul de piaţă 
nu este, desigur, verificat. 
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aici o problemă: realizarea de obiecte de către subiect generează o 
realitate obiectivă care, însă, nu este autonomă în raport cu 
subiectul, deoarece este efectul acţiunii subiectului. Vom nuanţa, 
în consecinţă, ideea de realitate obiectivă și vom spune că prin 
realitate obiectivă înţelegem o entitate care își poate menţine 
existenţa în mod autonom în raport cu subiectul (de exemplu, o 
idee nu-și poate menţine existenţa în afara subiectului; totuși, 
dacă ea este înregistrată pe un suport care nu este însuși creierul 
subiectului, ea capătă o existenţă care se menţine în mod autonom 
în raport cu subiectul266); 

b. alegerea (ex.: deplasarea luminii pe geodezica spaţiu–timp nu este 
„ceva” economic, deși este vorba despre un aspect de existenţă). 
Am vrea să elucidăm problema următoarea: alegerea implică 
intenţionalitatea, adică scopul? Opinia noastră este că alegerea nu 
implică intenţionalitatea267 (adică reprezentarea mentală a finalităţii). 
De exemplu, un animal de pradă care alege, dintr-o turmă de animale 
situate pe lanţul său trofic inferior, un anume individ, face, fără 
îndoială, o alegere, dar ea nu este efectul unei intenţionalităţi, al 
„rulării” unui protocol de calcul/evaluare, ci rezultatul instinctului, 
eventual „instruit” de experienţă (cazuri similare care s-au petrecut 
anterior, fie la nivelul individului prădător în cauză, fie la nivelul 
grupului de prădători de care aparţine acel individ)268; 

c. scopul (ex.: selecţia naturală nu este „ceva” economic, deși are și 
statut ontologic și implică și alegerea). Scopul reprezintă, așa cum 
am menţionat mai sus, reprezentarea mentală a finalităţii unei 
acţiuni în sensul cel mai general al acestui termen. Așa cum știm 
până la acest moment, doar omul este capabil de formularea de 
scopuri. Aceasta conduce imediat la concluzia că numai omul (ca 
individ sau ca grup) este capabil de acţiune economică; 

d. schimbul entropic dintre om și natură (ex.: căsătoria nu este „ceva” 
economic, deși are statut ontologic, implică o alegere și există  
și un scop). Acest predicat este extrem de important, deoarece 
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 Așa-numita lume a treia a lui Karl Popper. 
267

 Mai degrabă, intenţionalitatea (scopul) implică alegerea, deoarece, în acest caz, 
există un protocol de calcul/evaluare, conform scopului. 

268
 În orice caz, alegerea nu este posibilă în lumea naturală non-vie, unde avem un 

determinism univoc (în ciuda neclarităţilor aduse de mecanica cuantică în această materie, 
considerăm că această disciplină se va maturiza până în punctul în care nu va mai avea 
tentaţia să respingă determinismul univoc). 
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selectează, dintre toate acţiunile posibile în care ar putea fi implicat 
subiectul uman, doar pe acelea care privesc schimbul entropic 
dintre om și natură. Atunci când ne referim la schimbul entropic, 
dorim să ne referim la cel mai general schimb posibil (comunicare, 
așa cum am arătat mai sus) dintre om și natură. Într-adevăr, 
modificarea balanţei entropice269 dintre om și natură implică orice 
schimb imaginabil dintre cele două „părţi”: substanţă, energie, 
informaţie. Să observăm aici un aspect fundamental în legătură cu 
definiţia economicului. Majoritatea punctelor de vedere relative la 
conceptul de economic (fenomen economic, acţiune economică, 
raţiune economică etc.) iau în considerare alegerea între alternative 
rare (de exemplu, între resurse rare) ca fiind definitorie pentru 
acest concept270. Predicatul de suficienţă al schimbului entropic 
dintre om și natură nu mai are nevoie să reţină acest deziderat: 
așadar, chiar în condiţiile unei abundenţe de resurse, este suficient 
să se verifice predicatul schimbului entropic dintre om și natură 
(desigur, alături de verificarea concomitentă a celorlalte trei 
predicate de suficienţă menţionate) pentru ca „ceva” economic să 
apară în lume271. 

Aici apare o problemă pe care dorim să încercăm s-o elucidăm: există 
(sau pot fi imaginate) situaţii în care verificarea principiului de suficienţă al 

                                                           
269

 Omul (și implicit, societatea umană) constituie un sistem disipativ, adică un 
sistem deschis care își menţine (sau chiar micșorează) entropia intra-membranatică prin 
accelerarea entropiei mediului în care acţionează. 

270
 Este vorba despre cunoscutul concept al costului de oportunitate. 

271
 De menţionat un neajuns crucial al definiţiei economicului pe baza necesităţii 

alegerii între alternative rare: de cele mai multe ori, animalele aleg (desigur, fără a avea 
vreo intenţionalitate asociată alegerii în cauză) între alternative rare (de exemplu, aleg fie 
să-și consume energia pentru a captura energia oferită de pradă, fie să renunţe la energia 
capturabilă de la pradă și să-și economisească, astfel, energia de care dispun deja). Aceasta 
înseamnă că, în principiu, ar trebui să acceptăm concluzia că și animalele fac economie 
(desfășoară „acţiuni” economice), ceea ce complică foarte mult teoria economică ortodoxă. 
În plus, ce ne facem în următoarele două situaţii: a) situaţia (care a existat, din punct de 
vedere istoric) în care numărul mic al populaţiei umane genera o abundenţă a resurselor 
în raport cu nevoile (după criteriul menţionat, în acea perioadă nu a existat o activitate 
economică); b) situaţia (ipotetică) în care tehnologia va conduce la o situaţie, simetrică cu 
cea descrisă anterior, în care posibilităţile de a genera resurse vor conduce la o abundenţă 
a acestora în raport cu nevoile (din nou, nu vom mai putea vorbi despre o activitate economică). 
În opinia noastră, eliminarea necesităţii alegerii între alternative rare ca fiind definitorie 
pentru definiţia economicului (și reţinerea predicatului de suficienţă al schimbului entropic 
dintre om și natură) înlătură cele două riscuri epistemologice identificate în acest comentariu. 
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economicului, care constă în schimbul entropic dintre om și natură, nu este 
evident (de exemplu, schimbul valutar). În aceste situaţii, care sunt majoritare 
în cazurile reale, verificarea acestui predicat de suficienţă trebuie făcută cu 
privire la scopul final și nu în raport cu scopurile (obiectivele) intermediare, 
de etapă. Pe baza faptului că natura biologică a fiinţei umane implică 
schimbul entropic cu natura, va trebui să acceptăm că scopul final al oricărui 
act (vezi mai jos definiţia acestui concept) este consumul, adică schimbul 
entropic al omului cu natura. Chiar și în ipoteza (realistă) în care asigurarea 
principiilor nutritive specifice constituţiei biologice a omului se va putea 
face pe cale artificială, cu siguranţă vom găsi, pe ultima verigă de procurare 
a acestor principii, natura. În acest sens, acest principiu de suficienţă al 
economicului trebuie văzut nu în mod nemijlocit, ci în mod mijlocit272. 

Pe baza celor spuse mai sus, putem conchide că orice entitate sau 
fenomen care verifică, simultan, cele patru predicate de suficienţă constituie 
un „ceva” economic. 

2.3.2. Ce este actul economic/acţiunea economică? 

Actul este exteriorizarea (obiectivarea) unei intenţionalităţi (al unui 
scop). Conform acestei definiţii, numai omul (sau societatea umană) poate 
efectua acte. Obiectivarea presupune o schimbare oarecare produsă în 
realitatea exterioară individului în cauză (de exemplu, modificarea unui 
punct de vedere cu privire la o anumită chestiune nu este un act, deoarece 
această modificare poate produce, eventual, o schimbare în realitatea 
interioară individului). 

Un ansamblu coerent de acte (coerenţa poate fi dată de orice criteriu 
imaginabil) constituie o acţiune, iar un ansamblu coerent de acţiuni constituie 
o activitate. De aici se poate merge mai departe, pe linie praxiologică, dar 
această direcţie nu este de interes pentru prezentul studiu (de exemplu, un 
ansamblu coerent de activităţi ar putea constitui un program, iar un 
ansamblu coerent de programe ar putea constitui o strategie etc.). 

Acel act sau acea acţiune care se referă la un obiect economic, așa 
cum a fost acesta definit mai sus, constituie un act economic, respectiv o 
acţiune economică. 

                                                           
272

 O magistrală demonstraţie a naturii ca background de ultimă instanţă a oricărui 
act economic a oferit marele economist de origine română Nicholas Georgescu-Roegen, în 
Legea Entropiei și Procesul Economic, în care arată că steaua în jurul căreia orbitează 
planeta pe care apare viaţa (mai general, pe care apar sisteme disipative) este sursa unică, 
primitivă de energie. 
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2.3.3. Ce este piaţa economică? 

În consecinţă, piaţa economică este acea piaţă care verifică cele patru 
predicate ale economicului. Genul proxim este piaţa, iar diferenţa specifică 
este verificarea concomitentă a celor patru predicate menţionate. Piaţa 
economică există, asemenea oricărei pieţe, prin actul de comunicare dintre 
subiecţii (umani) participanţi la piaţă. Obiectul comunicării este, în acest 
caz, „obiectul economic”. 

Am dori să facem câteva comentarii destinate să precizeze, în mod 
suplimentar, conceptul de piaţă economică: 

În primul rând, vom observa faptul (menţionat deja anterior, de 
altfel) că cel de-al patrulea predicat de suficienţă al economicului (schimbul 
entropic dintre om și natură) nu trebuie să se manifeste în mod nemijlocit. 
Cu alte cuvinte, este suficient ca schimbul entropic dintre om și natură să 
fie raţiunea de ultimă instanţă a interacţiunii (comunicării) dintre partenerii 
la piaţa respectivă, și nu ca acest schimb entropic să fie raţiune de primă 
instanţă sau de rang intermediar de instanţă. Această precizare este 
extrem de importantă deoarece astăzi comunicarea (interacţiunea) dintre 
partenerii umani în perspectiva schimbului entropic dintre om și natură a 
căpătat o sofisticare tehnologică foarte mare, așa încât majoritatea acestor 
interacţiuni se produc fără o legătură aparentă cu acest schimb entropic273. 

În al doilea rând, vom observa faptul că, dacă primele trei predicate 
de suficienţă ale conceptului de economic nu disting între o piaţă și o piaţă 
economică, cel care face acest lucru este tocmai predicatul de suficienţă 
referitor la schimbul entropic dintre om și natură.  

În al treilea rând, vom specifica faptul că, pentru ca o piaţă să devină 
o piaţă economică, comunicarea generică trebuie însoţită, în mod 
obligatoriu, de o tranzacţie. Prin tranzacţie înţelegem un schimb fizic274 de 
obiecte economice, așa cum au fost acestea definite mai sus. 

În al patrulea rând, vom observa faptul că acest al patrulea principiu 
de suficienţă al conceptului de economic este și cel care „extrage” clasele 
de pieţe economice din tipologia generală a pieţelor. 

                                                           
273

 Vezi, de exemplu, tranzacţiile cu derivativele financiare (probabil principala 
cauză a crizei financiare internaţionale din intervalul 2007–2010). 

274
 Nu se schimbă nimic din raţionament dacă avem în vedere așa-numitele 

contracte futures, deoarece, la un moment dat, valorile virtuale tranzacţionate va trebui 
să fie efectiv, adică fizic, tranzacţionate, adică va trebui ca suportul economic al opţiunilor 
nominale să fie tranzacţionat. Observăm, din nou, importanţa decisivă a principiului 
metodologic „în ultimă instanţă”. 
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Sintetizarea celor spuse mai sus se poate face ca în figura 34: 

 

 

Figura 34. Logica generării unei pieţe economice. 

2.4. CRITERII DE CLASIFICARE A PIEȚELOR ECONOMICE 

Pe baza celor de mai sus, conchidem că, în modul cel mai abstract, 

avem următoarele clase de pieţe economice, clasificate concomitent după 

cele două criterii de clasificare a pieţelor în general, menţionate anterior 

(tabelul 1): 

Tabelul 1. Clasele abstracte de piețe economice (1) 

 Criteriul L 

Criteriul N 
L1 L2 L3 L4 

N2 N2.L1 N2.L2 N2.L3 N2.L4 

N4 N4.L1 N4.L2 N4.L3 N4.L4 

N6 N6.L1 N6.L2 N6.L3 N6.L4 

 

Întrucât, în mod specific, în actul economic/acţiunea economică se 

produc trei categorii de fluxuri: fluxuri reale, fluxuri financiare și fluxuri 

nominale, vom dezvolta acest aspect, deoarece considerăm că, în ceea ce 

privește pieţele economice, poate apărea un criteriu suplimentar de 

clasificare a pieţelor, și anume criteriul sferei economice (sfera reală, sfera 

financiară, sfera nominală)275. 

Fluxurile reale sunt acele fluxuri (care se pot și stoca), de natură non-

monetară, care sunt destinate a intra imediat (în mod nemijlocit) în 

consumul final sau în consumul intermediar (de exemplu, pâine – pentru 

consumul final, programe de calculator – pentru consumul intermediar). 

Așadar, fluxurile reale au autonomie. 

                                                           
275

 Vom dezvolta aceste considerente în capitolul care se va ocupa de blocurile 
sectoriale din economia naţională. 
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Fluxurile financiare sunt acele fluxuri (care nu se pot stoca), de natură 
monetară, care sunt destinate să constituie contrapartida (în terminologia 
de faţă, comunicarea contemporană interconectată) la fluxurile reale 
(de exemplu, salariul – contrapartida la muncă, preţul – contrapartida la 
bunuri, tariful – contrapartida la serviciu). Așadar, fluxurile financiare nu au 
autonomie. 

Fluxurile nominale sunt acele fluxuri (care se pot și stoca), de natură 
monetară, care sunt destinate să creeze, în mod independent de fluxurile 
reale sau de cele financiare, resurse care pot fi convertite fie în fluxuri 
reale, fie în fluxuri financiare. 

Categoriile de fluxuri economice generează și cele trei clase de activităţi 
economice (sau de economii): economia reală, economia financiară, economia 
nominală276.  

O schemă sinoptică a celor menţionate cu privire la fluxurile economice 
este reprezentată în figura 35: 

 

 

Figura 35. Economia reală și economia simbolică277. 

                                                           
276

 Marea majoritatea a analiștilor teoreticieni consideră că există doar două asemenea 
„economii”: economia reală și economia nominală (care cuprinde atât economia financiară, 
cât și economia nominală, așa cum au fost definite în prezentul material). 

277
 Prin economie simbolică înţelegem suma logică dintre fluxurile financiare și fluxurile 

nominale. Denumirea de economie monetară, întâlnită deseori în literatura de specialitate 
pentru a designa economia simbolică, o considerăm neadecvată, deoarece orice economie de 
schimb care folosește un mijloc de schimb universal este, în esenţă, o economie monetară. 
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În felul acesta, ajungem la concluzia că pieţele economice se pot 
clasifica după trei criterii simultan: cele două identificate deja la clasificarea 
generală a pieţelor și criteriul care separă între economia reală, economia 
financiară și economia nominală. 

Notând acest ultim criteriu cu (E) și considerând că E1 semnifică  
economia reală, E2 semnifică economia financiară, iar E3 semnifică economia 
nominală, rezultă următoarea schemă de clasificare a pieţelor economice 
(tabelul 2)278: 

Tabelul 2. Clasele abstracte de piețe economice (2) 

Criteriul L 
Criteriul N și E 

L1 L2 L3 L4 

N2 
E2 N2.E2.L1 N2.E2.L2 N2.E2.L3 N2.E2.L4 

E3 N2.E3.L1 N2.E3.L2 N2.E3.L3 N2.E3.L4 

N4 E1 N4.E1.L1 N4.E1.L2 N4.E1.L3 N4.E1.L4 

N6 
E2 N6.E2.L1 N6.E2.L2 N6.E2.L3 N6.E2.L4 

E3 N6.E3.L1 N6.E3.L2 N6.E3.L3 N6.E3.L4 

 
Deci, în principiu, conform acestor trei criterii de clasificare, ar trebui 

să existe 20 de clase de pieţe economice distincte. Vom încerca să 
identificăm, pe baza informaţiilor pe care le deţinem la acest moment, care 
dintre aceste clase abstracte de pieţe economice există și funcţionează în 
realitate. Acolo unde nu vom găsi „reprezentanţi” empirici ai acestor clase 
de pieţe economice, vom considera fie că încă nu există (dar sunt posibile 
teoretic sau instituţional), fie că nu avem destule informaţii sau capacitate 
de distingere pentru a identifica asemenea reprezentanţi279. 

Întrucât criteriul de clasificare a pieţelor după lag-ul existent între 
cele două comunicări contemporane interconectate nu aduce o valoarea 
adăugată semnificativă relativă la interesul nostru de cercetare, vom 
renunţa la el și vom introduce, în schimb, un alt criteriu, specific pieţelor 
economice. Se știe că un proces economic se produce prin combinarea 
celor doi factori de producţie: capital și muncă280. Atunci, pare natural să 
avem pieţe distincte pentru cei doi factori de producţie. Vom nota acest 
criteriu cu F: F1 – capital, F2 – muncă. Atunci tabelul 2 devine (tabelul 3): 

                                                           
278

 Incompatibilităţile principiale au fost eliminate: de exemplu, nu putem avea o 
piaţă care tranzacţionează simboluri la nivelul economiei reale etc. 

279
 De observat că metoda noastră funcţionează într-un mod asemănător celui în care 

funcţionează (sau a funcţionat) tabelul lui Mendeleev în domeniul elementelor chimice. 
280

 În lumea contemporană, cel de-al treilea factor de producţie – natura – aproape 
că nu mai există, el fiind încorporat în capital. 
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Tabelul 3. Clasele abstracte de piețe economice (3) 

Criteriul F 
Criteriul N și E 

F1 F2 

N2 
E2 N2.E2.F1 N2.E2.F2 

E3 N2.E3.F1 N2.E3.F2 

N4 E1 N4.E1.F1 N4.E1.F2 

N6 
E2 N6.E2.F1 N6.E2.F2 

E3 N6.E3.F1 N6.E3.F2 

 
Tot specific activităţii economice este și următorul aspect: unele pieţe 

economice sunt pieţe primare, iar altele sunt pieţe non-primare. Prin pieţe 
primare înţelegem acele pieţe pe care apare, pentru prima dată, obiectul 
economic al tranzacţiilor specifice, iar prin pieţe non-primare281 înţelegem 
acele pieţe pe care obiectul economic generat de piaţa primară este tranzac-
ţionat în continuare. Pieţele non-primare pot fi pieţe secundare (pe care se 
tranzacţionează obiectul economic generat de piaţa primară), pieţe terţiare 
(pe care se tranzacţionează obiectul economic generat de piaţa secundară) 
etc. Apare imediat necesitatea de a indica un criteriu de identificare a gradului 
pieţei non-primare (piaţă primară, secundară, terţiară etc.)282. Pentru nece-
sităţile studiului de faţă, nu vom dezvolta aici problema unui asemenea 
criteriu. 

În cele ce urmează, ne vom limita la gradul trei al pieţelor non-primare, 
adică vom avea pieţe primare (G1), pieţe secundare (G2) și pieţe terţiare283 (G3). 
                                                           

281
 Vom avea în vedere doar pieţele secundare și pe cele terţiare, ca specii definitorii 

pentru pieţele non-primare. 
282

 Este evident faptul că nu putem prezuma faptul că pieţele non-primare (indiferent 
de gradul lor) sunt indiscernabile între ele: există atât diferenţe de mecanism, cât și diferenţe 
de impact (de exemplu, unul dintre „vehiculele” prin care a fost generată bula speculativă 
care a declanșat recenta criză financiară a fost multiplicarea valorii fluxurilor nominale prin 
intermediul pieţelor secundare – asigurarea creditelor bancare – și terţiare – reasigurarea 
creditelor bancare). În mod similar se pune problema în cazul garantării creditelor bancare: 
piaţa secundară este garantarea acestor credite de fondurile de garantare, iar piaţa terţiară 
este contragarantarea creditelor bancare sau, ceea ce este același lucru, garantarea garantării 
creditelor bancare. 

283
 Pieţele de tip terţiar sunt mai puţin evidente în fenomenologia generală a 

economiei. Totuși, ele există: de exemplu, în procesul declanșării și propagării recentei 
crize financiare internaţionale, acordarea de credite bancare către clienţi non-bancari non-
guvernamentali a reprezentat o piaţă primară de fluxuri nominale. Aceste credite au fost 
asigurate la societăţi financiare de asigurare, deci au fost tranzacţionate pe o piaţă 
secundară de fluxuri nominale. În sfârșit, societăţile de asigurare au asigurat asigurările la 
societăţi financiare de reasigurare, deci pe o piaţă terţiară de fluxuri nominale. 
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În tabelul 4 este sintetizată introducerea acestui nou criteriu de clasificare 
a pieţelor economice: 

Tabelul 4. Clasele abstracte de piețe economice (4) 

 F și G  
N și E 

F1 F2 

G1 G2 G3 G1 G2 G3 

N2 
E2 N2.E2.F1.G1 N2.E2.F1.G2 N2.E2.F1.G3 N2.E2.F2.G1 N2.E2.F2.G2 N2.E2.F2.G3 

E3 N2.E3.F1.G1 N2.E3.F1.G2 N2.E3.F1.G3 N2.E3.F2.G1 N2.E3.F2.G2 N2.E3.F2.G3 

N4 E1 N4.E1.F1.G1 N4.E1.F1.G2 N4.E1.F1.G3 N4.E1.F2.G1 N4.E1.F2.G2 N4.E1.F2.G3 

N6 
E2 N6.E2.F1.G1 N6.E2.F1.G2 N6.E2.F1.G3 N6.E2.F2.G1 N6.E2.F2.G2 N6.E2.F2.G3 

E3 N6.E3.F1.G1 N6.E3.F1.G2 N6.E3.F1.G3 N6.E3.F2.G1 N6.E3.F2.G2 N6.E3.F2.G3 

 
Am mai putea avea în vedere un criteriu de clasificare a pieţelor 

economice, și anume criteriul spaţial: pot exista pieţe concentrate spaţial 
(bursele) și pieţe dispersate spaţial (majoritatea pieţelor economice). Dacă 
notăm acest criteriu cu S, atunci putem avea pieţe dispersate spaţial (S1), 
respectiv pieţe concentrate spaţial (S2). 

De asemenea, în principiu, se mai poate introduce un criteriu de 
clasificare a acestor pieţe, și anume criteriul permanenţei: dacă notăm 
acest criteriu cu P, atunci putem avea pieţe permanente (P1), așa cum sunt 
majoritatea pieţelor economice, respectiv pieţe temporare (P2), cum este 
cazul târgurilor, expoziţiilor etc. 

Introducând și aceste două criterii în tabelul de clasificare anterior, 
obţinem următoarea imagine a tipologiei generale a pieţelor economice284 
(tabelul 5): 

Tabelul 5. Clasele abstracte de piețe economice (5) 

 F, G, P  
 
N, E, S 

F1 F2 

G1 G2 G3 G1 G2 G3 

P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 

N2 
E2 

S1       

N2.F2 
S2       

E3 
S1       

S2       

N4 E1 
S1       

N4.F2 
S2       

N6 

E2 
S1         

N6.E2.F2.Gi 
S2         

E3 
S1 

N6.E3 
S2 

                                                           
284

 Casetele hașurate reprezintă imposibilităţi logice. 
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Așadar, la prima vedere, ar putea exista 120 de pieţe economice distincte. 
Așa cum vom constata imediat, va trebui să eliminăm incompatibilităţile de 
definiţie dintre cele 120 de cazuri posibile teoretic și să reţinem doar cazurile 
care pot exista din punct de vedere logic. Desigur, este posibil ca unele 
pieţe economice care sunt permise din punct de vedere logic să nu existe în 
acest moment, fie din motive instituţionale (nu sunt codificate285), fie din 
motive „naturale”: procesul economic actual nu a generat necesitatea lor. 

Imposibilităţile logice apar atunci când cel puţin două criterii de clasificare 
sunt incompatibile. Din punct de vedere pur teoretic, putem avea următoarele 
imposibilităţi logice: 

a. toate cazurile în care obiectul tranzacţiei este simbolic, iar factorul 
de producţie este munca: N2.F2; 

b. toate cazurile în care obiectul tranzacţiei este reprezentat de 
obiecte (bunuri) și ne aflăm pe piaţa forţei de muncă: N4.F2; 

c. toate cazurile în care obiectul tranzacţiei este simbolic, activitatea 
economică este de tip financiar, pe piaţă se tranzacţionează forţa 
de muncă, iar piaţa este de tip non-primar: N6.E2.F2.Gi (unde 
i = 1,2); 

d. toate cazurile în care obiectul tranzacţiei este reprezentat de servicii 
(acte/acţiuni), iar sfera economiei este cea nominală:  N6.E3. 

Prin urmare, după eliminarea imposibilităţilor logice, obţinem concluzia 
că pot exista, conform criteriilor de clasificare a pieţelor economice propuse, 
52 de pieţe economice teoretice distincte: 

 
 N2.E2.S1.F1.G1.P1 

 N2.E2.S2.F1.G1.P1 

 N2.E3.S1.F1.G1.P1 

 N2.E3.S2.F1.G1.P1 

 N4.E1.S1.F1.G1.P1 

 N4.E1.S2.F1.G1.P1 

 N6.E2.S1.F1.G1.P1 

 N6.E2.S2.F1.G1.P1 

 N2.E2.S1.F1.G1.P2 

 N2.E2.S2.F1.G1.P2 

 N2.E3.S1.F1.G1.P2 

 N2.E3.S2.F1.G1.P2 

 N4.E1.S1.F1.G1.P2 

                                                           
285

 Desigur, unele pieţe (în principiu, orice piaţă) pot exista în mod informal, de 
exemplu pieţele gri sau pieţele negre. 
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 N4.E1.S2.F1.G1.P2 

 N6.E2.S1.F1.G1.P2 

 N6.E2.S2.F1.G1.P2 

 N2.E2.S1.F1.G2.P1 

 N2.E2.S2.F1.G2.P1 

 N2.E3.S1.F1.G2.P1 

 N2.E3.S2.F1.G2.P1 

 N4.E1.S1.F1.G2.P1 

 N4.E1.S2.F1.G2.P1 

 N6.E2.S1.F1.G2.P1 

 N6.E2.S2.F1.G2.P1 

 N2.E2.S1.F1.G2.P2 

 N2.E2.S2.F1.G2.P2 

 N2.E3.S1.F1.G2.P2 

 N2.E3.S2.F1.G2.P2 

 N4.E1.S1.F1.G2.P2 

 N4.E1.S2.F1.G2.P2 

 N6.E2.S1.F1.G2.P2 

 N6.E2.S2.F1.G2.P2 

 N2.E2.S1.F1.G3.P1 

 N2.E2.S2.F1.G3.P1 

 N2.E3.S1.F1.G3.P1 

 N2.E3.S2.F1.G3.P1 

 N4.E1.S1.F1.G3.P1 

 N4.E1.S2.F1.G3.P1 

 N6.E2.S1.F1.G3.P1 

 N6.E2.S2.F1.G3.P1 

 N2.E2.S1.F1.G3.P2 

 N2.E2.S2.F1.G3.P2 

 N2.E3.S1.F1.G3.P2 

 N2.E3.S2.F1.G3.P2 

 N4.E1.S1.F1.G3.P2 

 N4.E1.S2.F1.G3.P2 

 N6.E2.S1.F1.G3.P2 

 N6.E2.S2.F1.G3.P2 

 N6.E2.S1.F2.G1.P1 

 N6.E2.S2.F2.G1.P1 

 N6.E2.S1.F2.G1.P2 

 N6.E2.S2.F2.G1.P2 

 
Din perspectiva interesului cercetării de faţă, unele criterii de clasificare 

a pieţelor economice nu au relevanţă, de aceea vom renunţa la ele. Este vorba 
despre criteriile care clasifică pieţele economice după caracterul lor temporar 
sau permanent (criteriul P), după gradul lor de concentrare (criteriul S) și 
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după natura lor primară sau non-primară (criteriul G). Prin eliminarea acestor 
criterii, obţinem următoarea clasificare a pieţelor economice (5 clase de 
pieţe economice teoretice): 

 Piaţa A: N2.E2.F1: piața monetară (piața creditului) 

 Piaţa B: N2.E3.F1: piața de capital 

 Piaţa C: N4.E1.F1: piața bunurilor 

 Piaţa D: N6.E2.F1: piața serviciilor 

 Piaţa E: N6.E2.F2: piața muncii 
Să le organizăm ca în tabelul 6: 

Tabelul 6. Clasele abstracte agregate de piețe economice 

 
E1 E2 E3 

F1 F1 F2 F1 

N2  Piaţa monetară (A)  Piaţa de capital (B) 

N4 Piaţa bunurilor (C)    

N6  Piaţa serviciilor (D) Piaţa muncii (E)  
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3. IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA BLOCURILOR SECTORIALE  

ALE ECONOMIEI NAȚIONALE 

În acest capitol se va propune o structură a activităţii economice la 

nivel naţional pe blocuri sectoriale și se vor face unele consideraţii de 

evaluare a acestei propuneri. 

3.1. Ce este un bloc sectorial 

Conceptul de bloc sectorial necesită unele consideraţii, pentru a-l 

distinge de alte concepte „vecine” cum ar fi cele de sector economic, piaţă, 

cont naţional, ramură, subramură, domeniu de activitate etc. Raţiunea 

pentru care considerăm că folosirea acestui concept aduce valoare adăugată 

cercetării noastre constă în următoarele: 

a. conceptele vecine, exemplificate mai sus, nu „ţintesc” obiective de 

modelare, ci încearcă, fiecare din perspectiva sa, să identifice 

și/sau să stabilească unele omogenităţi sau regularităţi structural-

funcţionale ale activităţii de tip economic; or, obiectivul cercetării 

noastre este acela de a stabili o structură a economiei naţionale 

care să servească, în primul rând, pentru elaborarea unui model 

macroeconomic. În acest sens, conceptul de bloc sectorial va trebui 

să îndeplinească unele caracteristici care, chiar dacă se regăsesc și 

la conceptele vecine evocate, această regăsire este disjunctivă și 

nu cumulativă; 

b. conceptul de bloc sectorial va trebui să asigure o acoperire 

completă286 a activităţii economice, de orice fel. Se pune, aici, 

problema dacă sistemul blocurilor sectoriale va trebui să distingă 

între economia oficială și cea neoficială287. Considerăm că nu este 

productiv să avem un bloc sectorial distinct al economiei neoficiale 

                                                           
286

 Inclusiv în sensul topologic al termenului. 
287

 În opinia noastră, economia neoficială cuprinde două categorii de activităţi 

economice, ambele neobservate din punctul de vedere al inspectorului guvernamental:  

a) economie informală; b) economie subterană. 
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(sau chiar numai al economiei subterane), deoarece, principial, 

activităţi economice neoficiale (îndeosebi activităţi economice 

subterane) se pot produce în orice bloc sectorial imaginabil.  

În acest sens, blocurile sectoriale vor fi „creditate” cu o anumită 

pondere de activităţi neoficiale, în funcţie de necesităţile de 

modelare calitativă și cantitativă; 

c. blocurile sectoriale vor sistematiza, într-un mod logic, activităţile 
economice, ceea ce va permite, așa cum vom vedea în paragrafele 
următoare, corelarea lor structurală și funcţională cu alte categorii 
de „inteligibilizare” a economiei naţionale288; această corelare 
reprezintă, de altfel, nucleul dur al modelului la care cercetarea de 
faţă aspiră ca finalitate; 

d. conceptul de bloc sectorial va putea permite, în funcţie de necesităţile 
de modelare sau de analiză ulterioare, să fie considerat ca un 
black-box, ceea ce va crea condiţii metodologice pentru efectuarea 
unor investigaţii mai aprofundate, pe principiul „ceteris paribus”. 

Valorificând consideraţiile de mai sus, putem acum să încercăm 
formularea unei definiţii operaţionale pentru conceptul de bloc sectorial, 
din perspectiva interesului nostru de cercetare. Vom numi bloc sectorial un 
decupaj metodologic din sistemul economiei naționale, cu un grad rezonabil 
de omogenitate a activităților economice din acel decupaj, indiferent de 
gradul de eterogenitate interblocuri sectoriale din cadrul sistemului economiei 
naționale. Așadar, din punct de vedere metodologic, vom produce un fel de 
disipare entropică sui-generis, așa încât, eventual cu preţul creșterii 
eterogenităţii interblocuri sectoriale, să obţinem o reducere maximă a 
eterogenităţii intrablocuri sectoriale. 

3.2. Criterii de clasificare a blocurilor sectoriale 

În ceea ce privește criteriile de clasificare a blocurilor sectoriale, așa 
cum au fost ele introduse și definite în paragraful anterior, considerăm că 
acestea ar trebui să fie următoarele (în plus, considerăm că ele ar trebui să 
acţioneze concomitent în obţinerea claselor de blocuri sectoriale): 

a. gradul minim de eterogenitate internă (intrabloc sectorial) a  
activităţilor economice; 

                                                           
288

 În principal cu sistemul de pieţe economice, respectiv cu sistemul de conturi 
naţionale. 
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b. tipul de activitate economică (predominantă, conform criteriului 

anterior): activitate economică reală, respectiv activitate 

economică nominală289; 
c. apartenenţa/non-apartenenţa la spaţiul economic autohton 

(naţional); 
d. caracterul public sau privat al activităţii economice. 

Așadar, un bloc sectorial va fi calificat concomitent din perspectiva 

celor patru criterii de clasificare. Considerăm, în context, că puterea de 
clasificare pe care o propunem este destul de mare, așa încât atât caracterul 

știinţific al demersului nostru, cât și utilitatea clasificării pentru etapele 

ulterioare ale cercetării să fie verificate la un nivel rezonabil. 

3.3. Blocurile sectoriale ale economiei naţionale (BSEN) 

Pe baza criteriilor de clasificare sugerate mai sus, propunem, în cele 
ce urmează, o clasificare generală a blocurilor sectoriale care pot fi asociate 

unei economii naţionale. 

Stabilirea blocurilor sectoriale de acţiune economică şi/sau instituţională 
trebuie făcută după criteriul omogenităţii acţiunilor desfăşurate în interiorul 

blocului sectorial respectiv290.  

Fiecare bloc sectorial ar trebui să fie „dotat” cu două categorii de 
tranzacţii economice agregate: a) tranzacţii reale (non-financiare)291;  

b) tranzacţii financiare. Oricare ar fi tipul de tranzacţii economice, acestea 
sunt „numite” prin intermediul indicatorilor economici (sau macroeconomici).  

                                                           
289

 Așa cum precizam anterior, în limbajul curent (inclusiv în jargonul știinţific) se 
confundă deseori conceptul de „nominal” cu cel de „financiar”. În cele ce urmează, nu 
vom abuza de această distincţie, dar prevenim cititorul că atunci când va citi „financiar” să 
înţeleagă, mai degrabă, „nominal”. Un flux economic financiar se definește ca acel flux 
monetar care apare ca o contrapartidă la un flux real, în timp ce un flux economic nominal 
nu are această proprietate. Prin flux economic real înţelegem fluxul susceptibil să se 
constituie în cerere de consum (final sau intermediar). 

290
 După cum se ştie, în literatura de specialitate se operează cu două criterii care 

se aplică simultan: a) criteriul funcţiei (care poate fi asimilat cu criteriul activităţii, 
menţionat aici); b) criteriul sursei resurselor (îndeosebi a resursei financiare). Aşa cum ni 
se pare, acest al doilea criteriu nu este independent de primul (cel al funcţiei). Or, din 
punct de vedere logic, în acest caz este suficient primul criteriu. 

291
 Evident, nu are nicio importanţă, aici, faptul că orice tip de tranzacţii agregate va 

fi exprimat sub formă monetară (agregarea nu este posibilă decât utilizând o unitate 
comună de cuantificare, care este moneda internă). 
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Fiecare bloc sectorial va fi caracterizat de o balanţă de plăţi în raport 
cu oricare alt bloc sectorial. Echilibrul balanţelor de plăţi (inclusiv echilibrul la 
nivelul economiei interne, respectiv la nivelul economiei externe) va fi introdus 
şi analizat prin tehnica obişnuită a modelelor de programare financiară. În 
mod similar cu modul în care este structurată balanţa de plăţi externe, balanţa 
de plăţi sectorială va conţine două componente: a) balanţa comercială 
(tranzacţiile reale); b) balanţa financiară (tranzacţiile financiare).292 

Pe baza celor de mai sus şi utilizând şi practica dominantă în modelarea 
macroeconomică, propunem, în cele ce urmează, următoarea structură de 
analiză: 

Economia naţională, în întregul ei, formează sectorul intern (SI). 
Restul lumii va constitui sectorul extern (SE). La interfaţa dintre sectorul 
intern şi sectorul extern se situează „membrana” sectorială reprezentată 
de graniţa economică şi instituţională. 

Sectorul intern este format, la rândul său, din următoarele blocuri 
sectoriale: 

1. blocul intern privat (BIP) 
2. blocul intern al statului (BIS) 
Blocul intern privat este format, la rândul său, din: 
1. blocul intern privat lucrativ (BIPL) 
a. blocul intern privat lucrativ non-financiar (BIPLF̅) 
b. blocul intern privat lucrativ financiar (BIPLF) 
2. blocul intern privat non-lucrativ (BIPL̅) 
3. blocul intern privat al consumului final (menajele) (BIPCF) 
Blocul intern al statului este format, la rândul său, din: 
1. blocul intern privat al statului (BIPS) 
a. blocul intern privat financiar al statului (BIPFS) 
b. blocul intern privat non-financiar al statului (BIPF̅S) 
2. blocul intern public al statului (BIP̅S) 
a. blocul bugetar, guvernamental (BBG) 
b. blocul monetar, non-guvernamental (BMG̅) 
Sectorul extern este format, la rândul său, din următoarele blocuri 

sectoriale: 

 balanţa de cont curent (BCC) 

 balanţa de capital (BC) 

                                                           
292

 Menţinând similitudinea cu principiile proprii balanţei de plăţi externe, balanţa 
sectorială comercială va înregistra tranzacţiile autonome, iar balanţa sectorială financiară 
va înregistra tranzacţiile neautonome (dependente de tranzacţiile autonome). 



167 

Semnificaţia de definiţie a conţinutului, pentru fiecare dintre cele 
zece blocuri sectoriale distincte, este următoarea: 

1. blocul intern privat lucrativ non-financiar (BIPLF̅) cuprinde: a) agenţii 
economici (firme) cu activitate lucrativă non-financiară; b) agenţii 
economici pe cont propriu cu activitate lucrativă non-financiară;  
c) menajele;293 

2. blocul intern privat lucrativ financiar (BIPLF) cuprinde: a) băncile 
comerciale private;294 b) organizaţiile financiare non-bancare lucrative 
private;  

3. blocul intern privat non-lucrativ (BIPL̅) cuprinde: a) organizaţii ale 
societăţii civile, non-lucrative; b) partide şi alte organizaţii politice; 
c) alte organizaţii şi administraţii private non-lucrative; 

4. blocul intern privat financiar al statului (BIPFS) cuprinde: a) bănci 
comerciale aflate în proprietatea statului;295 b) alte organizaţii 
financiare, de tip non-bancar, aflate în proprietatea statului; 

5. blocul intern privat al consumului final (menajele) (BIPCF) cuprinde 
menajele (gospodăriile populaţiei); 

6. blocul intern privat non-financiar al statului (BIPF̅S) cuprinde:  
a) companiile naţionale; b) regiile autonome; societăţile comerciale 
cu capital integral de stat;296  

7. blocul bugetar, guvernamental (BBG) cuprinde: a) administraţia 
publică centrală, regională şi locală; b) agenţiile guvernamentale 
de orice fel; 

8. blocul monetar, non-guvernamental (BMG̅) cuprinde: banca centrală; 
9. balanţa de cont curent (BCC) cuprinde tranzacţiile comerciale şi de 

capital autonome efectuate de sectorul intern297; 
                                                           

293
 Evident, în „menaje” intră şi persoanele fizice, indivizii. Aceasta face ca, pe baza 

criteriului menţionat în ceea ce priveşte clasificarea blocurilor sectoriale, să nu putem 
identifica un bloc sectorial distinct al pieţei forţei de muncă. Aici apare, aşa cum ne dăm 
seama, o chestiune importantă, pe care preferăm, pentru moment, s-o ignorăm, şi anume 
chestiunea fundamentelor microeconomice ale dinamicelor macroeconomice. 

294
 Cazul în care statul are o anumită participare la asemenea structuri va fi tratat, 

în mod concret, în situaţiile în care se prelucrează efectiv serii de date statistice. 
295

 Cazul în care statul are o participare de sub 100% la asemenea structuri va fi 
tratat, în mod concret, în situaţiile în care se prelucrează efectiv serii de date statistice. 

296
 Cazul în care statul are o participare de sub 100% la asemenea structuri va fi 

tratat, în mod concret, în situaţiile în care se prelucrează efectiv serii de date statistice. 
297

 Nu distingem, pentru moment, între tranzacţiile comerciale şi de capital 
efectuate de sectorul privat şi cele efectuate de către stat, dar, în contextul unor analize 
specifice, acest lucru trebuie făcut (de exemplu, în cazul în care trebuie distins între 
datoria externă şi datoria publică externă). 
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10. balanţa de capital (BC) cuprinde: tranzacţiile de capital non-autonome 
(generate de considerente de echilibru al BCC). 

O schemă sinoptică a blocurilor sectoriale se poate reprezenta ca în 
figura 36: 298 

 

 

Figura 36. Schema sinoptică a blocurilor sectoriale. 

                                                           
298

 Între blocurile sectoriale nu există un „eter” prin care se transmit fluxurile 
economice (reale sau informaţionale), deşi, din motive tehnice, în desen blocurile apar ca 
fiind separate. Ele se disting, într-adevăr, unele de altele, dar numai prin acea interfaţă 
(„membrană”, ca să folosim un termen specific lumii vii organice) instituţională (sau doar 
metodologică sau cognitivă) care, aşa cum vom vedea, operaţionalizează parametrii de 
auto-ajustare care întreţin auto-poieza fiecărui bloc sectorial şi pe cea a tuturor acestor 
blocuri. Este uşor de observat faptul că aici apare chestiunea transmiterii la distanţă a 
impulsului (acţional, energetic sau informaţional). Punctul nostru de vedere este acela că, 
totodată, nu există nicio transmitere la distanţă în cazul interacţiunii economice între 
blocurile sectoriale şi, deşi chestiunea este departe de a fi considerată că a primit un 
răspuns satisfăcător, pentru nevoile studiului de faţă vom ignora aceste dificultăţi şi vom 
considera că impulsurile (acţionale sau informaţionale) se transmit, între blocurile 
sectoriale avute în vedere fără a trece printr-un „no man’s land”, ci traversând, în mod 
nemediat, membrana care separă blocurile aflate în interacţiune. Evident, aici apare o 
chestiune teoretică importantă: întrucât membrana este una şi aceeaşi pentru două 
blocuri „adiacente”, rezultă că sensul în care este traversată membrana este esenţial 
pentru a descrie modul în care este deformat impulsul la trecerea membranei în cauză. Cu 
alte cuvinte, va trebui acceptat faptul că membrana are două „feţe” care au roluri diferite 
în raport de blocul spre care cele două feţe sunt îndreptate. Aceste aspecte va trebui, 
desigur, să fie preluate în ecuaţiile cantitative care vor fi construite. 
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Construirea modelului macroeconomic de comportament, care reprezintă 
finalitatea cercetării noastre, implică lămurirea interacţiunilor economice 
(sub toate formele) care apar între pieţele economice, blocurile sectoriale 
și conturile naţionale, fie luate două câte două, fie luate în ansamblu. În 
cele din urmă, aceste interacţiuni vor fi cuantificate sub forma ecuaţiilor. În 
legătură cu aceste ecuaţii, vom face o serie de consideraţii preliminare 

Conform celor precizate mai sus, ecuaţiile de identitate (conservative) 
au scopul de a menţine echilibrul fluxurilor (reale şi monetare) la nivelul 
fiecărui bloc sectorial şi, prin agregare, la nivelul global al economiei (intern 
şi extern). Acest scop este atins în modalitatea standard cunoscută, şi 
anume prin asocierea conturilor naţionale fiecăruia dintre aceste blocuri 
sectoriale. Aşadar, fiecare sector va fi caracterizat de fluxuri economice 
înregistrate în conturile naţionale299, aşa încât să se poată stabili, în orice 
moment, soldul balanţei de plăţi a fiecărui bloc sectorial. 

Am dori să facem câteva remarci, cu anticipaţie, cu privire la modul în 
care trebuie să fie „legate” ecuaţional blocurile sectoriale menţionate mai sus: 

În primul rând, în interiorul oricărui bloc sectorial va (vor) opera una 
sau mai multe funcţii de producţie (de transformare, de comportament). 
Aceste funcţii (sau ecuaţii) descriu, pur şi simplu, relaţia funcţională dintre 
input-urile şi output-urile blocului sectorial respectiv. În alţi termeni, aceste 
funcţii realizează o transparenţă minimală, strict necesară la nivelul modelului, 
a clasicului black-box. Evident că procesul este „înzestrat” cu toate funcţiile 
de reacţie inversă (pozitive sau negative, sincrone sau asincrone300) sau de 
reacţie anticipată (feed-forward). 

În al doilea rând, între cele zece blocuri sectoriale vor opera funcţiile 
(ecuaţiile) de transmitere (de transfer) a impulsurilor (reale sau informaţionale). 
Aceste funcţii descriu, de fapt, mecanismele de transmitere a impulsurilor 
economice. Ele preiau importanta sarcină a luării în considerare a parametrilor 
de auto-ajustare care au un rol atât de important, aşa cum s-a arătat mai 
sus, în procesul de auto-poieză la nivelul fiecărui bloc sectorial. Desigur, 
oricare pereche de blocuri sectoriale intercorelate va dispune de propria 
listă de funcţii de transfer, mai bine spus, de propria listă de parametri de 
auto-ajustare integraţi în funcţiile de transfer. Modul în care sunt determinate 
aceste liste depinde, evident, atât de teoria (ipotezele) implicită(e) cât şi de 

                                                           
299

 Ar trebui utilizate conturile naţionale conform SEC2010. 
300

 Pentru detalii privind funcţiile de reacţie inversă (funcţia de reacţie directă fiind 
considerată însăşi funcţia de producţie în discuţie), vezi şi Dicționar de matematică şi 
cibernetică în economie, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979. 
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expertiza metodologică şi empirică a cercetătorului în cauză, precum şi de 
experienţa acestuia în domeniu301. 

În al treilea rând, între blocurile sectoriale vor opera funcţiile (ecuaţiile) 
de identitate (de conservare), care asigură echilibrul de balanţă la nivelul 
fiecărui bloc sectorial şi, ca rezultat, la nivelul ansamblului blocurilor (inclusiv 
cu privire la sectorul extern). Aceste relaţii sunt concordante cu metodologia 
SEC2010 şi pot avea la bază o metodologie adecvată de genul programării 
financiare (de exemplu, cea propusă în modelul Polak utilizat de Fondul 
Monetar Internaţional)302.  

Autorii modelării ar trebui să urmărească, pe cât cu putinţă, identificarea 
unor expresii cât mai formale (adică cu un grad cât mai ridicat de invarianţă, 
din punct de vedere simbolic) ale celor trei categorii de relaţii (funcţii) 
menţionate. Aceasta, considerăm noi, este de natură să aducă garanţii 
importante cu privire la veridicitatea descrierilor funcţionale şi, ca urmare, 
cu privire la verosimilitatea predicţiilor care urmează a fi făcute pe baza 
modelului. De asemenea, un alt obiectiv ar trebui să fie acela de a obţine o 
simplitate303 cât mai mare a acestor expresii formale, ştiut fiind faptul că 
simplitatea este una dintre garanţiile puternice nu numai cu privire la 
                                                           

301
 Aici se impune, desigur, atât dezbaterea la nivelul experţilor, cât şi supunerea 

propunerii respective criticii de specialitate. Parametrii de auto-ajustare a unui model 
economic au fost propuși, sistematizaţi și evaluaţi, de o echipă de cercetare coordonată de 
autor, în urmă cu câţiva ani, în cadrul unui program de cercetare al Centrului de Cercetări 
Financiare și Monetare „Victor Slăvescu”. Rezultatele obţinute sunt publicate în lucrarea 
Sustenabilitatea economică prin politici de ajustare în contextul globalizării apărută, în 
coordonarea autorului, la Editura Academiei Române, în anul 2011. 

302
 În niciun caz nu se poate spune că relaţiile de identitate (de definiţie) sunt 

neutre în raport cu celelalte categorii de relaţii (sau, mai bine zis, invers, că celelalte 
categorii de relaţii sunt neutre în raport cu relaţiile de identitate). Într-adevăr, existenţa 
unui sold nenul (fie pozitiv, fie negativ) la nivelul balanţei de plăţi a unui bloc sectorial va 
influenţa atât funcţiile de transformare, cât şi pe cele de transfer cu privire nu numai la 
acel bloc sectorial, dar şi privind blocurile sectoriale implicate, deci, în ultimă instanţă, 
privind ansamblul blocurilor sectoriale. Relaţia inversă, de la relaţiile de transformare, 
respectiv de transfer, către relaţiile de identitate este doar de natură obiectivă, rezultativă 
contabiliceşte. 

303
 Problema simplităţii este crucială, din punct de vedere epistemologic, în orice 

încercare de modelare. Întrucât, aşa cum am menţionat, sistemele vii (inclusiv sistemele 
logic vii, cum sunt sistemele economice) se caracterizează prin neliniarităţi (ca urmare a 
schimbărilor calitative care le incumbă, ca urmare a auto-poiezei, care conduce la 
bifurcaţii a-cauzale etc.), iar neliniaritatea este un element de anti-simplitate (adică de 
complicativitate), rămâne de discutat în ce grad sau cu ce încredere putem spune că 
reuşim să modelăm (logic şi, mai ales, cantitativ) un sistem economic, adică în ce grad 
asigurăm simplitatea modelului nostru. 
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comprehensibilitatea modelului şi a funcţionării lui, dar şi, mai ales, cu 
privire la acurateţea şi „adevărul” predicţiilor făcute pe baza modelului. 

Din punct de vedere sinoptic, modul în care ar trebui să opereze cele 
trei categorii de relaţii (funcţii, ecuaţii) este prezentat în figura 37:  

 

 

Figura 37. Tipurile de relaţii între blocurile sectoriale. 
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4. INTERACȚIUNI MACROECONOMICE 

4.1. ÎNTRE PIEȚE ECONOMICE ȘI BLOCURI SECTORIALE 

4.1.1. Punerea problemei 

În această etapă a cercetării nu se vor formaliza ecuaţiile cantitative dintre 

pieţe economice, blocuri sectoriale și conturi naţionale. Totuși, se vor face unele 

consideraţii cu privire la natura acestor relaţii304. 

În general, în procesul economic se produc următoarele clase de 

interacţiuni305: 

a. interacţiuni de natură substanţială: intrări/ieșiri de substanţă306; 

b. interacţiuni de natură financiară: intrări/ieșiri de monedă307; 

c. interacţiuni de natură energetică: intrări/ieșiri de energie de orice fel; 

d. interacţiuni de natură informaţională: intrări/ieșiri de informaţie308. 

Vom prezenta, în cele ce urmează, interacţiunile fundamentale dintre 

pieţele economice și blocurile sectoriale, așa cum au fost, și unele, și altele, 

stabilite în paragrafele anterioare. 

                                                           
304

 Unele sugestii au fost deja făcute în paragraful imediat anterior. 
305

 Se pot face aici două precizări importante: a) în ultimă instanţă, interacţiunile 

din domeniul economic sunt interacţiuni de natură entropică; b) orice interacţiune din 

domeniul economic poate fi codificată (cuantificată) informaţional (inclusiv forma 

entropică a interacţiunii). 
306

 Interacţiunile cu privire la forţa de muncă (spre deosebire de procesele studiate 

de știinţele naturii, procesele sociale implică omul – forţa de muncă – în interiorul 

procesului și nu exogen în raport cu acesta) vor fi considerate interacţiuni de natură 

informaţională, deci nu vor constitui o clasă distinctă de interacţiuni. 
307

 Aici vor fi considerate atât fluxurile monetare de natură pur financiară (contrapartide 

la fluxurile reale), cât și cele de natură nominală. 
308

 Teoria modernă a informaţiei (sau a comunicării) arată, de fapt, că importantă 

într-o comunicare nu este cantitatea de informaţie transportată, ci cantitatea de informaţie 

omisă (așa-numita exformaţie), dar aceste aspecte nu sunt relevante aici, deși, la drept 

vorbind, a construi un model economic este echivalent cu a omite cât mai multă informaţie 

despre procesul economic modelat. 
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4.1.2. Interacţiunile 

Interacţiunile care au loc între blocurile sectoriale și pieţele economice 
antrenează, în același timp, interacţiuni în interiorul blocurilor sectoriale, 
respectiv interacţiuni în interiorul pieţelor economice. Ca urmare, în cele ce 
urmează vor fi puse în evidenţă atât interacţiunile interne (la nivelul blocurilor 
sectoriale, respectiv la nivelul pieţelor economice), cât și interacţiunile externe 
(între blocurile sectoriale și pieţele economice).  

O reprezentare sinoptică generală a acestor interacţiuni este sugerată 
în figura 38: 

 

 

Figura 38. Interacţiunile între pieţele economice și blocurile sectoriale. 

unde notaţiile au următoarea semnificaţie: 
 IR: interacţiuni de realizare, în sensul economic, adică de vânzare–

cumpărare; 
 IC-E: interacţiuni de creditare–economisire; 
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 IRM: interacţiuni de reglaj monetar (politică monetară); 

 IRF: interacţiuni de reglaj fiscal (politică fiscal-bugetară); 

 IT: interacţiuni de transfer (non-piaţă); 

 IB: interacţiuni de balanţă; 

 IFI: interacţiuni financiare și informaţionale. 

4.2. ÎNTRE BLOCURI SECTORIALE ȘI CONTURI NAȚIONALE 

4.2.1. Punerea problemei 

Pieţele economice pot fi puse în corelaţii funcţionale și cu conturile 
naţionale. Conturile naţionale sintetizează fluxurile economice reale și nominale 
dintr-o economie naţională, într-un mod corelat, omogen și echilibrat, dintr-o 
perspectivă care conferă semnificaţie economică acestor fluxuri. Astfel, așa 
cum s-a arătat, se indică funcţia de producţie, de repartiţie (primară sau 
secundară) a produsului economic obţinut și se fac, de asemenea, înregistrări și 
agregări din perspectiva financiară sau din cea patrimonială. Un model 
macroeconomic nu poate să nu se plieze, sub aspect structural și al surselor de 
date, pe conţinutul și chiar pe logica conturilor naţionale. În acest context, în 
capitolul de faţă vom sistematiza interacţiunile de bază care apar între pieţele 
economice și conturile naţionale. 

În general, actorii economici sunt sistematizaţi în așa-numitele sectoare 
instituţionale. Sectoarele instituţionale sunt identificate concomitent după 
după două criterii: a) unitatea de funcţie (sau omogenitatea de rol economic); 
b) sursa resurselor economice. Pe baza celor două criterii, sunt considerate 
următoarele sectoare instituţionale (figura 39): 

Pentru fiecare sector instituţional se elaborează un număr de șase 
conturi naţionale, astfel: 

 1. Contul producției:  
− funcţie: înregistrează ansamblul producţiei economice 
− resurse (R): PIGB (produsul intern brut global brut) 

− utilizări (U): Ci (consumul intermediar) 

− sold (S): PIB (produsul intern brut sau valoarea adăugată brută): 
PIB = PIGB - Ci  

 2. Contul de exploatare: 
− funcţie: înregistrează repartiţia primară veniturilor în economie 

între agenţii economici participanţi la procesul de producţie 
− resurse: valoarea adăugată brută; subvenţii de exploatare primite 
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− utilizări: remuneraţie pentru muncă; dobânzi; impozite (cu excepţia 
TVA309); chirii etc. 

 

 

Figura 39. Sectoarele instituţionale. 

− sold: excedent brut de exploatare (EBE)  
3. Contul venitului:  
− funcţie: înregistrează redistribuirea repartiţiei primare 
− resurse: EBE, venitul proprietăţii, primit; venitul firmei (dobânzi, 

dividende primate etc.); despăgubiri primite 
− utilizări: venituri ale proprietăţii, plătite; venituri ale firmei, plătite; 

prime nete de asigurare; alte transferuri curente, plătite; impozite 
asupra profitului şi asupra patrimoniului 

− sold: venitul brut disponibil (VBD)  
 4. Contul de utilizare a venitului:  
− funcţie: înregistrează modul de utilizare a venitului brut disponibil 
− resurse: VBD 
− utilizări: consum; economisire 
− sold: economisirea brută  
5. Contul de capital:  
− funcţie: înregistrează modul de utilizare a economisirii brute şi a 

transferurilor de capital primite 
− resurse: economisirea brută; transferuri de capital, primite 

                                                           
309

 Taxa pe valoarea adăugată sau, riguros vorbind, impozitul pe valoarea adăugată. 
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− utilizări: formarea brută a capitalului fix; creşterea stocurilor; achiziţii 
nete de terenuri şi active financiare; transferuri de capital, cedate 

− sold: capacitate de finanţare sau nevoie de finanţare, după caz  
 6. Contul financiar:  
− funcţie: înregistrează modul de finanţare a nevoii de finanţare sau 

modul de utilizare a capacităţii de finanţare, după caz 
− resurse: capacitate de finanţare (CF) 
− utilizări: nevoie de finanţare (NF) 
− sold: volumul angajamentelor financiare sau, după caz, al creanţelor 
Relaţiile generale dintre conturile naţionale pot fi descrise, în mod 

funcţional, ca în figura 40 (prin R s-a notat „resursele”, iar prin U s-a notat 
„utilizările”): 

 

 

Figura 40. Relaţiile de închidere în sistemul conturilor naţionale. 

4.2.2. Interacţiunile 

Ca și în cazul interacţiunilor dintre pieţele economice și blocurile 
sectoriale, vom prezenta, aici, și interacţiunile interne (dintre pieţele economice, 
respectiv dintre conturile naţionale). 

Din punct de vedere sinoptic, interacţiunile dintre pieţele economice 
și conturile naţionale se pot descrie ca în figura 41: 
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Figura 41. Interacţiunile dintre blocurile sectoriale și conturile naţionale. 

unde notaţiile suplimentare au următoarea semnificaţie: 
 IP: interacţiuni de producţie, în sensul economic, adică de obţinere 

a substanţei economice; 
 Ir: interacţiuni de repartiţie a venitului (distribuire primară, secundară, 

terţiară); 
 IA: interacţiuni de acumulare. 

4.3. ÎNTRE CONTURI NAȚIONALE ȘI PIEȚE ECONOMICE 

4.3.1. Punerea problemei 

Dacă între blocurile sectoriale și conturile naţionale, respectiv între 
blocurile sectoriale și pieţele economice interacţiunile erau de natură 
funcţională, între conturile naţionale și pieţele economice interacţiunile sunt 
de natură pur contabilă, de înregistrare a operaţiunilor economice reale și 
monetare. Deși aceste interacţiuni nu constituie repere esenţiale pentru 
modelarea economică, ele sunt utile deoarece modelul macroeconomic pe 
care-l intenţionează cercetarea de faţă va avea drept referenţial statistic 
(date) conturile naţionale. De altfel, elementul fundamental al modelului 
macroeconomic despre care vorbim îl reprezintă blocurile sectoriale, dar 
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acestea trebuie să fie consistente cu pieţele economice (întrucât pieţele 
economice asigură producerea, realizarea și consumarea substanţei 
activităţii economice) și cu conturile naţionale (întrucât aici se înregistrează 
datele statistice ale activităţii pieţelor economice, pe de o parte, și a 
blocurilor sectoriale, pe de altă parte).  

4.3.2. Interacţiunile 

Sinteza interacţiunilor dintre conturile naţionale și pieţele economice 
este reprezentată în figura 42: 

 

 

Figura 42. Interacţiunile dintre conturile naţionale și pieţele economice. 

unde notaţia suplimentară are următoarea semnificaţie: 
 II: interacţiuni de înregistrare. 
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5. TIPURI DE ECUAȚII ÎN MODELAREA MACROECONOMICĂ 

5.1. INTRODUCERE 

La nivel macroeconomic pot fi construite, din punct de vedere generic, 
patru categorii de ecuaţii care ar putea descrie, în mod complet, o economie 
naţională, în cinematica și dinamica sa. Din punct de vedere sinoptic, 
generarea celor patru categorii de ecuaţii (funcţii) se poate reprezenta ca în 
figura 43: 

 

 

Figura 43. Schema generală a funcţionării unui bloc sectorial. 

În general, un sistem reprezintă o entitate caracterizată de următoarele: 
− o mulţime de elemente componente numărabile: E 
 elementele trebuie să fie indiscernabile între ele cel puţin după un 

criteriu  
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− o membrană care separă, în mod casant, elementele componente 
de mediu: M 

 există trei tipuri distincte de membrane: a) fizice; b) instituţionale; 
c) cognitive 

 deci, șapte combinaţii posibile de membrane 
− o mulţime de conexiuni între elementele componente (intra-

membranatice): CI 

 inclusiv auto-conexiuni (bucle) 
− o mulţime de conexiuni între componente și mediul acestora: CM 

 CM = X + Y (unde cu X s-a notat vectorul intrărilor, iar cu Y vectorul 
ieșirilor) 

În figura 44 este reprezentată schema generică a unui sistem: 
 

 

Figura 44. Structura sistemului generic. 

Așadar, un sistem este caracterizat de următoarele variabile: 

 variabile de stare: variabile care descriu (de regulă, în formă cantitativă) 
starea sistemului la un anumit moment ales, t. Dacă notăm cu Si(t) 
starea sistemului „i” la momentul „t”, Si(t) este, de regulă, un vector: 
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Si(t) =

(

 

si
1(t)

si
2(t)
…

si
ni(t))

  

unde cu si
k(t) s-a notat valoarea caracteristicii de stare „k”, 𝑘 = 1, 𝑛𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

 variabile de intrare (input-uri): variabile care descriu intrări din 
mediul sistemului în sistem. Aceste intrări pot fi (în cazul sistemelor 
economice): materie primă, informaţii, monedă, forţă de muncă etc. 
Tot la categoria intrări pot fi menţionate și reglementările (normele)310. 
Dacă notăm cu Xi(t) intrarea în sistemul „i” la momentul „t”, atunci 
Xi(t) este, de regulă, un vector: 

Xi(t) =

(

 

xi
1(t)

xi
2(t)
…

xi
mi(t))

  

unde cu xi
k(t) s-a notat valoarea intrării „k”311, 𝑘 = 1, 𝑛𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

 variabile de ieșire (output-uri): variabile care descriu ieșiri din 
sistem în mediul sistemului. Aceste ieșiri pot fi (în cazul sistemelor 
economice): bunuri, servicii, externalităţi (pozitive sau negative), 
informaţii, monedă etc. Dacă notăm cu Yi(t) ieșirea din sistemul „i” 
la momentul „t”, atunci Yi(t) este, de regulă, un vector: 

Yi(t) =

(

 

yi
1(t)

yi
2(t)
…

yi
pi(t))

  

unde cu yi
k(t) s-a notat valoarea ieșirii „k”, 𝑘 = 1, 𝑛𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

Relaţiile dintre variabilele unui sistem economic generează tocmai 
cele patru categorii de ecuaţii (funcţii) menţionate mai sus. 

Pentru a descrie aceste categorii de ecuaţii vom folosi următoarele 
notaţii generice: 

                                                           
310

 Deși pot fi găsite și alte modalităţi de introducere a acestora (de exemplu, sub 
forma unor restricţii la funcţiile de transformare). 

311
 Desigur, diferitele intrări au unităţi de măsură diferite, de aceea va trebui găsită 

o unitate de măsură comună (cea mai uzuală este unitatea de măsură în monedă – chiar și 
valoarea forţei de muncă poate fi exprimată monetar, de exemplu, prin intermediul 
salariului nominal). 
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 pentru ecuaţiile de identitate: h 

 pentru ecuaţiile de transformare: f 
 pentru ecuaţiile de transfer: t 
 pentru ecuaţiile de conservare: c 

5.2. ECUAȚIILE (FUNCȚIILE) DE IDENTITATE312 

Despre identităţi, vom vorbi cu privire la ceea ce se întâmplă în interiorul 
sistemului (blocului sectorial). 

Ecuaţiile (funcţiile) de identitate sunt generate de relaţiile dintre 
variabilele de stare. Întrucât ecuaţiile de stare descriu, în mod complet, un 
sistem la un moment de timp determinat, relaţiile de identitate sunt relaţii 
statice (acesta este motivul fundamental pentru care mai sunt denumite și 
relaţii de definiţie313).  

Forma generală a unei ecuaţii (funcţii, relaţii) de identitate este următoarea: 

hi
qi (si

1(t), si
2(t),… , si

ni(t)) = 0 

unde „qi” este un contor pentru ecuaţiile (funcţiile) de identitate aferente 
sistemului „i”. 

Forma analitică a funcţiei h este dependentă de sistemul (blocul 
sectorial) căruia i se aplică, ceea ce necesită un indice inferior care să 
selecteze sistemul (blocul sectorial) în cauză. Se pune problema dacă 
funcţia h depinde și de momentul de timp la care este utilizată pentru a 
descrie identităţile din sistem (bloc sectorial). Opinia noastră este că 
funcţia h nu trebuie să depindă de momentul ales pentru descrierea 
identităţilor respective, deoarece, dacă ar depinde de acest moment de 
timp, cu greu am mai putea spune că descrie identităţi. Este adevărat că 
ecuaţiile (funcţiile, relaţiile) de identitate sunt dependente de teoria sau de 
metodologia acceptată sau utilizată, dar, odată teoria sau metodologia 
acceptate, forma analitică a ecuaţiei de identitate nu mai depinde de timp. 
Poate ar fi util ca funcţia h să poarte un indice care să trimită la teoria sau 
metodologia în cadrul cărora este valabilă, dar această notaţie ar complica 
în mod inutil scrierea, fără a aduce vreo valoare adăugată substanţială în 

                                                           
312

 O denumire echivalentă a acestora poate fi aceea de ecuaţii (funcţii) de definiţie. 
Cu toate acestea, ecuaţiile (funcţiile) de identitate în cauză nu sunt arbitrare, ci se 
fundamentează pe o teorie sau pe o ipoteză pre-acceptată. 

313
 Este evident faptul că o definiţie care s-ar modifica în funcţie de momentul de 

timp la care este accesată nu poate fi de niciun folos, nici teoretic, nici praxiologic. 
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cercetare. În concluzie, forma analitică a funcţiei h va depinde doar de 
sistemul (blocul sectorial) căruia îi este asociată. 

5.3. ECUAȚIILE (FUNCȚIILE) DE TRANSFORMARE 

Despre transformări, vom vorbi cu privire la ceea ce se întâmplă cu 
relaţiile dintre variabilele de intrare și variabilele de ieșire. Întrucât variabilele 
de stare au un rol important în transformarea intrărilor în ieșiri314, variabilele 
de ieșire vor depinde atât de variabilele de intrare, cât și de variabilele de 
stare (mai general, de relaţiile de identitate din interiorul sistemului). 

Folosind notaţiile anterioare, vom putea scrie: 

yi
k(t) = fi

wi (xi
1(t), xi

2(t),… , xi
mi(t); si

1(t), si
2(t),… , si

ni(t)) 

s𝑖
𝑘(t) = hi

qi (xi
1(t), xi

2(t), … , xi
mi(t); yi

1(t), yi
2(t),… , yi

pi(t)) 

x𝑖
𝑘(t) = vi

qi (yi
1(t), yi

2(t),… , yi
pi(t); ei

1(t), ei
2(t),… , ei

bi(t)) 

x𝑖
𝑘(t) = vi

qi (yi
1(t), yi

2(t),… , yi
pi(t); 𝑧i

1(t), zi
2(t),… , zi

di(t)) 

unde „wi” este un contor pentru ecuaţiile (funcţiile) de transformare aferente 

sistemului „i”315, „ei
k” este variabilă de comandă, iar „zi

k” este o variabilă 
care măsoară zgomotul alb (perturbările). 

În mod asemănător, vom spune că funcţiile de transformare, deși 
sunt diferite (ca formă analitică) pentru blocuri sectoriale diferite, trebuie 
să aibă o anumită constanţă în timp, de aceea nici ele nu vor conţine un indice 
care să le particularizeze în funcţie de momentul la care sunt utilizate316. 
                                                           

314
 Multe abordări ale relaţiilor dintre intrările în/și ieșirile din sistem ignoră 

impactul relaţiilor de identitate (adică starea) din interiorul sistemului, considerând că aici 
avem de-a face cu un black-box. După părerea noastră, este o greșeală crucială, deoarece 
„reţeta” sau „tehnologia” de transformare a intrărilor în ieșiri este o funcţie de starea 
sistemului la momentul la care se produce intrarea. 

315
 Vom vedea, ulterior, că stările sistemului se modifică și ele (desigur, relaţiile de 

identitate nu se modifică) în urma procesului de transformare a intrărilor în ieșiri. Aici 
avem de-a face (și va trebui să modelăm în mod corespunzător acest fenomen) cu o „urmă” 
lăsată de procesul de transformare (de exemplu, amortizarea este o asemenea „urmă”). 
Totuși, stările modificate ale sistemului vor fi asignate momentului „t+1” și nu momentului 
„t” (sau, în unele cazuri, putem avea întârzieri mai mari în ceea ce privește modificarea 
variabilelor de stare ca urmare a proceselor de transformare a intrărilor în ieșiri). 

316
 Desigur că parametrii de comportament ai funcţiilor de transformare se pot 

modifica în timp, dar această modificare este lentă și se produce doar la schimbări 
instituţionale sau structurale importante în economie. Pentru moment, vom considera că 
forma analitică a funcţiilor de transformare este stabilă. 
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5.4. ECUAȚIILE (FUNCȚIILE) DE TRANSFER 

Despre transfer, vom vorbi cu privire la ceea ce se întâmplă între 
blocurile sectoriale. Mai precis, vom vorbi despre modul în care ieșirile 
dintr-un bloc sectorial se transferă în intrare în alt bloc sectorial.  

Se pune problema dacă, de fapt, nu avem aici tot funcţii de transformare. 
Răspunsul este negativ, deoarece o transformare se produce atunci când 
există un „catalizator” care să faciliteze sau să asigure acea transformare 
(în cazul transformării intrărilor în ieșiri, așa cum am văzut în cazul funcţiilor 
de transformare, acest „catalizator” este reprezentat de variabilele de 
stare ale sistemului, care asigură ceea ce numim „tehnologia” sau „reţeta” 
de fabricare a ieșirilor din intrări).  

Așadar, prin ecuaţie (funcţie) de transfer vom înţelege modalitatea 
analitică în care o ieșire dintr-un bloc sectorial devine o intrare pentru alt 
bloc sectorial. Desigur, vom avea în vedere și situaţia, destul de frecventă, 
în care ieșirea dintr-un bloc sectorial devine intrare în același bloc 
sectorial317. 

Vom putea, așadar, scrie: 

xj
k(t) = t

ij

rij (yi
1(t), yi

2(t),… , yi
pi(t)) 

unde „rij” este un contor pentru ecuaţiile (funcţiile) de transfer aferente 

perechii de sisteme „ij”. 
Pentru cazurile de feed-back (bucle) putem scrie: 

xi
k(t + 1) = tii

rii (yi
1(t), yi

2(t),… , yi
pi(t)) 

5.5. ECUAȚIILE (FUNCȚIILE) DE CONSERVARE 

Despre conservare, vom vorbi cu privire la ceea ce se întâmplă la 
membrana blocului sectorial. Mai precis, vom propune ca fiecare bloc 
sectorial să fie caracterizat de o balanţă de plăţi exterioare. Această balanţă 
de plăţi exterioare indică (în expresie monetară sau în expresie fizică, or 
convenţională, după caz) soldul net al fluxurilor trans-membranatice ale acelui 
bloc sectorial, precum și modalitatea în care acest sold net este compensat. 

                                                           
317

 Acesta este, de altfel, conţinutul conceptului de feed-back (ingredientul fundamental 
al sistemelor de tip cibernetic, așa cum sunt și sistemele economice). Evident, noua intrare 
(de regulă, sub forma modificării intrării standard) va fi operaţională la momentul „t+1” 
sau la un moment mai îndepărtat, după caz. 



185 

Pentru a păstra analogia cu balanţa de plăţi externe, vom asocia 
fiecărui bloc sectorial o balanţă de cont curent (care va cuprinde intrările și 
ieșirile, în expresie monetară, autonome) și un cont de echilibrare (care va 
cuprinde, în expresie monetară, fluxurile monetare non-autonome destinate 
să acopere deficitul balanţei de cont curent sau, după caz, să utilizeze 
excedentul balanţei de cont curent). 

Dacă vom considera că, din punct de vedere contabil, orice bloc 
sectorial trebuie să fie echilibrat318 și dacă vom face următoarele notaţii: 

 Di
bcc: deficitul balanţei de cont curent al blocului sectorial „i” 

 Ii: intrări (în expresie monetară) în blocul sectorial „i” 

 Ei: ieșiri (în expresie monetară) din blocul sectorial „i” 
atunci se poate scrie următoarea ecuaţie de balanţă generică: 

Di
bcc = Ei − Ii 

Dacă Di > 0, atunci blocul sectorial „i” se împrumută, iar dacă Di < 0, 
atunci blocul sectorial „i” economisește. Așadar, deficitul de cont curent al 
blocului sectorial va determina fluxuri de finanţare, respectiv, de utilizare în 
contul de echilibrare (figura 45): 

 

 

Figura 45. Schema generală a relaţiei de conservare la nivelul blocului sectorial. 

                                                           
318

 Într-un mod absolut similar cu cel în care se raţionează cu privire la soldul 
balanţei de plăţi externe la nivelul economiei naţionale. 
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6. DESCRIEREA FORMALĂ A BLOCURILOR SECTORIALE 

6.1. BLOCUL SECTORIAL 1 (BS1) 

 Denumire 

Blocul intern privat lucrativ non-financiar319 (BIPLF̅) cuprinde: a) agenţii 

economici (firme) cu activitate lucrativă non-financiară; b) agenţii economici 

pe cont propriu cu activitate lucrativă non-financiară; c) menajele320. 

 Notaţie conceptuală: BIPLF̅ 

 Notaţie operaţională: BS1 

BS-1 se află în interacţiune cu toate cele cinci pieţe economice 

interne identificate anterior (piaţa monetară321, piaţa de capital, piaţa de 

bunuri, piaţa de servicii, piaţa muncii), precum și cu o piaţă economică 

externă generică. În figura 46 se indică poziţionarea unui bloc sectorial 

generic faţă de pieţele economice: 

Vom utiliza următoarele notaţii pentru cele șapte pieţe economice 

operaţionale: 

 P0: piaţa externă322 

 P1A: piaţa monetară a creditului bancar 

 P1B: piaţa monetară valutară 

 P2: piaţa de capital (bursa de valori) 

                                                           
319

 În mod riguros, este vorba despre caracteristica numită „non-nominal”, dar vom 

păstra denumirea de non-financiar pentru că este uzuală în jargonul economic curent. 
320

 În terminologia de limbă engleză: households. Menajele sunt avute în vedere, în 

cadrul acestui bloc sectorial, doar ca participanţi la producţia economică de piaţă: vânzări 

pe piaţa ţărănească sau livrări de bunuri ori servicii, ca și prestaţii de lucrări. Valenţele de 

consum ale menajelor sunt luate în considerare la alt bloc sectorial (cel al consumului 

privat final). 
321

 În piaţa monetară intră, de fapt, două pieţe distincte, dar care au un element 

comun – moneda: a) piaţa creditului bancar (pe care se tranzacţionează monedă contra 

monedă); b) piaţa valutară (pe care se tranzacţionează monedă contra valută). 
322

 De fapt, piaţa externă este o piaţă agregată, deoarece ea cuprinde toate 

corespondentele tuturor celorlalte șase pieţe economice distincte la nivel naţional, cu 

deosebirea că sunt arondate spaţiului economic extern. Ea va fi considerată o piaţă 

agregată pentru a asigura concordanţa cu sectorul instituţional din conturile naţionale  

(și din abordările macroeconomice) numit „restul lumii”. 
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 P3: piaţa de bunuri 

 P4: piaţa de servicii 

 P5: piaţa muncii 

 

 

Figura 46. Poziţionarea funcţională a BS1 în raport cu pieţele economice. 

 
 Poziţionarea structurală a BS1 
Așa cum a fost descris mai sus, BS1 se poziţionează în raport cu 

pieţele economice, respectiv în raport cu celelalte blocuri sectoriale așa 
cum este indicat în figura 47: 
unde notaţiile au următoarea semnificaţie: 

 IR: interacţiuni de realizare, în sensul economic, adică de vânzare–
cumpărare; 

 IC-E: interacţiuni de creditare–economisire; 

 IRM: interacţiuni de reglaj monetar (politică monetară); 

 IRF: interacţiuni de reglaj fiscal (politică fiscal-bugetară); 

 IT: interacţiuni de transfer (non-piaţă); 

 IB: interacţiuni de balanţă; 

 IFI: interacţiuni financiare și informaţionale. 
Pentru a identifica cele patru categorii de ecuaţii relative la fiecare 

bloc sectorial în parte, este necesar să realizăm o relaţionare a fiecărui bloc 
sectorial cu celelalte blocuri sectoriale și cu toate pieţele economice într-un 
mod mai analitic (figura 47): 
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Figura 47. Poziţionarea funcţională a BS1 în raport cu pieţele economice  
și cu celelalte blocuri sectoriale. 

 Poziţionarea funcţională a BS1 

(1) Variabilele de stare 

Variabilele de stare ale BS1 se referă la variabilele care descriu acest 

bloc sectorial din perspectiva structurii sale interne, respectiv al potenţialului 

său calitativ (de performanţă).  

BS1 cuprinde actorii economici cu activitate lucrativă non-financiară 

din sectorul privat (firme, agenţi economici pe cont propriu323, menaje). 

Așadar, variabilele de stare vor descrie, pentru fiecare dintre componentele 

acestui bloc sectorial, pe de o parte, structura internă care permite conectarea 

                                                           
323

 Exemplu: persoane fizice autorizate (PFA). Această componentă a BS1 se 

caracterizează prin faptul că angajatorul este și angajat (nu există persoane angajate 

distincte de angajator). 
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blocului sectorial în cauză în procesul economic general la nivel naţional, 

iar pe de altă parte, caracteristicile de performanţă cu care se realizează 

această conectare. 

 
 

 

Figura 48. Relaţiile generice ale BS1 cu pieţele economice  
și cu celelalte blocuri sectoriale. 
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În continuare, vom utiliza următorul mod de scriere a relaţiilor analitice: 

A[z](xi, xj, …/yk, yq, … ): 

A: variabila în cauză 

x: blocul (blocurile) sectorial(e) de unde vine variabila în cauză 

z: blocul sectorial în cauză 

y: blocul sectorial spre care pleacă variabila în cauză 

NB1: indicii „i” și „j”, respectiv „k” și „q”, indică mai multe intrări, 
respectiv mai multe ieșiri, simultan, relative la variabila în cauză, de 

la/către cele 10 blocuri sectoriale.  

NB2: Dacă este cazul unui flux supus atât intrărilor, cât și ieșirilor, 
separarea intrărilor în raport cu ieșirile se face prin semnul „/”, valorile din 

stânga semnificând intrările, iar valorile din dreapta semnificând ieșirile. 

NB3: notaţia „…” indică nedeterminarea blocului sectorial sau 
caracterul difuz al fluxului economic în cauză. 

NB4: în cazul în care este vorba despre fluxuri care iau naștere în 
blocul sectorial supus analizei, nu vor exista intrări; în mod similar, în cazul 

în care fluxurile din blocul sectorial supus analizei rămân în cadrul acelui 

bloc, nu vor exista ieșiri. 
NB5: notaţia q̅ semnifică fluxuri valorice (monetare) de intrare de 

tipul q, iar notaţia q semnifică fluxuri valorice (monetare) de ieșire de tipul q; 

q semnifică variabile de stare (de regulă coeficienţi) sau variabile de tip 
stoc. 

 pentru firme: 

 variabile de stare structurale: 

o rata capital/muncă324: k[f] =
KFT̅̅ ̅̅ ̅̅ [f]

FMO̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅[f]

325 

unde: KFT: valoarea monetară a capitalului fix total (potenţial) 

FMO: forţa de muncă ocupată 

o rata valoare adăugată/cifra de afaceri: v[f] =
VA[f]

CA[f])
  

unde: VA: valoarea adăugată 
CA: cifra de afaceri 

                                                           
324

 Așa-numita înzestrare tehnică a muncii. 
325

 Considerăm că definitorie pentru o firmă lucrativă non-financiară este rata de 
înzestrare tehnică a muncii la nivelul său potenţial, și nu la nivelul său actual (această 
structură potenţială permite, de altfel, elasticitatea pe termen scurt a ofertei în raport cu 
cererea, atunci când cererea variază). 
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o rata de ocupare a capitalului fix total: o[f] =
KFO̅̅ ̅̅ ̅̅ [f]

KFT̅̅ ̅̅ ̅̅ [f]
  

unde: KFO: valoarea monetară a capitalului fix ocupat 

 variabile de stare calitative: 

o productivitatea totală a factorilor 

WTF[f]=
Y[f]

KFO̅̅ ̅̅ ̅̅
[f]+FMO̅̅ ̅̅ ̅̅

[f]

 

unde: Y: output-ul („PIB”) 326  

o productivitatea aparentă327 a muncii: WM[f] =
Y
[f]

FMO̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅[f]
  

o productivitatea aparentă a capitalului: WK[f] =
Y
[f]

KFO̅̅ ̅̅ ̅̅ [f]
 

o elasticitatea output-ului în raport cu capitalul fix ocupat: 

EK[f] = (
∆Y[f]

Y[f]
) / (

∆KFO̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ [f]

KFO̅̅ ̅̅ ̅̅ [f]
) 

o elasticitatea output-ului în raport cu munca: EM[f] = (
∆Y[f]

Y[f]
) / (

∆FMO̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅[f]

FMO̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅[f]
) 

NB1: putem considera că progresul tehnic este absorbit atât în 

capitalul fix (progres tehnologic), cât și în forţa de muncă (calificare), deci, 

în principiu, EK + EM = 1. 

NB2: desigur, variabilele de stare calitative pot fi rescrise, în funcţie 

de necesităţile de analiză. De exemplu, productivitatea totală a factorilor 

mai poate avea următoarea expresie: 

WTF[f] =
Y[f]

KFO̅̅ ̅̅ ̅̅
[f] + FMO̅̅ ̅̅ ̅̅

[f]

=
Y[f]

WK[f]
+

Y[f]

WM[f]
=
WK[f] ∙ WM[f]

WK[f] +WM[f]
 

Astfel, o reprezentare grafică a funcţiei  
 

WTF[f] = WTF[f][WK[f],WM[f]] 
 

ar arăta ca în figura 49.328 

                                                           
326

 Din punct de vedere conceptual, output-ul unui bloc sectorial este reprezentat 

de valoarea adăugată brută a acelui bloc sectorial (deoarece PIB la nivel naţional este 
tocmai suma valorilor adăugate brute ale blocurilor sectoriale). 

327
 O numim aparentă deoarece întregul output este considerat a fi realizat doar de 

acest factor de producţie, ceea ce nu este real. 
328

 Graficul, de tip 3D, a fost realizat în programul Matlab, cu următoarea secvenţă  

de programare: [x,y] = meshgrid (0:.01:5); z = (x.*y)./(x+y); mesh (x,y,z); grid on; xlabel 

('productivitatea capitalului'); ylabel('productivitatea muncii'); zlabel('productivitatea 

totală'). 
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Figura 49. Dependenţa productivităţii totale a factorilor de productivităţile  
aparente ale factorilor. 

 pentru agenţi economici pe cont propriu: 

 variabile de stare structurale: 

o rata capital/muncă: k[a] =
KFT̅̅ ̅̅ ̅̅ [a]

FMO̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅[a]
  

o rata valoare adăugată/cifra de afaceri: v[a] =
VA[a]

CA[a]
                 

 variabile de stare calitative: 

o productivitatea aparentă a muncii: WM[a] =
Y[a]

FMO̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅[a]
  

 pentru menaje: 
 variabile de stare structurale: 

o rata consum de piaţă/consum total: cp[m] =
V̅[m]−E[m]

C[m]
=

CP[m]

C[m]
 

unde: V: exprimă veniturile totale ale menajului 
C: exprimă consumul total al menajului 
E: exprimă economisirea totală a menajului 
CP: exprimă consumul de piaţă al menajului 

NB: de aici rezultă rata autoconsumului din producţia proprie a menajului:  

ac[m] =
C[m] − CP[m]

C[m]
= 1 − cp[m] 
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o rata veniturilor obţinute din vânzarea pe piaţă a producţiei interne 
a menajului:  

ε[m] =
VTV̅̅ ̅̅ ̅̅ [m]

V̅[m]
 

unde: VTV exprimă valoarea monetară a veniturilor obţinute din vânzarea 
pe piaţă a producţiei economice a menajului. 

 variabile de stare calitative: 
NB: de aici rezultă veniturile menajului obţinute din alte surse decât 

vânzarea producţiei proprii: salarii, chirii, dobânzi nete încasate, chirii nete 
încasate, dividende încasate, cupoane încasate, moșteniri, donaţii etc. Dacă 
notăm cu VD[m] suma acestor alte categorii de venituri, atunci se poate scrie: 

 V̅[m] = VS̅̅̅̅ [m](1,2,3,4,6,7,8) + VTV̅̅ ̅̅ ̅̅ [m](1,3,5,6,7)+VD̅̅ ̅̅ [m](1,2,3,5), unde cu 

VS̅̅̅̅  s-a notat veniturile din salarii ale menajului329. 

(2) Variabilele de intrare 
Variabilele de intrare se referă la mărimile economice care sunt 

utilizate efectiv în producţia economică a BS1. Conform celor discutate 
anterior, vom considera doar doi factori de producţie: capital și muncă. În 
plus, vom considera că munca și capitalul se asociază între ele conform 
relaţiilor de complementaritate, respectiv de substituibilitate. Apare aici o 
problemă care trebuie discutată, și anume, problema capitalului circulant 
(materii prime, lichidităţi etc.), precum și problema stocurilor. În ceea ce 
privește problema capitalului circulant, putem considera capitalul total în 
locul capitalului fix (total sau ocupat)330. În ceea ce privește problema 
stocurilor, acestea ar putea fi incluse în output. 

 pentru firme: 
 valoarea monetară a capitalului fix total331: KFT̅̅ ̅̅ [̅f] 

                                                           
329

 Vom vedea că această relaţie constituie, de fapt, o relaţie de identitate (de 
definiţie) la nivelul componentei menaje a BS1. 

330
 În acest caz, neocuparea întregului capital fix ar putea semnala imposibilitatea 

de a asigura capitalul circulant necesar utilizării întregului stoc de capital fix. 
331

 Capitalul fix total reprezintă o valoare de potenţial. El este mai mare decât 
capitalul fix ocupat (capitalul fix în funcţiune), reprezentând o rezervă care a apărut fie din 
erori de management (evaluare greșită a dinamicii cererii pentru output-urile firmei în 
cauză), fie ca urmare a conjuncturii macroeconomice (impactul ciclicităţii), fie ca urmare a 
unor măsuri discreţionare luate de guvern. Evident, la rândul său, capitalul fix ocupat (în 
funcţiune) este mai mare decât capitalul fix consumat (capitalul fix consumat este 
exprimat de amortizarea capitalului fix ocupat, care este expresia monetară a uzurii fizice 
și morale a capitalului fix ocupat). 
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 valoarea monetară a capitalul fix ocupat332: KFO̅̅ ̅̅ ̅̅
[f]     

 numărul de salariaţi333, adică forţa de muncă ocupată: FMO̅̅ ̅̅ ̅̅
[f](5)

334 

 valoarea consumului intermediar (materii prime, combustibil, 

energie)335 aferent pieţei interne: CII̅̅ ̅̅ [f](1,6, )336 

 valoarea consumului intermediar (materii prime, combustibil, energie) 

aferent importului: CIM̅̅ ̅̅ ̅[f](9) 

 valoarea încasată pentru producţia nominală brută marfă vândute 

pe piaţa internă: PB̅̅̅̅ [f](1,5,6,7) 

 valoarea încasată a producţiei nominale brute marfă vândute la 

export: PB̅̅̅̅ [f]
exp
(9) 

 valoarea creditelor de exploatare luate (capital de lucru împrumutat): 

CE̅̅̅̅ [f](2,4) 

 valoarea dobânzilor încasate la depozitele deţinute: DD̅̅ ̅̅ [f](2,4,9) 

 valoarea dividendelor încasate la acţiunile deţinute: DA̅̅ ̅̅ [f] (1,2,4,6,7,9) 

 valoarea cupoanelor/discounturilor încasate la obligaţiunile  

deţinute337: DO̅̅ ̅̅ [f](1,2,4,6,7,9) 

                                                           
332

 Vom considera că progresul tehnologic, considerat de unii autori ca un factor de 

producţie distinct, este încorporat în capital, sub forma preţului (un capital fizic mai 

performant este mai scump). 
333

 În funcţie de necesităţile de analiză sau de modelare, forţa de muncă poate fi 

exprimată și sub forma unei echivalenţe monetare (de exemplu, prin suma salariilor 

brute): de exemplu, în cazul utilizării unor funcţii de transformare de tip Cobb-Douglas. 
334

 Forţa de muncă nu poate fi decât ocupată, deoarece nici o firmă nu-și poate 

permite să plătească o forţă de muncă pe stoc (care nu produce valoare adăugată). Este 

adevărat că, în situaţii excepţionale, pot exista angajaţi care se află în șomaj tehnic sau 

care lucrează timp parţial. În aceste cazuri, avem și o forţă de muncă angajată dar care nu 

este efectiv ocupată. Deși, din punct de vedere teoretic, acest aspect trebuie luat în 

considerare, pentru moment ignorăm această complicaţie. 
335

 Consumul intermediar este considerat în totalitate ca fiind achiziţionat de la 

terţi, deși, în unele cazuri, o parte din producţia proprie poate alimenta acest consum 

intermediar (autoconsum). Totuși, la nivel agregat, această particularitate nu deformează 

în mod semnificativ analiza. 
336

 Aici, sursa, notată cu BS1, conţine toate cele trei componente ale lui BS1 (firme, 

agenţi economici pe cont propriu și menaje), întrucât consumul intermediar poate fi procurat 

de la oricare dintre aceste componente (de exemplu, în cazul menajelor, acest consum 

intermediar pentru BS1 reprezintă vânzări ale menajelor, pe piaţă, din producţia proprie). 
337

 Includem aici și obligaţiunile guvernamentale (sau orice titluri de stat, inclusiv 

cele municipale). Această notaţie (la sursa fluxului) va fi menţinută și în continuare, cu 

semnificaţia precizată aici. 
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 vânzări de acţiuni și/sau obligaţiuni pe piaţa primară338: V̅[f]
AO1 

(1,2,3,4,5,6,9) 

 vânzări de acţiuni și/sau obligaţiuni pe piaţa secundară: V̅[f]
AO2 

(1,2,3,4,5,6,9) 
 valoarea subvenţiei pe produs primite: SP̅̅ ̅[f](7)       

 pentru agenţi economici pe cont propriu: 
 valoarea monetară a capitalului fix ocupat: valoarea monetară a 

capitalului fix ocupat:  KFO̅̅ ̅̅ ̅̅
[a]   

 numărul de salariaţi, adică forţa de muncă ocupată: FMO̅̅ ̅̅ ̅̅
[a](5) 

 valoarea consumului intermediar (materii prime, combustibil, 
energie) de pe piaţa internă: CII̅̅ ̅̅ [a](1,6) 

 valoarea consumului intermediar (materii prime, combustibil, 
energie) aferent importului: CIM̅̅ ̅̅ ̅[a](9) 

 valoarea producţiei nominale brute marfă vândute pe piaţa 
internă: PB̅̅̅̅ [a](1,5,6,7) 

 valoarea producţiei nominale brute marfă vândute la export: 

PB̅̅̅̅ [a]
exp
(9) 

 valoarea creditelor de exploatare luate (capital de lucru împrumutat): 
CE̅̅̅̅ [a](2,4) 

 valoarea dobânzilor încasate la depozitele deţinute: DD̅̅ ̅̅ [a](2,4) 

 valoarea dividendelor încasate la acţiunile deţinute: DA̅̅ ̅̅ [a](1,2,4,6,7) 

 valoarea cupoanelor/discounturilor încasate la obligaţiunile deţinute: 
DO̅̅ ̅̅ [a](1,2,4,6,7) 

 vânzări de acţiuni și/sau obligaţiuni pe piaţa primară: V̅[a]
AO1 

(1,2,3,4,5,6,9) 

 vânzări de acţiuni și/sau obligaţiuni pe piaţa secundară: V̅[a]
AO2 

(1,2,3,4,5,6,9) 
 valoarea subvenţiei pe produs primite: SP̅̅ ̅[a](7)   

 pentru menaje:  
 valoarea monetară a capitalului fix ocupat: valoarea monetară a 

capitalului fix ocupat: KFO̅̅ ̅̅ ̅̅
[m]  

 numărul mediu de membri ai menajului ocupaţi în producţia 
economică: FMO̅̅ ̅̅ ̅̅

[m] 

 valoarea consumului intermediar (materii prime, combustibil, energie) 
de pe piaţa internă: CII̅̅ ̅̅ [m](1,6) 

                                                           
338

 De fapt, aici este vorba despre emisiunea de acţiuni, respectiv obligaţiuni. 
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 valoarea consumului intermediar (materii prime, combustibil, energie) 
aferent importului: CIM̅̅ ̅̅ ̅[m](9) 

 valoarea importului pentru consum final: CFM̅̅ ̅̅ ̅̅
[m](9) 

 valoarea vânzărilor pe piaţa internă din producţia proprie: VV̅̅̅̅ [m](1,5) 

 valoarea vânzărilor pe piaţa externă din producţia proprie: VV̅̅̅̅ [m]
exp(9) 

 valoarea vânzărilor pe piaţă: VTV̅̅ ̅̅ ̅̅ [m](1,5,9) 

 valoarea creditelor de exploatare luate: CE̅̅̅̅ [m](2,4; ) 

 valoarea dobânzilor încasate la depozitele deţinute: DD̅̅ ̅̅ [m](2,4) 

 valoarea dividendelor încasate la acţiunile deţinute: DA̅̅ ̅̅ [m](1,2,4,6,7) 

 valoarea cupoanelor/discounturilor încasate la obligaţiunile deţinute: 
DO̅̅ ̅̅ [m](1,2,4,6,7) 

 vânzări de acţiuni și/sau obligaţiuni pe piaţa secundară: V̅[m]
AO2 

(1,2,3,4,5,6,9) 
 valoarea subvenţiei pentru producţie primite: SP̅̅ ̅[m](7) 

 valoarea subvenţiei pentru consum primite: SC̅̅ ̅[m](7)  

(3) Variabilele de ieșire 
Prin variabile de ieșire înţelegem acele variabile care se constituie în 

rezultate ale intrărilor, pe de o parte, și ale structurii blocului sectorial, pe de 
altă parte. Cu alte cuvinte, variabilele de ieșire reprezintă rezultatul combinat 
al variabilelor de intrare, respectiv al variabilelor de stare. În ceea ce privește 
BS1, considerăm că avem următoarele ieșiri339: 

 pentru firme: 
 valoarea producţiei nominale brute marfă340 vândute pe piaţa internă: 
PBI[f](5,6,7) 

 valoarea producţiei nominale brute marfă vândute la export: PBX[f](9) 

 valoarea adăugată brută marfă341,342: VAB[f](1,5,6,7,9)    

                                                           
339

 Noţiunea de ieșire are aici o semnificaţie economică și nu una exclusiv monetară 
(de exemplu, producţia nominală brută este o ieșire economică, în timp ce ieșirea 
monetară corespunzătoare producţiei nominale brute este producţia nominală netă). 

340
 Am adăugat termenul de marfă pentru a indica faptul că variaţia stocurilor se 

adaugă producţiei nominale brute care este vândută, deci care s-a transformat în marfă, 
altfel, am fi avut dublă înregistrare (producţia nominală brută ar fi cuprins și variaţia 
stocurilor materiale) 

341
 La nivelul microeconomic (firmă sau agent economic pe cont propriu) indicatorul 

relevant pentru acest concept (de fapt, indicatorul înregistrat în conturile naţionale) este 
excedentul brut de exploatare (EBE). 

342
 Evident, acest indicator este cuprins deja în indicatorul imediat anterior, dar 

importanţa relevării, în analizele economice, impune menţionarea sa în mod distinct. 
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 valoarea consumului intermediar (materii prime, combustibil, energie) 
aferent pieţei interne: CII[f](1,6) 

 valoarea consumului intermediar (materii prime, combustibil, energie) 
aferent importului: CIM[f](9) 

 valoarea impozitelor pe produs (impozite indirecte)343: II[f](7)                   

 valoarea variaţiei stocurilor materiale344: ∆S[f]  

 valoarea salariilor brute plătite: CFM[f](5) 

  valoarea amortizării capitalului fix ocupat: A[f]
KFT                 

 valoarea impozitului pe profit: IP[f](7)    

 valoarea dividendelor plătite acţionarilor din profitul net: DA[f] 

(1,2,4,5,6,9) 
 valoarea dobânzilor bancare plătite la creditele angajate: DC[f] 

(2,4,9) 
 valoarea cupoanelor plătite la obligaţiunile emise nematurizate345: 
DO[f](1,2,4,5,6,9) 

 valoarea investiţiilor în propria afacere făcute din dividendele 
nerepartizate: Inv[f](1) 

 valoarea contribuţiilor sociale în sarcina angajatorului: CSP[f](7)   

 valoarea variaţiei depozitelor bancare: ∆DB[f] = (2,4,9) 

 cumpărări de acţiuni și/sau obligaţiuni pe piaţa primară: C[f]
AO1 

(1,2,4,6,9)  

 cumpărări de acţiuni și/sau obligaţiuni pe piaţa secundară: C[f]
AO2 

(1,2,3,4,5,6,9) 
 comisioane și speze bancare plătite: CSB[f](2,4,9) 

 sponsorizări, donaţii: SD[f](… ) 

 alte ieșiri monetare: A[f](… ) 

                                                           
343

 Impozitele indirecte reprezintă o ieșire distinctă, deoarece ele intră în preţul 
tranzacţiei, peste valoarea economică a bunului/serviciului tranzacţionat, deși nu rămân la 
dispoziţia agentului economic în cauză. Pentru a nu deforma echilibrul monetar trebuie, 
așadar, să existe o ieșire monetară de mărime egală cu impozitele indirecte intrate prin 
intermediul preţurilor. 

344
 Aici intră toate categoriile de stocuri de natură materială: de materii prime, materiale, 

combustibili, semifabricate, produse finite (într-un cuvânt toate fluxurile care și-au oprit, 
nu contează din ce motiv – de exemplu, reducerea cererii, sau reducerea capacităţii de 
producţie – circulaţia economică pe parcursul perioadei de exploatare în cauză). 

345
 În mod concret aici va intra și valoarea de răscumpărare a obligaţiunilor ajunse 

la maturitate (fie valoarea nominală, dacă există cupoane încasate, fie valoarea de 
răscumpărare, dacă obligaţiunile au fost vândute cu discount). 
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 pentru agenţi economici pe cont propriu: 

 valoarea producţiei nominale brute marfă vândute pe piaţa internă: 
PBI[a](1,5,6,7) 

 valoarea producţiei nominale brute marfă vândute la export: 
PBX[a](9) 

 valoarea adăugată brută marfă: valoarea adăugată brută marfă: 
VAB[a](1,5,6,7,9)   

 valoarea consumului intermediar (materii prime, combustibil, 
energie) de pe piaţa internă: CII[a](1,6,9) 

 valoarea consumului intermediar (materii prime, combustibil, energie) 
aferent importului: CIM[a](9) 

 valoarea salariilor brute plătite: CFM[a](5) 

 valoarea amortizării capitalului fix ocupat: A[a]
KFT                 

 valoarea impozitelor pe produs (impozite indirecte): II[a](7)                   

 valoarea variaţiei stocurilor materiale: ∆S[a]   

 valoarea dobânzilor bancare plătite la creditele angajate: DC[a](2,4)   

 valoarea dividendelor plătite acţionarilor din profitul net: DA[a](1) 

 valoarea cupoanelor plătite la obligaţiunile emise nematurizate: 
DO[a](5)      

 valoarea impozitului pe profit: IP[a](7)    

 valoarea contribuţiilor sociale totale: CST[a](7) 

 valoarea variaţiei depozitelor bancare: ∆DB[a] = (2,4) 

 cumpărări de acţiuni și/sau obligaţiuni pe piaţa primară: C[a]
AO1 

(1,2,4,6,9)  

 cumpărări de acţiuni și/sau obligaţiuni pe piaţa secundară: C[a]
AO2 

(1,2,3,4,5,6,9) 
 comisioane și speze bancare plătite: CSB[a](2,4,9) 

 sponsorizări, donaţii: SD[a](… ) 

 alte ieșiri monetare: A[a](… ) 

 pentru menaje: 

 valoarea autoconsumului: valoarea autoconsumului: AC[m] 
346  

 valoarea vânzărilor pe piaţa internă din producţia proprie: VV[m] 

(1,5,9)  

 valoarea vânzărilor pe piaţa externă din producţia proprie: VV[m]
exp

 (9) 

                                                           
346

 Conform notaţiilor anterioare avem: AC = C − CP. 
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 valoarea consumului intermediar (materii prime, combustibil, energie) 
de pe piaţa internă: CII[m](1,6) 

 valoarea consumului intermediar (materii prime, combustibil, 
energie) aferent importului: CIM[m](9) 

 valoarea salariilor brute plătite: CFM[m](5) 

  valoarea amortizării capitalului fix ocupat: A[m]
KFT                 

 valoarea importului de bunuri și servicii finale: Imp[m](9) 

 valoarea dobânzilor bancare plătite la creditele angajate: DC[m](2,4)  

 valoarea impozitelor pe produs (impozite indirecte): II[m](7)    

 valoarea contribuţiilor sociale la angajat: CSA[m](7)      

 valoarea impozitelor pe venitul personal IV[m](7)347 

 valoarea variaţiei depozitelor bancare: ∆DB[m] = (2,4)   

 cumpărări de acţiuni și/sau obligaţiuni pe piaţa primară: C[m]
AO1 

(1,2,4,6,9)  

 cumpărări de acţiuni și/sau obligaţiuni pe piaţa secundară: C[m]
AO2 

(1,2,3,4,5,6,9) 
 comisioane și speze bancare plătite: CSB[m](2,4,9)  

 sponsorizări, donaţii: SD[m](… ) 

 alte ieșiri monetare: A[m](… ) 

(4) Ecuaţiile de identitate (de definiţie) 
Prin ecuaţii de identitate înţelegem ecuaţiile de definiţie ale blocului 

sectorial. Pentru BS1, avem următoarele ecuaţii de identitate: 

 pentru firme: 

 PB[f] = VAB[f] + CI̅[f], unde PB[f] este producţia nominală brută a 

firmei348, VAB[f] este valoarea adăugată brută a firmei, iar CI̅[f] este 

consumul intermediar al firmei349 

 PB[f] = PBI[f] + PBI[f]
exp

 

 VAB[f] = CFM̅̅ ̅̅ ̅̅
[f] + A̅[f]

KFT, unde CFM̅̅ ̅̅ ̅̅
[f] este costul salarial (salarii brute 

plătite angajaţilor plus contribuţiile sociale în sarcina angajatorului), 

                                                           
347

 În venitul personal intră toate categoriile de venit: a) salarii; b) pensii de asigurări 
sociale de stat sau private; c) încasări nete din chirii; d) încasări din dividende; e) încasări 
nete din dobânzi bancare; f) alte venituri identificabile. 

348
 Acest indicator poate fi considerat echivalent cu cifra de afaceri (valoarea 

monetară a încasărilor din vânzări). 
349

 Expresia monetară a bunurilor și serviciilor achiziţionate din mediul economic al 
firmei (de la terţi). 
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iar A̅[f]
KFT este amortizarea capitalului fix350, aferentă ciclului de 

exploatare avut în vedere 

 CFM̅̅ ̅̅ ̅̅
[f] = SMB̅̅ ̅̅ ̅̅

[f]
NA ∙ FMO̅̅ ̅̅ ̅̅

[f], unde cu SMB̅̅ ̅̅ ̅̅
[f]
NA s-a notat salariul mediu 

brut nominal anual al unui salariat, iar cu FMO̅̅ ̅̅ ̅̅
[f] s-a notat forţa de 

muncă ocupată în cadrul firmei 
 IP[f] = ΠI̅̅ ̅[f] ∙ k[∙]

π , unde cu k[∙]
π  s-a notat rata impozitării profitului 

acestei componente a BS1 

 CSP[f] = FMO̅̅ ̅̅ ̅̅
[f] ∙ SMB̅̅ ̅̅ ̅̅

[f]
NA ∙ (1 + k[∙]

CSP), unde cu k[∙]
CSP s-a notat 

coeficientul contribuţiilor sociale aferente fondului brut de salarii și 
care cad, conform legii, în sarcina angajatorului 

 A̅[f]
KFT = KFT̅̅ ̅̅ [̅f] ∙ k[f]

A , unde cu k[f]
A  s-a notat coeficientul (rata) de 

amortizare a capitalului fix deţinut de firmă 
 pentru agenţi economici pe cont propriu: 
 PB[a] = VAB̅̅ ̅̅ ̅̅

[a] + CI̅[a], unde PB[a] este producţia nominală brută a 

agentului economic pe cont propriu, VAB̅̅ ̅̅ ̅̅
[a] este valoarea adăugată 

brută a agentului economic pe cont propriu, iar CI̅[a] este consumul 

intermediar al agentului economic pe cont propriu 

 PB[a] = PBI[a] + PBI[a]
exp

 

 VAB̅̅ ̅̅ ̅̅
[a] = CFM̅̅ ̅̅ ̅̅

[a] + A̅[a]
KFT, unde CFM̅̅ ̅̅ ̅̅

[a] este costul salarial (salarii 

brute plătite angajaţilor plus contribuţiile sociale în sarcina  

angajatorului), iar A̅[a]
KFT este amortizarea capitalului fix, aferentă 

ciclului de exploatare avut în vedere 

 CFM̅̅ ̅̅ ̅̅
[a] = SMB̅̅ ̅̅ ̅̅

[a]
NA ∙ FMO̅̅ ̅̅ ̅̅

[a], unde cu SMB̅̅ ̅̅ ̅̅
[a]
NA s-a notat salariul 

mediu brut nominal anual al unui salariat, iar cu FMO̅̅ ̅̅ ̅̅
[a] s-a notat 

forţa de muncă ocupată în cadrul activităţii agentului economic pe 
cont propriu 

 IP[a] = ΠI̅̅ ̅[a] ∙ k[a]
π , unde cu k[a]

π  s-a notat rata impozitării profitului 

acestei componente a BS1 

 CSP[a] = FMO̅̅ ̅̅ ̅̅
[a] ∙ SMB̅̅ ̅̅ ̅̅

[a]
NA ∙ (1 + k[a]

CSP), unde cu k[a]
CSP s-a notat 

coeficientul contribuţiilor sociale aferente fondului brut de salarii și 
care cad, conform legii, în sarcina angajatorului 

 A̅[a]
KFT = KFT̅̅ ̅̅ [̅a] ∙ k̅[a]

A , unde cu k̅[a]
A  s-a notat coeficientul (rata) de 

amortizare a capitalului fix deţinut de agentul economic pe cont 
propriu 

                                                           
350

 Amortizarea se referă atât la capitalul fix ocupat în ciclul de exploatare în cauză, 
cât și la restul capitalului fix deţinut de firmă, dar care este neocupat, în scopul stimulării 
ocupării cât mai depline a capitalului fix deţinut. 
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 pentru menaje: 
 C̅[m] = CP̅̅̅̅ [m] + AC̅̅̅̅ [m], unde cu AC̅̅̅̅ [m] s-a notat autoconsumul 

menajului 
 CP̅̅̅̅ [m] = V̅[m] − E[m] 
 V̅[m] = VS̅̅̅̅ [m] + VD̅̅ ̅̅ [m] 

 VTV̅̅ ̅̅ ̅̅ [m] = VV̅̅̅̅ [m] + VV̅̅̅̅ [m]
exp

 

 IV[m] = V̅[m] ∙ k[m]
v  

 CSA[m] = V̅[m] ∙ k[m]
CSA 

(5) Ecuaţiile (funcţiile) de transformare 
Prin ecuaţii (funcţii) de transformare înţelegem ecuaţiile (funcţiile) care 

transformă intrările în ieșiri, pe baza stării (structurii) blocului sectorial. 
 pentru firme: 

 producţia nominală brută a firmei: PB[f] = Ω[f] ∙ KFO̅̅ ̅̅ ̅̅
[f]

σ[f] ∙ FMO̅̅ ̅̅ ̅̅
[f]

τ[f], 

unde cu σ s-a notat elasticitatea produsului nominal brut al firmei în 
raport cu capitalul fix ocupat, iar cu τ s-a notat elasticitatea produsului 
nominal brut al firmei în raport cu forţa de muncă ocupată351. Cu Ω 
s-a notat o constantă de omogenizare (de exemplu, dacă se 
înmulţesc unităţi monetare – aferente capitalului fix ocupat – cu 
număr de persoane ocupate – aferent forţei de muncă ocupate – 
pentru a obţine unităţi monetare) și de calibrare statistică; 

 valoarea adăugată nominală brută a firmei352: VAB[f] = PB[f] −

ρ̅[f] ∙ PB[f] = PB[f] ∙ (1 − ρ̅[f]), unde cu ρ̅[f] s-a notat ponderea 
consumului intermediar aferent produsului brut nominal al firmei; 

 II[f] = VAB[f] ∙ ε[f], unde cu ε[f] s-a notat ponderea (sub formă de 

coeficient) impozitelor pe produs (impozitelor indirecte) în valoarea 
valorii adăugate nominale brute a firmei 

 pentru agenţi economici pe cont propriu: 
 producţia nominală brută a agentului economic pe cont propriu: 

PB[a] = Ω[a] ∙ KFO̅̅ ̅̅ ̅̅
[a]

σ[a] ∙ FMO̅̅ ̅̅ ̅̅
[a]

τ[a]  

 valoarea adăugată nominală brută a agentului economic pe cont 
propriu: VAB[a] = PB[a] − ρ̅[a] ∙ PB[a] = PB[a] ∙ (1 − ρ̅[a]), unde cu 
ρ̅[a] s-a notat ponderea consumului intermediar aferent produsului 
brut nominal al agentului economic pe cont propriu; 

                                                           
351

 Progresul tehnic se consideră încorporat în capitalul fix ocupat, prin intermediul 
valorii de achiziţie a acestuia (deci prin intermediul amortizării aferente), iar calificarea 
forţei de muncă se consideră încorporată în valoarea forţei de muncă ocupate, prin 
intermediul salariului nominal brut. 

352
 Sau, așa cum am spus anterior, excedentul brut de exploatare. 
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 pentru menaje: 

 valoarea producţiei: PB[m] = Ω[m] ∙ KFO̅̅ ̅̅ ̅̅
[m]

σ[m] ∙ FMO̅̅ ̅̅ ̅̅
[m]

τ[m]  

(6) Ecuaţiile (funcţiile) de transfer 
(1) către BS2 (𝐵𝐵(1 → 2)):  
 ∆DB[f](2) = (Π[f] − IP[f] − ∆CS[f] − Div[f] − Inv[f] − ∆N[f]) ∙ μ[f]

2 , 

unde Π[f] reprezintă profitul nominal brut, ΔCS[f] reprezintă 
creșterea capitalului social al altor fonduri de rezervă legale, Div[f] 
reprezintă valoarea dividendelor repartizate din profitul net, Inv[f] 
reprezintă investiţiile nete făcute, ∆N[f] reprezintă variaţia numerarului 

păstrat cash în casieria sau seif-ul propriu al firmei, μ[f]
2  reprezintă 

coeficientul variaţiei ponderii depozitelor bancare în BS2 în profitul 
net rămas nerepartizat neutilizat 

 ∆DB[a](2) = (Π[a] − IP[a] − ∆CS[a] − Inv[a] − ∆N[a]) ∙ μ[a]
2 , unde 

Π[a] reprezintă profitul nominal brut, ΔCS[a] reprezintă creșterea 
capitalului social al altor fonduri de rezervă legale, Inv[a] reprezintă 
investiţiile nete făcute, ∆N[a] reprezintă numerarul păstrat cash în 
casieria sau seif-ul propriu al agentului economic pe cont propriu, 
μ[a]
2  reprezintă coeficientul variaţiei ponderii depozitelor bancare în 

BS2 în profitul net rămas neutilizat 
 ∆DB[m](2) = (V[m]−CP[m] − Inv[m] − ∆N[m]) ∙ μ[m]

2 , unde V[m] 

reprezintă venitul total al menajului, Inv[m] reprezintă investiţiile 
nete făcute, ∆N[m] reprezintă numerarul păstrat cash în casieria 

sau seif-ul propriu al menajului, μ[m]
2  reprezintă coeficientul 

variaţiei ponderii depozitelor bancare în BS2 în total economisire 
(2) către BS3 (𝐵𝐵(1 → 3)): sponsorizări, donaţii353 
 SD[f](3) 
 SD[a](3) 
 SD[m](3) 
(3) către BS4 (𝐵𝐵(1 → 4)): 
 ∆DB[f](4) = (Π[f] − IP[f] − ∆CS[f] − Div[f] − Inv[f] − ∆N[𝑓]) ∙

(1 − μ[f]
4 ) 

 ∆DB[a](4) = (Π[a] − IP[a] − ∆CS[a] − Inv[a] − ∆N[a]) ∙ (1 − μ[a]
4 ) 

 ∆DB[m](4) = (V[m]−CP[m] − Inv[m] − ∆N[m]) ∙ (1 − μm
4 ) 

(4) către BS5 (𝐵𝐵(1 → 5)): facem următoarele notaţii:  

                                                           
353

 Pentru cuantificare va fi utilizat un coeficient stabilit empiric pe o serie de timp 
omogenă din punctul de vedere al comportamentului economic. 
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Ponderea (coef.) livrării PB de la/către BS1[f] BS1[a] BS1[m] 

BS1[f] α[ff] α[fa] α[fm] 

BS1[a] α[af] α[aa] α[am] 

BS1[m] α[mf] α[ma] α[mm] 

 
unde α[ij] reprezintă ponderea (coeficient) transferurilor din componenta „i” 

a lui BS1 către componenta „j” a lui BS1 în totalul valorii componentei i354. 
Atunci transferurile de la BS1 către BS5 sunt următoarele:  

 PB[f](5) = PB[f] ∙ (1 − α[ff] − α[fa] − α[fm]) ∙ β[f]
5 , unde cu β[f]

5  s-a 

notat ponderea (coeficient) livrării PB[f] către BS5 în totalul PB[f], 
mai puţin autoconsumul la nivelul BS1355 

 CFM[f](5) 
 CFM[a](5) 
 CFM[m](5) 
 DA[f]

− (5) 

 DO[f]
− (5) 

 PB[a](5) = PB[a] ∙ (1 − α[af] − α[aa] − α[am]) ∙ β[a]
5 , unde cu β[a]

5   

s-a notat ponderea (coeficient) livrării PB[a] către BS5 
 DA[a]

− (5) 

 DO[a]
− (5) 

 PB[m](5) = PB[m] ∙ (1 − α[mf] − α[ma] − α[mm]) ∙ β[m]
5 , unde cu 

β[m]
5  s-a notat ponderea (coeficient) livrării PB[m] către BS5 

(5) către BS6 (𝐵𝐵(1 → 6)):  

 PB[f](6) = PB[f] ∙ (1 − α[ff] − α[fa] − α[fm]) ∙ β[f]
6 , unde cu β[f]

6  s-a 

notat ponderea (coeficient) livrării PB[f] către BS6 
 CII[f](6) 

 DA[f]
− (6) 

 DO[a]
− (6) 

 PB[a](6) = PB[a] ∙ (1 − α[af] − α[aa] − α[am]) ∙ β[a]
6 , unde cu β[a]

6   

s-a notat ponderea (coeficient) livrării PB[a] către BS6 
 CII[a](6) 

                                                           
354

 Acești coeficienţi sunt asemănători coeficienţilor tehnologici din balanţa 
legăturilor dintre ramuri (balanţa Leontieff), cu deosebirea că sunt calculaţi prin raportare 
la „ramura” de origine și nu la cea de destinaţie, așa cum se procedează în cazul balanţei 
legăturilor dintre ramuri. 

355
 ∑ ∑ α[ij]ji  reprezintă ponderea autoconsumului BS1 în totalul output-ului BS1, 

i, j ∈ {f, a,m}. 



204 

 PB[m](6) = PB[m] ∙ (1 − α[mf] − α[ma] − α[mm]) ∙ β[m]
6 , unde cu 

β[m]
6  s-a notat ponderea (coeficient) livrării PB[m] către BS6 

 CII[m](6) 

(6) către BS7 (𝐵𝐵(1 → 7)):  

 PB[f](7) = PB[f] ∙ (1 − α[ff] − α[fa] − α[fm]) ∙ β[f]
7 , unde cu β[f]

7  s-a 

notat ponderea (coeficient) livrării PB[f] către BS7 

 PB[a](7) = PB[a] ∙ (1 − α[af] − α[aa] − α[am]) ∙ β[a]
7 , unde cu β[a]

7   

s-a notat ponderea (coeficient) livrării PB[a] către BS7 

 PB[m](7) = PB[m] ∙ (1 − α[mf] − α[ma] − α[mm]) ∙ β[m]
7 , unde cu 

β[m]
7  s-a notat ponderea (coeficient) livrării PB[m] către BS7 

 IP[f](7) = ΠI[f] ∙ k[f]
π , unde cu ΠI[f] s-a notat valoarea profitului 

corporativ brut impozabil al firmelor, iar cu k[f]
π  s-a notat rata 

medie a impozitului pe profitul corporativ356 
 CSP[f](7) 

 IP[a](7) = ΠI[a] ∙ k[a]
π , unde cu ΠI[a] s-a notat valoarea profitului 

corporativ brut impozabil al agenţilor economici pe cont propriu, 
iar cu k[a]

π  s-a notat rata medie a impozitului pe profitul corporativ 

 CSP[a](7) 

 IV[𝑚] = V[m] ∙ k
v, unde cu k[∙]

v  s-a notat rata medie a impozitului pe 

venitul personal357 
 CSP[m](7) 

(7) către BS8 (𝐵𝐵(1 → 8)): nu există transferuri de la BS1 
(8) către BS9 (𝐵𝐵(1 → 9)): 

 PB[f](9) = PB[f] ∙ (1 − α[ff] − α[fa] − α[fm]) ∙ β[f]
9 , unde cu β[f]

9  s-a 

notat ponderea (coeficient) livrării PB[f] către BS9 

 PB[a](9) = PB[a] ∙ (1 − α[af] − α[aa] − α[am]) ∙ β[a]
9 , unde cu β[a]

9   

s-a notat ponderea (coeficient) livrării PB[a] către BS9 

 PB[m](9) = PB[m] ∙ (1 − α[mf] − α[ma] − α[mm]) ∙ β[m]
9 , unde cu 

β[m]
9  s-a notat ponderea (coeficient) livrării PB[m] către BS9 

(9) către BS10 (𝐵𝐵(1 → 10)): nu există transferuri de la BS1 

                                                           
356

 În cazul cotei unice de impozitare a profitului, nu mai este nevoie de calcularea unei 
rate medii de impozitare a profitului, pe baza tranșelor de impozitare progresivă (sau regresivă). 

357
 În cazul cotei unice de impozitare a venitului personal, nu mai este nevoie de 

calcularea unei rate medii de impozitare a venitului personal, pe baza tranșelor de 
impozitare progresivă (sau regresivă). 
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(7) Ecuaţiile de balanţă exterioară 
Pentru construirea balanţei exterioare a celor trei componente ale 

BS1, vom construi, pentru fiecare dintre aceste componente, balanţa 
exterioară comercială (BEC), respectiv balanţa exterioară de plăţi (BEP). Ca 
și în cazul balanţei de plăţi externe considerate la nivel naţional, balanţa 
exterioară comercială va cuprinde intrările și ieșirile de fluxuri economice 

comerciale în raport cu mediul economic exterior componentei în cauză 
(fie că este vorba despre mediul economic naţional, fie că este vorba despre 
mediul economic internaţional358), adică fluxurile economice autonome, în 
timp ce balanţa exterioară de plăţi va cuprinde fluxurile economice non-
autonome (condiţionate) destinate să echilibreze, din punct de vedere contabil, 
balanţa exterioară comercială359. O reprezentare sinoptică a balanţei exterioare 
a unui sector instituţional oarecare este dată în figura 50: 
 

 

Figura 50. Fluxurile economice generice ale balanţei exterioare  

a unui sector instituţional. 

                                                           
358

 Într-adevăr, la nivel microeconomic, nu are relevanţă distincţia dintre fluxurile 
economice (intrate sau ieșite în/din componenta analizată) care au loc pe piaţa naţională 
și cele care au loc pe piaţa internaţională (ignorăm, pentru moment, unele efecte ale 
acestei distincţii, cum ar fi, de exemplu, efectul de curs de schimb). Această distincţie va fi 
înregistrată doar de contabilitatea aferentă relaţiilor economice externe la nivel naţional, 
deci în balanţa comercială externă, respectiv în balanţa de plăţi externe. Acesta este 
motivul principal pentru care balanţa comercială, respectiv balanţa de plăţi de la nivelul 
sectorului instituţional nu au fost denumite „externe”, ci „exterioare”. 

359
 Deși se poate construi, și la nivelul sectoarelor instituţionale, o balanţă 

exterioară de cont curent (în mod analog balanţei de cont curent de la nivel naţional), 
pentru această versiune a modelului vom considera că balanţa exterioară comercială se 
suprapune peste balanţa exterioară de cont curent. 
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 pentru firme: 

(1) 𝐵𝐸𝐶𝑓
𝐵𝑆1: 

 încasări (intrări autonome): In̅[f]
c = PB̅̅̅̅ [f] + PB̅̅̅̅ [f]

exp
+ CE̅̅̅̅ [f] + DD̅̅ ̅̅ [f] +

DA̅̅ ̅̅ [f] + DO̅̅ ̅̅ [f] + V̅[f]
AO1 + V̅[f]

AO2 + SP̅̅ ̅[f] 

 plăţi (ieșiri autonome): Out[f]
c = CII[f] + CIM[f] + II[f] + IP[f] +

CFM[f] + A[f]
KFT + DA[f] + DC[f] + DO[f] + I[f] + CSP[f] + ∆DB[f] +

C[f]
AO1 + C[f]

AO2 + CSB[f] + SD[f] + A[f], unde cu A[f] s-au notat alte 

ieșiri monetare  

 sold comercial: ∆[f]
c = In̅[f]

c − Out[f]
c  

 economisire: S[f] = ∆[f]
c ∙ r[f]

s , unde cu r[f]
s  s-a notat rata economisirii 

pe care componenta aceasta a BS1 o face din soldul comercial pozitiv 

 investiţii: Inv[f] = ∆[f]
c ∙ r[f]

i , unde cu r[f]
i  s-a notat rata investiţiilor 

pe care componenta aceasta a BS1 o face din soldul comercial 
pozitiv360 

 economisire netă: S[f]
n = S[f] − Inv[f] = ∆[f]

c ∙ (r[f]
s − r[f]

i ) 

(2) 𝐵𝐸𝑃𝑓
𝐵𝑆1:  

 credite de balanţă luate361: L̅[f] = S[f]
n , dacă S[f]

n < 0 

 credite de balanţă acordate: L[f] = S[f]
n , dacă S[f]

n > 0 

 echilibru de balanţă: L[f] = S[f]
n , dacă S[f]

n = 0 

 pentru agenţi economici pe cont propriu: 

(1) 𝐵𝐸𝐶𝑎
𝐵𝑆1: 

 încasări (intrări autonome): In̅[a]
c = PB̅̅̅̅ [a] + PB̅̅̅̅ [a] + PB̅̅̅̅ [a] + CE̅̅̅̅ [a] +

DD̅̅ ̅̅ [a] + DA̅̅ ̅̅ [a] + DO̅̅ ̅̅ [a] + V̅[a]
AO1 + V̅[a]

AO2 + SP̅̅ ̅[a] 

 plăţi (ieșiri autonome): Out[a]
c = CI[a] + CSP[a] + A[a]

KFT + Imp[a] +

IP[a] + CFM[a] + A[a]
KFT + DC[a] + DA[a] + DO[a] + C[a]

AO1 + C[a]
AO2 +

SD[a] + A[a], unde cu A[a] s-au notat alte ieșiri monetare 

 sold comercial: ∆[a]
c = In̅[a] − Out[a] 

                                                           
360

 Câteva comentarii pot fi utile aici: 1) dacă ∆f
c≤ 0 economisirea va fi nulă sau 

negativă (economisire negativă înseamnă fie dezeconomisire din trecut, fie 

dezeconomisire din viitor (credite luate); 2) între rf
s și rf

i pot exista orice relaţii de ordine: 

dacă rf
s = rf

i avem autofinanţare; dacă rf
s > rf

i avem economisire netă; dacă rf
s < rf

i avem 
investiţie netă. Desigur, economisirea netă, respectiv investiţia netă pot fi generate nu 

doar de relaţia dintre rf
s și rf

i (astfel creditele luate pot conduce la investiţie netă, pe când 
creditele acordate pot conduce la economisire netă). 

361
 Nu este vorba despre credite de exploatare aici, ci despre îndatorare de balanţă. 
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 economisire: S[a] = ∆[a]
c ∙ r[a]

s , unde cu r[a]
s  s-a notat rata 

economisirii pe care componenta aceasta a BS1 o face din soldul 
comercial pozitiv 

 investiţii: Inv[a] = ∆[a]
c ∙ r[a]

i , unde cu r[a]
i  s-a notat rata investiţiilor 

pe care componenta aceasta a BS1 o face din soldul comercial 
pozitiv 

 economisire netă: S[a]
n = S[a] − Inv[a] = ∆[a]

c ∙ (r[a]
s − r[a]

i ) 

(2) 𝐵𝐸𝑃𝑎
𝐵𝑆1:  

 credite de balanţă luate: L̅[f] = S[a]
n , dacă S[a]

n < 0 

 credite de balanţă acordate: L[a] = S[a]
n , dacă S[a]

n > 0 

 echilibru de balanţă: L[a] = S[a]
n , dacă S[a]

n = 0 

 pentru menaje: 
(1) 𝐵𝐸𝐶𝑚

𝐵𝑆1: 
 încasări (intrări autonome): In̅[m]

c = PB̅̅̅̅ [m] + PB̅̅̅̅ [m] + PB̅̅̅̅ [m] +

PB̅̅̅̅ [m] + CE̅̅̅̅ [m] + DD̅̅ ̅̅ [m] + DA̅̅ ̅̅ [m] + DO̅̅ ̅̅ [m] + V̅[m]
AO2 + SP̅̅ ̅[m] 

 plăţi (ieșiri autonome): Out[m]
c = CI[m] + A[m]

KFT + CFM[m] + Imp[m] +

IV[m] + DC[m] + CSA[m] + C[m]
AO1 + C[m]

AO2 + CSB[m] + SD[m] + A[m], 

unde cu A[m] s-au notat alte ieșiri monetare  
 sold comercial: ∆[m]

c = In̅[m]
c − Out[m]

c  

 economisire: S[m] = ∆[m]
c ∙ r[m]

s , unde cu r[m]
s  s-a notat rata 

economisirii pe care componenta aceasta a BS1 o face din soldul 
comercial pozitiv 

 investiţii: Inv[m] = ∆[m]
c ∙ r[m]

i , unde cu r[m]
i  s-a notat rata 

investiţiilor pe care componenta aceasta a BS1 o face din soldul 
comercial pozitiv 

 economisire netă: S[m]
n = S[m] − Inv[m] = ∆[m]

c ∙ (r[m]
s − r[m]

i ) 

(2) 𝐵𝐸𝑃𝑚
𝐵𝑆1:  

 credite de balanţă luate: L̅[m] = S[m]
n , dacă S[m]

n < 0 

 credite de balanţă acordate: L[m] = S[m]
n , dacă S[m]

n > 0 

 echilibru de balanţă: L[m] = S[m]
n , dacă S[m]

n = 0 

La nivelul BS1 avem, așadar, următoarele ecuaţii de balanţă: 
 𝐵𝐸𝐶𝐵𝑆1:  
 In̅[1]

c = In̅[f]
c + In̅[a]

c + In̅[m]
c , deoarece prin modul de calcul al 

volumului încasărilor pentru fiecare componentă a BS1 au fost 
eliminate transferurile interne la nivelul BS1362 

                                                           
362

 În termeni consacraţi, spunem că s-a realizat consolidarea fluxurilor monetare 
intra BS1. 
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 Out[1]
c = Out[f]

c + Out[a]
c + Out[m]

c  

 ∆[1]
c = In̅[1] − Out[1] 

 S[1] = S[f] + S[a] + S[m] 

 Inv[1] = Inv[f] + Inv[a] + Inv[m] 

 S[1]
n = S[1] − Inv[1] 

 𝐵𝐸𝑃𝐵𝑆1:  
 credite de balanţă luate: L̅[1] = S[1]

n , dacă S[1]
n < 0 

 credite de balanţă acordate: L[1] = S[1]
n , dacă S[1]

n > 0 

 echilibru de balanţă: L[1] = S[1]
n , dacă S[1]

n = 0 

6.2. BLOCUL SECTORIAL 2 (BS2) 

 Denumire 
Blocul intern privat lucrativ financiar (BIPLF) cuprinde: a) băncile 

comerciale private; b) agenţii economici pe cont propriu cu activitate lucrativă 
financiară; c) organizaţiile financiare non-bancare lucrative private. 

 Notaţie conceptuală: BIPLF 
 Notaţie operaţională: BS2  
Pentru blocurile sectoriale care urmează BS1 (în ordinea analizei), nu 

vom mai prezenta poziţionarea lor structurală, deoarece aceasta reiese 
imediat, mutatis mutandis, din ceea ce am prezentat la analiza BS1. În 
consecinţă, vom trece direct la poziţionarea funcţională a fiecăruia dintre 
celelalte nouă blocuri sectoriale. 

Poziţionarea funcţională a BS2 

(2) Variabilele de stare 

 variabile de stare structurale: 

 rata capital străin/capital total: k[2]
cs =

CS̅̅̅̅ [2]

CT̅̅ ̅̅ [2]
 , unde cu CS s-a notat 

valoarea nominală a capitalului străin în BS2, iar cu CT s-a notat 
valoarea nominală a capitalului existent în BS2 

 rata capital privat/capital total: k[2]
cp
=

CP̅̅ ̅̅ [2]

CT̅̅ ̅̅ [2]
 , unde cu CP s-a notat 

valoarea nominală a capitalului privat în BS2 
 rata de internalizare a creditului bancar neguvernamental: 

k[2]
icg̅
=

PiB[2]

PTI[2]
 , unde cu PiB s-a notat valoarea nominală a plasamentelor 

interbancare la nivelul BS2, iar cu PTI s-a notat valoarea nominală 
a creditelor interne totale acordate 
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 marja de rată a dobânzii bancare comerciale: m[2]
rd = r̅[2]

da − r[2]
dp

, 

unde cu r̅[2]
dp

 s-a notat rata medie a dobânzii bancare comerciale 

pasive la nivelul BS2, iar cu r[2]
da  s-a notat rata medie a dobânzii 

bancare comerciale active la nivelul BS2 

 lichiditatea internă autonomă: l[2]
ia =

PTI[2]

M3̅̅̅̅̅
, unde cu M3 s-a notat 

agregatul M3 al ofertei de monedă aferent BS2 

 variabile de stare calitative: 

 riscul de creditare bancară comercială: rc[2] =
CR[2]

∗

PTI[2]
 , unde cu CR∗ 

s-a notat valoarea nominală a creditelor restante și îndoielnice 
 gradul de asumare a riscului de creditare bancară comercială: 

arc[2] =
RoE[2]

CR[2]
∗  , unde cu RoE363 s-a notat rata medie a rentabilităţii 

financiare la nivelul BS2 

 coeficientul de încurajare a cererii de depozite în monedă: 

ddm[2] =
r̅[2]
dpn

r̅[2]
dpv , unde cu r̅[2]

dpn
 s-a notat rata dobânzii la depozitele 

noi în monedă, iar cu r̅[2]
dpv

 s-a notat rata dobânzii la depozitele 

vechi în monedă 
 coeficientul de încurajare a cererii de credite în monedă: cdm[2] =

r̅[2]
dan 

r̅[2]
dav 

 , unde cu r̅[2]
dan s-a notat rata dobânzii la creditele noi în monedă, 

iar cu r̅[2]
dav s-a notat rata dobânzii la creditele vechi în monedă 

(3) Variabilele de intrare 

 depozite364 ale clienţilor non-bancari: DB̅̅ ̅̅ [2]
b̅ (1,3,5,6,9) 

 depozite ale clienţilor bancari: DB̅̅ ̅̅ [2]
b (2,4) 

 dobânzi încasate la creditele acordate clienţilor non-bancari: 

DC̅̅ ̅̅ [2](1,3,5,6,7,9) 

 dobânzi încasate la depozitele deţinute la BNR: DD̅̅ ̅̅ [2]
BNR(8) 

 dobânzi încasate la creditele interbancare acordate: DC̅̅ ̅̅ [2]
ib (2,4,9) 

 valoarea dividendelor încasate la acţiunile deţinute: DA̅̅ ̅̅ [2](1,4,6,9) 

                                                           
363

 Return on Equity. 
364

 Nu vom distinge, pentru moment, între depozite în monedă și depozite în valută 
(de exemplu, putem calcula depozite echivalente în monedă, la cursul valutar de la 
momentul analizei). 
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 dobânzi încasate la creditele acordate către BNR: DC̅̅ ̅̅ [2]
BNR(8) 

 valoarea cupoanelor/discount-urilor încasate la obligaţiunile deţinute: 

DO̅̅ ̅̅ [2](1,4,6,7,9) 

 valoarea dobânzii încasate la rezervele legale minime obligatorii: 

DR̅̅ ̅̅ [2]
BNR(8) 

 valoarea creditelor interbancare luate: CiB̅̅̅̅̅[2](2,4) 

 valoarea creditelor luate de la BNR: CR̅̅̅̅ [2]
BNR(8) 

 valoarea creditelor luate de la terţi non-rezidenţi: CRe̅̅ ̅̅ ̅
[2](9) 

 vânzări de acţiuni și/sau obligaţiuni pe piaţa primară: V̅[2]
AO1 

(1,2,3,4,5,6,9) 

 vânzări de acţiuni și/sau obligaţiuni pe piaţa secundară: V̅[2]
AO2 

(1,2,3,4,5,6,9) 
 comisioane și speze bancare încasate: CSB̅̅ ̅̅ ̅

[2](1,3,4,5,6,7,9) 

 valoarea subvenţiilor365 primite: Sv̅̅ ̅[2](7,8,9) 

(4) Variabilele de stare 
 constituirea rezervei legale minime obligatorii: RLMO[2](8) 

 constituirea de rezerve statutare366: RSMO[2](2) 

 depozite monetare la BNR: D[2]
BNR(8) 

 depozite interbancare: DB[2]
b (2,4) 

 constituirea rezervei contractuale: RC[2](1,3,5,9) 

 credite acordate clienţilor non-bancari non-guvernamentali non-

statali367: PTI[2]
b̅g̅s̅
(1,3,5,9) 

 credite acordate clienţilor bancari non-guvernamentali non-statali: 

PTI[2]
bg̅s̅
(2,9) 

 credite acordate clienţilor non-bancari guvernamentali statali: 

PTI[2]
b̅gs
(7,9) 

                                                           
365

 Putem considera, deocamdată, că aici intră atât ajutoarele financiare directe 
primite de la BNR sau de la Guvern (inclusiv ajutorul de stat eligibil), cât și diferitele 
subvenţionări ale ratei dobânzii active suportate de Guvern, în conformitate cu politicile 
economice de guvernare. 

366
 În cazul în care statutul componentelor acestui sector instituţional impune acest 

lucru, componentele în cauză pot constitui rezerve statutare minime obligatorii (desigur, 
cu costul de oportunitate aferent – adică nefructificarea rezervei respective prin acordarea 
de credite sau prin alte plasamente monetare). 

367
 Clienţii statali sunt de două feluri: a) clienţi statali non-guvernamentali (de ex., 

regiile autonome); clienţi statali guvernamentali (de ex., guvernul, banca centrală). 
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 credite acordate clienţilor non-bancari non-guvernamentali statali: 

PTI[2]
b̅g̅s
(6) 

 credite acordate către terţi non-rezidenţi: CRe[2](9) 
 dobânzi plătite la depozitele atrase de pe piaţa non-bancară: 

DD[2]
b̅ (1,3,5,6) 

 dobânzi plătite la creditele luate de pe piaţa interbancară: 

DC[2]
ib (2,4) 

 dobânzi plătite la depozitele atrase de pe piaţa interbancară: 

DD[2]
ib (2,4) 

 dobânzi plătite pentru creditele luate de la BNR: DC[2]
BNR(8) 

 dobânzi plătite pentru creditele luate din exterior: DC[2]
ext(9) 

 valoarea dividendelor plătite la acţiunile emise: DA[2](1,2,4,5,6,9) 

 valoarea cupoanelor/discount-urilor plătite la obligaţiunile emise: 
DO[2](1,2,3,4,5,6,9) 

 valoarea creditelor interbancare acordate: CiB[2](2,4) 

 valoarea creditelor acordate către BNR368: CR[2]
BNR(8) 

 cumpărări de acţiuni și/sau obligaţiuni pe piaţa primară: C[2]
AO1 

(1,2,3,4,6,9) 
 cumpărări de acţiuni și/sau obligaţiuni pe piaţa secundară: C[2]

AO2 

(1,2,3,4,5,6,9) 
 pierderi din credite nerambursate369: PCnR[2](1,3,4,5,6,9 
 comisioane și speze bancare plătite: CSB[2](2,4,9) 
 valoarea impozitului pe profit: IP[2](7)  
 valoarea contribuţiilor sociale în sarcina angajatorului: CSP[2](7)  

 cheltuieli de funcţionare administrativă: CFA[2] 
 sponsorizări, donaţii: SD[2](… ) 
 alte ieșiri monetare: A[2](… ) 

(5) Ecuaţiile de identitate (de definiţie) 

 totalul creditelor acordate: PTI[2] = PTI[2]
b̅g̅s̅

+ PTI[2]
bg̅s̅

+ PTI[2]
b̅gs

+

 PTI[2]
b̅g̅s

 

                                                           
368

 Sub diferite forme: operaţiuni reverse repo (din perspectiva BS2), formarea de 
depozite la BNR în cadrul operaţiunilor de sterilizare monetară etc. Acesta este, de fapt, 
un credit bancar guvernamental intern. 

369
 Aici este vorba despre pierderile definitive de credite (pentru care provizioanele 

constituite, conform legii, sunt consumate), și nu despre creditele restante sau îndoielnice 
pentru care sunt constituite provizioane, dar acestea nu sunt, încă, definitive. 
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 câștigul bancar: GB̅̅ ̅̅ [2] = In̅[2] − Out[2] 

 In̅[2] = DB̅̅ ̅̅ [2]
b (2,4)+DD̅̅ ̅̅ [2] + DD̅̅ ̅̅ [2]

BNR + DA̅̅ ̅̅ [2] + DO̅̅ ̅̅ [2] + DR̅̅ ̅̅ [2]
BNR +

DC̅̅ ̅̅ [2] + CiB̅̅̅̅̅[2] + CR̅̅̅̅ [2]+V̅[2]
AO1 ++V̅[2]

AO2 + CSB̅̅ ̅̅ ̅
[2] + Sv̅̅ ̅[2]

+  

 Out[2] = DB[2]
b (2,4) + DD[2]

b̅ + DD[2]
b + DA[2] + DO[2] + DC[2]

ib +

CSB[2] + CR[2] + C[2]
AO1 + C[2]

AO2 + PCnR[2] + CSB[2] + IP[2] +

CSP[2] + SD[2] + A[2] 

 profitul bancar: ΠB̅̅ ̅̅ [2] = GB̅̅ ̅̅ [2] − CFA[2] 

 profitul bancar impozabil: ΠBI̅̅ ̅̅ ̅[2] = ΠB̅̅ ̅̅ [2] ∙ (1 − γ[2]), unde cu γ  

s-a notat ponderea deducerilor din profitul bancar 
 impozitul pe profit: IP[2] = ΠBI̅̅ ̅̅ ̅[2] ∙ k[2]

π  

 dividende plătite la acţiunile emise: DA[2]
− = A[2] ∙ r[2]

div, unde cu 

A[2] s-a notat valoarea acţiunilor emise de BS2, iar cu r[2]
div s-a notat 

rata medie a dividendelor plătite 

 dividende încasate la acţiunile deţinute: DA̅̅ ̅̅ [2]
+ = A̅[2] ∙ r̅[2]

div, unde 

cu A̅[2] s-a notat valoarea acţiunilor deţinute (fie de pe piaţa 

primară de capital, fie de pe cea secundară), iar cu r̅[2]
div s-a notat 

rata medie a dividendelor încasate 

 variaţia stocului investiţiilor de portofoliu: ∆SIp[2] = C[2]
AO1 +

C[2]
AO2 − V̅[2]

AO1 − V̅[2]
AO2 

 totalul plasamentelor monetare: PM[2]
370 = PTI[2] + CiB[2] +

C[2]
BNR + C[2]

AO1 + C[2]
AO2 

 ρ[2]
00 + ρ[2]

01 + ρ[2]
s + ρ[2]

− + ∑ ρ[2]
i6

i=1 = 1371 

(6) Ecuaţiile (funcţiile) de transformare 

 volumul plasamentelor monetare: PM[2] = Ω[2] ∙ ER[2]
𝜎[2] ∙ CE[2]

𝜏[2], unde 

cu ER s-a notat valoarea monetară a excedentului de rezervă372 din 

                                                           
370

 În PM nu intră RLMO, respectiv RSMO, deoarece ele nu constituie decizii de 
natură economică (adică alegere pe baza costului de oportunitate), ci decizii de natură 
administrativă. Teoretic, niciuna dintre cele două categorii de rezerve nu aduce vreun 
venit (deși, în România, RLMO este purtătoare a unei rate modice a dobânzii) 

371
 Vezi pct. (7) mai jos. 

372
 Excedentul de rezervă este ceea ce rămâne din valoarea depozitelor monetare 

constituite după ce s-au scăzut RSMO, RSMO și, eventual, rezervele monetare contractuale 
(RC) ordonate de titularii de depozite (clienţi bancari sau non-bancari). Este prezumat că o 
parte din excedentul de rezervă (parte stabilită prin strategia și politica specifice BS2 – și 
chiar, în mod distinct, la nivelul componentelor individuale ale BS2) este utilizată pentru 
plasamente financiare (de regulă, acordare de credite). 
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BS2, cu CE s-a notat valoarea creditelor de exploatare373 luate, cu σ 
s-a notat elasticitatea produsului nominal brut în raport cu 
valoarea excedentului de rezervă, iar cu τ s-a notat elasticitatea 
produsului nominal brut al firmei în raport cu valoarea creditului 
de exploatare/refinanţare luat. Cu Ω s-a notat o constantă de 
omogenizare și de calibrare statistică; 

 produsul nominal brut: PB[2] = PM[2] ∙ r̅[2]
da , unde cu r̅[2]

da  s-a notat 

rata medie a dobânzii (generic spus) la plasamentele financiare de 
tipul creditelor, efectuate în BS2. 

(7) Ecuaţiile (funcţiile) de transfer 
Vom nota o serie de coeficienţi de „repartizare” a disponibilităţii 

monetare374 (DM) a BS2: 
 

 RLMO[2] DB[2]
BNR RSMO[2] RC[2] PTI[2]

b̅g̅s̅
 PTI[2]

bg̅s̅
 PTI[2]

b̅gs
 C[2]

AO1 C[2]
AO2 - 

Coeficient ρ[2]
00  ρ[2]

01  ρ[2]
s  ρ[2]

1  ρ[2]
2  ρ[2]

3  ρ[2]
4  ρ[2]

5  ρ[2]
6  ρ[2]

−  

 
NB: dacă notăm cu 𝜌[2]

−  coeficientul de pierderi din disponibilităţile bănești 

(din diverse motive), atunci avem: ρ[2]
00 + ρ[2]

01 + ρ[2]
s + ρ[2]

− + ∑ ρ[2]
i6

i=1 = 1. 

Pe această bază putem examina acum ecuaţiile (funcţiile) de transfer 
de la BS2 către restul blocurilor sectoriale: 

(1) către BS1 (𝐵𝐵(2 → 1)):  

 PTI[2]
b̅g̅s̅
(1) = DM[2] ∙ ρ[2]

2   

 DD[2]
b̅ (1) = PTI[2]

b̅g̅s̅
(1) ∙ r[2]

dp
, unde cu r[2]

dp
 s-a notat rata medie a 

dobânzii pasive la depozitele bancare constituite de BS1 în BS2375 

                                                           
373

 Ca și în cazul BS1, semnificaţia creditului de exploatare este cea de asigurare a 
activităţii curente (de cele mai multe ori, creditul de exploatare este un credit de 
refinanţare, dar nu întotdeauna). 

374
 Conceptul de disponibilitate monetară este mai larg decât cel de plasament 

monetar: DM = PM + RLMO + RSMO + RC, unde cu RC s-a notat rezerva contractuală 
(rezerva monetară pe care titularul de depozit bancar dorește ca depozitarul s-o constituie 
la dispoziţia lui condiţionată). De reţinut că rata RLMO semnifică comportamentul 
monetar al BNR, rata RSMO semnifică comportamentul monetar al BS2 (respectiv al 
fiecărei componente din BS2), iar RC semnifică comportamentul monetar al titularului de 
depozit (al populaţiei, generic spus). 

375
 r[2]
dp
=

r[2]
dpv

∙DB̅̅ ̅̅ [2]
b̅v+r[2]

dpn
∙DB̅̅ ̅̅ [2]

b̅n

DB̅̅ ̅̅ [2]
b̅v+DB̅̅ ̅̅ [2]

b̅n
, unde DB̅̅ ̅̅ [2]

b̅v semnifică valoarea depozitelor bancare 

vechi, iar DB̅̅ ̅̅ [2]
b̅n semnifică valoarea depozitelor bancare noi. 
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 DA[2](1) = A[2](1) ∙ r[2]
div, unde cu A[2](1) s-a notat valoarea 

acţiunilor emise de BS2 deţinute de BS1, iar cu r[2]
div s-a notat rata 

medie a dividendelor plătite la acţiunile emise de BS2 

 C[2]
AO1(1)  

 C[2]
AO2(1)  

(2) către BS3 (𝐵𝐵(2 → 3)): 
 SD[2](3) 

(3) către BS4 (𝐵𝐵(2 → 4)):  

 PTI[2]
b̅g̅s̅
(4) = DM[2] ∙ ρ[2]

4   

 DA[2](4) = A[2](4) ∙ r[2]
div 

 DO[2](4) = O̅[2](4) ∙ r[2]
c , unde cu r[2]

c  s-a notat rata cuponului (sau 

a discount-ului, după caz) plătită la obligaţiunile emise de BS2 și 
deţinute de terţi 

 C[2]
AO1(4)  

 C[2]
AO2(4)  

(4) către BS5 (𝐵𝐵(2 → 5)): 

 PTI[2]
bg̅s
(5) = DM[2] ∙ ρ[2]

5   

 DC[2]
bg̅s
(5) = C̅[2](5) ∙ r[2]

da  

 DD[2](5) = DB̅̅ ̅̅ [2](5) ∙ r[2]
dp

 

 DA[2](5) = A[2](5) ∙ r[2]
div 

 DO[2](5) = O̅[2](5) ∙ r[2]
c  

 C[2]
AO1(5)  

 C[2]
AO2(5)  

 PCnR[2](5) 

(5) către BS6 (𝐵𝐵(2 → 6)):  

 PTI[2]
b̅g̅s̅
(6) = DM[2] ∙ ρ[2]

6  

 DD[2]
b̅ (6) = PTI[2]

b̅g̅s̅
(6) ∙ r[2]

dp
 

 DA[2](6) = A[2](6) ∙ r[2]
div 

 DO[2](6) = O̅[2](6) ∙ r[2]
c  

 C[2]
AO1(6)  

 C[2]
AO2(6)  

(6) către BS7 (𝐵𝐵(2 → 7)):  

 PTI[2]
b̅gs
(7) = DM[2] ∙ ρ[2]

7  
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 IP[2](7) = ΠI̅̅ ̅[2] ∙ k[∙]
π  

 CSP[2] = FMO̅̅ ̅̅ ̅̅
[2] ∙ SMB̅̅ ̅̅ ̅̅

[2]
NA ∙ (1 + k[∙]

CSP) 

(7) către BS8 (𝐵𝐵(2 → 8)): 
 RLMO[2](8) = DM[2] ∙ ρ

[2]

00  

 DB[2]
BNR(8) = DM[2] ∙ ρ

[2]

01  

 C[2]
BNR(8) 

 DC[2]
BNR(8) 

(8) către BS9 (𝐵𝐵(2 → 9)): nu există transferuri de la BS2 
 DC[2](9) 
 C[2](9) 

(9) către BS10 (𝐵𝐵(2 → 10)): nu există transferuri de la BS2 

(8) Ecuaţiile de balanţă exterioară 
 𝐵𝐸𝐶𝐵𝑆2: 

 încasări (intrări autonome): In̅[2] = DC̅̅ ̅̅ [2] + DD̅̅ ̅̅ [2]
BNR + DC̅̅ ̅̅ [2]

ib + DA̅̅ ̅̅ [2] +

DC̅̅ ̅̅ [2]
BNR + DO̅̅ ̅̅ [2] + DR̅̅ ̅̅ [2]

BNR + V̅[2]
AO1 + V̅[2]

AO2 + CSB̅̅ ̅̅ ̅
[2] + Sv̅̅ ̅[2] 

 plăţi (ieșiri autonome): Out[2] = DD[2]
b̅ + DD[2]

ib + DC[2]
BNR + DC[2]

ext +

DA[2] + DO[2] + C[2]
AO1 + C[2]

AO2 + PCnR[2] + CSB[2] + IP[2] +

CSP[2] + CFA[2] + SD[2] + A[2] 

 sold comercial: ∆[2]
c = In̅[2] − Out[2] 

 economisire: S[2] = ∆[2]
c ∙ r[2]

s , unde cu r[2]
s  s-a notat rata economisirii 

pe care BS2 o face din soldul comercial pozitiv 

 investiţii: Inv[2] = ∆[2]
c ∙ r[2]

i , unde cu r[2]
i  s-a notat rata investiţiilor 

pe care BS2 o face din soldul comercial pozitiv 

 economisire netă: S[2]
n = S[2] − Inv[2] = ∆[2]

c ∙ (r[2]
s − r[2]

i )  

 𝐵𝐸𝑃𝐵𝑆2:  
 credite de balanţă luate: L̅[2] = S[2]

n , dacă S[2]
n < 0 

 credite de balanţă acordate: L[2] = S[2]
n , dacă S[2]

n > 0 

 echilibru de balanţă: L[2] = S[2]
n , dacă S[2]

n = 0 

6.3. BLOCUL SECTORIAL 3 (BS3) 

 Denumire  
Blocul intern privat non-financiar non-lucrativ (BIPF̅L̅) cuprinde: a) 

organizaţii ale societăţii civile, non-lucrative; b) partide şi alte organizaţii 
politice; c) alte organizaţii şi administraţii private non-lucrative. 
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 Notaţie conceptuală: BIPF̅L̅ 
 Notaţie operaţională: BS3  
 Poziţionarea funcţională a BS3 

(1) Variabilele de stare 

 variabile de stare structurale: 

 rata produse de piaţă/produse benevolente: k[3]
v/g

=
V[3]

G[3]
, unde cu V 

s-a notat valoarea vânzărilor de bunuri și servicii376, iar cu G s-a notat 
valoarea bunurilor și serviciilor oferite gratuit (în afara pieţei)377 

 rata de subvenţionare a activităţii: 

 k[3]
Sv =

Sv̅̅̅̅ [3]

V[3]
, unde cu Sv s-a notat valoarea subvenţiei totale primite 

 rata de subvenţionare publică a activităţii: k[3]
Svs =

Svs̅̅ ̅̅ ̅[3]

Sv̅̅̅̅ [3]
, unde cu 

Svs s-a notat valoarea subvenţiei primite de la guvern 

(2) Variabilele de intrare 
 valoarea monetară a capitalului fix total: KFT̅̅ ̅̅ [̅3]  

 valoarea monetară a capitalul fix ocupat: KFO̅̅ ̅̅ ̅̅
[3]  

 numărul de salariaţi, adică forţa de muncă ocupată: FMO̅̅ ̅̅ ̅̅
[3](5) 

 capital social: KS̅̅̅̅ [3] 

 încasări din vânzarea de bunuri și servicii existenţiale: V̅[3]
e (5) 

 încasări din vânzarea de bunuri și servicii educaţionale: V̅[3]
i (5) 

 încasări din vânzarea de bunuri și servicii medicale: V̅[3]
m (5) 

 încasări din vânzarea de alte bunuri și servicii: V̅[3]
o (5) 

 subvenţii private primite: Svp̅̅ ̅̅ ̅[3](1,2,4,5,6,9) 

 subvenţii publice primite: Svs̅̅ ̅̅ [3](7) 

 sponsorizări, donaţii: SD̅̅̅̅ [3](1,2,4,5,6,9) 

(3) Variabilele de ieșire 
 produse și servicii existenţiale tip marfă: PS[3]

ev(5) 

 produse și servicii existenţiale tip non-marfă: PS[3]
eg
(5) 

 produse și servicii educaţionale tip marfă: PS[3]
iv (5) 

 produse și servicii educaţionale tip non-marfă: PS[3]
ig
(5) 

                                                           
376

 Având în vedere natura acestui bloc sectorial, se prezumă că preţul tranzacţiei acoperă 
exact costul obţinerii/producerii bunului sau serviciului livrat (marja de profit este nulă). 

377
 Aici este de discutat în ce măsură conceptul acestei categorii de activităţi a BS3 

se apropie (sau se suprapune) de (peste) conceptul de bunuri publice. 
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 produse și servicii medicale tip marfă: PS[3]
mv(5) 

 produse și servicii medicale tip non-marfă: PS[3]
mg
(5) 

 alte produse și servicii tip marfă: PS[3]
ov(5) 

 alte produse și servicii tip non-marfă: PS[3]
og
(5) 

 valoarea contribuţiilor de asigurări sociale în sarcina angajatorului: 
CAS[3](7) 

(4) Ecuaţiile de identitate (de definiţie) 
 Sv̅̅ ̅[3] = Svp̅̅ ̅̅ ̅[3] + Svs̅̅ ̅̅ [3] 

 V̅[3]
e + V̅[3]

i + V̅[3]
m + V̅[3]

o + Svp̅̅ ̅̅ ̅[3] + Svs̅̅ ̅̅ [3] = CFM̅̅ ̅̅ ̅̅
[3] + A̅[3]

KFT 

(5) Ecuaţiile (funcţiile) de transformare 
Nu este cazul. 

(6) Ecuaţiile (funcţiile) de transfer 
(1) către BS1 (𝐵𝐵(3 → 1)): nu există transferuri de la BS3 
(2) către BS2 (𝐵𝐵(3 → 2)): nu există transferuri de la BS3 
(3) către BS4 (𝐵𝐵(3 → 4)): nu există transferuri de la BS3 
(4) către BS5 (𝐵𝐵(3 → 5)): 
 PS[3]

ev(5) 

 PS[3]
eg
(5) 

 PS[3]
iv (5) 

 PS[3]
ig
(5) 

 PS[3]
mv(5) 

 PS[3]
mg
(5) 

 PS[3]
ov(5) 

 PS[3]
og
(5) 

(5) către BS6 (𝐵𝐵(3 → 6)): nu există transferuri de la BS3 
(6) către BS7 (𝐵𝐵(3 → 7)):  
 CAS[3](7) 

(7) către BS8 (𝐵𝐵(3 → 8)): nu există transferuri de la BS3 
(8) către BS9 (𝐵𝐵(3 → 9)): nu există transferuri de la BS3 
(9) către BS10 (𝐵𝐵(3 → 10)): nu există transferuri de la BS3 

(7) Ecuaţiile de balanţă exterioară 

 𝐵𝐸𝐶𝐵𝑆3: 

 încasări (intrări autonome): In̅[3] = V̅[3]
e + V̅[3]

i + V̅[3]
m + V̅[3]

o +

Svp̅̅ ̅̅ ̅[3] + Svs̅̅ ̅̅ [3] 
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 plăţi (ieșiri autonome): Out[3] = PS[3]
ev + PS[3]

iv + PS[3]
mv + PS[3]

ov +

Svp̅̅ ̅̅ ̅[3] + Svs̅̅ ̅̅ [3] + PS[3]
eg
+ PS[3]

ig
+ PS[3]

mg
+ PS[3]

og
+ O[3], unde cu O  

s-au notat alte ieșiri monetare (donaţii, sponsorizări etc.) 

 sold comercial: ∆[3]
c = In̅[3] − Out[3] 

 economisire: S[3] = ∆[3]
c ∙ r[3]

s , unde cu r[3]
s  s-a notat rata econo-

misirii pe care BS3 o face din soldul comercial pozitiv 

 investiţii: Inv[3] = ∆[3]
c ∙ r[3]

i , unde cu r[3]
i  s-a notat rata investiţiilor 

pe care BS3 o face din soldul comercial pozitiv 

 economisire netă: S[3]
n = S[3] − Inv[3] = ∆[3]

c ∙ (r[3]
s − r[3]

i )  

 𝐵𝐸𝑃𝐵𝑆3:  

 credite de balanţă luate: L̅[3] = S[3]
n , dacă S[3]

n < 0 

 credite de balanţă acordate: L[3] = S[3]
n , dacă S[3]

n > 0 

 echilibru de balanţă: L[3] = S[3]
n , dacă S[3]

n = 0 

6.4. BLOCUL SECTORIAL 4 (BS4) 

 Denumire 
Blocul intern privat financiar al statului (BIPFS) cuprinde: a) bănci 

comerciale aflate în proprietatea statului;378 b) alte organizaţii financiare, 
de tip non-bancar, aflate în proprietatea statului. 

 Notaţie conceptuală: BIPFS 
 Notaţie operaţională: BS4 
 Poziţionarea funcţională a BS4 

(1) Variabilele de stare 

 variabile de stare structurale: 
 rata de internalizare a creditului bancar neguvernamental: 

k[4]
icg̅
=

PiB[4]

PTI[4]
, unde cu PiB s-a notat valoarea nominală a plasamentelor 

interbancare la nivelul BS4, iar cu PTI s-a notat valoarea nominală 
a creditelor neguvernamentale interne acordate 

 marja de rată a dobânzii: m[4]
rd = r̅4

dp
− r[4]

da  , unde cu rdp s-a notat 

rata medie pasivă a dobânzii la nivelul BS4, iar cu rda s-a notat rata 
medie activă a dobânzii la nivelul BS4 
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 Cazul în care statul are o participare de sub 100% la asemenea structuri va fi 
tratat, în mod concret, în situaţiile în care se prelucrează efectiv serii de date statistice. 
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 lichiditatea internă autonomă: l[4]
ia =

PTI[4]

M3̅̅̅̅̅
, unde cu M3 s-a notat 

agregatul M3 al ofertei de monedă 

 variabile de stare calitative: 

 riscul de creditare: rc[4] =
CR[4]

∗

PTI[4]
 , unde cu CR∗ s-a notat valoarea 

nominală a creditelor restante și îndoielnice 

 gradul de asumare a riscului de creditare: arc[4] =
RoE[4]

CR[4]
∗ , unde cu 

RoE s-a notat rata medie a rentabilităţii financiare la nivelul BS4 
 coeficientul de încurajare a cererii de depozite în monedă: 

ddm[4] =
r̅[4]
dpn

r̅[4]
dpv , unde cu r̅[4]

dpn
 s-a notat rata dobânzii la depozitele 

noi în monedă, iar cu r̅[4]
dpv

 s-a notat rata dobânzii la depozitele 

vechi în monedă, la nivelul BS4 
 coeficientul de încurajare a cererii de credite în monedă: 

cdm[4] =
r̅[4]
dan 

r̅[4]
dav 

 , unde cu r̅[4]
dan s-a notat rata dobânzii la creditele noi 

în monedă, iar cu r̅[4]
dav s-a notat rata dobânzii la creditele vechi în 

monedă, la nivelul BS4 

(2) Variabilele de intrare 

 depozite ale clienţilor non-bancari: DB̅̅ ̅̅ [4]
b̅ (1,3,5,6,9) 

 depozite ale clienţilor bancari: DB̅̅ ̅̅ [4]
b (2,4) 

 dobânzi încasate la creditele acordate clienţilor non-bancari: 

DC̅̅ ̅̅ [4](1,3,5,6,7,9) 

 dobânzi încasate la depozitele deţinute la BNR: DD̅̅ ̅̅ [4]
BNR(8) 

 dobânzi încasate la creditele interbancare acordate: DC[4]
ib (2,4,9) 

 valoarea dividendelor încasate la acţiunile deţinute: DA̅̅ ̅̅ [4](1,4,6,9) 

 dobânzi încasate la creditele acordate către BNR: DC̅̅ ̅̅ [4]
BNR(8) 

 valoarea cupoanelor/discount-urilor încasate la obligaţiunile 

deţinute: DO̅̅ ̅̅ [4](1,4,6,7,9) 

 valoarea dobânzii încasate la rezervele legale minime obligatorii: 

DR̅̅ ̅̅ [4]
BNR(8) 

 valoarea creditelor interbancare luate: CiB̅̅̅̅̅[4](2,4) 

 valoarea creditelor luate de la BNR: C̅R[4]
BNR(8) 

 valoarea creditelor luate de la terţi: C̅R[4](9) 
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 vânzări de acţiuni și/sau obligaţiuni pe piaţa primară: V̅[4]
AO1 

(1,2,3,4,5,6,9) 
 vânzări de acţiuni și/sau obligaţiuni pe piaţa secundară: V̅[4]

AO2 

(1,2,3,4,5,6,9) 
 comisioane și speze bancare încasate: CSB̅̅ ̅̅ ̅

[4](1,3,4,5,6,7,9) 

 valoarea subvenţiilor primite: Sv̅̅ ̅[4](7,8,9) 

(3) Variabilele de ieșire 
 constituirea rezervei legale minime obligatorii: RLMO[4](8) 
 constituirea de rezerve statutare: RSMO[4](4) 

 depozite monetare la BNR: D[4]
BNR(8) 

 constituirea rezervei contractuale: RC[4](1,3,5,9) 
 credite acordate clienţilor non-bancari non-guvernamentali non-

statali379: PTI[4]
b̅g̅s̅
(1,3,5,9) 

 credite acordate clienţilor bancari non-guvernamentali non-statali: 

PTI[4]
bg̅s̅
(2,9) 

 credite acordate clienţilor non-bancari guvernamentali statali: 

PTI[4]
b̅gs
(7,9) 

 credite acordate clienţilor non-bancari non-guvernamentali statali: 

PTI[4]
b̅g̅𝑠
(6) 

 credite acordate către terţi: C[4](9) 

 dobânzi plătite la depozitele atrase de pe piaţa non-bancară: 

DD[4]
b̅ (1,3,5,6) 

 dobânzi plătite la depozitele atrase de pe piaţa interbancară: 

DD[4]
ib (2,4) 

 dobânzi plătite pentru creditele luate de la BNR: DC[4]
BNR(8) 

 dobânzi plătite la depozitele atrase de pe piaţa interbancară: 

DD[4]
ib (2,4) 

 dobânzi plătite pentru creditele luate din exterior: DC[4]
ext(9) 

 valoarea dividendelor plătite la acţiunile emise: DA[4](1,2,4,5,6,9) 

 valoarea cupoanelor/discount-urilor plătite la obligaţiunile emise: 
DO[4](1,2,3,4,5,6,9) 

 valoarea creditelor interbancare acordate: CiB[4](2,4) 

 valoarea creditelor acordate către BNR: CR[4]
BNR(8) 
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 Clienţii statali sunt de două feluri: a) clienţi statali non-guvernamentali (de ex., 
regiile autonome); clienţi statali guvernamentali (de ex., guvernul, banca centrală). 
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 cumpărări de acţiuni și/sau obligaţiuni pe piaţa primară: 

C[4]
AO1(1,2,3,4,6,9) 

 cumpărări de acţiuni și/sau obligaţiuni pe piaţa secundară: 

C[4]
AO2(1,2,3,4,5,6,9) 

 pierderi din credite nerambursate: PCnR[4](1,3,4,5,6,9 
 comisioane și speze bancare plătite: CSB[4](2,4,9) 

 valoarea impozitului pe profit: IP[4](7)  
 valoarea contribuţiilor sociale în sarcina angajatorului: CSP[4](7)  
 cheltuieli de funcţionare administrativă: CFA[4] 
 sponsorizări, donaţii: SD[4](… ) 
 alte ieșiri monetare: A[4](… ) 

(4) Ecuaţiile de identitate (de definiţie) 

 totalul creditelor acordate: PTI[4] = PTI[4]
b̅g̅s̅

+ PTI[4]
bg̅s̅

+ PTI[4]
b̅gs

+

 PTI[4]
b̅g̅s

 

 câștigul bancar: GB̅̅ ̅̅ [4] = In̅[4] − Out[4] 

 In̅[4] = DD̅̅ ̅̅ [4] + DD̅̅ ̅̅ [4]
BNR + DA̅̅ ̅̅ [4] + DO̅̅ ̅̅ [4] + DR̅̅ ̅̅ [4]

BNR + DC̅̅ ̅̅ [4] +

CiB̅̅̅̅̅[4] + C̅[4]+V̅[4]
AO1 ++V̅[4]

AO2 + CSB̅̅ ̅̅ ̅
[4] + Sv̅̅ ̅[4]

+  

 Out[4] = DD[4]
b̅ + DD[4]

b + DA[4] + DO[4] + CSB[4] + C[4]
AO1 +

C[4]
AO2 + PCnR[4] + CSB[4] + IP[4] + CSP[4] + SD[4] + A[4] 

 profitul bancar: ΠB̅̅ ̅̅ [4] = GB̅̅ ̅̅ [4] − CFA[4] 

 profitul bancar impozabil: ΠBI̅̅ ̅̅ ̅[4] = ΠB̅̅ ̅̅ [4] ∙ (1 − γ[4]), unde cu γ s-

a notat ponderea deducerilor din profitul bancar 
 impozitul pe profit: IP[4] = ΠBI̅̅ ̅̅ ̅[4] ∙ k[4]

π  

 dividende plătite la acţiunile emise: DA[4]
− = A[4] ∙ r[4]

div, unde cu 

A[4] s-a notat valoarea acţiunilor emise de BS2, iar cu r[2]
div s-a notat 

rata medie a dividendelor plătite 

 dividende încasate la acţiunile deţinute: DA̅̅ ̅̅ [4]
+ = A̅[4] ∙ r̅[4]

div, unde 

cu A̅[4] s-a notat valoarea acţiunilor deţinute (fie de pe piaţa 

primară de capital, fie de pe cea secundară), iar cu r̅[4]
div s-a notat 

rata medie a dividendelor încasate 

 variaţia stocului investiţiilor de portofoliu: ∆SIp[4] = C[4]
AO1 + C[4]

AO2 −

V̅[4]
AO1 − V̅[4]

AO2 

 totalul plasamentelor monetare: PM[4] = PTI[4] + CiB[4] + C[4]
BNR +

C4
AO1 + C[4]

AO2 
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(5) Ecuaţiile (funcţiile) de transformare 

 volumul plasamentelor monetare: PM[4] = Ω[4] ∙ ER[4]
𝜎[4] ∙ CE[4]

𝜏[4], 

unde cu ER s-a notat valoarea monetară a excedentului de rezervă 
din BS4, cu CE s-a notat valoarea creditelor de exploatare luate, cu 
σ s-a notat elasticitatea produsului nominal brut în raport cu 
valoarea excedentului de rezervă, iar cu τ s-a notat elasticitatea 
produsului nominal brut al firmei în raport cu valoarea creditului 
de exploatare/refinanţare luat. Cu Ω s-a notat o constantă de 
omogenizare și de calibrare statistică; 

 produsul nominal brut: PB[4] = PM[4] ∙ r̅[4]
da , unde cu r̅[4]

da  s-a notat 

rata medie a dobânzii (generic spus) la plasamentele financiare de 
tipul creditelor, efectuate în BS4. 

(6) Ecuaţiile (funcţiile) de transfer 
(1) către BS1 (𝐵𝐵(4 → 1)):  

 PTI[4]
b̅g̅s̅
(1) = DM[4] ∙ ρ[4]

1   

 DD[4]
b̅ (1) = PTI[4]

b̅g̅s̅
(1) ∙ r[4]

dp
, unde cu r[4]

dp
 s-a notat rata medie a 

dobânzii pasive la depozitele bancare constituite de BS1 în BS4 

 DA[4](1) = A[4](1) ∙ r[4]
div, unde cu A[4](1) s-a notat valoarea 

acţiunilor emise de BS4 deţinute de BS1, iar cu r[4]
div s-a notat rata 

medie a dividendelor plătite la acţiunile emise de BS4 

 C[2]
AO1(1)  

 C[2]
AO2(1)  

(2) către BS2 (𝐵𝐵(4 → 2)): 

 PTI[4]
b̅g̅s̅
(2) = DM[4] ∙ ρ[4]

2   

 DA[4](2) = A[4](2) ∙ r[4]
div 

 DO[4](2) = O̅[4](2) ∙ r[4]
c , unde cu r[4]

c  s-a notat rata cuponului (sau 

a discount-ului, după caz) plătită la obligaţiunile emise de BS4 și 
deţinute de terţi 

 C[4]
AO1(2)  

 C[4]
AO2(2)  

(3) către BS3 (𝐵𝐵(4 → 3)):  
 SD[4](3) 

(4) către BS5 (𝐵𝐵(4 → 5)): 

 PTI[4]
bg̅s
(5) = DM[4] ∙ ρ[4]

5   
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 DC[4]
bg̅s
(5) = C̅[4](5) ∙ r[4]

da  

 DD[4](5) = DB̅̅ ̅̅ [4](5) ∙ r[4]
dp

 

 DA[4](5) = A4(5) ∙ r[4]
div 

 DO[4](5) = O̅[4](5) ∙ r[4]
c  

 C[4]
AO1(5)  

 C[4]
AO2(5)  

 PCnR[4](5) 

(5) către BS6 (𝐵𝐵(4 → 6)):  

 PTI[4]
b̅g̅s̅
(6) = DM[4] ∙ ρ[4]

6  

 DD[4]
b̅ (6) = PTI[4]

b̅g̅s̅
(6) ∙ r[4]

dp
 

 DA[4](6) = A[4](6) ∙ r[4]
div 

 DO[4](6) = O̅[4](6) ∙ r[4]
c  

 C[4]
AO1(6)  

 C[4]
AO2(6)  

(6) către BS7 (𝐵𝐵(4 → 7)):  

 PTI[4]
b̅gs
(7) = DM[4] ∙ ρ[4]

7  

 IP[4](7) = ΠI̅̅ ̅[4] ∙ k[∙]
π  

 CSP[4] = FMO̅̅ ̅̅ ̅̅
[4] ∙ SMB̅̅ ̅̅ ̅̅

[4]
NA ∙ (1 + k[∙]

CSP) 

(7) către BS8 (𝐵𝐵(4 → 8)): 
 RLMO[4](8) = DM[4] ∙ ρ

[4]

00  

 DB[4]
BNR(8) = DM[4] ∙ ρ

[4]

01  

 C[4]
BNR(8) 

 DC[4]
BNR(8) 

(8) către BS9 (𝐵𝐵(4 → 9)):  
 DC[4](9) 

 C[4](9) 

(9) către BS10 (𝐵𝐵(4 → 10)): nu există transferuri de la BS4 

(7) Ecuaţiile de balanţă exterioară 

 𝐵𝐸𝐶𝐵𝑆4: 

 încasări (intrări autonome): In̅[4] = DC̅̅ ̅̅ [4] + DD̅̅ ̅̅ [4]
BNR + DC̅̅ ̅̅ [4]

ib +

DA̅̅ ̅̅ [4] + DC̅̅ ̅̅ [4]
BNR + DO̅̅ ̅̅ [4] + DR̅̅ ̅̅ [4]

BNR + V̅[4]
AO1 + V̅[4]

AO2 + CSB̅̅ ̅̅ ̅
[4] +

 Sv̅̅ ̅[4] 
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 plăţi (ieșiri autonome): Out[4] = DD[4]
b̅ + DD[4]

ib + DC[4]
BNR + DC[4]

ext +

DA[4] + DO[4] + C[4]
AO1 + C[4]

AO2 + PCnR[4] + CSB[4] + IP[4] +

CSP[4] + CFA[4] + SD[4] + A[4] 

 sold comercial: ∆[4]
c = In̅[4] − Out[4] 

 economisire: S[4] = ∆[4]
c ∙ r[4]

s , unde cu r[4]
s  s-a notat rata 

economisirii pe care BS4 o face din soldul comercial pozitiv 

 investiţii: Inv[4] = ∆[4]
c ∙ r[4]

i , unde cu r[4]
i  s-a notat rata investiţiilor 

pe care BS4 o face din soldul comercial pozitiv 

 economisire netă: S[4]
n = S[4] − Inv[4] = ∆[4]

c ∙ (r[4]
s − r[4]

i )  

 𝐵𝐸𝑃𝐵𝑆4:  

1. credite de balanţă luate: L̅[4] = S[4]
n , dacă S[4]

n < 0 

2. credite de balanţă acordate: L[4] = S[4]
n , dacă S[4]

n > 0 

3. echilibru de balanţă: L[4] = S[4]
n , dacă S[4]

n = 0 

6.5. BLOCUL SECTORIAL 5 (BS5) 

 Denumire 
Blocul intern privat al consumului final (BIPCF) cuprinde menajele 

(gospodăriile populaţiei). 
 Notaţie conceptuală: BIPCF 
 Notaţie operaţională: BS5 
 Poziţionarea funcţională a BS5 

(1) Variabilele de stare 

 variabile de stare structurale: 

 număr mediu de menaje: M̅[5] 

 număr mediu de persoane pe menaj: N̅[5]
M  

 număr mediu de persoane380: N̅[5] 

 rata medie a persoanelor apte de muncă: k[5]
am =

NAM̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅[5]

N̅[5]
, unde cu 

NAM s-a notat numărul mediu de persoane apte de muncă din 
punct de vedere legal 

 rata medie de ocupare: k[5]
e =

NE̅̅ ̅̅ [5]

NAM̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅[5]
, unde cu NE s-a notat 

numărul mediu al persoanelor ocupate 
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 Date anuale, comparabile cu toate celelalte date statistice. 
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 rata medie a persoanelor salariate: k[5]
w =

NS̅̅ ̅̅ [5]

NE̅̅ ̅̅ [5]
, unde cu NS s-a 

notat numărul mediu de salariaţi în BS5 
 rata veniturilor obţinute din vânzarea pe piaţă a producţiei interne 

a menajului: α[5]
v =

VV̅̅ ̅̅ [5]
m

V̅[5]
m  

 variabile de stare calitative: 
 înclinaţia medie spre consum de piaţă: c[5] 
 înclinaţia marginală spre consum de piaţă381: c̃[5] 

 înclinaţia medie spre consum final de piaţă: c[5]
fp

 

 înclinaţia marginală spre consum final de piaţă: c̃[5]
fp

 

 înclinaţia medie spre consum intermediar de piaţă: c[5]
ip

 

 înclinaţia marginală spre consum intermediar de piaţă: c̃[5]
ip

 

 înzestrarea tehnică medie a industriei casnice: t[5] 

(2) Variabilele de intrare 
 număr mediu de persoane apte de muncă: NAM̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

[5] 

 număr mediu al forţei de muncă: FM̅̅ ̅̅ [5] 

 număr mediu de persoane ocupate: NE̅̅ ̅̅ [5] 

 număr mediu de șomeri382: U̅[5](5) 

 total venituri: V̅[5] 

 venituri din salarii: VS̅̅̅̅ [5](1,2,3,4,6,8,9) 
 venituri din valorificarea pe piaţă a producţiei (industriei) casnice: 
VTV̅̅ ̅̅ ̅̅

[5]
m (1,3,5,6,9) 

 alte venituri comerciale la nivelul menajului: VCD̅̅ ̅̅ ̅̅
[5]
m (1,2,3,5) 

 valoarea creditelor bancare luate: CR̅̅̅̅ [5](2,4) 

 valoarea dobânzilor încasate la depozite bancare deţinute: DD̅̅ ̅̅ [5](2,4) 

 valoarea dividendelor încasate la acţiunile deţinute: DA̅̅ ̅̅ [5](1,2,4,6,7,9) 

 valoarea cupoanelor/discount-urilor încasate la obligaţiunile deţinute: 
DO̅̅ ̅̅ [5](1,2,4,6,7,9) 

 vânzări de acţiuni și/sau obligaţiuni pe piaţa secundară: V̅[5]
AO2 

(1,2,3,4,5,6,9) 

                                                           
381

 Desigur, o cercetare mai analitică ar putea lua în calcul determinarea unui vector 
al înclinaţiei marginale spre consum la nivelul BS5, pe câteva clase de menaje diferenţiate 
pe niveluri ale venitului curent (deoarece înclinaţia marginală spre consum nu este o 
funcţie perfect liniară în raport cu venitul curent, deși analiza keynesiană sugerează acest 
lucru – vezi, de exemplu, curbele Engel sau efectul de clichet al lui Dusenberry). 

382
 Conform metodologiei BIM. 
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 valoarea subvenţiei pentru producţie primite: SP̅̅ ̅[5](7) 

 valoarea subvenţiei pentru consum primite: SC̅̅ ̅[5](7)  

 valoarea veniturilor din pensii (pilonul 1): VP̅̅̅̅ [5]
p1
(7,9) 

 valoarea veniturilor din pensii (pilonul 2): VP̅̅̅̅ [5]
p2
(7,9) 

 valoarea veniturilor din pensii (pilonul 3): VP̅̅̅̅ [5]
p3
(2,4,7,9)  

 valoarea ajutorului social primit: AS̅̅̅̅ [5](7) 

 sponsorizări, donaţii, moșteniri: SDM̅̅ ̅̅ ̅̅
[5](1,2,3,4,5,6,9) 

 valoarea creditelor nerambursate luate: PCnR̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
[5](2,4,9) 

(3) Variabilele de ieșire 
 forţa de muncă livrată pieţei muncii: NS[5](1,2,3,4,5,6,7,8,9) 

 valoare consum final de piaţă: CFP[5](1,6,9) 

 valoare consum intermediar de piaţă: CIP[5](1,6,9) 

 valoare autoconsum: AC[5](5) 

 valoarea dobânzilor bancare plătite la creditele angajate: DC[5](2,4)  

 valoarea impozitelor pe produs (impozite indirecte): II[5](7)  

 valoarea contribuţiilor sociale la angajat383: CSA[5](7)  

 valoarea impozitelor pe venitul personal: IV[5](7) 

 valoarea variaţiei depozitelor bancare: ∆DB[5] = (2,4)  

 cumpărări de acţiuni și/sau obligaţiuni pe piaţa primară: C[5]
AO1 

(1,2,4,6,7,9)  

 cumpărări de acţiuni și/sau obligaţiuni pe piaţa secundară: C[5]
AO2 

(1,2,3,4,5,6,9) 
 comisioane și speze bancare plătite: CSB[5](2,4,9) 

 sponsorizări, donaţii: SD[5](… ) 

 alte ieșiri monetare: A[5](… ) 

(4) Ecuaţiile de identitate (de definiţie) 
 C[5] = CP[5] + AC[5] 

 CP[5] = V̅[5] − E[5] 

 V̅[5] = VS̅̅̅̅ [5] + V̅[5]
p
+ VCD̅̅ ̅̅ ̅̅

[5] 

 V̅[5]
p
= V̅[5]

p1
+ V̅[5]

p2
+ V̅[5]

p3
 

                                                           
383

 Aici se cuprind toate cele trei tipuri de contribuţii sociale: contribuţii pentru 
pensii, contribuţii pentru sănătate și contribuţii pentru ajutorul de șomaj; în ceea ce 
privește contribuţiile sociale pentru pensii de asigurări sociale, se cuprind toţi cei trei 
piloni legali (pilonul 1 – public cu administrare publică; pilonul 2 – public cu administrare 
privată; pilonul 3 – privat cu administrare privată). 
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 CP[5] = CFP[5] + CIP[5] 

 FM̅̅ ̅̅ [5] = NE̅̅ ̅̅ [5] + U̅[5] 

(5) Ecuaţiile (funcţiile) de transformare 
 NAM̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

[5] = N̅ ∙ k[5]
am 

 NE̅̅ ̅̅ [5] = NAM̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
[5] ∙ k[5]

e  

 NS̅̅̅̅ [5] = NE̅̅ ̅̅ ∙ k[5]
w = N̅[5] ∙ k[5]

am ∙ k[5]
e ∙ k[5]

w  

 N̅[5] = M̅[5] ∙ N̅[5]
M , unde cu M s-a notat numărul mediu de menaje384 

 CP[5] = V̅[5] ∙ c[5] 

 CFP[5] = V̅[5] ∙ c[5]
fp

 

 CIP[5] = V̅[5] ∙ c[5]
ip

 

(6) Ecuaţiile (funcţiile) de transfer 
(1) către BS1 (𝐵𝐵(5 → 1)):  
 NE̅̅ ̅̅ [5](1) 

 NS̅̅̅̅ [5](1) 

 CP[5](1) 

 CFP[5](1) 

 CIP[5](1) 

 C[5]
AO1(1) 

 C[5]
AO2(1) 

(2) către BS2 (𝐵𝐵(5 → 2)): 
 NE̅̅ ̅̅ [5](2) 

 NS̅̅̅̅ [5](2) 

 DC[5](2)  

 ∆DB[5](2) 

 C[5]
AO1(2) 

 C[5]
AO2(2) 

 CSB[5](2) 

(3) către BS3 (𝐵𝐵(5 → 3)): 
 SD[5](3) 

(4) către BS4 (𝐵𝐵(5 → 4)):  
 NE̅̅ ̅̅ [5](4) 

 NS̅̅̅̅ [5](4) 

                                                           
384

 Este vorba despre o medie anuală, care ia în considerare dinamica formării/ 
dispariţiei menajelor. 
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 DC[5](4)  

 ∆DB[5](4) 

 C[5]
AO1(4) 

 C[5]
AO2(4) 

 CSB[5](4) 

(5) către BS6 (𝐵𝐵(5 → 6)):  

 NE̅̅ ̅̅ [5](6) 

 NS̅̅̅̅ [5](6) 

 CP[5](6) 

 CFP[5](6) 

 CIP[5](6) 

 C[5]
AO1(6) 

 C[5]
AO2(6) 

(6) către BS7 (𝐵𝐵(5 → 7)):  

 NE̅̅ ̅̅ [5](7) 

 NS̅̅̅̅ [5](7) 

 II[5](7) 

 CSA[5](7) 

 IV[5](7) 

 C[5]
AO1(7)  

(7) către BS8 (𝐵𝐵(5 → 8)): nu există transferuri de la BS5 

(8) către BS9 (𝐵𝐵(5 → 9)):  

 CP[5](9) 

 CFP[5](9) 

 CIP[5](9) 

 C[5]
AO1(9) 

 C[5]
AO2(9) 

 CSB[5](9) 

(9) către BS10 (𝐵𝐵(5 → 10)): nu există transferuri de la BS5 

(7) Ecuaţiile de balanţă exterioară 

 𝐵𝐸𝐶𝐵𝑆5: 

 încasări (intrări autonome): In̅[5] = VS̅̅̅̅ [5] + VTV̅̅ ̅̅ ̅̅
[5]
m

m
+ VCD̅̅ ̅̅ ̅̅

[5]
m +

CR̅̅̅̅ [5] + DD̅̅ ̅̅ [5] + DA̅̅ ̅̅ [5] + DO̅̅ ̅̅ [5] + V̅[5]
AO2 + SP̅̅ ̅[5] + SC̅̅ ̅[5] + VP̅̅̅̅ [5]

p1
+

VP̅̅̅̅ [5]
p2
+ VP̅̅̅̅ [5]

p3
+ AS̅̅̅̅ [5] + SDM̅̅ ̅̅ ̅̅

[5] + PCnR̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
[5] 
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 plăţi (ieșiri autonome): Out[5] = CFP[5] + CIP[5] + AC[5] + DC[5] +

CSA[5] + IV[5] + ∆DB[5] + C[5]
AO1 + C[5]

AO2 + CSB[5] + SD[5] + A[5], 

unde cu A s-au notat alte ieșiri monetare  
 sold comercial: ∆[5]

c = In̅[5] − Out[5] 

 economisire: S[5] = ∆[5]
c ∙ r[5]

s , unde cu r[5]
s  s-a notat rata econo-

misirii pe care BS5 o face din soldul comercial pozitiv 

 investiţii: Inv[5] = ∆[5]
c ∙ r[5]

i , unde cu r[5]
i  s-a notat rata investiţiilor 

pe care BS5 o face din soldul comercial pozitiv 

 economisire netă: S[5]
n = S[5] − Inv[5] = ∆[5]

c ∙ (r[5]
s − r[5]

i ) 

 𝐵𝐸𝑃𝐵𝑆5:  
 credite de balanţă luate: L̅[5] = S[5]

n , dacă S[5]
n < 0 

 credite de balanţă acordate: L[5] = S[5]
n , dacă S[5]

n > 0 

 echilibru de balanţă: L[5] = S[5]
n , dacă S[5]

n = 0 

6.6. BLOCUL SECTORIAL 6 (BS6) 

 Denumire 
Blocul intern privat non-financiar al statului (BIPF̅S) cuprinde: a) 

companiile naţionale; b) regiile autonome; c) societăţile comerciale cu 
capital integral de stat385. 

 Notaţie conceptuală: BIPF̅S 
 Notaţie operaţională: BS6  
 Poziţionarea funcţională a BS6 

(1) Variabilele de stare 

 variabile de stare structurale: 

 rata capital/muncă: k[6] =
KFT̅̅ ̅̅ ̅̅ [6]

FMO̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅[6]
 

 rata valoare adăugată/cifra de afaceri: v[6] =
VA[6]

CA[6]
  

 rata de ocupare a capitalului fix total: o[6] =
KFO̅̅ ̅̅ ̅̅ [6]

KFT̅̅ ̅̅ ̅̅ [6]
  

                                                           
385

 Reamintim faptul că, în cazul societăţilor la care statul este participant la 
capitalul social, dar nu epuizează capitalul social, vom considera că avem de-a face cu 
componente ale BS1 (firme): statul este unul dintre acţionari și va beneficia de dividendele 
aferente profitului net obţinut de entitatea în cauză. De exemplu, procesul de privatizare 
(trecerea domeniului privat al statului în sectorul privat) reduce permanent sfera de 
cuprindere a BS6. 
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 rata preţuri administrate/preţuri de piaţă la produsele-marfă 

livrate386: k[6]
a/p

 

 variabile de stare calitative: 

 productivitatea totală a factorilor: WTF[6]=
Y̅[6]

KFO̅̅ ̅̅ ̅̅ [6]+FMO̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅[6]
, unde: Y: 

output-ul („PIB”)  

 productivitatea aparentă a muncii: WM[6] =
Y̅6

FMO̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅[6]
  

 productivitatea aparentă a capitalului: WK[6] =
Y̅[6]

KFO̅̅ ̅̅ ̅̅ [6]
 

 elasticitatea output-ului în raport cu capitalul fix ocupat: 

EK[6] = (
∆Y[6]

Y[6]
) / (

∆KFO̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ [6]

KFO̅̅ ̅̅ ̅̅ [6]
) 

 elasticitatea output-ului în raport cu munca: EM[6] = (
∆Y[6]

Y[6]
) / (

∆FMO̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅[6]

FMO̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅[6]
) 

(2) Variabilele de intrare 
 valoarea monetară a capitalului fix total: KFT̅̅ ̅̅ [̅6]  

 valoarea monetară a capitalul fix ocupat: KFO̅̅ ̅̅ ̅̅
[6]  

 numărul de salariaţi, adică forţa de muncă ocupată: FMO̅̅ ̅̅ ̅̅
[6](5) 

 valoarea consumului intermediar (materii prime, combustibil, 

energie) aferent pieţei interne: CII̅̅ ̅̅ [6](1) 

 valoarea consumului intermediar (materii prime, combustibil, 
energie) aferent importului: CIM̅̅ ̅̅ ̅[6](9) 

 valoarea încasată pentru producţia nominală brută marfă vândute 
pe piaţa internă: PB̅̅̅̅ [6](1,5,6,7) 

 valoarea încasată a producţiei nominale brute marfă vândute la 

export: PB̅̅̅̅ [6]
exp
(9) 

 valoarea creditelor de exploatare luate (capital de lucru împrumutat): 
CE̅̅̅̅ [6](2,4) 

 valoarea dobânzilor încasate la depozitele deţinute: DD̅̅ ̅̅ [6](2,4,9) 

 valoarea dividendelor încasate la acţiunile deţinute: DA̅̅ ̅̅ [6](1,2,4,6,7,9) 

 valoarea cupoanelor/discount-urilor încasate la obligaţiunile deţinute: 
DO̅̅ ̅̅ [6](1,2,4,6,7) 

 vânzări de acţiuni și/sau obligaţiuni pe piaţa primară:  

V̅[6]
AO1 (1,2,3,4,5,6,9) 

                                                           
386

 Din punct de vedere empiric, ar trebui calculat preţul mediu administrat, 
respectiv preţul mediu de piaţă, elementele de ponderare fiind cantităţile de produse-
marfă livrate din fiecare categorie. Sistemul de ponderare va fi de tip Paasche. 
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 vânzări de acţiuni și/sau obligaţiuni pe piaţa secundară: 

V̅[6]
AO2(1,2,3,4,5,6,9) 

 valoarea subvenţiei pe produs primite: SP̅̅ ̅[6](7)  

(3) Variabilele de stare 
 valoarea producţiei nominale brute marfă vândute pe piaţa 

internă: PBI[6](1, 5,6,7) 
 valoarea producţiei nominale brute marfă vândute la export: 
PBX6(9) 

 valoarea adăugată brută marfă: VAB[6](1,5,6,7,9)  
 valoarea consumului intermediar (materii prime, combustibil, 

energie) aferent pieţei interne: CII[6](1,6) 
 valoarea consumului intermediar (materii prime, combustibil, 

energie) aferent importului: CIM[6](9) 
 valoarea impozitelor pe produs (impozite indirecte): II[6](7)  
 valoarea variaţiei stocurilor materiale: ∆S[6]  
 valoarea salariilor brute plătite: CFM[6](5) 

  valoarea amortizării capitalului fix ocupat: A[f]
KFT  

 valoarea impozitului pe profit: IP[6](7)  
 valoarea dividendelor plătite acţionarilor din profitul net: 
DA[6](1,2,4,5,6,9) 

 valoarea dobânzilor bancare plătite la creditele angajate: DC[6](2,4, ) 
 valoarea cupoanelor plătite la obligaţiunile emise nematurizate: 
DO[6](1,2,4,5,6,9) 

 valoarea investiţiilor în propria afacere făcute din dividendele 
nerepartizate: Inv[6](6) 

 valoarea contribuţiilor sociale în sarcina angajatorului: CSP[6](7)  
 valoarea variaţiei depozitelor bancare: ∆DB[6] = (2,4,9) 

 cumpărări de acţiuni și/sau obligaţiuni pe piaţa primară: C[6]
AO1 

(1,2,4,5,6,9)  
 cumpărări de acţiuni și/sau obligaţiuni pe piaţa secundară: C[f]

AO2 

(1,2,3,4,5,6,9) 
 comisioane și speze bancare plătite: CSB[6](2,4,9) 
 sponsorizări, donaţii: SD[6](… ) 
 alte ieșiri monetare: A[6](… ) 

(4) Ecuaţiile de identitate (de definiţie) 
 PB[6] = VAB[6] + CI̅[6], unde PB[6] este producţia nominală brută a 

firmei, VAB[6] este valoarea adăugată brută a firmei, iar CI̅[6] este 
consumul intermediar al firmei 
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 PB[6] = PBI[6] + PBI[6]
exp

 

 VAB[6] = CFM̅̅ ̅̅ ̅̅
[6] + A̅[6]

KFT, unde CFM̅̅ ̅̅ ̅̅
[6] este costul salarial (salarii 

brute plătite angajaţilor plus contribuţiile sociale în sarcina 

angajatorului), iar A̅[6]
KFT este amortizarea capitalului fix, aferentă 

ciclului de exploatare avut în vedere 

 CFM̅̅ ̅̅ ̅̅
[6] = SMB̅̅ ̅̅ ̅̅

[6]
NA ∙ FMO̅̅ ̅̅ ̅̅

[6], unde cu SMB̅̅ ̅̅ ̅̅
[6]
NA s-a notat salariul 

mediu brut nominal anual al unui salariat, iar cu FMO̅̅ ̅̅ ̅̅
[6] s-a notat 

forţa de muncă ocupată în cadrul firmei 
 IP[6] = ΠI̅̅ ̅[6] ∙ k[∙]

π , unde cu k[∙]
π  s-a notat rata impozitării profitului 

acestei componente a BS6 

 CSP[6] = FMO̅̅ ̅̅ ̅̅
[6] ∙ SMB̅̅ ̅̅ ̅̅

[6]
NA ∙ (1 + k[∙]

CSP), unde cu k[∙]
CSP s-a notat 

coeficientul contribuţiilor sociale aferente fondului brut de salarii și 
care cad, conform legii, în sarcina angajatorului 

 A̅[6]
KFT = KFT̅̅ ̅̅ [̅6] ∙ k[6]

A , unde cu k[6]
A  s-a notat coeficientul (rata) de 

amortizare a capitalului fix deţinut de firmă 

(5) Ecuaţiile (funcţiile) de transformare 

 producţia nominală brută: PB[6] = Ω[6] ∙ KFO̅̅ ̅̅ ̅̅
[6]

σ[6] ∙ FMO̅̅ ̅̅ ̅̅
[6]

τ[6] , unde 

cu σ s-a notat elasticitatea produsului nominal brut al BS6 în raport 
cu capitalul fix ocupat, iar cu τ s-a notat elasticitatea produsului 
nominal brut al BS6 în raport cu forţa de muncă ocupată. Cu Ω s-a 
notat o constantă de omogenizare și de calibrare statistică; 

 valoarea adăugată nominală brută a firmei: VAB[6] = PB[6] − ρ̅[6] ∙

PB[6] = PB[6] ∙ (1 − ρ̅[6]), unde cu ρ̅[6] s-a notat ponderea 

consumului intermediar aferent produsului brut nominal al firmei; 
 II[6] = VAB[6] ∙ ε[6], unde cu ε[6] s-a notat ponderea (sub formă de 

coeficient) impozitelor pe produs (impozitelor indirecte) în valoarea 
valorii adăugate nominale brute a firmei 

(6) Ecuaţiile (funcţiile) de transfer 
(1) către BS1 (𝐵𝐵(6 → 1)):  
 PBI[6](1) 

 VAB[6](1) 

 CII[6](1) 

 DA[6](1) 

 DO[6](1) 

 C[6]
AO1(1)  
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 C[6]
AO2(1) 

(2) către BS2 (𝐵𝐵(6 → 2)): 
 DA[6](2) 

 DC[6](2) 

 DO[6](2) 

 ∆DB[6](2) 

 C[6]
AO1(2)  

 C[6]
AO2(2) 

 CSB[6](2) 

(3) către BS3 (𝐵𝐵(6 → 3)): 
 SD[6](3) 

(4) către BS4 (𝐵𝐵(6 → 4)):  
 DA[6](4) 

 DC[6](4) 

 DO[6](4) 

 ∆DB[6](4) 

 C[6]
AO1(4)  

 C[6]
AO2(4) 

 CSB[6](4) 

(5) către BS5 (𝐵𝐵(6 → 5)):  
 PBI[6](5) 

 VAB[6](5) 

 DA[6](5) 

 DO[6](5) 

 C[6]
AO1(5)  

 C[6]
AO2(5) 

(6) către BS7 (𝐵𝐵(6 → 7)):  
 PBI[6](7) 

 VAB[6](7) 

 II[6](7) 

 IP[6](7) 

 CSP[6](7) 

(7) către BS8 (𝐵𝐵(6 → 8)): nu există transferuri de la BS6 
(8) către BS9 (𝐵𝐵(6 → 9)):  
 PBX6(9) 
 VAB[6](9) 
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 CIM[6](9) 

 DA[6](9) 

 DC[6](9) 
 DO[6](9) 

 ∆DB[6] = (9) 

 C[6]
AO1(9)  

 C[6]
AO2(9) 

 CSB[6](9) 

(9) către BS10 (𝐵𝐵(6 → 10)): nu există transferuri de la BS6 

(7) Ecuaţiile de balanţă exterioară 
 𝐵𝐸𝐶𝐵𝑆6: 

 încasări (intrări autonome): In̅[6] = PB̅̅̅̅ [6] + PB̅̅̅̅ [6]
exp

+ CE̅̅̅̅ [6] + DD̅̅ ̅̅ [6] +

DA̅̅ ̅̅ [6] + DO̅̅ ̅̅ [6] + V̅[6]
AO1 + V̅[6]

AO2 + SP̅̅ ̅[6] 

 plăţi (ieșiri autonome): Out[6] = CII[6] + CIM[6] + II[6] + CFM[6] +

IP[6] + DA[6] + DC[6] + DO[6] + Inv[6] + CSP[6] + ∆DB[6] +

C[6]
AO1 + C[f]

AO2 + CSB[6] + SD[6] + A[6], unde cu A s-au notat alte 

ieșiri monetare  
 sold comercial: ∆[6]

c = In̅[6] − Out[6] 

 economisire: S[6] = ∆[6]
c ∙ r[6]

s , unde cu r[6]
s  s-a notat rata econo-

misirii pe care BS6 o face din soldul comercial pozitiv 

 investiţii: Inv[6] = ∆[6]
c ∙ r[6]

i , unde cu r[6]
i  s-a notat rata investiţiilor 

pe care BS6 o face din soldul comercial pozitiv 

 economisire netă: S[6]
n = S[6] − Inv[6] = ∆[6]

c ∙ (r[6]
s − r[6]

i ) 

 𝐵𝐸𝑃𝐵𝑆6:  
 credite de balanţă luate: L̅[6] = S[6]

n , dacă S[6]
n < 0 

 credite de balanţă acordate: L[6] = S[6]
n , dacă S[6]

n > 0 

 echilibru de balanţă: L[6] = S[6]
n , dacă S[6]

n = 0 

6.7. BLOCUL SECTORIAL 7 (BS7) 

 Denumire 
Blocul bugetar guvernamental (BBG) cuprinde: a) administraţia publică 

centrală, regională şi locală; b) agenţiile guvernamentale de orice fel. 
 Notaţie conceptuală: BBG 
 Notaţie operaţională: BS7  
 Poziţionarea funcţională a BS7 
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(1) Variabilele de stare 

 variabile de stare structurale: 

 rata impozite directe/impozite indirecte: k[7]
d/i
=

ID̅̅̅̅ [7]

II̅[7]
, unde cu ID s-

a notat valoarea veniturilor fiscale directe, iar cu II s-a notat 

valoarea veniturilor fiscale indirecte 

 rata venituri fiscale/venituri nefiscale: k[7]
f/nf

=
VF̅̅ ̅̅ [7]

VnF̅̅ ̅̅ ̅̅ [7]
, unde cu VF s-

a notat valoarea veniturilor fiscale, iar VnF s-a notat valoarea 

veniturilor nefiscale 

 rata venituri parafiscale/venituri fiscale: k[7]
pf/f

=
VpF̅̅ ̅̅ ̅̅ [7]

VF̅̅ ̅̅ [7]
, unde cu 

VnF s-a notat valoarea veniturilor parafiscale387 
 raportul între rata medie a impozitării muncii și rata medie a 

impozitării capitalului: k[7]
v/π

=
VFM̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅[7]

VFΠ̅̅ ̅̅ ̅̅ [7]
, unde cu VFM s-a notat 

veniturile fiscale din impozitul pe salarii și din contribuţiile sociale 

totale, iar cu VFΠ s-a notat veniturile fiscale din impozitul pe profit 

 variabile de stare calitative: 

 presiunea fiscală medie brută: fmb[7] =
VF̅̅ ̅̅ [7]

PIB
 

 presiunea fiscală medie netă: fmn[7] =
VFN̅̅ ̅̅ ̅̅ [7]

PIB
, unde cu VFN s-a notat 

valoarea veniturilor fiscale nete388 

 rata de impozitare a venitului personal: r̅[7]
VP 

 rata de impozitare a profitului corporativ: r̅[7]
ΠC 

 rata de impozitare a valorii adăugate: r̅[7]
VA 

 rata medie a contribuţiilor sociale în sarcina angajatorului: r̅[7]
CSP 

 rata medie a contribuţiilor sociale în sarcina angajatului: r̅[7]
CSA 

 rata cheltuielilor bugetare curente: r[7]
CBC 

 rata cheltuielilor bugetare pentru salarii: r[7]
CBC1 

                                                           
387

 Prin venituri parafiscale se înţelege veniturile bugetare care nu verifică principiul 

bugetar al neafectării veniturilor (de exemplu, veniturile bugetare constituite din contribuţiile 

sociale). 
388

 Prin venituri fiscale nete se înţelege diferenţa dintre veniturile fiscale încasate la 

bugetul general consolidat și cheltuielile bugetare care „se întorc” la contribuabil sub 

forma bunurilor publice. De reţinut că, în principiu, veniturile parafiscale brute sunt egale 

cu veniturile parafiscale fiscale nete. 
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 rata cheltuielilor bugetare pentru bunuri și servicii: r[7]
CBC2 

 rata cheltuielilor bugetare de capital (investiţii publice): r[7]
CBK 

 rata deficitului bugetar consolidat: r[7]
DBC 

 rata deficitului bugetar al bugetului „i” din bugetul general consolidat: 

r[7]
DBi 

(2) Variabilele de intrare 
 Venituri fiscale brute: VF̅̅̅̅ [7](1,2,3,4,5,6,7,8,9) 

 venituri fiscale brute directe: VFD̅̅ ̅̅ ̅̅ [7](1,2,3,4,5,6,7,8,9)  

 venituri fiscale brute indirecte: VFI̅̅ ̅̅̅[7](1,3,6)  

 venituri nefiscale brute389: VnF̅̅ ̅̅ ̅[7](1,2,4,6,7,8) 

 venituri din capital brute: VK̅̅ ̅̅ [7](7) 

 sponsorizări, donaţii, moșteniri: SDM̅̅ ̅̅ ̅̅
[7](1,2,3,4,5,6,9)  

 sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate sau pre-finanţate: 
UE̅̅ ̅̅ i[7](9) 

 credite luate de pe piaţa externă: CR̅̅̅̅ [7](9) 

 dividende încasate la acţiunile internaţionale deţinute: DA̅̅ ̅̅ [7](9) 

 dividende încasate la acţiunile deţinute pe piaţa internă: DA̅̅ ̅̅ [7] 
(1,2,4,6,7,9) 

 cupoane/discount-uri încasate la obligaţiunile internaţionale deţinute: 
DO̅̅ ̅̅ [7](9) 

 încasări din privatizări: P̅[7](1,2,4,5,7,9) 

 încasări din vânzări de titluri de stat pe piaţa primară internă: 
TSi̅̅ ̅̅

[7](1,2,3,4,5,6) 

 încasări din vânzări de titluri de stat pe piaţa primară internaţională: 
TSe̅̅ ̅̅ ̅

[7](9) 

 vânzări de obligaţiuni internaţionale pe piaţa secundară internaţională: 

V̅[7]
AO2(9) 

 încasări din rambursări la creditele acordate: RCR̅̅ ̅̅ ̅̅
[7](10) 

(3) Variabilele de stare 
 cheltuieli bugetare curente: CBC[7](7) 

 cheltuieli curente de personal: CFM[7](7) 

 cheltuieli curente materiale (bunuri și servicii)390: CBS[7](7) 

                                                           
389

 Aici sunt cuprinse și dividendele încasate de stat la acţiunile deţinute la firme 
rezidente în România, impozitul pe profit al BNR, prelevările rezultatului financiar pozitiv 
al BS6. 

390
 Achiziţii publice. 
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 cheltuieli cu securitatea socială391: CSS[7](1,2,3,4,5,6,7,8,9) 

 cheltuieli de capital: A[7]
KFT(7) 

 contribuţii pentru asigurări sociale în sarcina angajatorului: CSP[7](7)  

 rambursări în contul datoriei publice interne392: RCRi[7](1,2,3,4,5,6) 

 rambursări în contul datoriei publice externe393: RCRe[7](10) 

 contribuţia României la veniturile bugetului UE: UEo[7](9) 

 cofinanţarea naţională pentru proiectele finanţate din fonduri 
structurale europene: CFS[7](1,2,3,4,6,7,8) 

 cheltuieli cu proiectele cu finanţare externă nerambursabilă (altele 
decât fondurile structurale europene): CFEnR[7](1,2,3,4,6,7,8) 

 cheltuieli cu proiectele cu finanţare externă rambursabilă: CFER[7] 

(1,2,3,4,6,7,8) 
 plata cupoanelor/discount-urilor la titlurile de stat vândute pe 

piaţa internă: DOi[7](1,2,3,4,5,6) 

 plata cupoanelor/discount-urilor la titlurile de stat vândute pe 
piaţa internaţională: DOe[7](10) 

 subvenţii pentru producţie (pe produs) acordate: SP[7](1,2,3,4,6) 

 subvenţii pentru consum acordate: SC[7](5) 
 transferuri efectuate: TR[7](7,9) 

 cumpărări de acţiuni și obligaţiuni internaţionale394: C[7]
AO(10)  

 plăţi efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent395: 
PA[7](7) 

(4) Ecuaţiile de identitate (de definiţie) 
 VF̅̅̅̅ [7] = VFD̅̅ ̅̅ ̅̅ [7] + VFI̅̅ ̅̅̅[7] 
 CBC[7] = CFM[7] + CBS[7] 

 CFM[7] = SMB[7]
NA ∙ FMO̅̅ ̅̅ ̅̅

[7] 

 CSP[7] = FMO̅̅ ̅̅ ̅̅
[7] ∙ SMB[7]

NA ∙ (1 + k[∙]
CSP) 

                                                           
391

 Aceste cheltuieli se referă la toate cheltuielile efectuate din veniturile colectate 
din toate tipurile de contribuţii de asigurări sociale (atât de la angajator, cât și de la angajat). 

392
 Se referă la răscumpărarea titlurilor de stat vândute rezidenţilor și ajunse la 

scadenţă. 
393

 Se referă atât la răscumpărarea titlurilor de stat vândute non-rezidenţilor și 
ajunse la scadenţă, cât și la plata serviciului datoriei externe (principalul plus dobânzile și 
alte cheltuieli asociate principalului) aferente creditelor externe (publice sau private) 
luate. Aici se cuprind și rambursările în contul datoriei comerciale (private) externe 
garantate public (creditele luate de acest tip sunt de natura datoriei publice externe). 

394
 Fie de pe piaţa primară, fie de pe cea secundară. 

395
 Aceste sume se înregistrează cu semnul minus. 
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(5) Ecuaţiile (funcţiile) de transformare 
Nu este cazul. 

(6) Ecuaţiile (funcţiile) de transfer 
(1) către BS1 (𝐵𝐵(7 → 1)):  
 CSS[7](1) 

 RCR[7](1) 

 CFS[7](1) 

 CFEnR[7](1) 

 CFER[7](1) 

 DOi[7](1) 

  SP[7](1) 

(2) către BS2 (𝐵𝐵(7 → 2)): 
 CSS[7](2) 

 RCR[7](2) 

 CFS[7](2) 

 CFEnR[7](2) 

 CFER[7](2) 

 DOi[7](2) 

 SP[7](2) 

(3) către BS3 (𝐵𝐵(7 → 3)):  
 CSS[7](3) 

 RCR[7](3) 

 CFS[7](3) 

 CFEnR[7](3) 

 CFER[7](3) 

 DOi[7](3) 

 SP[7](3) 

(4) către BS4 (𝐵𝐵(7 → 4)):  
 CSS[7](4) 

 RCR[7](4) 

 CFS[7](4) 

 CFEnR[7](4) 

 CFER[7](4) 

 DOi[7](4) 

 SP[7](4) 

(5) către BS5 (𝐵𝐵(7 → 5)):  
 CSS[7](5) 
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 RCR[7](5) 

 DOi[7](5) 

 SC[7](5) 

(6) către BS6 (𝐵𝐵(7 → 6)):  
 CSS[7](6) 

 RCR[7](6) 

 CFS[7](6) 

 CFEnR[7](6) 

 CFER[7](6) 

 DOi[7](6) 

 SP[7](6) 

(7) către BS8 (𝐵𝐵(7 → 8)):  
 CSS[7](8) 

 CFS[7](8) 

 CFEnR[7](8) 

 CFER[7](8) 

(8) către BS9 (𝐵𝐵(7 → 9)):  
 CSS[7](9) 

 UE[7](9) 

 TR[7](9) 

(9) către BS10 (𝐵𝐵(7 → 10)):  
 RCR[7](10) 

 DOe[7](10) 

 C[7]
AO(10)  

(7) Ecuaţiile de balanţă exterioară 

 𝐵𝐸𝐶𝐵𝑆7: 
 încasări (intrări autonome): In̅[7] = VFD̅̅ ̅̅ ̅̅ [7] + VFI̅̅ ̅̅̅[7] + VnF̅̅ ̅̅ ̅[7] +

VK̅̅ ̅̅ [7] + SDM̅̅ ̅̅ ̅̅
[7] + UEi̅̅ ̅̅̅[7] + CR̅̅̅̅ [7] + DA̅̅ ̅̅ [7] + DA̅̅ ̅̅ [7] + DO̅̅ ̅̅ [7] +

: P̅[7] + TS̅̅ ̅i[7] + TSe̅̅ ̅̅ ̅
[7] + V̅[7]

AO2 + RCR̅̅ ̅̅ ̅̅
[7] 

 plăţi (ieșiri autonome): Out[7] = CFM[7] + CBS[7] + CSS[7] +

CSP[7] + RCRi[7] + RCRe[7] + UEo[7] + CFS[7]+CFEnR[7] +

CFER[7] + DOi[7] + DOe[7] + SP[7] + SC[7] + TR[7] + C[7]
AO +

PA[7] + A[7], unde cu A s-au notat alte ieșiri monetare  

 sold comercial: ∆[7]
c = In̅[7] − Out[7] 

 economisire: S[7] = ∆[7]
c ∙ r[7]

s , unde cu r[7]
s  s-a notat rata 

economisirii pe care BS7 o face din soldul comercial pozitiv 
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 investiţii: Inv[7] = ∆[7]
c ∙ r[7]

i , unde cu r[7]
i  s-a notat rata investiţiilor 

pe care BS7 o face din soldul comercial pozitiv 

 economisire netă: S[7]
n = S[7] − Inv[7] = ∆[7]

c ∙ (r[7]
s − r[7]

i ) 

 𝐵𝐸𝑃𝐵𝑆7:  
 credite de balanţă luate: L̅[7] = S[7]

n , dacă S[7]
n < 0 

 credite de balanţă acordate: L[7] = S[7]
n , dacă S[7]

n > 0 

 echilibru de balanţă: L[7] = S[7]
n , dacă S[7]

n = 0 

6.8. BLOCUL SECTORIAL 8 (BS8) 

 Denumire 
Blocul monetar non-guvernamental (BMG̅) cuprinde banca centrală.  
 Notaţie conceptuală: BMG̅ 
 Notaţie operaţională: BS8  
 Poziţionarea funcţională a BS8 

(1) Variabilele de stare 
 variabile de stare structurale: 

 multiplicatorul monetar396: mm[8] =
M3[8]

M0[8]
, unde cu M3 s-a notat 

agregatul M3 al ofertei de monedă, iar cu M0 s-a notat baza 
monetară397 

 rata rezervei legale minime obligatorii pentru monedă: rrmo[8]
m  

 rata rezervei legale minime obligatorii pentru valuta de referinţă: 
rrmo[8]

v  

 rata de mentenanţă a importului total prin rezerva internaţională: 

NL[8] =
RE[8]

IL[8]
, unde cu NL s-a notat numărul de luni de import total 

care poate fi asigurat de rezerva internaţională398 de la BNR, cu RE 
s-a notat valoarea rezervei internaţionale deţinute de BNR, iar cu 
IL s-a notat valoarea medie lunară a importului total 

 variabile de stare calitative: 

 rata dobânzii nominale de politică monetară: rn[8]
dpm

 

                                                           
396

 Sau multiplicatorul bazei monetare. 
397

 Reamintim că baza monetară reprezintă moneda centrală, adică numerarul 
existent în circulaţie, indiferent unde s-ar găsi acesta, la populaţie, în seif-urile băncilor 
comerciale, în casieriile firmelor sau în rezervele de numerar păstrate la BNR. 

398
 Rezerva internaţională a BNR cuprinde și valoarea rezervelor legale minime 

obligatorii în valută (echivalentul în valuta de referinţă) depuse la BNR. 
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 rata dobânzii reale de politică monetară399: rr[8]
dpm

 

 marja de rată a dobânzii la facilităţile400 BNR: m[8]
rd = r̅[8]

fc − r[8]
fd , 

unde r̅[8]
fc  este rata dobânzii la facilitatea de credit, iar r[8]

fd  este rata 

dobânzii la facilitatea de depozit 
 marja de rată a rezervelor legale minime obligatorii între monedă 

și valuta de referinţă401: dρ00 

(2) Variabilele de intrare 

 rezerva legală minimă obligatorie în monedă: RLMO̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
[8]
m (2,4) 

 rezerva legală minimă obligatorie în valuta de referinţă: 

RLMO̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
[8]
v (2,4) 

 credite externe luate402: CRe̅̅ ̅̅ ̅
[8](10) 

 depozite ale guvernului: DB̅̅ ̅̅ [8]
g
(7) 

 depozite ale rezidenţilor externi: DB̅̅ ̅̅ [8]
e (9) 

 depozite ale clienţilor bancari rezidenţi: DB̅̅ ̅̅ [8]
b (2,4) 

 rambursări de credite externe, primite: RCRi̅̅ ̅̅ ̅̅
[8](10) 

 dobânzi încasate la creditele acordate instituţiilor de credit private 

rezidente403: DCpi̅̅ ̅̅ ̅̅
[8](2) 

 dobânzi încasate la creditele acordate instituţiilor de credit din 

domeniul privat al statului rezidente404: DCsi̅̅ ̅̅ ̅̅
[8](4) 

 dobânzi încasate la creditele acordate instituţiilor de credit private 

non-rezidente: DCe̅̅ ̅̅ ̅
[8](9) 

 dobânzi încasate la creditele acordate altor state: DCs̅̅ ̅̅ ̅
[8](10) 

 dobânzi încasate la depozitele405 deţinute în străinătate: DD̅̅ ̅̅ [8]
e (9) 

 vânzări de aur: VAu̅̅ ̅̅ ̅̅
[8](2,4,9) 

                                                           

399
 rr[8]

dpm
=

rn[8]
dpm

−i

1+i
, unde cu i s-a notat inflaţia (rata preţului mediu sau variaţia 

relativă a preţului mediu). Pentru valori mici ale inflaţiei (NB: cercetătorii nu s-au pus de 
acord asupra unui prag în acest sens!), se acceptă relaţia aproximativă: rrpm = rnpm − i 

(așa-numita formulă a lui Fisher). 
400

 Estre vorba despre facilităţile acordate de BNR băncilor comerciale: facilitatea 
de credit, respectiv facilitatea de depozit. 

401
 În România, valuta de referinţă este euro. 

402
 Nu distingem, pentru moment, între originile acestor credite (publice/private, 

bilaterale/multilaterale etc.) 
403

 Nu distingem, pentru moment, între tipurile de asemenea credite. 
404

 Nu distingem, pentru moment, între tipurile de asemenea credite. 
405

 Fie în valută-numerar, fie în valută-aur. 
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 încasări din operaţiuni repo: R̅[8](2,4) 

 venituri din senioraj: Sen̅̅ ̅̅ ̅[8](1,2,4) 

 venituri din emiterea (baterea) medaliilor diverse: Mi̅̅ ̅[8](2,4,5,9) 

(3) Variabilele de stare 

 variaţia bazei monetare: ∆M0[8](2,4) 

 credite acordate băncilor comerciale rezidente: PTI[8]
b (2,4) 

 credite acordate băncilor comerciale non-rezidente: CR[8](9) 

 depozite formate la bănci străine: DB̅̅ ̅̅ [8]
e (9) 

 rambursări de credite externe: RCRe[8](10) 

 plăţi de membership către instituţii/organizaţii internaţionale: 

MS[8]
e (9) 

 dobânzi plătite la rezervele legale minime obligatorii: DR[8]
BNR(2,4) 

 dobânzi plătite la depozitele monetare deţinute de băncile 

rezidente: DDi[8]
BNR(2,4) 

 dobânzi plătite la depozitele monetare deţinute de băncile non-

rezidente: DDe[8]
BNR(9) 

 plăţi pentru operaţiuni reverse repo: RR[8](2,4) 

 impozit pe profit406: IP[8](7) 

 contribuţii de asigurări sociale în sarcina angajatorului: CSP[8](7) 

 cheltuieli cu emisiunea (injecţia) monetară: EM[8] 

 cheltuieli cu activităţile cvasi-fiscale407: AqF[8](1,2,4,5,6) 

 cheltuieli de funcţionare administrativă a BNR: CFA[8] 

 cheltuieli generate de emiterea (baterea) medaliilor diverse: Mo[8] 

 sponsorizări, donaţii: SD[8](… ) 

(4) Ecuaţiile de identitate (de definiţie) 

 RLMO̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
[8]
m = (DB̅̅ ̅̅ [2]

m + DB̅̅ ̅̅ [4]
m ) ∙ rrmo[8]

m , unde cu DB̅̅ ̅̅ [∙]
m s-a notat 

valoarea depozitelor bancare în monedă eligibile pentru calcularea 

rezervei legale minime obligatorii în monedă 

                                                           
406

 Reamintim faptul că impozitul plătit de BNR pe profitul obţinut se înregistrează 

la veniturile nefiscale ale bugetului de stat, și nu la cele fiscale, deoarece capitalul social al 

BNR este capital integral de stat. 
407

 De exemplu, cu subvenţionarea băncilor comerciale sau, cum s-a întâmplat în 

alte state, în marja actualei crize financiare internaţionale, cu achiziţionarea de active 

toxice de la băncile comerciale aflate în dificultate. 
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 RLMO̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
[8]
v = (DB̅̅ ̅̅ [2]

v + DB̅̅ ̅̅ [4]
v ) ∙ rrmo[8]

v , unde cu DB̅̅ ̅̅ [∙]
v  s-a notat 

valoarea depozitelor bancare în valută eligibile pentru calcularea 
rezervei legale minime obligatorii în valută 

(5) Ecuaţiile (funcţiile) de transformare 
Nu este cazul. 

(6) Ecuaţiile (funcţiile) de transfer 

(1) către BS1 (𝐵𝐵(8 → 1)): 

 AqF[8](1) 

(2) către BS2 (𝐵𝐵(8 → 2)): 
 ∆M0[8](2) 

 PTI[8]
b (2) 

 DR[8]
BNR(2) 

 DD[8]
BNR(2) 

 RR[8](4) 

 AqF[8](2) 

(3) către BS3 (𝐵𝐵(8 → 3)):  

 SD[2](3) 

(4) către BS4 (𝐵𝐵(8 → 4)):  
 ∆M0[8](4) 

 PTI[8]
b (4) 

 DR[8]
BNR(4) 

 DD[8]
BNR(4) 

 RR[8](4) 

 AqF[8](4) 

(5) către BS5 (𝐵𝐵(8 → 5)): 

 AqF[8](5) 

(6) către BS6 (𝐵𝐵(8 → 6)): 

 AqF[8](6) 

(7) către BS7 (𝐵𝐵(8 → 7)):  

 IP[8](7) 

 CSP[8](7) 

(8) către BS9 (𝐵𝐵(8 → 9)):  

 CR[8](9) 

 DB̅̅ ̅̅ [8]
e (9) 
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 MS[8]
e (9) 

 DD[8]
BNR(9) 

(9) către BS10 (𝐵𝐵(8 → 10)):  
(8) RCR[8](10) 

(7) Ecuaţiile de balanţă exterioară 

 𝐵𝐸𝐶𝐵𝑆8: 

 încasări (intrări autonome): In̅[8] = CRe̅̅ ̅̅ ̅
[8] + DB̅̅ ̅̅ [8]

g
+ DB̅̅ ̅̅ [8]

e +

DB̅̅ ̅̅ [8]
b + RCRi̅̅ ̅̅ ̅̅

[8] + DCpi̅̅ ̅̅ ̅̅
[8] + DCsi̅̅ ̅̅ ̅̅

[8] + DCe̅̅ ̅̅ ̅
[8] + DCs̅̅ ̅̅ ̅

[8] + DD̅̅ ̅̅ [8]
e +

VAu̅̅ ̅̅ ̅̅
[8] + R̅[8] + Sen̅̅ ̅̅ ̅[8] +Mi̅̅ ̅[8] 

 plăţi (ieșiri autonome): Out[8] = PTI[8]
b + CR[8] + DB̅̅ ̅̅ [8]

e +

RCRe[8] +MS[8]
e + DR[8]

BNR + DDi[8]
BNR + DDe[8]

BNR + RR[8] + IP[8] +

CSP[8] + EM[8] + AqF[8] + CFA[8] +Mo[8] + SD[8] + A[8], unde cu 

A s-au notat alte ieșiri monetare  
 sold comercial: ∆[8]

c = In̅[8] − Out[8] 

 economisire: S[8] = ∆[8]
c ∙ r[8]

s , unde cu r[8]
s  s-a notat rata 

economisirii pe care BS8 o face din soldul comercial pozitiv 

 investiţii: Inv[8] = ∆[8]
c ∙ r[8]

i , unde cu r[8]
i  s-a notat rata investiţiilor 

pe care BS8 o face din soldul comercial pozitiv 

 economisire netă: S[8]
n = S[8] − Inv[8] = ∆[8]

c ∙ (r[8]
s − r[8]

i ) 

 𝐵𝐸𝑃𝐵𝑆8:  
 credite de balanţă luate: L̅[8] = S[8]

n , dacă S[8]
n < 0 

 credite de balanţă acordate: L[8] = S[8]
n , dacă S[8]

n > 0 

 echilibru de balanţă: L[8] = S[8]
n , dacă S[8]

n = 0 

6.9. BLOCUL SECTORIAL 9 (BS9) 

 Denumire 
Balanţa de cont curent (BCC) cuprinde tranzacţiile comerciale, fluxurile 

de venituri și transferurile monetare curente, toate trei cu caracter autonom, 
efectuate de sectorul intern cu restul lumii. 

 Notaţie conceptuală: BCC 
 Notaţie operaţională: BS9  
 Poziţionarea funcţională a BS9 

(1) Variabilele de stare 

 variabile de stare structurale: 
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 rata medie export/import de bunuri408: r[9]
x/m

=
X̅[9]

M[9]
, unde cu 𝑋 s-a 

notat valoarea exportului de bunuri, iar cu 𝑀 s-a notat valoarea 
importului de bunuri 

 rata marginală export/import de bunuri: rm[9]
x/m

=
∆X̅̅ ̅̅ [9]

∆M[9]
 

 soldul comercial extern relativ autoreferenţial: 

 sc[9]
rar =

X̅[9]−M[9]

max (X̅[9],M[9])
 

 soldul comercial extern relativ: sc[9]
r =

X̅[9]−M[9]

PIB
 

 soldul de cont curent extern relativ autoreferenţial: scc[9]
rar =

In̅̅ ̅[9]
cc−Out[9]

cc

max (In̅̅ ̅[9]
cc ,Out[9]

cc )
, unde cu In̅[9]

cc  s-a notat intrările monetare autonome409 

din restul lumii către sectorul intern, iar cu Out[9]
cc  s-a notat ieșirile 

monetare autonome din sectorul intern către restul lumii 

 soldul de cont curent extern relativ: scc[9]
r =

In̅̅ ̅[9]
cc−Out[9]

cc

PIB
  

 variabile de stare calitative: 
 înclinaţia marginală a economiei naţionale spre import: m[9] =
∆M[9]

∆VN̅̅ ̅̅ ̅̅
, unde cu M s-a notat valoarea importului, iar cu VN s-a notat 

venitul naţional 

 coeficientul MLR410: k[9]
MLR = |ecv

x | + |ecv
m |, unde cu ecv

x  s-a notat 

elasticitatea exportului (fie de bunuri, fie de bunuri și servicii) în 
raport cu cursul valutar, iar cu ecv

m  s-a notat elasticitatea importului 
(fie de bunuri, fie de bunuri și servicii) în raport cu cursul de schimb411 

(2) Variabilele de intrare 
 valoarea exportului de bunuri și servicii: X̅[9](9) 

 valoarea exporturilor de bunuri: Xb̅̅̅̅ [9](9) 

                                                           
408

 Din punct de vedere empiric se va asigura comparabilitatea metodologică 
exprimând atât exportul, cât și importul de bunuri, în preţuri fob. 

409
 Intrările (ieșirile) monetare autonome în (din) BS9 se referă la exporturi 

(importuri), plus intrări de venituri (ieșiri de venituri), plus intrări de transferuri monetare 
unilaterale (ieșiri de transferuri monetare unilaterale)  

410
 Marshall-Lerner-Robinson. 

411
 Pentru k[9]

MLR > 1 deprecierea (sau devalorizarea, după caz) a monedei în raport 

cu valuta de referinţă în operaţiunile de comerţ exterior conduce la o scădere a deficitului 

comercial (sau de cont curent) extern, iar pentru k[9]
MLR < 1 conduce la o creștere a deficitului 

respectiv. 
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 valoarea exporturilor de servicii: Xs̅̅ ̅[9](9) 

 valoarea veniturilor din muncă intrate din restul lumii: VRi̅̅ ̅̅̅[9](9) 
 valoarea veniturilor din investiţii directe intrate din restul lumii: 

Vi̅[9]
ID (9) 

 valoarea veniturilor din investiţii de portofoliu intrate din restul 

lumii: Vi̅[9]
IP (9) 

 valoarea dobânzilor din investiţii412 de capital intrate din restul 
lumii: DD̅̅ ̅̅ [9]

e (9) 

 valoarea transferurilor monetare unilaterale intrate din restul 

lumii: Vi̅[9]
TU(9) 

 impozite pe salarii ale rezidenţilor413 aferente VRi̅̅ ̅̅̅[9]: IV̅[9]
VR(9) 

 contribuţii sociale ale rezidenţilor aferente VRi̅̅ ̅̅̅[9]: CSA̅̅ ̅̅ ̅
[9]
VR(9) 

 impozite pe salarii ale non-rezidenţilor414: IV̅[9]
e (9) 

 contribuţii sociale ale non-rezidenţilor: CSA̅̅ ̅̅ ̅
[9]
e (9) 

(3) Variabilele de ieșire 
 valoarea importurilor de bunuri și servicii: M[9](9) 
 valoarea importurilor de bunuri: Mb[9](9) 
 valoarea importurilor de servicii: Ms[9](9) 
 valoarea veniturilor din muncă ieșite în restul lumii: VRo[9](9) 
 valoarea veniturilor din investiţii directe ieșite în restul lumii: 

Vo[9]
ID (9) 

 valoarea veniturilor din investiţii de portofoliu ieșite în restul lumii: 

Vo[9]
IP (9) 

 valoarea dobânzilor din investiţii de capital ieșite în restul lumii: 
DD[9]

e (9) 

 valoarea transferurilor monetare unilaterale ieșite în restul lumii: 

Vo[9]
TU(9) 

(4) Ecuaţiile de identitate (de definiţie) 
 X̅[9](9) = X̅b[9](9) + Xs̅̅ ̅[9](9) 
  M[9](9) = Mb[9](9) + Ms[9](9) 

(5) Ecuaţiile (funcţiile) de transformare 
Nu este cazul. 

                                                           
412

 Considerăm depozitele bancare constituite în străinătate ca fiind de natura 
investiţiilor (plasamentelor) de capital. 

413
 Este vorba despre soldul obţinut după eliminarea dublei impuneri. 

414
 Idem nota de subsol anterioară. 
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(6) Ecuaţiile (funcţiile) de transfer 
Nu este cazul. 

(7) Ecuaţiile de balanţă exterioară 
 𝐵𝐸𝐶𝐵𝑆9: 

 încasări (intrări autonome): In̅[9] = X̅𝑏[9] + X̅𝑠[9] + VRi̅̅ ̅̅̅[9] + Vi̅[9]
ID +

Vi̅[9]
IP + DD̅̅ ̅̅ [9]

e + Vi̅[9]
TU + IV̅[9]

VR + CSA̅̅ ̅̅ ̅
[9]
VR + IV̅[9]

e + CSA̅̅ ̅̅ ̅
[9]
e  

 plăţi (ieșiri autonome): Out[9] = Mb[9] +Ms[9] + VRo[9] + Vo[9]
ID +

Vo[9]
IP + DD[9]

e + Vo[9]
TU 

 sold autonom: ∆[9]
c = In̅[9] − Out[9] 

 𝐵𝐸𝑃𝐵𝑆9:  
 credite de balanţă luate: L̅[9] = ∆[9]

c , dacă ∆[9]
c < 0 

 credite de balanţă acordate: L[9] = ∆[9]
c , dacă ∆[9]

c > 0 

 echilibru de balanţă: L[8] = ∆[9]
c , dacă ∆[9]

c = 0 

6.10. BLOCUL SECTORIAL 10 (BS10) 

 Denumire 
 Balanţa de capital și financiară (BKF) cuprinde: fluxurile de capital și 

fluxurile financiare, ambele non-autonome (generate de considerente 
de echilibru al BCC), între sectorul intern și restul lumii. 

 Notaţie conceptuală: BKF 
 Notaţie operaţională: BS10 
 Poziţionarea funcţională a BS10 

(1) Variabilele de stare 
 variabile de stare structurale: 

 rata investiţii străine directe nete/sold autonom al BCC: k[10]
isd/scc

=
ISD̅̅ ̅̅ ̅[10]

∆[10]
c , unde cu ISD s-a notat investiţiile străine directe nete (credit 

minus debit) 
 rata credite externe luate pe termen scurt/credite externe luate pe 

termen lung: k[10]
S/L

=
CES̅̅ ̅̅ ̅̅ [10]

CEL̅̅ ̅̅ ̅̅ [10]
, unde cu CES s-a notat creditele externe 

luate pe termen scurt, iar cu CEL s-a notat creditele externe luate 
pe termen lung 

 rata credite externe pe termen lung nete/soldul contului financiar: 

k[10]
CEL/scf

=
CEL̅̅ ̅̅ ̅̅ [10]

∆BF[10]
, unde cu ∆BF s-a notat soldul contului financiar 
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(2) Variabilele de intrare415 
 transfer de capital intrat: TKEi̅̅ ̅̅ ̅̅ [10](10) 

 investiţii străine directe intrate: ISDi̅̅ ̅̅ ̅
[10](10) 

 investiţii de portofoliu străine intrate: ISPi̅̅ ̅̅ ̅
[10](10) 

 derivate financiare intrate: DFi̅̅ ̅̅̅[10](10) 

 credite externe pe termen lung luate: CELi̅̅ ̅̅ ̅̅
[10](10) 

 credite externe pe termen scurt luate: CESi̅̅ ̅̅ ̅̅
[10](10) 

 alte intrări monetare non-autonome din restul lumii: Ai̅[10]
e (10) 

(3) Variabilele de ieșire416 
 transfer de capital ieșit: TKEo[10](10) 

 investiţii autohtone directe ieșite: ISDo[10](10) 

(4) investiţii de portofoliu autohtone ieșite: ISPo[10](10) 

 derivate financiare ieșite: DFo[10](10) 

 credite externe pe termen lung acordate: CELo[10](10) 

 credite externe pe termen scurt acordate: CESo[10](10) 

 alte ieșiri monetare non-autonome către restul lumii: Ao[10]
e (10) 

(4) Ecuaţiile de identitate (de definiţie) 
Nu este cazul. 
(5) Ecuaţiile (funcţiile) de transformare 
Nu este cazul. 
(6) Ecuaţiile (funcţiile) de transfer 
Nu este cazul. 
(7) Ecuaţiile de balanţă exterioară 
Nu este cazul 

                                                           
415

 Toate variabilele de intrare se înregistrează în creditul balanţei de plăţi externe. 
416

 Toate variabilele de ieșire se înregistrează în debitul balanţei de plăţi externe. 
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7. VARIABILE MACROECONOMICE PENTRU SCRIEREA 

ECUAȚIILOR INTEGRATE 

7.1. VARIABILE REALE 

Prin variabile reale înţelegem acele variabile economice care îndeplinesc, 
simultan, următoarele predicate de suficienţă: 

− au, alături de expresia fizică (sau convenţional-fizică), și expresie 
monetară, pentru a permite agregarea aditivă417 

− referă exclusiv fluxuri economice reale418 
Principalele variabile reale sunt următoarele: 
a. cererea agregată 
i. consumul final 
1. privat 
2. public  
ii. investiţii 
1. private 
2. publice  
iii. export de bunuri și servicii 
iv. import de bunuri și servicii419 
b. oferta agregată 
i. produs intern brut420 

                                                           
417

 Agregarea aditivă este acea agregare care nu permite emergenţa (apariţia de 
proprietăţi noi, inexistente la oricare dintre componentele agregate înainte de agregare). 
Agregarea care permite emergenţa poate fi numtă agregare integrativă (sau logică). 

418
 Prin fluxuri economice reale înţelegem fluxurile economice susceptibile de a 

intra, în mod nemijlocit, în consumul final sau intermediar. 
419

 Importul este luat în calcul cu semnul algebric minus (astfel încât componenta 
cererii agregate generată de export, respectiv import, se numește export net: export 
minus import). 

420
 Produsul intern brut se poate calcula atât în varianta sa actuală, cât și în varianta 

sa potenţială (fie pe baza funcţiilor de producţie, fie pe baza metodologiilor filtrante – 
filtrul Kalman sau filtrul Hodrick-Prescott). De asemenea, pe baza valorilor pentru 
produsul intern brut actual, respectiv potenţial, se poate calcula gap-ul PIB (PIB actual 
minus PIB potenţial), care poate fi inflaţionist, respectiv recesionist, după cum diferenţa 
menţionată este pozitivă, respectiv negativă. Se mai pot calcula, de asemenea, și 
„variaţiunile”: produs global brut, produs naţional brut. 
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1. valoarea adăugată brută 
− remunerarea forţei de muncă 
− deprecierea capitalului fix 
2. impozite indirecte 
3. subvenţii 
ii. import de bunuri și servicii421 
c. venitul național brut 
d. ocuparea 
e. număr mediu de salariați 
f. număr mediu de pensionari 
g. șomajul 
h. productivitatea factorilor 
i. costul forței de muncă 
j. soldul comercial exern 
k. soldul balanței de cont curent 

7.2. VARIABILE NOMINALE 

Prin variabile nominale422 înţelegem acele variabile economice care 
îndeplinesc, simultan, următoarele predicate de suficienţă: 

− au exclusiv expresie monetară 
− referă exclusiv fluxuri economice nominale 
Principalele variabile nominale sunt următoarele: 
a. nivelul general al prețurilor423 sau prețul mediu pe economie 
b. salariul mediu brut lunar 
c. venitul mediu brut lunar 
d. pensia medie brută lunară 

                                                           
421

 Se mai numește ofertă agregată externă, spre deosebire de produsul intern brut 
care se numește ofertă agregată internă. 

422
 De fapt, variabilele care se referă exclusiv la fluxurile monetare sunt de două 

categorii: a) variabile financiare: reprezintă contrapartide monetare la variabilele reale, 
fiind, deci, dependente de acestea din urmă; b) variabile nominale: fluxuri (variabile) 
monetare independente de fluxurile (variabilele) reale. În materialul de faţă, variabilele 
financiare și cele nominale vor fi considerate, totuși, împreună, sub denumirea de 
variabile nominale sau de variabile financiare. 

423
 Fie pe baza indicelui Laspeyres, fie pe baza indicelului Paasche. În opinia 

noastră, indicele Paasche este indicele adecvat pentru această variabilă macroeconomică, 
dar opinia majoritară curentă înclină spre indicele Fischer (media geometrică a indicelului 
Laspeyres și a indicelui Paasche). 
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e. deflatorul PIB 
f. inflația424 
g. rata dobânzii nominale pe termen lung425 
h. cursul de schimb426 
i. rata deficitului bugetului general consolidat, în PIB 
j. rata deficitului structural al bugetului general consolidat 
k. rata datoriei publice totale brute, în PIB 

                                                           
424

 Pe baza metodologiei oficiale (coș de bunuri și servicii). Se pot calcula și diferitele 
variante ale inflaţiei, generate de excluderea preţurilor volatile, a celor administrate etc. 

425
 Criteriul de convergenţă economică nominală din Tratatul de la Maastricht (rata 

dobânzii nominale la titlurile de stat cu maturitate la 10 ani). 
426

 Cu toate variantele sale: nominal, real, real efectiv. 
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8. DESPRE SUSTENABILITATEA PROCESULUI ECONOMIC 

8.1. CONCEPTUL DE SUSTENABILITATE427 

8.1.1. Paradigmele acţionale/comportamentale 

O paradigmă428 acţională/comportamentală se referă la modul exemplar 
(majoritar, reprezentativ, dominant) de proiectare și executare a unei 
acţiuni/activităţi. Limităm întreaga discuţie la cazul subiecţilor culturali429. 
Așadar, o paradigmă acţională/comportamentală ne indică „cultura acţională” 
din societate la un moment dat. În opinia noastră, de-a lungul istoriei 
sociale, au existat trei paradigme acţionale/comportamentale distincte, 
care au urmat una alteia în mod cronologic, și anume: 

 paradigma staţionarităţii:  
− proces circular complet (bazat pe feed-back negativ, adică anti-ciclic) 
− efect: lumi staţionare, de replicare 
− finalitate necesară: trecerea la paradigma optimalităţii 
− vehicul de trecere la paradigma următoare: raportul nevoi–resurse 
− regim social: naturalism/comunitarism  

 paradigma optimalităţii (actuală):  
− proces auto-escaladant (bazat pe feed-back pozitiv, adică pro-ciclic) 
− efect: lumi hobbes-iene sau hayek-iene 
− finalitate necesară: trecerea la paradigma sustenabilităţii 

                                                           
427

 Acest paragraf este, într-o măsură importantă, bazat pe lucrarea autorului, 
Studii de economie. Contribuții de analiză logică, epistemologică și metodologică, Editura 
Economică, București, 2009 (îndeosebi pe unele paragrafe din Capitolul 2 și din Capitolul 3). 

428
 Utilizăm conceptul de paradigmă într-o accepţie foarte apropiată de cea a lui 

Thomas Kuhn (prezentată în Structura revoluțiilor științifice, Editura Humanitas, București, 
2008, respectiv în Tensiunea esențială, Editura Știinţifică și Enciclopedică, București, 1982), 
adică ansamblul omogen de atitudini, așteptări, modalităţi, acceptat mai degrabă tacit, pe 
baza practicii/experienţei individuale, în materia acţională, a comportamentului, în cadrul 
unei anumite comunităţi știinţifice. Prin comportament înţelegem, în general, obiectivarea, 
prin acţiune, a unei intenţionalităţi (voinţe, motivaţii). 

429
 Prin subiect cultural înţelegem subiectul capabil de reprezentări, ceea ce implică 

prezenţa conștienţei (conștienţa este capacitatea de apercepţie, adică de sesizare a sinelui). 
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− vehicul de trecere la paradigma următoare: procesul de globalizare 
(planetizare) 

− regim social: capitalism430 

  paradigma sustenabilităţii (dezirabilă, în curs de formare):  
− proces circular complet (bazat pe normativitate) 
− efect: lumi normativ evolutive 
− finalitate necesară: trecerea la paradigma viabilităţii (sustenabilitate + 

cod moral) 
− vehicul de trecere la paradigma următoare: procesul de moralizare 

(umanizare) 
− regim social: ? 
Figura 51  încearcă o sistematizare, sinoptică, a evoluţiei paradigmatice 

în comportamentul social. 
 

 

Figura 51. Evoluţia paradigmatică a comportamentului social. 

Așadar, din punct de vedere istoric (dar și logic), paradigma sustenabilităţii 
înseamnă revenirea la paradigma dinaintea optimalităţii, dar cu unele 
„ingrediente” care fac ca staţionaritatea să fie înlocuită cu ceea ce am 
putea desemna prin sintagma stabilitate dinamică. Prin stabilitate dinamică 
am putea înţelege sustenabilitatea. O reprezentare sinoptică a acestor 
consideraţii este redată în figura 52: 

                                                           
430

 Dacă optimul este atins în mod nedeliberativ la nivel social, avem capitalism, iar 
dacă optimul este atins (sau intenţionat) în mod deliberativ la nivel social, avem socialism/ 
comunism. Întrucât, cel puţin până acum, atingerea deliberativă a optimului social a eșuat, 
considerăm că paradigma optimalităţii se referă doar la capitalism. 



257 

 

Figura 52. Distincţiile conceptuale în triada staţionaritate–stabilitate–sustenabilitate. 

8.1.2. Ce este sustenabilitatea 

Prin sustenabilitate vom înțelege acea caracteristică a unui proces 
(fenomen, sistem) de a se menține pe traiectoria dezirabilă, într-o „bandă” 
prestabilită sau acceptabilă, un interval nedefinit de timp şi pe un spațiu 
global de accesibilitate431. 

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

                                                           
431

 Să observăm că sustenabil poate fi nu doar un proces staţionar, ci și unul care 
crește sau unul care scade (toate aceste variaţii sunt cuantificate de indicatorul de nivel al 
acelui proces). 
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a. menţinerea pe traiectoria dezirabilă nu trebuie să se producă de la 
sine, neapărat (aşa cum se întâmplă, de exemplu în sistemele 
naturale, unde avem durabilitate432), deci sustenabilitatea implică 
şi listarea acelor acţiuni sau decizii care asigură sau creează 
condiţiile suficiente pentru menţinerea pe traiectoria dezirabilă433. 
Cu alte cuvinte, sustenabilitatea nu este neapărat o particularitate 
„ascunsă”434 a proceselor (sistemelor), ci este, mai degrabă, o 
posibilitate a acestor procese (sisteme) de a fi guvernabile din 
perspectiva menţinerii pe traiectoria menţionată; 

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

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

d. în condiţiile prezenţei proceselor (sistemelor) disipative, sustena-
bilitatea nu mai poate subzista (şi, adesea, nici întemeia) prin sine 
însăşi; este necesar ca ea să fie asigurată prin schimb energetic435 
cu mediul procesului (sistemului) în cauză;  

e. din punct de vedere filosofic, sustenabilitatea proceselor nu poate fi 
separată de sustenabilitatea mediului în care se produc procesele. De 

                                                           
432

 Această durabilitate se află, desigur, sub „sancţiunea” creșterii entropiei globale. 
433

 Sistemele staţionare nu sunt specifice „lumilor” în care există procese (sisteme) 
disipative, ele pot exista şi în mediul pur natural. De altfel, staţionaritatea şi sustenabilitatea 
pe care mediul natural le asigură (atât cel pur, adică fără sisteme disipative, cât şi cel 
„impur”, în care există sisteme disipative nonumane) pot fi excelente lecţii de „metodă”, 
pentru societatea umană, în materia sustenabilităţii pe care dorim s-o asigurăm domeniului 
social în ansamblu. 

434
 Aici, în sensul de inobservabilă sau inaccesibilă instrumental, deci incontrolabilă 

din partea observatorului sau a subiectului cunoscător ori acţional. 
435

 Aici, termenul energetic are sensul larg, care include: informaţii, monedă, 
aspecte formale etc. Termenul general care exprimă toate aceste aspecte energetice este 
cel de entropie, dar, din păcate, acesta este aproape imposibil de utilizat din punct de 
vedere operaţional (nu poate fi măsurat, deși anumite cuantificări au fost propuse, de 
exemplu, în teoria informaţiei – Shannon, sau în teoria statistică – Boltzmann). 
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fapt, pentru a ne exprima mai simplu, ar fi suficient să se asigure 
sustenabilitatea mediului unui proces economic pentru ca suste-
nabilitatea procesului să nu mai fie ameninţată din punct de vedere 
obiectiv (desigur, procesul economic rămâne sensibil la aspectul 
subiectiv – de exemplu, societatea umană decide renunţarea la acel 
proces din raţiuni independente de raţiunea sustenabilităţii). 

8.1.3. Sustenabilitate și procese sustenabile 

Teoria economică, dar şi managementul guvernamental (şi chiar şi 
managementul microeconomic) s-au confruntat dintotdeauna cu o dilemă 
(trade-off) fundamentală: aceea cu privire la alegerea între creştere şi 
echilibru. Era evident că alegerea creşterii implica dezechilibrarea sistemului 
şi, invers, păstrarea echilibrului compromitea creşterea. Rezolvarea teoretică 
a dilemei a venit odată cu introducerea conceptului de echilibru dinamic, 
care salva creşterea economică fără a renunţa la echilibru, acesta din urmă 
fiind văzut ca o tendinţă asimptotică spre un echilibru static niciodată atins, 
mereu distrus (în sensul conceptului de distrugere creatoare al lui 
Schumpeter436), pentru ca ciclul să se reia la nesfârşit. Vrem să spunem că 
asigurarea creşterii economice dinamitează orice speranţă de echilibru 
dinamic care, până la urmă, să amortizeze şocurile şi să oscileze în mod 
stabil în jurul unui echilibru static prezumtiv şi referenţial. Şi invers, intenţia 
de asigurare a echilibrului macroeconomic dinamic care să oscileze stabil în 
jurul unui echilibru static prezumtiv dinamitează orice creştere economică 
sănătoasă. Este nevoie, aşa cum ni se pare, ca, din nou, să se facă apel la un 
concept care să salveze situaţia de trade-off în care s-a intrat. Credem că, 
aici, conceptul de sustenabilitate a creşterii ar putea fi acest concept 
salvator. Am dori să facem unele consideraţii în acest context. 

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

În genere, atât optimalitatea, cât şi sustenabilitatea reprezintă 
varietăţi ale raţionalităţii economice (şi, în sens larg, nu numai economice). 
Prin urmare, şi unul, şi altul dintre aceste modele explicative sau justificative 
reprezintă ingrediente ale comportamentului economic (comportamentul 
                                                           

436
 În ciuda părerii încetăţenite, nu Schumpeter a introdus conceptul de distrugere 

creatoare (deși l-a utilizat într-un mod inteligent și sugestiv), ci Werner Sombart, dar ideea ca 
atare apare încă la Marx și poate fi urmărită chiar și în scrierile lui Hegel sau ale lui Bakunin. 
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economic nu este propriu doar activităţilor economice, ci se întâlneşte în 
orice tip de comportament437). Sub acest aspect, s-ar putea conchide că 
sustenabilitatea ar putea fi văzută ca o manifestare paradigmatică a 
progresului în cunoaştere şi acţiune, al omului şi societăţii. Cu toate 
acestea, am dori să încercăm să arătăm, în continuare, că optimalitatea a 
reprezentat, în acest lung drum al omului spre propria limpezire acţională, 
doar o etapă fără viitor, o direcţie înfundată (cu care ne-a obişnuit atât de 
bine natura, dar care, iată, este apropiată, deşi nu specifică, şi omului, şi 
societăţii).  

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

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

1. raportul sustenabilității cu procesul: 
a. sustenabilitatea implică repetabilitatea, repetabilitatea implică 

ciclicitatea, ciclicitatea implică procesul, dar un proces auto-
reproductibil; 

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

c. conservarea acestor potenţialităţi implică invarianţii acelui proces; 
d. deci, în ultimă instanţă, a construi un proces sustenabil înseamnă a 

descrie acel proces în termeni de invarianţi care asigură auto-
reproducerea procesului în cauză; 

2. raportul sustenabilității cu stabilitatea/consolidarea etc. 
a. sustenabilitatea îşi intersectează unele conotaţii cu conceptul de 

stabilitate: 
i. deosebire: sustenabilitatea acceptă totuşi „gropi de potenţial” pe 

termen scurt pentru a asigura un proces neted pe termen lung, în timp ce 
stabilitatea nu acceptă acest lucru; 

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

b. consolidarea unui proces constituie germenii sustenabilităţii numai 
dacă această consolidare s-a făcut în termeni de asigurare a 
reproducerii invarianţilor despre care s-a făcut menţiune mai sus438; 

                                                           
437

 Asta a intenţionat, probabil (nu sunt deloc sigur de asta), să demonstreze Gary 
Becker (distins cu premiul Nobel pentru economie, cum altfel!), numai că a făcut-o într-o 
modalitate superficială, bazându-se pe o analiză cost–beneficiu de tip raţional, care nu se 
întâlnește, probabil, niciodată în realitate. 

438
 Să observăm faptul că, aici, se evocă, mai degrabă, procesele (sistemele) staţionare, 

şi nu cele statice. 
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3. raportul sustenabilității cu optimalitatea 
a. sustenabilitatea nu implică maximizarea/minimizarea vreunei variabile 

descriptive a procesului în cauză; 
b. sustenabilitatea nu implică optimalitatea în sensul clasic al ei, ci 

implică doar elementul de eficacitate (lipsindu-i elementul de 
economicitate care, împreună cu cel de eficacitate, să poată da 
eficienţa care, prin extremizare, să conducă la optim); 

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

4.  raportul sustenabilității cu sistemul în cauză şi cu mediul său  
a. trebuie elucidată importanta problemă a energiei cu care se 

alimentează sustenabilitatea439; 
b. dacă, aşa cum am arătat, sustenabilitatea presupune invarianţa unui 

set minimal de parametri care asigură auto-reproducerea procesului în 
cauză, atunci nu importă dacă principiile de obţinere a setului minimal 
de invarianţi sunt interioare sau sunt exterioare procesului analizat; 

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

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

5. raportul sustenabilității cu mecanismul de transmitere a şocului 
a. sustenabilitatea unui proces trebuie să asigure auto-reproducerea 

acestuia în baza mecanismului „şoc-răspuns”440; 
                                                           

439
 Din punct de vedere operaţional, dar exclusiv în domeniul economic, această 

problemă va fi echivalată cu asigurarea finanţării (surselor de resurse financiare). 
440

 Acest „mecanism explicativ” care, în opinia noastră, ar putea fi un proxy 
excelent pentru înlocuirea cauzalităţii de tip eficace (proprie domeniul natural) cu 
perechea „provocare–reacţie” în domeniul economic și, mai general, în domeniul social a 
fost propus, într-o formă sistematică și credibilă, de Toynbee. 
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b. setul minimal de invarianţi trebuie deci să asigure reproducerea 

periodică (eventual ciclică, dar nu conform unei periodicităţi calen-

daristice, ci conform uneia intrinseci, bazate pe timpul economic 

specific procesului în cauză441) atât a şocului iniţial, cât şi a transmiterii 

acestuia pe canalele şi în dimensiunile care să asigure reproducerea 

procesului însuşi prin formularea răspunsului adecvat; 

c. mecanismul de transmitere a şocului iniţial și a răspunsului aferent 

trebuie considerat ca reprezentând gramatica procesului în cauză; 

d. opinăm, în context, că gramatica procesului este principala respon-

sabilă de sustenabilitatea acelui proces442; 

e. aşadar, setul minimal de invarianţi trebuie căutat (construit) la 

nivelul gramaticii procesului analizat; 

6.  raportul sustenabilității cu vulnerabilitățile 

a. sustenabilitatea trebuie văzută ca o trăsătură a proceselor capabilă de 

a rezolva (depăşi, dezamorsa, ocoli, transforma etc.) vulnerabilităţile; 

b. opinăm că se poate considera că prin sustenabilitate trebuie 

înţeleasă acea trăsătură a procesului care are ca efect dizolvarea 

vulnerabilităţilor structurale ale procesului în cauză443; 

c. de fapt, sustenabilitatea şi vulnerabilitatea444 sunt două categorii 

polare (diametral opuse). 

Din cele câteva caracterizări prin comparaţii conceptuale, prezentate 

mai sus, credem că se poate conchide asupra faptului că operaţionalizarea 

politicilor macroeconomice sustenabile reprezintă singura opţiune raţională, 

viabilă, a momentului în care ne aflăm. Probabil că, în această viziune, 

majoritatea conceptelor care stau la baza raţionamentului economic (şi, ca 

                                                           
441

 Consideraţii mai largi despre timpul economic, ca timp asignat procesului 
economic și dependent de acesta, vezi și în Emil Dinga, Fenomenul inerțial în procesul 
economic, Editura Economică, București, 2001, îndeosebi capitolul 2. 

442
 Considerăm că dezvoltarea paradigmei sustenabilităţii poate porni, cu cei mai 

mari sorţi de izbândă, de la construirea unei gramatici (adică a unei sintaxe) care să 
conţină această posibilitate în înseși regulile ei de bază. 

443
 Faptul că vorbim despre vulnerabilităţi structurale (şi nu conjuncturale, fie ele 

singulare ori ciclice) este esenţial aici, deoarece numai vulnerabilităţile structurale pot 
ameninţa sustenabilitatea. Rezultă, aşadar, că chestiunea sustenabilităţii este, la rândul ei, tot o 
problemă structurală. 

444
 Recent, interesantul gânditor Nassim Nicholas Taleb a introdus un termen care să 

„convoace”, din punct de vedere semantic, tot ceea ce reprezintă negaţia vulnerabilităţii: 
antifragilitatea (vezi Nassim Nicholas Taleb, Antifragil, Editura Curtea Veche, București, 
2014).  
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urmare, a alegerii economice) va trebui să primească accepţii noi, în acord 

cu conţinutul semantic al conceptului de sustenabilitate. Oare profitul este, 

cu adevărat, criteriul raţional al comportamentului economic? Se pare că 

lumea naturală nu a ales acest criteriu, el fiind un elaborat al lumii umane. 

Dacă vom observa că principalii factori de perturbare a echilibrului general 

(natural şi artefactual) sunt omul şi activităţile lui, atunci îndoielile cu privire la 

corectitudinea (legitimitatea, la scară istorică) a alegerii criteriului general de 

raţionament economic cresc în mod substanţial. Conceptul de sustenabilitate, 

care implică în denotatul său ideea de recirculare, de conservare ciclică, pare a 

indica un comportament de un grad superior de raţionalitate, şi anume de 

raţionalitate a duratei, a permanenţei, a repetabilităţii. Poate nu ar fi rău ca 

politicile guvernamentale de ajustare să înglobeze în resorturile lor de 

inhibare/încurajare materializarea sustenabilităţii în orice acţiune sau act 

economic, fie el la nivel micro- sau macroeconomic. 

8.2. RELAȚIA OPTIMALITATE–SUSTENABILITATE–DURABILITATE 

8.2.1. Extremal vs. optimal 

Fie un sistem oarecare real (obiectiv sau subiectiv). Să alegem un 
parametru oarecare, asociat acestui sistem, căruia să-i putem asocia un șir 
finit445 de valori (cantitativ-numerice sau calitative, după caz), așa încât 
acest șir să parcurgă, în mod exhaustiv, toate valorile posibile (presupunem 
că și ele sunt în număr finit) ale parametrului în cauză. De fapt, fiecare 
termen al șirului va reprezenta o valoare posibilă a parametrului nostru. Să 
introducem o relaţie de ordine totală între termenii acestui șir446. În acest 
context, în general, conceptul de extrem (sau extremal) se referă la atingerea 
                                                           

445
 Condiţia ca numărul valorilor să fie finit nu este necesară, din punct de vedere 

logic. Este, totuși, necesar ca mulţimea acestor valori să fie o mulţime numărabilă chiar 
dacă este infinită (o mulţime infinită este numărabilă dacă și numai dacă elementele ei 
componente pot fi puse în legătură bijectivă cu mulţimea numerelor naturale; spunem, în 
acest caz, că mulţimea are cardinalul de putere alef-zero, ℵ0). 

446
 Șirul trebuie să fie ordonat după relaţia de ordine „>”(sau, mai general, de 

relaţia de ordine „la dreapta față de termenul imediat anterior”), iar această relaţie de 
ordine trebuie să fie o relaţie de ordine totală sau relaţie de ordine liniară (adică să verifice 
condiţiile de antisimetrie, tranzitivitate și comensurabilitate/comparabilitate; NB: din 
comensurabilitate rezultă și reflexivitatea). Termenii șirului pot avea sau nu asociate valori 
numerice (de exemplu, valori numerice reale). 
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ultimului termen din acel șir finit și ordonat de termeni. Prin ultim termen 
înţelegem ambele situaţii de parcurgere a șirului ordonat total, deci acest 
ultim termen poate fi fie „cel mai mare termen” (sau termenul situat la 
extrema dreaptă a șirului), dacă șirul este parcurs în direcţia ordonării 
introduse, fie „cel mai mic termen” (sau termenul situat la extrema stângă 
a șirului), dacă șirul este parcurs în direcţia inversă ordonării introduse. 
Starea extremală poate fi, așadar, fie o stare „maximă”, fie o stare 
„minimă”, cu alte cuvinte, starea extremală este genul, în timp ce starea 
maximă, respectiv minimă, reprezintă specii ale genului extremal. Valoarea 
extremală poate fi de ordin local sau de ordin global, în raport cu entitatea 
vizată (sistemul) a atinge acea starea în cauză, dar această diferenţiere 
(local – global) nu are relevanţă în prezenta discuţie.  

Dacă starea extremală reprezintă o dezirabilitate oarecare a subiectului 
în raport cu sistemul avut în vedere, atunci ea este cunoscută, în general, 
sub denumirea de obiectiv, iar expresia formală care o descrie se numește 
funcție-obiectiv447. Întrucât valoarea extremală a funcţiei-obiectiv depinde 
de constrângerile (restricţiile) care se exercită asupra entităţii vizate, 
cunoscute sub denumirea de set de restricții, conceptul de optim va 
reprezenta o relație specificată între funcția-obiectiv și setul de restricții 
asociat acelei funcţii-obiectiv. Unei funcţii-obiectiv i se pot asocia, dar nu 
concomitent, mai multe sisteme de restricţii (rezultând valori optime 
distincte pentru fiecare set de restricţii în parte) sau, invers, unui set de 
restricţii i se pot asocia, dar nu concomitent, mai multe seturi de funcţii-
obiectiv (rezultând, de asemenea, valori optime distincte pentru fiecare 
funcţie-obiectiv în parte).  

Relaţia dintre valoarea extremală și valoarea optimală este următoarea: 
valoarea optimală este valoarea extremală care verifică setul de restricţii 
asociat funcţiei-obiectiv. Așadar, valoarea optimală poate să coincidă sau 
nu cu valoarea extremală, în funcţie de setul de restricţii avut în vedere448. 
De menţionat faptul, foarte important, că, în timp ce valoarea extremală 
poate avea fie o valoare minimă, fie una maximă (deși atât una, cât și 
cealaltă sunt unice), valoarea optimală este unică. Desigur, valoarea 
optimală depinde, cum am sus, de perechea formată de funcţia-obiectiv și 
setul de restricţii asociat, dar, o dată aleasă această pereche, valoarea 
                                                           

447
 Denumirea de funcţie-obiectiv este generalizată din cazul special în care 

obiectivul extremal este descris de o funcţie matematică (algebrică). 
448

 Precizăm că distincţia extremal – optimal nu are nicio legătură cu distincţia 
global – local, adică optimalul nu este un extremal local, respectiv extremalul nu este un 
optimal global.  
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optimală este necesară449. Așadar, unicitatea valorii extremale este o 
unicitate absolută (odată ales șirul de valori, valorile extremale sunt unic 
determinate), valoarea optimală este de unicitate relativă (depinde atât de 
funcţia-obiectiv, cât și de setul de restricţii operaţionalizat). 

Dacă notăm cu 𝑆 un șir ordonat total 𝑆 = {𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠𝑛}, (𝑛 ∈ 𝑁), cu 
𝐹𝑘 o funcţie-obiectiv „𝑘” asociată acelui șir, cu 𝑅𝑗 setul de restricţii „𝑗” 

(𝑛 ∈ 𝑁), asociat funcţiei-obiectiv, cu 𝐸 valoarea extremală a funcţiei-
obiectiv date (𝐸 = {𝐸𝑚, 𝐸𝑀}, unde cu 𝐸𝑚 s-a notat valoarea extremală 
minimă, iar cu 𝐸𝑀 s-a notat valoarea extremală maximă, cu 𝑂 valoarea 
optimală a funcţiei-obiectiv date, cu 𝑓 o funcţie oarecare de optimizare, 
atunci putem scrie următoarele formalizări: 

 𝐸𝑚 = 𝑠1 
 𝐸𝑀 = 𝑠𝑛 
 𝑂𝑘𝑗 = 𝑓(𝐹𝑘, 𝑅𝑗) 

 𝐸𝑚 ≤ 𝑂𝑘𝑗 ≤ 𝐸𝑀 
 

 

Figura 53. Relaţia generală extremal–optimal. 

                                                           
449

 Aici, conceptul de necesitate este cel din logică, adică ceva este necesar dacă 
este imposibil să nu rezulte din premise, în cazul în care inferenţa utilizată este validă. 
Desigur, necesitatea logică a existenţei valorii optimale include și cazul, posibil, al 
inexistenţei unei valori optimale. 
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8.2.2. Predicatele de suficienţă ale optimalităţii 

Optimalitatea trebuie considerată ca fiind o proprietate450, fie a unui 

sistem, fie a unui fenomen451. Dar această proprietate trebuie descrisă în 
modul cel mai parcimonios cu putinţă din punct de vedere logic (briciul lui 

Ockham). Așadar, vom încerca să identificăm predicatele de suficienţă care, 

odată verificate simultan, conferă proprietatea de optimalitate. 

În primul rând, considerăm că trebuie să fie verificat predicatul de 

extremalitate (sau de extermizare). Așadar, ceva (un sistem sau un fenomen) 
este optimal dacă atinge un parametru extrem (fie maxim, fie minim), cu 

condiţia ca acel parametru să fie definitoriu pentru sistemul sau fenomenul 

în cauză. 

În al doilea rând, considerăm că trebuie să fie verificat predicatul de 

localitate. Așadar, ceva (un sistem sau un fenomen) este optimal dacă 
atingerea extremalităţii are caracter local. Caracterul local este, de regulă, 

verificat de existenţa unui sistem de constrângeri452 în cadrul căruia se 

produce extremizarea. Cu alte cuvinte, este lipsit de sens să se vorbească 

despre optimalitate nelocală (sau despre optimalitate globală). Orice optim 

este, prin definiţie, local, adică este închis din punct de vedere al sistemului 

de restricţii considerat.  
În al treilea rând, considerăm că trebuie verificat predicatul de 

punctualitate. Așadar, ceva (un sistem sau un fenomen) este optimal dacă 
atingerea extremalităţii are caracter punctual. Caracterul punctual se 

referă la faptul că valoarea extremală a parametrului definitoriu, menţionat 

anterior, este un număr real fixat. Nu este admisibil ca, în interiorul unui 
orizont de timp acceptabil, această valoare să se modifice. Cumva, în cazul 

optimalităţii, trebuie să vorbim despre staţionaritatea valorii extremale 

(vezi figura 53 anterioară). 

Pe baza celor patru predicate de suficienţă identificate mai sus, putem, 

acum, defini optimalitatea. Un sistem sau un fenomen este optimal dacă 

atinge și menține, pe perioada unui interval temporal prestabilit (la limită, 
în mod perpetuu), o valoare extremală locală, la un nivel punctual fixat. 
                                                           

450
 După cum se știe, există doar trei categorii de entităţi distincte: a) lucruri;  

b) proprietăți; c) relații, fie între lucruri, fie între proprietăţi, fie între lucruri și proprietăţi. 
451

 Prin proces înţelegem evoluţia unui fenomen, deci nu este nevoie, din punct de 
vedere logic, să tratăm procesul ca pe ceva distinct. 

452
 Din punct de vedere formal, sistemul de constrângeri apare, de regulă, sub 

forma unui sistem de restricţii cantitative (matematice). 
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8.2.3. Predicatele de suficienţă ale sustenabilităţii 

Sustenabilitatea, la rândul său, trebuie considerată tot o proprietate 
(a unui sistem sau a unui fenomen), iar predicatele de suficienţă considerăm 
că sunt următoarele: 

În primul rând, trebuie verificat un predicat de dublă stabilitate. Așa 
cum s-a arătat mai sus, dubla stabilitate se referă la: a) valoarea (inclusiv 
numerică, acolo unde este posibil) parametrului trebuie să se „miște” exclusiv 
într-un interval prestabilit (pre-acceptat); b) valoarea parametrului trebuie 
menţinută exclusiv pe orizontul de timp prestabilit (pre-acceptat)453.  

În al doilea rând, sustenabilitatea nu mai trebuie să verifice un predicat 
de extremalitate. Am putea spune că un al doilea predicat de suficienţă 
pentru sustenabilitate este cel al acceptabilității performative. Prin accep-
tabilitate performativă se înţelege capacitatea sistemului sau fenomenului 
în cauză de a conferi parametrului (eventual cantitativ) definitoriu o 
valoare (eventual numerică) acceptabilă și nu neapărat extremală454. 

În al treilea rând, sustenabilitatea ar trebui să verifice un predicat de 
ne-localitate. Ar putea exista tentaţia ca negarea predicatului de localitate 
(specific situaţiilor de optimalitate) să ne conducă la conceptul de globalitate. 
Totuși, în opinia noastră, un criteriu de globalitate nu este testabil (sau, în 
orice caz, necesită precauţii de testare extrem de sofisticate). Pe de altă 
parte, conceptul de ne-localitate ne permite să asociem acest predicat cu 
ideea (generală în mecanica cuantică, dar și, în opinia noastră, în domeniul 
social în general) de entanglare455. Așadar, ne-localitatea nu convoacă 
neapărat globalul, ci, mai degrabă, convoacă non-izolatul456.  

                                                           
453

 De menţionat că, spre deosebire de cazul optimalităţii, orizontul de timp nu mai 
trebuie să fie indefinit (eventual bazat pe infinitul matematic). Putem avea orizonturi de 
timp specifice pentru sisteme sau fenomene specifice supuse analizei de sustenabilitate. 

454
 Desigur, valoarea acceptabilă a parametrului definitoriu nu exclude valoarea 

extremală, dar aceasta din urmă nu mai este singura valoare acceptabilă, ci devine una dintre 
valorile acceptabile. Cu alte cuvinte, dacă mulţimea valorilor acceptabile pentru parametrul 
definitoriu al sistemului sau fenomenului în cauză era formată, pentru cazul optimalităţii, dintr-
un singur element – elementul care semnifica valoarea extremală –, în cazul sustenabilităţii 
această mulţime poate conţine mai multe elemente, între care, desigur, și valoarea extremală. 
S-ar mai putea spune, așadar, că optimalitatea este, din această perspectivă, un caz particular 
al sustenabilităţii sau, în alţi termeni, o specie a genului numit sustenabilitate. 

455
 Prin entanglare (entanglement, în limba engleză) se înţelege, în general, o asociere 

necesară, relativ complicată între sisteme sau fenomene, asociere care poate fi de tip cauzal, 
structural sau funcţional. Caracterul complicat rezidă în dificultatea de a descrie în mod clar 
această asociere. 

456
 Ar putea rezulta, de aici, și o anume imposibilitate, de tip necesar, a izolării 

sistemelor și fenomenelor în domeniul social (deci, implicit, în domeniul economic). 
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În al patrulea rând, sustenabilitatea ar trebui să verifice un predicat 
de non-punctualitate. Non-punctualitatea reclamă ca un sistem sau fenomen 
sustenabil să-și menţină această calitate nu neapărat într-un punct, ci pe o 
plajă de valori (de regulă un interval, adică un spaţiu uni-dimensional). Având 
în vedere și timpul, se poate accepta că sustenabilitatea se „mișcă” într-un 
„tunel” bi-dimensional în care o dimensiune este reprezentată de intervalul 
de variaţie numerică a parametrului definitoriu al sistemului sau fenomenului, 
iar cealaltă dimensiune este timpul (care reprezintă tot un spaţiu uni-
dimensional). Figura 54 încearcă să vizualizeze acest predicat de suficienţă. 

 

 

Figura 54. Non-punctualitatea. 

8.3. SUSTENABILITATE VS. DURABILITATE 

8.3.1. Durabilitatea 

Conceptul de dezvoltare (creştere457) economică durabilă a apărut ca 
urmare a constatării reducerii ireversibile a potenţialului de resurse 
                                                           

457
 Pentru nevoile studiului de faţă, nu este necesară o distincţie prea netă între 

conceptul de dezvoltare (economică) şi creştere (economică), deşi este evident faptul că, 
într-un demers mai analitic, această distincţie trebuie pusă în evidenţă. Preferăm, pentru 
moment, să subsumăm cele două concepte conceptului mai general de evoluţie, deci am 
putea vorbi despre evoluţie durabilă. 
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economice, de orice fel, ca rezultat al activităţii umane. Această observaţie 
fundamentală a fost coroborată de apariţia problemelor globale (mai exact 
spus, de globalizarea activităţilor economice), ceea ce a condus la necesitatea 
unei abordări pe termen lung sau pe termen foarte lung (mai general, 
perpetuu) a modului, gradului, ritmului şi structurii în care sunt create, 
consumate şi recirculate resursele economice de orice fel. Toate aceste 
caracteristici cantitative şi calitative au fost subsumate conceptului de 
creştere (dezvoltare) durabilă. Acest concept conţine următoarele „ingrediente” 
semantice (atât de natura denotaţiilor, cât şi de natura conotaţiilor): 

− este un concept global458 (nelocal): dezvoltarea durabilă nu are 
sens decât pentru ansamblul sistemului economic (nici măcar sistemul 
economic naţional nu mai poate fi graniţa acestui concept, deoarece, 
în condiţiile creşterii deschiderii economiilor naţionale şi, mai ales, 
în condiţiile integrărilor economice regionale, sistemul naţional 
devine un simplu element în reţeaua mondială de activităţi)459; 

− deşi nu referă staţionaritatea procesului (sau sistemului) economic 
în cauză (vezi figura 52), subordonează totuşi orice criteriu de 
optimizare economică criteriului de asigurare a continuităţii şi 
permanenţei460 procesului (activităţii sistemului) economic analizat; 

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

                                                           
458

 Aici renunţăm, oarecum, să mai facem distincţia casantă (crisp, în limba engleză) 
între global și non-local. 

459
 Să observăm, aici, o legătură conceptuală interesantă care se poate face între 

conceptul de dezvoltare durabilă şi conceptul de entropie. Pentru a avea o dezvoltare 
durabilă, este necesară asigurarea unui consum permanent de entropie joasă din mediul 
procesului (sau sistemului) economic în cauză, aşa încât acceleraţia indusă pentru creşterea 
entropiei din mediu să nu pericliteze „extragerea” viitoare de asemenea entropie joasă. 
Din punct de vedere al teoriei sistemelor (sau al analizelor econometrice), este vorba 
despre asigurarea staţionarităţii procesului (sau sistemului) economic respectiv 

460
 Prin continuitatea unui proces economic înţelegem caracteristica acestuia de a 

se desfăşura fără întreruperi (întreruperi în sens economic, având în vedere faptul că, în 
general, se acceptă procesul economic ca proces discret), iar prin permanenţa unui proces 
economic înţelegem caracteristica acestuia de a se desfăşura în absenţa riscului opririi lui 
(întreruperea nu reprezintă o oprire, ci o suspendare temporară a activităţii, în timp ce 
oprirea reprezintă desfiinţarea procesului în cauză). 
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− conceptele de dezvoltare (creştere) durabilă trimit, în mod inevitabil, 
la conotaţii etice privind procesul economic. Prezervarea inter-
generaţională a potenţialului economic al planetei este, concomitent, 
rezultatul unei reflecţii de natură economică şi a uneia de natură 
etică. În context, acest concept permite ca finalitatea activităţii 
economice să transceandă raţionalitatea economică şi să intre într-
o raţionalitate etico-economică; 

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

Pe baza celor de mai sus (deşi vom nuanţa, mai jos, unele aspecte 
terminologice), putem încerca formularea unei definiţii operaţionale a 
conceptului de dezvoltare (creştere) durabilă. Vom spune, aşadar, că prin 
dezvoltare (creştere) durabilă înțelegem acea raționalitate etico-economică 
ce asigură prezervarea condițiilor existențiale ale societății omeneşti, pe un 
orizont de timp nedefinit, la nivelul întregului spațiu natural şi social accesibil 
sau posibil de accesat în viitor. Aşadar, bazele raţionalităţii dezvoltării 
(creşterii) durabile nu constau numai în aspectul economic, ci se extind şi la 
aspectul moral (etic). Aceasta înseamnă că dezvoltarea (creşterea) durabilă 
reprezintă un concept care transcende pozitivismul îngust, reclamând con-
siderente normative (chiar metafizice, la limită). În acest sens, dezvoltarea 
(creşterea) durabilă este (va fi) un rezultat cultural, mai degrabă, decât 
unul pur tehnic sau de optimizare operaţională. 

8.3.2. Distincţia durabil–sustenabil 

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

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

În al doilea rând, conceptul de durabil trimite la semnificaţia 
persistenţei în timp, prin sine însăşi, a unei structuri sau entităţi care a fost 
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întemeiată, într-un fel sau altul, în mediul natural sau economico-social, în 
timp ce conceptul de sustenabil trimite, mai degrabă, la semnificaţia 
posibilităţii de a menţine, în mod activ461, acea entitate sau structură, în 
timp. De exemplu, o piatră este durabilă (în ipoteza în care nu face obiectul 
unei intervenţii din partea agentului acţional), în timp ce o instituţie publică 
este sustenabilă. Apare, aşadar, posibilitatea efectuării unei distincţii 
semantice între cele două concepte, sub aspectul legăturii lor cu agentul 
acţional. Opinăm, în context, că expresiile „dezvoltare durabilă” sau 
„creştere durabilă” sunt expresii cvasi-corecte, deoarece atât dezvoltarea, 
cât şi creşterea sunt procese asociate în mod necesar instituţiilor sociale (în 
sensul lor cel mai general), deci suportă impactul generat de agentul 
acţional non-natural462. În acest context, dezvoltarea sau creşterea nu pot 
fi, riguros vorbind, decât sustenabile şi nu durabile.  

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

În al patrulea rând, în timp ce durabilitatea denotă doar despre 
staţionaritate, sustenabilitatea poate denota şi despre creştere sau 
descreştere463. Cu alte cuvinte, putem avea o „dezvoltare sustenabilă” ori o 

                                                           
461

 Aici, în sensul de mod intervenționist, din partea agentului acţional, fie acesta 
individ, grup, societate ca întreg sau divinitate, la rigoare. 

462
 Se pot pune, fără îndoială, aici, cel puţin două întrebări: 1) dacă mediul natural este, 

prin el însuşi, durabil sau sustenabil; 2) dacă mediul natural „devine” mediu economic (şi 
anume, în ce măsură sau cu ce grad de definitivitate) prin atragerea lui în procese economice. 
La prima întrebare considerăm că se poate răspunde asertând faptul că, atâta timp cât mediul 
natural nu face obiectul (direct sau indirect) al „interesului” economic (adică nu este atras în 
procesul sau circuitul economic), el trebuie considerat ca fiind durabil. La cea de-a doua 
întrebare, considerăm că răspunsul a fost dat chiar prin răspunsul la prima întrebare. Evident 
că, în cazul în care mediul natural devine mediu economic, după părerea noastră, nu se mai 
poate vorbi despre el în termeni de durabilitate, ci în termeni de sustenabilitate 

463
 Există din ce în ce mai numeroşi analişti care reclamă descreşterea economică, 

în scopul realizării unui benchmark care să asigure o dezvoltare sustenabilă pentru viitor. 
În acest sens, „cursa” creşterii economice poate fi o capcană la nivel planetar şi pe termen 
lung (deşi, chiar şi la niveluri locale, se pare că rate prea mari ale creşterii creează efecte 
adverse insurmontabile dacă nu se acceptă și descreşteri economice – vezi exemplul 
Chinei). 
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„dezvoltare nesustenabilă”, sau o „creştere sustenabilă” ori o „creştere 
nesustenabilă”, după cum putem avea şi o „descreştere sustenabilă” ori  
o „descreştere nesustenabilă”464 etc. Concluzia imediată este aceea că 
expresiile „dezvoltare durabilă” sau „creştere durabilă” reprezintă, din punctul 
de vedere al analizei logice, pur şi simplu contradicţii în termeni. 

Pe baza celor de mai sus, în opinia noastră, nu putem vorbi despre 

„dezvoltare durabilă” sau despre „creştere durabilă” decât metaforic sau 

prin abuz de limbaj. Riguros este să se vorbească despre „dezvoltare 

sustenabilă” sau despre „creştere sustenabilă”. 

8.4. SUSTENABILITATEA ECONOMICĂ 

8.4.1. Predicatele de suficienţă ale economicului 

În ceea ce privește definiţia economicului, există un baroc al acestor 

definiţii. Facem o scurtă revistă a lor. 

− definiții universale: alocarea optimă a obiectelor rare cu utilizări 

alternative 

 denotat: subiecţi (fie non-culturali, fie culturali) care au facultatea 

de a alege (fie în mod conștient, fie în mod instinctiv) 

 fundament logic: conceptul de cost al oportunităţii (al șansei) – 

avantajul maxim la care se renunţă atunci când se face o alegere: 

competiție a resurselor 

 vulnerabilitate: orice decizie (inclusiv de natură afectivă – vezi 

„contribuţiile” lui Gary Becker –, sportivă, politică, estetică etc.) 

poate fi considerată de natură economică 

 NB: definiţia nu se referă la conceptul de „economic”, ci la cel de 

„economicos”, ca reflex al principiului minimei acţiuni (principiul lui 

Maupertuis) 

Figura 55 exprimă sinoptic acest tip de definiţii, bazate pe costul de 

oportunitate ca criteriu de alegere optimă. 

                                                           
464

 Economiştii vorbesc, de exemplu, despre dezinflaţie, care reprezintă o descreştere 

a inflaţiei (sau o… deflaţie a inflaţiei) şi care poate fi, în funcţie de rata de descreştere (dar şi 

de alţi factori), sustenabilă sau nu. În mod similar, s-ar putea vorbi despre sustenabilitatea 

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

a deficitului de cont curent. 
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Figura 55. Alegerea economică bazată pe minimizarea costului de oportunitate. 

− definiții generale: satisfacerea nevoilor individuale care condiţionează 

existenţa biologică 

 denotat: subiecţi individuali condiţionaţi (fie non-cultural, fie cultural) 
de supravieţuire biologică (componenta primitivă a piramidei nevoilor 
a lui Maslow) 

 fundament logic: instinctul de supravieţuire: competiție a subiecților 

 vulnerabilitate: orice subiect (inclusiv unul non-cultural) este prezumat 
a fi subiect acţional, deoarece este condiţionat de supravieţuire 

 NB: se elimină aspecte ale nevoilor de supravieţure condiţionate social 
(ex.: cheltuielile bugetare nu ar reprezenta o activitate economică) 

În opinia noastră, economicul, ca specie de sisteme sau fenomen din 
domeniul socialului, apare doar dacă sistemul sau fenomenul în cauză 
verifică, în mod cumulativ, cele patru predicate de suficienţă465 menţionate 
la pct. 2.3.1.: 

O critică succintă a definiţiilor ortodoxe ale economicului este, credem, 
utilă. 

 câteva implicaţii ale conceptului de economic 
                                                           

465
 Așadar, nu achiesăm la definiţia standard dată economicului (mai precis, disciplinei 

economice sau, încă, demersului de cunoaștere și acţiune economică), sub influenţa lui 
Lionel Robbins: economicul înseamnă distribuirea resurselor rare cu utilizări alternative, 
pentru scopuri prestabilite. Acceptarea acestei definiţii ar face ca orice alegere, din orice 
domeniu (de exemplu, din domeniul politic sau din cel moral), să poată fi de ordin 
economic, ceea ce ar dizolva economicul într-o procedură de alegere raţională. 
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− subiectul economic nu poate fi decât un subiect cultural (omul sau 
societatea umană) 

− reprezentarea în materie economică este, preponderent, o 
reprezentare categorică, adică necondiţionată (nu implică prezenţa 
entităţii reprezentate) 

 reprezentarea, în general, admite și prezenţa entităţii reprezentate 
(atunci avem o reprezentare ipotetică, deci condiţionată, echivalentă 
cu o re-percepţie) 

 o accepţiune eronată/îngustă a termenului de economic: 
− conţinut: ceva este economic dacă minimizează ceva (un efect, un 

efort sau raportul dintre ele) 
− versiuni ale accepţiunii: economisire (sau, și mai confuz, economie) 

cu semnificaţia de prezervare/conservare a puterii de cumpărare; 
economicitate, cu semnificaţia de minimizare a efortului 

− cauza erorii: se confundă termenul de economic cu un derivat al 
acestuia, generat de practică, și anume cu termenul de economicos, 
cu semnificaţia de ne-costisitor 

8.4.2. Predicatele de suficienţă ale sustenabilităţii economice 

Un obiect economic (sistem sau fenomen), astfel cum a fost definit 
mai sus, va trebui să îndeplinească un set de condiţii, mai exact va trebui să 
verifice, simultan, un set de predicate de suficienţă pentru a fi „declarat” 
sustenabil. Așadar, din punct de vedere metodologic, va trebuie să combinăm 
predicatele de suficienţă ale sustenabilităţii, în general, cu predicatele de 
suficienţă ale economicului.  

Să reluăm rezultatele anterioare. 
a. un obiect (sistem sau fenomen) este sustenabil dacă verifică, în mod 

conjunctiv, următoarele predicate de suficienţă: 
a.1. dubla stabilitate 
a.2. acceptabilitatea performativă 
a.3. non-localitatea 
a.4. non-punctualitatea 
b. un obiect (sistem sau fenomen) este economic dacă verifică, în mod 

conjunctiv, următoarele predicate de suficienţă: 
b.1. ontologicul 
b.2. alegerea 
b.3. scopul 
b.4. schimbul entropic 
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Așadar, în principiu, un obiect (sistem sau fenomen) trebuie să verifice, 
în mod conjunctiv, cele opt predicate de suficienţă pentru a se constitui 
într-un obiect economic sustenabil. 

8.4.3. Aspecte formale ale sustenabilităţii economice 

Sustenabilitatea economică evocă, în primul rând, ideea de replicare, 
de fapt, de auto-replicare. Dacă această auto-replicare ar fi și auto-similară, 
atunci am ajunge la conceptul de fractal, dar nu este nevoie să punem condiţia 
auto-similarităţii. De altfel, din condiţia (predicatul de suficienţă) de non-
punctualitate rezultă imediat că auto-similaritatea replicării este interzisă. 
Așadar, sustenabilitatea nu are nimic de-a face (cel puţin din punct de 
vedere logic) cu fractalitatea. Rezultă, de fapt, că principala caracteristică a 
sustenabilităţii este auto-replicarea. Se pune problema: ce fel de auto-
replicare: dimensională, structurală, funcţională? Dorim să facem câteva 
consideraţii în acest sens: 

a. auto-replicarea nu poate fi dimensională, deoarece, în acest caz, ar 
trebui să acceptăm un predicat de suficienţă de tipul punctualităţii, 
care ne duce la conceptul de staţionaritate. Cel mult, s-ar putea accepta 
ca auto-replicarea să fie de tipul stabilităţii, adică să se producă în 
interiorul unui interval numeric acceptabil (pre-stabilit) pentru variaţia 
parametrului definitoriu al sistemului sau fenomenului în cauză; 

b. auto-replicarea de tipul structural este cu mult mai interesantă. 
Și aceasta din două motive: 1) conservarea structurii sistemului  
sau fenomenului în cauză îi asigură acestuia conservarea calităţii 
(adică sistemul sau fenomenul rămâne identic cu sine însuși466); 
2) conservarea structurii este condiţie necesară pentru conservarea 
funcţiilor sistemului sau fenomenului în cauză467; 

c. auto-replicarea funcțională a fost deja tratată la lit. b) anterioară. 
Așadar, din punct de vedere formal, este suficient ca un sistem sau 

fenomen economic să aibă capacitatea de a-și replica structura (desigur, 
nu în mod punctual neapărat, așa cum s-a arătat mai sus) pentru ca 
sustenabilitatea sa să fie asigurată (sau, cel puţin, prezumată).  
                                                           

466
 Identitatea, la rândul său, nu presupune neapărat punctualitatea, ci acceptă o 

marjă de variaţie în interiorul căreia o imagine anterioară a sistemului sau fenomenului se 
poate suprapune într-o măsură suficientă pe o imagine păstrată într-o memorie oarecare. 

467
 Acesta este un punct de vedere strict darwinist (relaţia de cauzalitate de la 

organ, sau de la mutaţie genetică, la funcţie). Există, după cum se știe, și opinii de tip 
lamarkist: „funcţia creează organul”, care trimit la ideea inversării relaţiei de cauzalitate 
dintre structură (organ) și funcţie. 
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Să considerăm un sistem economic generic, 𝑆𝑖, la momentul 𝑖. Să 
presupunem că sistemul în cauză conţine 𝑛 (𝑛 este număr natural) componente 

structurale: 𝑐1, 𝑐2, …, 𝑐𝑛, adică 𝑆𝑖 = (𝑐1
𝑖 , 𝑐2

𝑖 , … , 𝑐𝑛
𝑖 ). Să admitem că marjele 

de variaţie pentru elementele structurale ale sistemului, între momentul 𝑖 

și momentul 𝑗 (𝑗 > 𝑖), sunt, respectiv: 𝛼𝑘
𝑖,𝑗
= |𝑐𝑘

𝑗
− 𝑐𝑘

𝑖 |, pentru 𝑘 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅. 
Atunci sistemul 𝑆 este sustenabil între momentul 𝑖 și momentul 𝑗 dacă și 
numai dacă la momentul 𝑗 el va avea următoarea structură: 𝑆𝑗 =

(𝑐1
𝑗
, 𝑐2
𝑗
, … , 𝑐𝑛

𝑗
), cu condiţia ca 𝑐𝑘

𝑗
= 𝑐𝑘

𝑖 + 𝛼𝑘
𝑖,𝑗

. Din punct de vedere logic, 
condiţia aceasta este destinată să conserve funcţiile sistemului sau 
fenomenului economic în cauză. Așadar, în limbaj verbal, un sistem sau 
fenomen economic trebuie considerat a fi sustenabil (sau capabil de 
sustenabilitate) dacă și numai dacă variaţia structurii sale, pe orizontul de 
timp avut în vedere, nu compromite funcţiile pe care sistemul sau fenomenul 
în cauză este de așteptat să le realizeze. În figura 56 se vizualizează variaţia 
componentelor structurale generice ale unui sistem sau fenomen economic, 
în așa fel încât să se asigure sustenabilitatea acestuia. 

 

 

Figura 56. Variaţia structurii în condiţiile asigurării sustenabilităţii. 

Această condiţie, de tip structural, trebuie dublată, în opinia noastră, 
de o condiţie de tip material. Mai exact, dorim să punem o condiţie de tip 
input-output care să asigure sustenabilitatea economică. Raţionamentul 
poate fi construit în felul următor:  

− conform predicatelor de suficienţă ale economicului, prezentate 
mai sus, un sistem sau un fenomen este de tip economic dacă 
implică schimbul entropic dintre om și natură; 

− schimbul entropic se referă la toate cele trei categorii posibile de 
fluxuri inter-sisteme: a) fluxuri substanţiale; b) fluxuri energetice;  
c) fluxuri informaţionale; 
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− se poate arăta că fluxurile substanţiale sunt fundamentale în 
schimbul entropic468, în timp ce fluxurile energetice, respectiv 
informaţionale, sunt derivate (sau secundare); 

− schimbul entropic implică, în esenţă, o relaţie între input-ul dinspre 
natură spre sistemul economic, și output-ul dinspre sistemul economic 
spre natură (sau spre alt sistem economic sau spre același sistem 
economic în alt moment de timp). 

În acest context, un sistem sau un fenomen economic trebuie considerat 
sustenabil dacă asigură (inclusiv prin condiţia structurală menţionată 
anterior) replicarea, în output, a input-ului substanţial primit. Regăsirea 
input-ului substanţial în output se poate face în același ciclu de funcţionare 
a sistemului economic în cauză (cazul mono-ciclu figura 57) sau după mai 
multe asemenea cicluri de funcţionare (cazul multi-ciclu – figura 58). 

 

 

Figura 57. Sustenabilitatea prin replicarea  
mono-ciclu a input-ului substanţial. 

Nota bene: Desigur, trebuie discutat, aici, şi aspectul cantitativ al 
problemei: în ce grad output-ul de aceeaşi natură din proces asigură input-ul în 
ciclul următor al procesului. Deşi această chestiune este importantă pentru 
asigurarea sustenabilităţii resursei economice analizate, ea este totuşi o 
chestiune de grad, şi nu una calitativă: din punct de vedere calitativ este 
necesar, deşi nu suficient, ca în structura output-ului să se regăsească şi 
resursa economică respectivă. Latura cantitativă va fi discutată imediat. 

Aşa cum se observă din figura 57 de mai sus, după un prim input, 
resursa economică „urmărită” de analist nu mai apare explicit în output-
urile şi input-urile succesive, până la închiderea circuitului economic. 
Acest aspect nu este necesar, fiind posibil, desigur, ca resursa economică 
                                                           

468
 Arătând, de exemplu, echivalenţa dintre masă (care referă substanţa) și energie, 

echivalenţă stabilită încă de teoria restrânsă a relativităţii a lui Einstein (𝐸 = 𝑚𝑐2, unde 𝐸 
este energia, 𝑚 este masa, iar 𝑐 este un coeficient de proporţionalitate – în acest caz 
viteza luminii în vid). 
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în cauză să apară în mod explicit în analiză, noi însă am considerat aici 
cazul cel mai general. De fapt, mult mai probabil este ca, în practică, o 
anumită resursă economică, după o primă constituire ca input într-un 
proces economic, să-şi schimbe forma de manifestare în toate procesele 
intermediare şi să reapară sub forma naturală sub care a intrat în 
procesul iniţial abia cu un pas înainte de închiderea circuitului economic. 
Acesta este motivul esenţial pentru care am preferat ca resursa 
economică analizată în speţă să nu mai apară explicit în fazele 
intermediare ale circuitului economic în cauză. 

 

 

Figura 58. Sustenabilitatea prin replicarea  
multi-ciclu a input-ului substanţial. 

8.5. SUSTENABILITATE ȘI ECONOMIE DE PIAȚĂ FUNCȚIONALĂ 

8.5.1. Economie și spectru politic 

Orice partid politic (existent sau posibil) trebuie să accepte ideea că 

sursa bunăstării societății (şi, deci, şi sursa şanselor sale electorale) este 
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economia de piață funcțională, adică acel mod de organizare şi funcţionare 

a economiei care asigură iniţiativa privată (ca urmare a dominanţei proprietăţii 

private), competiţia liberă şi protejată normativ şi alegerea bazată pe 
raţionalitatea economică. 

Aşadar, există un nucleu dur, transpartinic şi transideologic care 
constituie ceea ce uneşte toate partidele politice (existente sau posibile): 
construirea economiei de piaţă funcţionale, într-o modalitate sustenabilă. 
Acest nucleu dur ar putea fi denumit baza economică a societății şi ea este 
inerentă oricărei proiecţii de raţionalitate. 

Dincolo de baza economică a societăţii se constituie „culorile” 
politice aferente fiecărui partid în parte: spre stânga se accentuează 
aspectul social al proiecţiei de raţionalitate, spre dreapta se accentuează 
aspectul individual al acestei proiecţii; spre stânga se edifică fanionul 
dreptății sociale, spre dreapta se edifică cel al meritocrației. Dacă în ştiinţă 
elementul fundamental care asigură succesul este radicalitatea ipotezelor 
acceptate, în practică (în politică) elementul fundamental care asigură 
succesul este mix-ul de instrumente, „îndulcirea” ipotezelor extreme 
(radicale), „calea de mijloc” ca să folosim o expresie civilă uzuală. De aceea, 
orice partid politic (şi prin extensie, orice structură socială care aspiră să fie 
o „voce” în concertul construcţiei sociale) trebuie să-şi definească „calea” 
pe care o propune ca instrument instituţional în materie. Figura 59 sugerează 
relaţia dintre perechea justiţie socială – dreptate socială și eșichierul politic 
standard. 

 

 

Figura 59. „Harta” justiţiei sociale și a dreptăţii sociale. 
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8.5.2. Ce este eficienţa socială a economiei de piaţă funcţionale (EPF) 

Prin eficienţa socială a EPF se înţelege ansamblul efectelor economice 
(de orice fel, dar, de regulă, exprimabile monetar) care se repercutează asupra 
indivizilor sau categoriilor omogene de indivizi, participanţi sau nu la obţinerea 
„avuţiei economice” disponibile (curente şi istorice). 

Prin urmare, eficienţa socială a EPF poate avea următoarele determinaţii 
principale: 

− determinația participativă (criteriul pur economic): partea din avuţia 
economică disponibilă care se cuvine indivizilor sau categoriilor 
omogene de indivizi, pe baza măsurării nemijlocite a contribuţiei la 
obţinerea avuţiei economice disponibile 

− determinația naturală (criteriul pur social): partea din avuţia economică 
disponibilă care se cuvine indivizilor sau categoriilor omogene de 
indivizi, pe baza calităţii intrinseci de persoane umane protejate de 
stat prin condiţiile implicite ale contractului social 

Prin considerarea exclusivă a determinaţiei participative (sau contributive) 
se obţine comportamentul social meritocratic, propriu atitudinilor politice 
(care caracterizează inclusiv structurile civile nepartidice) care cuprind 
centrul, centrul-dreapta şi extrema dreaptă a spectrului axiologic. Prin 
considerarea exclusivă a determinaţiei naturale (sau a-economice) se 
obţine comportamentul social pancratic, propriu atitudinilor politice (care 
caracterizează inclusiv structurile civile nepartidice) care cuprind centrul, 
centrul-stânga şi extrema stângă. 

Cea mai importantă problemă care se pune în legătură cu eficienţa 
socială a EPF nu este cea a alegerii criteriului distribuţional al avuţiei 
economice disponibile (pur economic, pur social sau a unuia intermediar), 
ci cea a sustenabilității (mai exact spus, a auto-sustenabilității) funcţionării 
acestui criteriu. Cu alte cuvinte, se pune întrebarea: care anume criteriu 
(sau combinaţie de criterii) asigură cea mai adecvată distribuţie a avuţiei 
economice disponibile aşa încât această avuţie cel puţin să se reproducă 
(să se conserve din punct de vedere dinamic) dacă nu să şi crească. Sau, 
încă, cum se poate ca distribuţia avuţiei economice disponibile create de 
EPF să aibă ca efect cel puţin menţinerea dacă nu şi creşterea potenţialului 
EPF de a reproduce sau de a spori această avuţie. 

Se observă că apar două elemente esenţiale în ecuaţia întrebării de mai 
sus: 1) sursa avuţiei economice disponibile – EPF; 2) procedura instituţională de 
distribuţie (consum) a avuţiei economice disponibile. 

Acum este oarecum evidentă, pe baza celor de mai sus, o definiție 
generală a eficienței sociale a EPF: acel mod de distribuție a avuției economice 
disponibile (curente plus istorice) care să asigure cel puțin reproductibilitatea 



281 

potențialului EPF, atât din punct de vedere strict operațional, cât şi din punct 
de vedere axiologic. Asigurarea reproductibilităţii EPF din punct de vedere 
strict operaţional se obţine prin verificarea criteriului pur economic al 
distribuţiei avuţiei economice disponibile, iar asigurarea reproductibilităţii EPF 
din punct de vedere axiologic se obţine prin verificarea criteriului pur social 
al distribuţiei avuţiei economice disponibile.  

Să observăm câteva elemente ale definiţiei menţionate: 
a) se reţine cunoscuta problemă a trade-off-ului dintre echitate şi 

eficienţă în materia distribuţiei avuţiei economice disponibile: 
echitatea este verificată complet de criteriul pur economic  (al 
meritocraţiei) – în sensul că echitatea este inegalitatea de 
participare la distribuţia avuţiei, inegalitate generată exclusiv de 
inegalitatea de merit, în timp ce eficienţa reprezintă un element 
care este verificat simultan de criteriul economic şi de cel social; 

b) introducerea criteriului social al distribuţiei avuţiei economice 
disponibile este independentă de aspectul de eficienţă, aşa cum 
este el definit de teoria economică standard; acest criteriu este 
bazat exclusiv pe considerente care ţin de dreptul natural şi de 
contractul social generic dintre stat şi societate. 

Se poate, deci, admite faptul că instituţia (conceptul) eficienţei 
sociale a EPF acceptă o derogare de la principiile meritocraţiei (aplicarea 
exclusivă a criteriului pur economic în distribuţia avuţiei economice disponibile) 
în scopul asigurării suportului axiologic (social, popular) al perpetuării 
organizării societăţii pe baza paradigmei EPF. Cu toate acestea, aşa cum 
vom vedea în paragraful următor, există limite de natură funcţională (şi, 
deci, de natură structurală) în ceea ce priveşte criteriul pur social de 
distribuţie a avuţiei economice disponibile, limite care trebuie respectate în 
vederea asigurării autosustenabilităţii EPF. 

8.5.3. Cum se poate realiza eficienţa socială a EPF 

Verificarea simultană a celor două criterii menţionate la paragraful 
anterior considerăm că se poate face numai prin instituționalizarea justiției 
sociale, deci numai prin plasarea atitudinii politice (atât a partidelor politice, 
cât şi a structurilor civile nepartidice) pe zona de centru a valorilor sociale. 

Pentru a argumenta afirmaţia de mai sus, să definim câteva concepte 
fundamentale care să asigure continuarea discuţiei. 

Prin eficiență economică înţelegem realizarea unei situaţii economice 
în care efectul consumării unor resurse economice (de orice fel) depăşeşte 
(în expresie monetară) costul resurselor consumate. 
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Prin echitate economică înţelegem acel mod de distribuţie a efectelor 
economice (avuţia economică disponibilă) care respectă, ca structură, structura 
contributivă a subiecţilor economici participanţi la obţinerea efectului 
economic (criteriul meritocratic)469. 

Prin dreptate socială înţelegem acel mod de distribuţie a avuţiei 
economice disponibile care asigură tuturor subiecţilor sociali (persoane sau 
categorii omogene de persoane), indiferent de contribuţia adusă la obţinerea 
avuţiei economice disponibile, verificarea condiţiilor esenţiale ale existenţei 
umane (definite în afara paradigmei economice)470. În acest caz, criteriul 
distribuţional este a-economic. Cazul tipic al dreptăţii sociale se referă la 
asigurarea nivelului minim de venit aferent subzistenţei sau la asigurarea 
nivelului minim al venitului care să se afle la limita pragului instituţional al 
sărăciei (de obicei, al sărăciei relative). Dreptatea socială este necesară din 
motive foarte diferite, dar care au ca trăsătură comună independenţa lor în 
raport cu funcţionarea EPF: incapacităţi naturale ale indivizilor de a participa 
la obţinerea avuţiei economice (de exemplu, handicapuri fizice sau intelectuale); 
diferenţe de dotare iniţială de avere, de potenţial economic sau de instrucţie 
generală ori profesională; acumularea unor dificultăţi economice generate 
de atitudini culturale (de exemplu, familii numeroase). Se poate afirma, 
în context, că dreptatea socială asigură distribuții cuvenite ale avuției 
economice disponibile. 

Prin justiție socială înţelegem acel mod de distribuţie a avuţiei 
economice disponibile care asigură repararea unor pierderi suferite ca 
urmare a funcţionării EPF. Aşadar, spre deosebire de dreptatea socială, 
care este compensatorie, justiţia socială este reparatorie. Trebuie precizat 
că repararea pierderilor suferite ca urmare a funcţionării EPF (de exemplu, 
repararea pierderilor suferite de intrarea în starea de şomaj, a pierderilor 
suferite ca urmare a inflaţiei la bunurile de consum etc.) are, totuşi, 
caracteristici atât de dreptate socială, cât şi de distribuţie economică în 
scopul eficienţei (eficacităţii). Astfel, pe de o parte, repararea pierderilor 
suferite ca urmare a intrării în starea de şomaj, de exemplu, are un scop 
pur social (asigurarea unui minim de venit, în sensul dreptăţii sociale), iar 
                                                           

469
 În sensul definit aici, pensia de asigurări sociale nu face parte din protecţia 

socială, deşi teoria standard o tratează ca atare. Explicaţia este foarte simplă: pensia de 
asigurări sociale nu este altceva decât o participare la distribuţia avuţiei economice 
istorice (create de pensionar în decursul vieţii sale active) 

470
 Excludem, desigur, aici, cazurile în care matricea de valori a societăţii este 

încălcată; indivizii care încalcă matricea axiologică sunt trataţi diferenţiat de către 
societate şi nu intră în discuţia asigurării dreptăţii sociale. La rigoare, se poate considera, 
de fapt, că excluderea indivizilor devianţi de la realizarea dreptăţii sociale reprezintă chiar 
realizarea dreptăţii sociale faţă de indivizii nedevianţi. 
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pe de altă parte, are un scop pur economic (menţinerea unui nivel al cererii 
de consum care să întreţină EPF). La fel se pune problema şi în cazul 
reparării efectelor inflaţioniste asupra persoanelor cu venituri mici sau/şi 
fixe. Se poate afirma că justiția socială asigură distribuții meritate ale avuției 
economice disponibile471. 

Observăm, aşadar, din analiza conceptelor prezentate mai sus, că 
justiţia socială este instituţia care reuşeşte că îmbine criteriul economic cu 
cel social, deci să asigure atât sustenabilitatea operaţională a EPF, cât şi 
sustenabilitatea sa axiologică. 

Nici elementele care reclamă dreptate socială şi nici elementele care 
reclamă justiţie socială nu vor putea fi eliminate complet vreodată. Din punct 
de vedere pragmatic, va trebui să eliminăm, totuşi, din discuţia despre 
eficienţa socială a EPF, problematica dreptăţii sociale, acceptând că o anumită 
redistribuire nemeritată, dar cuvenită a avuţiei economice disponibile, va 
trebui întotdeauna făcută, fără a opera cu criterii economice ale acestei 
redistribuiri. În aceste condiţii, corelaţia fundamentală care este cerută de 
problema eficienţei sociale a EPF este doar cea care leagă EPF de justiţia 
socială. 

În consecinţă, justiţia socială este chemată să creeze cadrul instituţional-
normativ pentru asigurarea eficienţei sociale a EPF. Figura 60 oferă o 
vizualizare a diferenţei de logică dintre justiţia socială și dreptatea socială. 
 

 

Figura 60. Mecanismul logic al justiţiei sociale, respectiv al dreptăţii sociale. 

                                                           
471

 Necuvenite, în sensul că ele nu derivă din calităţi umane generale, ca la 
dreptatea socială; meritate, deoarece constituie pierderi de care nu este vinovat cel în 
cauză, ci sistemul economic bazat pe EPF. 
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8.5.4. Câteva elemente de proiectare instituţională a justiţiei sociale 

Asigurarea eficienţei sociale a economiei de piaţă funcţionale trebuie 
să aibă la bază o construcţie instituţională specifică. 

Considerăm că următoarele elemente de construcţie instituţională a 
justiţiei sociale sunt necesare: 

I. cu privire la principiile justiției sociale 
− EPF generează, în mod neprogramatic, dar necesar472, injustiţie 

socială, manifestată prin abateri ale distribuţiei efective a avuţiei 
economice disponibile de la distribuţia meritată a acestei avuţii, în 
ceea de priveşte contributorii direcţi la realizarea avuţiei economice 
disponibile; 

− injustiţia socială nu este imputabilă, din punct de vedere cauzal, 
vreunei instanţe sociale formale sau informale; 

− injustiţia socială produce demotivare socială, cu efecte negative în 
ceea ce priveşte suportul social pentru EPF; 

− există un „fond intangibil de injustiţie socială” necesar pentru 
asigurarea avuţiei economice afectate realizării dreptăţii sociale473;  

− justiţia socială realizează o reparaţie parţială, în apropierea pragului 
demotivării sociale, în ceea ce priveşte distribuţia meritocratică a 
avuţiei economice disponibile. Se observă următoarele fenomene: 
a) de la stânga spre dreapta, ansamblul dreptăţii sociale şi a justiţiei 
sociale are o tendinţă de scădere în procesul distribuţiei avuţiei 
economice disponibile; b) dreptatea socială scade mai repede între 
extrema stângă şi centru, dar scade mai încet între centru şi extrema 
dreaptă; c) justiţia socială scade mai încet între extrema stângă şi 
centru, dar scade mai repede între centru şi extrema dreaptă. 

II. cu privire la principiile de instituționalizare a justiției sociale 
− separarea clară, din punct de vedere instituţional, între compensarea 

distribuţională necesară (care ţine de dreptatea socială) şi reparaţia 
distribuţională necesară (care ţine de justiţia socială); 

− asigurarea unui trend descrescător sustenabil (coroborat şi de 
politicile sociale propriu-zise, nelegate de procesul distribuţiei 
avuţiei economice disponibile: politica de sănătate, de educaţie, de 

                                                           
472

 Aici, termenul de necesar are sensul său filosofic, de inerent şi nu sensul său 
„civil” legat de utilitate. 

473
 Tot în acest „fond intangibil de injustiţie socială” intră şi costurile de administrare 

generală a societăţii de către stat (inclusiv, desigur, costurile de gestionare a dreptăţii 
sociale şi a justiţiei sociale).  
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administrare a normelor de convieţuire socială etc.) al necesităţii 
dreptăţii sociale şi al necesităţii justiţiei sociale;474 

− asigurarea unui cadru normativ eficient şi echitabil, din punct de 
vedere social, al administrării justiţiei sociale; 

− prevederea unui capitol specializat, în bugetul de stat, pentru 
administrarea justiţiei sociale; 

− asigurarea raportului corect, funcţional, între EPF şi justiţia socială: 
EPF creează atât posibilitatea justiţiei sociale, cât şi necesitatea ei. 
Posibilitatea este asigurată de avuţia economică disponibilă obţinută 
prin organizarea şi funcţionarea EPF, iar necesitatea este asigurată 
de eşecul imanent EPF în ceea ce priveşte corelarea dintre merit şi 
distribuţia efectivă a avuţiei economice disponibile475. 

8.5.5. Despre paradigma „economiei sociale de piaţă funcţionale” ESPF 

Să trecem în revistă câteva aspecte cunoscute: 
− Comisia Europeană cere realizarea economiei de piaţă funcţionale 

(EPF), precizând criteriile minime obligatorii pentru realizarea 
acestui deziderat; 

− am arătat mai sus că, de fapt, edificarea EPF presupune nu doar 
verificarea, la un moment dat, a criteriilor stabilite de Comisia 
Europeană, ci asigurarea stabilităţii şi sustenabilităţii interne (auto-
sustenabilităţii) a acestei construcţii instituţionale;476 

                                                           
474

 Desigur, acest trend nu va putea descreşte indefinit (şi, aşa cum am arătat în 
paragraful anterior, el nu se poate apropia de zero; este posibil ca cercetări ulterioare să 
identifice praguri naturale – deşi conceptele de mărimi naturale, atât economice cât şi 
sociale, sunt de natură metafizică, deci neştiinţifice în sensul pozitivist al ştiinţificităţii – ale 
dreptăţii sociale, respectiv justiţiei sociale. Se poate accepta, aşadar, o tendinţă 
descrescătoare asimptotică spre aceste praguri „naturale”). 

475
 Este vorba, aici, despre binecunoscuta sintagmă „eşecul pieţei” (simetrică, de 

altfel, cu sintagma „eşecul statului”); „eşecul pieţei” creşte dinspre stânga spre dreapta 
eşichierului politic, iar eşecul guvernului creşte dinspre dreapta spre stânga eşichierului 
politic. În felul acesta, administrarea socială generală (centrul eşichierului politic) trebuie 
să combine, cu necesitate, atât „eşecul pieţei”, cât şi „eşecul guvernului”. Arta guvernării 
va consta, aşadar (ca pas secund, după pasul primar – cel al stabilirii regulilor jocului economic), 
în organizarea instituţională a reprimării reciproce a celor două eşecuri generice. 

476
 Validarea momentului aderării României la UE a depins mai puţin, la rigoare, de 

atingerea punctuală a criteriilor privind economia de piaţă funcţională (şi a altor criterii 
prevăzute de „ritualul” aderării), cât, mai ales, de demonstrabilitatea faptului că tendinţele 
stabile, sustenabile ale economiei naţionale conduc cu necesitate, în mod neambiguu şi 
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− sustenabilitatea EPF implică cu necesitate realizarea eficienţei 
sociale a EPF, adică acel mod de distribuţie a avuţiei economice 
disponibile (curente plus istorice) care să asigure dreptatea socială 
şi, mai ales, justiţia socială; nerealizarea eficienţei sociale de către 
EPF atrage sancţiunea supremă: compromiterea EPF însăşi, ca urmare 
atât a impactului economic (descris de mecanismele standard ale 
cererii şi ofertei), cât şi a impactului social (pierderea suportului 
populaţiei pentru funcţionarea, în continuare, a EPF). 

Tragem concluzia că „ingredientul” social al EPF este unul structural, 
definitoriu. Prin urmare, expresia EPF conţine, din punct de vedere conceptual, 
ideea de social, prin intermediul eficienţei sociale imanente. 

Pe baza celor de mai sus, exprimăm următoarea opinie: 
− expresia „economie socială de piaţă funcţională” nu conţine, din 

punct de vedere conceptual, semnificaţii477 suplimentare faţă de 
expresia „economie de piaţă funcţională”; 

− expresia „economie socială de piaţă funcţională” nu aduce elemente 
suplimentare nici din punct de vedere instituţional sau pragmatic-
politic; 

− expresia „economie socială de piaţă funcţională” poate conţine, în 
raport şi de contextul comunicativ în care este utilizată, conotaţii 
(sensuri) importante cu privire la aspectele intrinsec sociale ale 
EPF. 

Aşadar, expresia „economie socială de piaţă funcţională” nu este o 
paradigmă propriu-zisă, diferită în raport cu expresia „economie de piaţă 
funcţională”, dar, în comunicarea politică, ea poate fi utilizată într-un scop 
conotativ definit. Credem că este exagerat ca acestei expresii să i se 
confere semnificaţii diferite faţă de expresia EPF şi, mai ales, credem că 
este eronat ca ea să fie utilizată în documente oficiale (de stat) sau în 
analize ştiinţifice.  

Desigur că partidele politice sau organizaţiile civile nepartidice (cum 
sunt, de exemplu, sindicatele salariaţilor) vor dovedi o apetenţă specială 
pentru utilizarea ei, dar aceste eventualităţi nu prezintă niciun fel de gravitate, 
                                                                                                                                                    
reproductibil, către verificarea criteriilor menţionate. Momentul aderării, considerăm, a 
venit cu o probă cu mult mai importantă decât verificarea punctuală (şi, posibil, temporară, 
accidentală ori artificială) a criteriilor de aderare, şi anume cu proba integrabilității economiei 
naţionale în economia UE. Conceptul de integrabilitate, pe care-l vom discuta cu alt prilej 
(şi realizarea instituţională a posibilităţii lui), constituie adevăratul paşaport pentru aderare. 

477
 Aici, în sens semiotic, adică nu referă un denotat (obiect, entitate reală) diferit 

sau aspecte caracteristice noi ale unui denotat dat. 
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reprezentând doar retorici acceptabile în mecanismul jocului politic, electoral 
sau social. 

Opinăm, aşadar, că, din punct de vedere ştiinţific, sintagma corectă 

(şi acoperitoare ca semnificaţie) este cea de „economie de piaţă funcţională”. 

Susţinem chiar mai mult, în context, şi anume că particula „funcţională” din 
expresia „economie de piaţă funcţională” acoperă chiar semnificaţia de 

„sustenabilă, reproductibilă”, calităţi care nu pot fi susţinute, aşa cum am 

arătat mai sus, decât prin asigurarea eficienţei sociale a economiei de 
piaţă: dreptate socială şi, mai ales, justiţie socială.  

Să reţinem, totuşi, că, din argumentaţia anterioară, nu rezultă că expresia 
„economie socială de piaţă funcţională” ar fi eronată sau contradictorie 

in terminis. Ea nu este decât redundantă, de aceea utilizarea ei în alte 

contexte decât cele oficiale (de stat) sau ştiinţifice nu constituie o greşeală. 
Se ştie că, în retorică, redundanţa este una dintre căile de persuasiune cele 

mai eficiente. 

8.5.6. Unele concluzii 

Economia de piaţă funcţională (EPF), ca mod de organizare a compo-

nentei economice a vieţii umane, nu are alternativă, fiind, din perspectiva 
naturii umane, a raţionalităţii economice şi a structurii generale a civilizaţiei, 

singurul mod în care se poate asigura baza existenţei şi dezvoltării umanităţii. 

Eficienţa economică a EPF nu este suficientă pentru perpetuarea şi 
dezvoltarea EPF. Eficienţa socială a EPF apare, ca urmare, ca o problemă 

fundamentală, de natură filosofică, instituţională şi pragmatică a societăţii. 

Eficienţa socială reprezintă, de fapt, reflectarea, la nivelul persoanei 
individuale, a efectelor pur economice ale EPF, în sensul verificării matricei 

axiologice a fiecărei persoane, precum şi a societăţii în ansamblu. 

Eficienţa socială nu trebuie privită nici exclusiv din considerente care 
ţin de natura umană (dreptul natural şi contractul social în sarcina statului) – 

ceea ce ar trimite punctual la conceptul de dreptate socială – nici exclusiv 
din considerente care ţin de eficacitatea economică a distribuţiei avuţiei 

economice disponibile – ceea ce ar trimite punctual la conceptul de trade-

off al echităţii-eficienţei. 
EPF reprezintă atât sursa economică a existenţei umane, cât şi sursa 

cauzală a discrepanţelor dintre merit şi recompensarea meritului. Aceste 

discrepanţe formează conţinutul injustiţiei sociale.  
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Eliminarea injustiţiei sociale – adică operarea justiţiei sociale – se 
realizează prin reparaţie economică (acoperirea diferenţei dintre distribuţia 
efectivă a avuţiei economice disponibile – curente, plus istorice – şi distribuţia 
meritată pe baza contribuţiei la obţinerea avuţiei economice disponibile). 

Justiţia socială nu se confundă cu dreptatea socială: justiţia socială 
reclamă distribuţii meritate, în timp ce dreptatea socială reclamă distribuţii  
cuvenite. 

Nevoia de justiţie socială nu poate fi eradicată în condiţiile EPF, din 
cauza „eşecului pieţei”, caracteristică imanentă a EPF. De aceea, ea trebuie 
să facă obiectul unei gestionări eficace, atât din perspectivă pur socială, cât 
şi din perspectivă pur economică. 

Justiţia socială este unul dintre pilonii sociali esenţiali ai sprijinirii, 
menţinerii şi dezvoltării EPF. Ca urmare, statul trebuie să evalueze, să 
proiecteze şi să implementeze structuri normative şi instituţionale privind 
funcţionarea justiţiei sociale. 

Strategiile de reformă economică radicală necesare modernizării 
economice în România nu pot face abstracţie de problematica justiţiei 
sociale, sub sancţiunea unui eşec planificat al reformei menţionate. 
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9. PIB SUSTENABIL. ASPECTE CONCEPTUALE 

9.1. PREDICATELE DE SUFICIENȚĂ ALE PIB SUSTENABIL 

9.1.1. Conceptul de PIB contabil 

Mai întâi câteva consideraţii despre conceptul de PIB (produsul intern 
brut) în general. Îl vom numi, în cele ce urmează, PIB contabil, PIBC. 

 PIBC este un indicator macroeconomic 
 PIBC este un indicator macroeconomic al producţiei478 
 PIBC exprimă, în expresie monetară, valoarea adăugată brută pe 

care o economie naţională o realizează într-o perioadă determinată, 
de regulă un an 

 PIBC este un indicator de flux, nu de stoc479 
 PIBC este exprimat în preţurile pieţei480 
Din punct de vedere numeric, PIBC este un agregat statistic. Există 

trei metode de a determina PIBC: 
a. metoda producţiei: 𝑃𝐼𝐵𝐶 = 𝑉𝐴𝐵 + 𝐼𝑃 + 𝑇𝑉 − 𝑆𝑃, unde: PIBC 

este PIB contabil (la preţul pieţei), VAB este valoarea adăugată 
brută, IP reprezintă impozitele pe produs, TV reprezintă taxele 
vamale, SP reprezintă subvenţiile pe produs. 

b. metoda cheltuielilor: 𝑃𝐼𝐵𝐶 = 𝐶𝐹 + 𝐹𝐵𝐶𝐹 + 𝑉𝑆 + 𝐸𝑁, unde CF 
reprezintă consumul final efectiv, FBCF reprezintă formarea brută 
de capital fix, VS reprezintă variaţia stocurilor, EN reprezint exportul 
net (𝐸𝑁 = 𝐸 − 𝐼, unde E este exportul de bunuri și servicii, I este 
importul de bunuri și servicii) 

                                                           
478

 Există și indicatori macroeconomici ai venitului, despre care nu discutăm în 
studiul de faţă. 

479
 De exemplu, PIB al perioadei curente cuprinde și valoarea monetară a valorii 

adăugate brute produse într-o perioadă anterioară, dar tranzacţionată în perioada curentă, dar 
care nu cuprinde valoarea adăugată brută produsă în perioada curentă, dar netranzacţionată 
în perioada curentă (adică stocată, urmând a fi tranzacţionată într-o perioadă următoare). 

480
 Preţul pieţei este preţul la care se tranzacţionează bunurile și serviciile pe piaţă. 

Astfel, el nu cuprinde impozitele indirecte (așa-numitele impozite pe produs), dar cuprinde 
subvenţiile. Cele două elemente (impozitele indirecte, respectiv subvenţiile) sunt legate de 
preţul pieţei prin intermediul conceptului de cost al factorilor (indicatorii macroeconomici 
ai venitului se exprimă monetar la costul factorilor): 𝑐𝑓 = 𝑝𝑝 − 𝑖𝑖𝑛𝑑 + 𝑠𝑏𝑣, unde 𝑐𝑓 este 

costul factorilor, 𝑝𝑝 este preţul pieţei, 𝑖𝑖𝑛𝑑  se referă la impozitele indirecte, iar 𝑠𝑏𝑣 se 

referă la subvenţii. De menţionat că este vorba despre subvenţiile pe produs, adică 
acordate producătorilor, și nu despre subvenţiile acordate consumatorilor. 
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c. metoda veniturilor: 𝑃𝐼𝐵𝐶 = 𝑅𝑆 + 𝐸𝐵𝐸 + 𝐼𝑃 + 𝑇𝑉 − 𝑆𝑃 + 𝐴𝐼𝑃 −
𝐴𝑆𝑃, unde RS este remunerarea salariaţilor, EBE este excedentul 
brut de exploatare, AIP reprezintă alte impozite pe produs, ASP 
reprezintă alte subvenţii pe produs 

9.1.2. Conceptul de PIB sustenabil 

PIB sustenabil (PIBS) trebuie înţeles ca acel PIB contabil (PIBC) care 
are capacitatea structurală de auto-replicare, pe un anumit interval numeric 
de variaţie și pe un anumit interval temporar pre-stabilit. Din examinarea 
metodelor de calcul al PIBC, se poate observa că metoda producţiei și 
metoda veniturilor se referă la output-uri, în timp ce metoda cheltuielilor 
se referă la input-uri. Așadar, condiţia de replicabilitate, care pare să conţină 
esenţa conceptului de sustenabilitate trebuie analizată în marja input-ului, 
respectiv output-ului PIBC. Vom spune, în consecinţă, că PIBS este acel PIBC 
care asigură replicarea (desigur, non-punctuală) a input-ului prin intermediul 
output-ului.  

Să observăm că metoda veniturilor prin care se calculează PIBC conţine, 

în structura ei formală, metoda producţiei, în sensul că 𝑉𝐴𝐵 = 𝑅𝑆 + 𝐸𝐵𝐸481. 
Pe baza metodelor de calcul al PIBC de mai sus, putem spune că PIBC 

devine PIBS dacă și numai dacă există un echilibru (care asigură replicabilitatea) 
între input-uri, reprezentate de structura pe cheltuieli a PIBC, și output-uri, 
reprezentate de structura pe venituri a PIBC. Această ipoteză va sta la baza 
propunerii metodologice și formale de calcul al PIBS, care va fi abordată în 
partea finală a studiului. Figura 61 încearcă să sugereze conceptul de PIB 
sustenabil în viziunea descrisă mai sus. 

 

 

Figura 61. Lanţul continuu input-output în asigurarea PIBS. 

                                                           
481

 𝐴𝐼𝑃 și 𝐴𝑆𝑃 vor fi integrate în 𝐼𝑃, respectiv în 𝑆𝑃, cu semnele algebrice respective. 
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9.1.3. Semnificaţia conceptului de PIB sustenabil 

PIBS (PIB sustenabil) este acel PIBC (PIB contabil) care asigură condiţiile 
structurale482 pentru ca acesta din urmă să oscileze în interiorul unui tunel  
acceptabil din punct de vedere economic, social și moral. Menţionăm că, în 
acest studiu, conceptul de PIBS nu are nicio conotaţie valorică (eventual 
morală), ci privește exclusiv aspectul tehnic al reproductibilităţii, cel puţin 
conservatoare, a PIBC din anul anterior. În general, semnificaţia economică 
și socială a PIBS poate fi descrisă astfel: 

a. acel PIBC (mai exact, acea structură a PIBC) care nu va intra într-o 
curbă descendentă (auto-întreţinută483) a mărimii monetare a PIBC 
care să afecteze nivelul de trai și calitatea vieţii; 

b. acel PIBC care nu va intra într-o curbă ascendentă (auto-întreţinută) 
a mărimii monetare a PIBC care să afecteze conservarea sau repro-
ducerea resurselor economice de susţinere a activităţii economice; 

c. acel PIBC care nu se supune comandamentelor de extremizare, 
comandamente care nu răspund, de fapt, interesului economic și 
social pe termen lung, ci doar celor pe termen scurt; 

d. acel PIBC care corespunde, pe baza variaţiilor care apar în structura 
componentelor input-ului, respectiv output-ului, structurii și dinamicii 
cererii economice; în acest context, PIBS pare a fi PIBC „natural”484. 

9.2. EVALUAREA CALITATIVĂ A PIB SUSTENABIL 

9.2.1. „Clase” de PIB 

Așa cum s-a arătat mai sus, există trei categorii de PIB: a) PIB contabil: 
agregatul statistic calculat de instituţia statistică oficială a unui stat; b) PIB 
potenţial: PIB maxim ce poate fi obţinut într-o economie naţională în 
                                                           

482
 Vom vedea mai jos că aceste condiţii structurale se referă la structura input-ului, 

respectiv a output-ului, la nivel macroeconomic, așa cum sunt aceste structuri generate de 
dinamica PIBC. 

483
 Aici este vorba, evident, de apariţia unui feed-back pozitiv, auto-escaladant.  

484
 Preocupările teoriei și metodologiei economice pentru identificarea și calcularea 

unor mărimi economice naturale s-au bazat, până acum, pe considerente de echilibru 
economic (fie static, fie dinamic) sau pe considerente de optim economic. Opinia noastră 
este că, dacă se va dori calcularea unor asemenea mărimi naturale (inflaţie naturală, rată 
naturală a dobânzii, șomaj natural etc.), aceasta ar trebui să plece de la considerente de 
sustenabilitate.  
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condiţiile utilizării totale (full employment) a factorilor de producţie; c) PIB 
sustenabil: PIB care se auto-replică, la nivelul input-ului. 

(a) PIB contabil (PIBC) este indicatorul macroeconomic cel mai comun 
și, ca regulă, este indicatorul care servește pentru evaluarea dinamicii 
economiei naţionale din punct de vedere cantitativ. Acest tip de 
PIB este cel utilizat atât pentru comparaţii internaţionale, deoarece 
metodologia de calcul a acestuia este una comună (ESA, respectiv 
sistemul ONU al conturilor naţionale), cât și pentru identificarea 
unor praguri de conduită a politicilor economice (de exemplu, 
stabilirea deficitului bugetar maxim în Tratatul de la Maastricht). 
PIBC este PIB actual, adică efectiv realizat (sau previzionat a se 
realiza) pe baza unui anumit grad, accesibil, al utilizării factorilor 
de producţie disponibili pentru perioada de timp considerată; 

(b) PIB potenţial (PIBP) este indicatorul macroeconomic care se 
referă la valoarea maximală potenţială a produsului economic al 
unei economii naţionale, și anume, la cazul în care factorii de 
producţie disponibili în acea economie naţională sunt utilizaţi 
complet. Desigur că, în condiţii normale, acest lucru nu este 
posibil, de aceea PIBP este utilizat mai mult ca un benchmark 
pentru calcularea unor indicatori macroeconomici semnificativi, 
cum ar fi deficitul structural485 sau gap-ul inflaţionist486. PIB potenţial 
se determină prin metode statistice cum ar fi: 1) filtrul Kalman487; 
2) filtrul Hodrick-Prescott; 3) funcţia de producţie Cobb-Douglas 
cu reziduu Solow488; 

(c) PIB sustenabil (PIBS) este indicatorul macroeconomic care se 
referă la acea valoare a produsului economic anual al economiei 
naţionale care are capacitatea de a asigura resursele economice 
(factorii de producţie) suficiente pentru reproducerea acestei 

                                                           
485

 Acest indicator a fost inclus, recent, și în prevederile Pactului Fiscal al Uniunii 
Europene, care se referă doar la zona euro, la care unele state membre, care nu au aderat 
încă la moneda europeană (printre și România) au aderat. 

486
 gap-ul inflaţionist este diferenţa absolută (sau, după caz, relativă) dintre PIBC 

(sau PIB actual) și PIBP. Dacă această diferenţă este pozitivă, atunci se numește gap 
inflaţionist (generat de/sau susceptibil să genereze inflaţie), iar dacă este negativă, se 
numește gap recesionist (generat de/sau susceptibil să genereze șomaj). 

487
 Introdus de Rudolph E. Kalman în anul 1960, în studiul A new approach to linear 

filtering and prediction problems, publicat în Journal of Basic Engineering. 
488

 De exemplu, pentru elaborarea Programului de convergenţă, document care 
trebuie trimis anual Comisiei Europene de statele membre care nu au adoptat moneda euro, 
produsul intern brut potenţial se calculează utilizând funcţia de producţie Cobb-Douglas. 
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valori a PIBC (eventual cu o marjă acceptabilă, prestabilită faţă de 
valoarea imediat anterioară). PIBS poate atinge doar valori 
posibile ale PIBC, dar nu valoarea PIBP. 

Figura 62 ilustrează sinoptic, cele trei „clase” ale PIB, precum și 
relaţiile de mărime posibile între ele. 

 

 

Figura 62. Relaţiile cantitative dintre PIBC, PIBP și PIBS. 

9.2.2. Analiza critică a „claselor” de PIB 

(1) Produsul intern brut contabil (PIBC) 
PIBC este indicatorul macroeconomic cel mai agregat și, la nivel 

internaţional, cel mai comun. Metodologia de calcul al PIBC este riguros 
stabilită de grupuri de specialiști din cadrul ONU (SNA/2008489) și de la 
Comisia Europeană (ESA/2010490). Cu toate acestea, indicatorului în cauză i 
s-au adus, în ultimul timp, o serie de critici care se localizează, în principal, 
în următoarele considerente: 

− SNA/2008 este, prin excelenţă, focalizat asupra aspectelor economice; 
− SNA/2008 este, în totalitate, un sistem de înregistrare, fără nicio 

preocupare pentru aspectele privind calitatea vieţii; 

                                                           
489

 SNA: System of National Accounts. 
490

 ESA: European System of Accounts. 
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− activitatea economică non-piaţă este ignorată491; 
− se ignoră timpul liber (atât ca o cauză, cât și ca un efect al activităţii 

economice de piaţă); 
− SNA/2008 nu măsoară bunăstarea492; 
− SNA/2008 ignoră orice output care nu poate fi asociat unei unităţi 

instituţionale; 
− SNA/2008 nu conţine înregistrări cu vocaţie de semnalizare ex ante493; 
− SNA/2008 măsoară doar indicatorii cantitativi macroeconomici; dar 

dinamica economică, în special sustenabilitatea economică, este 
dată de indicatorii structurali, care nu sunt înregistraţi; 

− expresiile nominale și reale494 ale indicatorilor macroeconomici își 
au importanţa lor, dar gap-urile dintre valorile actuale și cele 
dezirabile ale macro-indicatorilor pot fi, de asemenea, de cea mai 
mare importanţă și relevanţă; 

− SNA/2008 urmează canalele economice (și pe cele instituţionale) de 
transmitere a informaţiei relevante pentru evaluarea macroeconomică, 
dar nu este operaţionalizat principiul trasabilităţii (cu scopul de identifica 
relaţiile funcţionale și cauzale dintre indicatorii macroeconomici); 
de exemplu, ar trebui să fie de interes nu doar input-ul pentru output, 
dar și output-ul pentru input; 

− SNA/2008 nu măsoară sustenabilitatea495. 
O propunere sistematică (și prestigioasă) de revizuire a conceptului 

de PIB a fost făcută de un colectiv de cercetători condus de Joseph Stiglitz, 
Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi, în lucrarea Report by the Commission on 
the Measurement of Economic Performance and Social Progress, în anul 
2008496, sub forma a 12 recomandări: 

                                                           
491

 Într-un mod indirect de evaluare, se ia, totuși, în considerare, așa-numita 
economie casnică. 

492
 Într-un mod simplist, se consideră că creșterea consumului final privat este un 

predictor pentru creșterea bunăstării.  
493

 Noi vom propune o reconfigurare a conturilor naţionale, în cadrul căreia această 
funcţie va fi preluată de ceea ce numim conturi inferenţiale (vezi Anexa, care reprezintă un 
extras dintr-un studiu coordonat de autor, în ultimii 3 ani, în cadrul PC7 al Comisiei Europene). 

494
 Valorile reale sunt calculate prin deflatori specializaţi. La nivelul agregat al PIB se 

folosește deflatorul PIB, care este un indice sintetic al inflaţiei calculate pentru toate 
fluxurile monetare care formează PIB. 

495
 De menţionat că indicatorii care măsoară bunăstarea nu sunt identici cu cei care 

măsoară sustenabilitatea. 
496

 Pe baza acestui Raport, în anul 2009 s-a publicat Communication of the 
European Commission: GDP and beyond: Measuring progress in a changing world (2009). 
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(1) când se evaluează bunăstarea materială, focalizarea trebuie să fie 
asupra consumului și venitului, mai degrabă decât asupra producţiei; 

(2) accent asupra gospodăriilor; 
(3) considerarea consumului și venitului „la pachet” cu avuţia; 
(4) accent asupra distribuirii consumului, venitului și avuţiei; 
(5) extinderea măsurării venitului asupra activităţilor non-piaţă; 

(6) calitatea vieţii depinde de capabilităţile și condiţiile obiective ale 
oamenilor; 

(7) indicatorii de calitate a vieţii trebuie să evalueze inegalitatea într-
o viziune completă; 

(8) anchetele trebuie proiectate în vederea evaluării legăturilor dintre 
diversele domenii ale calităţii vieţii oamenilor, iar informaţiile 
obţinute trebuie utilizate în proiectarea politicilor; 

(9) statisticile oficiale trebuie să ofere informaţia necesară evaluării 
tuturor dimensiunilor calităţii vieţii; 

(10) trebuie să se măsoare atât aspectul obiectiv, cât și cel subiectiv 
al bunăstării, iar aceste informaţii trebuie considerate cruciale 

pentru evaluarea calităţii vieţii; 
(11) evaluarea sustenabilităţii necesită identificarea corectă a tabloului 

de bord al indicatorilor; accentul trebuie pus pe sustenabilitatea 
economică; 

(12) aspectele de mediu privind sustenabilitatea sunt importante în 
scopul identificării pericolelor pe termen scurt sau pe termen 
lung. 

(2) Produsul intern brut potenţial (PIBP) 
PIBP este determinat prin cele trei metode menţionate mai sus497. 

Vom descrie, la nivel cu totul general și pe scurt, aceste metode. 
(a) Filtrul Kalman498:  
Reprezintă un model analitic, de tipul diferenţelor finite499, care realizează 

estimări ale stării unui sistem (sau proces) pe baza a două elemente: 1) starea 

                                                           
497

 Pe lângă aceste metode, devenite „clasice”, s-au mai dezvoltat unele metode 
(sau tehnici, mai degrabă) cum sunt: a) metoda trendului deterministic; b) descompunerea 
Beveridge-Nelson; c) tehnica variabilelor neobservabile (de fapt, aceste modele, bazate pe 
variabilele neobservabile, sunt specificate tot prin folosirea filtrului Kalman); metoda 
Hold-Winters. 

498
 Nu face obiectul studiului de faţă prezentarea și evaluarea modelului analitic 

(formal) al filtrului Kalman, de aceea se va face doar o prezentare calitativă a acestuia.  
499

 Deci, asemănător formulelor diferenţiale, dar în spaţiul discret. 
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imediat anterioară a sistemului (procesului); 2) o nouă intrare (input) în 
sistem (proces). De remarcat, așadar, faptul că filtrul Kalman lucrează cu 
conceptul de spaţiu al stărilor. Caracteristicile generale ale filtrului Kalman500 
pot fi sistematizate după cum urmează: 

− din punct de vedere matematic, este un model stohastic cu diferențe 
finite; 

− modelul nu trebuie să memoreze decât ultima stare a sistemului 
(procesului), neavând nevoie de o arhivă (istorie) a acestor stări; 

− este un model adaptiv: orice nouă intrare modifică estimarea 
anterioară a stării sistemului (procesului); 

− este un model recursiv (iterativ): orice stare estimată este luată în 
calcul ca bază de plecare pentru o estimare ulterioară501; 

− este un model liniar, ceea ce permite utilizarea unor operatori 
algebrici relativ simpli (cum ar fi calculul matriceal)502; 

− filtrul Kalman introduce, de fapt, un estimator de tip predictor; 
− de fapt, filtrul Kalman izolează variaţia de stare de zgomotul de 

proces503 (zgomot alb504); 
− este un model univariat; 
− poate fi utilizat și în cazul unor modele statistice cu serii nestaționare505 

(deoarece este capabil să „extragă” un trend liniar din acele serii 
nestaţionare). 

NB: nu se știe de ce economiștii (și, mai ales, econometriștii) consideră 
că folosirea filtrului Kalman pentru extragerea trendului (prin estimarea 
stărilor succesive ale unui sistem sau proces) dă seamă de valoarea 
potenţială a PIB. De altfel, aici se pare că rezidă un aspect metodologic care 

                                                           
500

 De fapt, modelul Kalman este un estimator. 
501

 În această caracteristică rezidă diferenţa dintre modelul Kalman și modelele de 
control optimal, care au fost dezvoltate înainte de crearea modelului (filtrului) Kalman. 

502
 În cazul în care sistemul (procesul) real este non-linear, se procedează la 

liniarizarea modelului de filtrare Kalman (așa-numitul filtru Kalman extins). 
503

 Pe lângă zgomotul de proces, modelul mai ia în considerare și zgomotul de 
măsurare (generat de imperfecţiunea măsurării, fie din cauza instrumentului de măsurare, 
fie din cauza interpretării măsurării de către observator);  

504
 Zgomotul alb este descris de o variabilă aleatoare cu următoarele caracteristici 

statistice: a) media este nulă; b) matricea de covarianţă este cunoscută. 
505

 O serie statistică este staţionară dacă media și deviaţia standard (rădăcina 
pătrată a varianţei) sunt constante în timp (mai general, dacă procesul stohastic în cauză 
nu este influenţat, în variaţia sa, de parametrul timp). Din punct de vedere tehnic, 
staţionaritatea se verifică prin utilizarea testului Dickey-Fuller (testul de rădăcină unitară – 
unit root: dacă seria are unit root, atunci este staţionară). 
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necesită reevaluarea metodelor/tehnicilor de determinare cantitativă a PIB 
potenţial prin utilizarea filtrelor. 

(b) Filtrul Hodrick-Prescott506 

− separă tendinţele pe termen lung (trend) ale sistemului/procesului 

examinat de oscilaţiile pe termen scurt (oscilaţii ciclice)507; 
− din punct de vedere tehnic, se minimizează suma pătratelor 

diferenţelor dintre trend și oscilaţiile ciclice508; 

− minimizarea se produce prin intermediul unei funcţii de tip Lagrange, 
cu un singur multiplicator Lagrange509, care funcţionează ca un 

operator (de fapt, o constantă) de netezire a traiectoriei; 
− originea exogenă a multiplicatorului Lagrange are următoarea 

semnificaţie: el stabilește cât de „netedă” dorim să fie traiectoria 

sistemului/procesului în cauză în urma eliminării oscilaţiilor sale 
ciclice; 

− restricția funcţiei Lagrange este suma pătratelor diferenţelor dintre 

două diferenţe ale oscilaţiilor ciclice succesive510; 
− este un model univariat; 

− funcţionarea filtrului HP este similară, din punct de vedere operaţional, 
cu o medie mobilă; 

NB: ca și în cazul filtrului Kalman, este discutabil dacă separarea 

trendului de oscilaţiile ciclice semnifică, într-adevăr, valoarea potenţială a 
sistemului/procesului în cauză511. 

                                                           
506

 Se mai numește și descompunerea Hodrick-Prescott (sau descompunerea HP).  
A fost introdus de Robert J. Hodrick și Edward C. Prescott în anul 1997, în lucrarea 
Postwar US business cycles: an empirical investigation, publicată în „Journal of Money, Credit, 
and Banking”. De fapt, conceperea filtrului Hodrick-Prescott se bazează pe filtrul Kalman. 

507
 Efectul este cel de „netezire” a seriei statistice (serie de timp) în cauză. 

508
 Aceasta este, de fapt, funcţia-obiectiv a modelului. 

509
 Din păcate, valoarea numerică a multiplicatorului se stabilește relativ empiric și 

exogen, în loc să rezulte ca o valoare endogenă, furnizată de modelul însuși (de exemplu, 
pentru date trimestriale, acest multiplicator are valoarea 1600). De menţionat, totuși, că 
există propuneri care obţin acest multiplicator ca estimator printr-o procedură de tip 
bayesian (de exemplu, E. de Alba, S. Gomez, în lucrarea The Bayesian Approach to the 
Hodrick-Prescott Filter, publicată în anul 2012 în „Revista Internacional de Estadistica i 
Geografia”). 

510
 Așa-numitele diferenţe de ordinul 2. 

511
 Una dintre cele mai autorizate voci critice în acest sens este cea lui Paul Krugman 

(de exemplu, în perioade post-șoc, acest model nu mai poate da rezultate relevante și 
veridice, el fiind utilizabil doar în perioade de croazieră, adică normale, tipice, ale economiei 
naţionale). 



298 

(c) Funcţia Cobb-Douglas512 
− din punct de vedere conceptual, este un tip de funcție de producție513; 
− de regulă, se iau în considerare doar două input-uri (capitalul și 

forţa de muncă)514, dar unele versiuni mai analitice consideră și 
progresul tehnic515; 

− din punct de vedere analitic (matematic), este un operator 
multiplicativ516 cu elasticități517; 

− în funcţie de o decizie a analistului, modelul poate fi cu randamente 
constante (suma elasticităţilor asociate input-urilor este egală cu 
1), cu randamente crescătoare (această sumă este supraunitară) 
sau cu randamente descrescătoare (această sumă este subunitară); 

− funcţia Cobb-Douglas poate fi utilizată și ca funcție de utilitate518; 
− din punct de vedere tehnic, este un model multivariat; 
− presupune o elasticitate constantă a substituției dintre input-uri 

(numiţi și factori de producţie)519; 
− este considerat un model economic de tip neoclasic520, deși se pare 

că analize logice mai aprofundate ajung la concluzia că funcţia de 

                                                           
512

 Introdusă de Charles W. Cobb și Paul H. Douglas în anul 1928 prin studiul  
A Theory of Production, publicat în „American Economic Review”. De menţionat faptul că, 
anterior, o funcţie cu o formă analitică similară fusese utilizată de Knut Wicksell.  

513
 O funcţie de producţie este un operator analitic (matematic) care transformă un 

input (variabilă independentă sau exogenă, care poate fi și de tip vectorial) într-un output 
(variabilă dependentă sau endogenă, care poate fi și de tip vectorial). 

514
 Unele generalizări realizează o geometrizare a funcţiei Cobb-Douglas, făcându-se 

o legătură între tipul de randamente de scară ale funcţiei și curbura unor hipersuprafeţe în 
spaţiul euclidian. 

515
 Considerarea progresului tehnic (sau a factorului tehnologic) ca input se face, de 

regulă prin asocierea acestui input sub aceeași elasticitate ca forţa de muncă (spunem, în 
acest caz, că dinamica sistemului/procesului în cauză este „guvernată” de productivitatea 
factorului muncă). Vorbim, în acest caz, de reziduul Solow (sau de productivitatea totală a 
factorilor). Reziduul Solow descrie (printr-un număr) un fel de productivitate empirică în 
procesul creșterii economice. 

516
 Multiplicarea (înmulţirea, scalară sau vectorială, după caz) se aplică diverselor 

categorii de input-uri care participă la procesul de producţie economică (de regulă, capital 
și muncă). 

517
 Elasticităţile măsoară (sub formă de coeficienţi) numărul de procente cu care se 

modifică output-ul atunci când input-ul în cauză se modifică cu un procent (NB: este vorba, 
așadar, despre elasticităţi aparente, ca în cazul productivităţilor factorilor). 

518
 Se vorbește, în acest caz, despre preferinţele Cobb-Douglas. 

519
 În acest caz, funcţie Cobb-Douglas este o specie a unei clase mai largi de 

modele, numite clasa funcţiilor CES (constant elasticity substitution). 
520

 Menţine, deci, problema polemică a fundamentelor microeconomice ale 
agregărilor macroeconomice (vezi, aici, și critica lui Lucas, ca o pledoarie, anti-keynesiană, 
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tip Cobb-Douglas nu este consistentă (adică non-contradictorie) cu 
asumpţiile de bază ale modelului economic neoclasic521; 

− este un model de tip neliniar522 (mai exact, un model de tip putere 
algebrică); 

− în ultima perioadă s-au dezvoltat (inevitabilele) versiuni stohastice 
ale funcţiei de tip Cobb-Douglas; caracterul stohastic este dat de 
conceperea input-urilor ca funcţii de tip stohastic. 

NB: dintre cele trei modele de bază523, se pare că funcţia de 
producţie de tip Cobb-Douglas este cea mai adecvată pentru determinarea 
PIB potenţial, deoarece se apropie cel mai mult de conceptul (definiţia) 
acestui tip de PIB. 

9.2.3. Succintă analiză calitativă a conceptului de PIB sustenabil 

În acest paragraf vom sistematiza principalele aspecte de tip calitativ 
privind PIB sustenabil, urmând ca, în capitolul următor, să propunem un 
formalism și o metodă de determinare cantitativă a PIB sustenabil. 

Considerăm că principalele caracteristici calitative ale PIB sustenabil 
sunt următoarele: 

                                                                                                                                                    
pentru fundamentele microeconomice ale macroeconomiei; în opinia noastră, bazele 
criticii lui Lucas – și anume caracterul non-invariant al agregatelor macroeconomice – se 
bazează pe echivalarea caracterului structural cu caracterul invariant al unei mărimi 
macroeconomice, echivalare, la rândul său, discutabilă). 

521
 Vezi, de exemplu, studiul din 26 mai 2015 al lui Denis Stijepic, An Argument 

against Cobb-Douglas Production Functions (in Multi-sector Growth Modelling), http:// 

papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2610734. Mai mult (mai rău!) decât atât, 

se pare că aplicarea teoremelor Gödel la modelul neoclasic furnizează concluzia, 

descurajantă, că acest model nu este nici măcar… știinţific. Dacă este așa, va fi foarte greu 

pentru Comitetul Nobel să explice (justifice) avalanșa de premii acordate, de-a lungul 

timpului, pentru dezvoltări sau aplicaţii ale modelului economic neoclasic. 
522

 Liniarizarea este, deseori, o necesitate derivată din procedurile matematice;  

ea se realizează, de regulă, prin logaritmare într-o bază „adecvată” proceselor economice.  
523

 În ultima perioadă s-au dezvoltat multe tehnici destinate să determine condiţiile 

analitice (matematice) de „menţinere în bandă” a dinamicii sistemelor/proceselor. Aceste 

dezvoltări, în opinia noastră, vor face treptat trecerea de la criteriul echilibrului (utilizat 

acum pentru determinarea unor variabile exogene, cum ar fi ocuparea deplină – NAWRU – 

sau inflaţia constantă – NAIRU) la cel al sustenabilităţii. Considerăm că, în interiorul 

filosofiei neoclasice, desigur, economiștii ar trebui să se aplece mai mult asupra acestor 

tipuri de dezvoltări analitice și cantitative, pentru a elabora modele de creștere economică 

sustenabilă. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2610734
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2610734
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 introduce conceptul de stabilitate la nivel macroeconomic, suste-
nabilitatea referindu-se atât la stabilitatea economiei reale, cât și la 
stabilitatea economiei nominale524 (figura 63); 

 

 

Figura 63. Sustenabilitatea integrează stabilitatea nominală și stabilitatea reală. 

 verifică atât criteriile de eficacitate economică, cât și criteriile de 
etică; 

 indică o soluţie în privinţa evaluării ciclicităţii economice: ciclul 
economic se referă la acele oscilaţii ale PIBC care verifică matricea 
coeficienţilor structurali ai sustenabilităţii525; așadar, vor exista 
cicluri economice „naturale”, care conservă sustenabilitatea PIB și 
cicluri economice patologice, care nu conservă sustenabilitatea PIB; 

 introduce un tip special de criză (pe care propunem s-o numim, de 
exemplu, criză orbitală) care se referă la cazul în care matricea 
coeficienţilor structurali ai sustenabilităţii iese din marja acceptabilă 
(prestabilită) pentru asigurarea sustenabilităţii PIB; 

 apar încă două gap-uri speciale ale PIB: diferenţa dintre PIB contabil 
(actual) și PIB sustenabil, respectiv diferenţa dintre PIB sustenabil și 
PIB potenţial526; 

 PIB sustenabil răspunde noilor cerinţe ale reprezentativităţii și 
relevanţei dinamicii economice din perspectiva bunăstării, calităţii 
vieţii și a eticii inter-generaţionale; 

 utilizarea PIB sustenabil va conduce la internalizarea aspectelor 
care, acum, nu sunt cuprinse în calculul PIB contabil (de exemplu, 
activitatea non-piaţă); 

                                                           
524

 De regulă, interesul politicilor economice curente (neasociate cu conceptul de 
PIB sustenabil) este de a asigura stabilitatea financiară care vizează, cu precădere, 
economia nominală. 

525
 Vezi Capitolul 10 din prezentul studiu. 

526
 Aceste două categorii noi de gap-uri ale PIB ar trebui studiate și examinate din 

perspectiva semnificaţiei economice și, mai ales, din perspectiva semnificaţiei de politică 
macroeconomică de ajustare. De asemenea, ar trebui să li se găsească și denumiri. 
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 din punct de vedere formal, se poate dezvolta o variantă sui generis 
a balanţei legăturilor dintre ramuri, care să includă propunerea 
noastră din acest studiu privind evaluarea matriceală a PIB sustenabil; 

 din punct de vedere tehnic (matematic), PIB sustenabil se pretează 
cel mai bine la utilizarea teoriei complexităţii (teoriei haosului) în 
modelarea dinamicii macroeconomice, deoarece caracterul 
sustenabil al PIB este echivalent cu identificarea unui atractor care 
să menţină valoarea contabilă a PIB în aria acestuia, dată de valorile 

acceptate (sau acceptabile) pentru �̃�, respectiv pentru 𝛽527; 

 calcularea și utilizarea PIB sustenabil va conduce și la renunţarea la 
optimizare punctuală (posibilitate/extremizare) și la trecerea la 
calculul de posibilitate/acceptabilitate al valorilor variabilelor 
macroeconomice; 

 PIB sustenabil va antrena după sine recalcularea a o serie de valori 
(așa-numite naturale) care, astfel, sunt mai bine fundamentate 
(adică nu pe considerente de echilibru economic, ca în prezent, ci 
pe considerente de sustenabilitate): inflaţie naturală, șomaj natural, 
rată naturală a dobânzii, rată naturală a deficitului bugetar, rată 
naturală a datoriei publice etc.; 

 PIB sustenabil ar putea genera un formalism sui generis, inclusiv în 
direcţia inventării unor funcţii matematice de… sustenabilizare, 
analoge actualelor funcţii de optimizare. 

 

  

                                                           
527

 Vezi dezvoltările propuse în Capitolul 10 din prezentul studiu. 
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10. PIB SUSTENABIL. ASPECTE METODOLOGICE 

10.1. PROPUNERE DE FORMALISM PRIVIND CALCULUL PIB SUSTENABIL 

10.1.1. O matrice sui-generis pentru evaluarea PIB sustenabil 

După cum se știe, la nivel macroeconomic se poate construi o matrice 
(tablou cu dublă intrare) care să descrie, la echilibru static, fluxurile (input-uri, 
respectiv output-uri) dintre elementele structurale componente ale unei 
economii naţionale. Cea mai cunoscută astfel de matrice este balanţa 
legăturilor dintre ramuri (BLR) introdusă în analiza economică de Wassily 
Leontief. BLR operează cu patru cadrane (dintre care numai trei sunt utilizate 
pentru analiza echilibrului macroeconomic static – cadranele I, II și III): 

− cadranul I: sistematizează consumul intermediar din economia 
naţională, sub forma coeficienţilor tehnologici dintre ramuri: ce 
valoare monetară din output-ul ramurii i este consumată în ramura 
j, raportată la valoarea totală produsă în ramura j; 

− cadranul II: sistematizează valoarea monetară a valorii adăugate 
brute produse în economia naţională, pe destinaţii de utilizare 
(utilizarea finală); acesta este output-ul nou produs; 

− cadranul III: sistematizează valoarea monetară a intrărilor în 
procesul de producţie din economia naţională, pe surse de intrare; 
acesta este input-ul nou intrat; 

− cadranul IV: nu este, de regulă, utilizat. De fapt, studiul nostru va 
face o propunere de utilizare tocmai a cadranului IV al BLR în 
scopul formalizării PIBS. 

Figura 64 oferă o imagine sinoptică a BLR clasice. 
 

 La 
De la 

R1 R2 … Rn 
Utilizare finală (U) 

TOTAL 
CF FBCF VS E 

R1 𝐹11 𝐹12 … 𝐹1𝑛 𝐶𝐹1 𝐹𝐵𝐶𝐹1 𝑉𝑆1 𝐸1 𝑻𝟏 
R2 𝐹21 𝐹22 … 𝐹2𝑛 𝐶𝐹2 𝐹𝐵𝐶𝐹2 𝑉𝑆2 𝐸2 𝑻𝟐 
… … … … … … … … … … 
Rn 𝐹𝑛1 𝐹𝑛2 … 𝐹𝑛𝑛 𝐶𝐹𝑛 𝐹𝐵𝐶𝐹𝑛 𝑉𝑆𝑛 𝐸𝑛 𝑻𝒏 

VAB 
(R) 

RS 𝑅𝑆1 𝑅𝑆2 … 𝑅𝑆𝑛      
A 𝐴1 𝐴2 … 𝐴𝑛      
I 𝐼1 𝐼2 … 𝐼𝑛      

TOTAL 𝑻𝟏 𝑻𝟐 … 𝑻𝒏     𝑻 

Figura 64. Structura standard a balanţei legăturilor dintre ramuri. 
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notând  

𝑘𝑖𝑗 =
𝐹𝑖𝑗

𝑇𝑗
, pentru 𝑖, 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ 

rezultă  

𝐹𝑖𝑗 = 𝑘𝑖𝑗 ∙ 𝑇𝑗 

iar dacă formăm matricea 

𝐴 = (

𝑘11 𝑘12 … 𝑘1𝑛
𝑘21 𝑘22 … 𝑘2𝑛
… … … …
𝑘𝑛1 𝑘𝑛2 … 𝑘𝑛𝑛

) 

vectorii: 

𝐶𝐹 = (

𝐶𝐹1
𝐶𝐹2
…
𝐶𝐹𝑛

) 

𝐹𝐵𝐶𝐹 = (

𝐹𝐵𝐶𝐹1
𝐹𝐵𝐶𝐹2
…

𝐹𝐵𝐶𝐹𝑛

) 

𝑉𝑆 = (

𝑉𝑆1
𝑉𝑆2
…
𝑉𝑆𝑛

) 

𝐸 = (

𝐸1
𝐸2
…
𝐸𝑛

) 

𝑅𝑆 = (𝑅𝑆1 𝑅𝑆2 … 𝑅𝑆𝑛) 
𝐴 = (𝐴1 𝐴2 … 𝐴𝑛) 
𝐼 = (𝐼1 𝐼2 … 𝐼𝑛), 
𝑇 = (𝑇1 𝑇2 … 𝑇𝑛) 

precum și relaţiile  

𝑈 = 𝐶𝐹 + 𝐹𝐵𝐶𝐹 + 𝑉𝑆 + 𝐸 
𝑅 = 𝑅𝑆 + 𝐴 + 𝐼 

atunci se pot scrie binecunoscutele ecuaţii de balanţă (de echilibru static): 

𝐴 ∙ 𝑇 + 𝑈 = 𝑇 
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respectiv  

 𝐴 ∙ 𝑇 + 𝑅 = 𝑇 

de unde rezultă imediat egalitatea  

𝑈 = 𝑅 

adică exact ideea de replicare a input-ului de către output, pe care am 
introdus-o mai sus.  

Pe baza modelului BLR standard, vom dezvolta acum propria noastră 
propunere de a utiliza cadranul IV al acestui model în scopul extragerii unor 
condiţii privind sustenabilitatea PIB.  

Să facem câteva precizări preliminare. 
 privind R: avem următoarele resurse (input): 
o 𝑅𝑆: remuneraţia netă a salariaţilor 
o 𝐼𝑅𝑆: impozitul pe venitul personal al salariaţilor528 
o 𝑉𝑆̅: venituri nete ale non-salariaţilor 
o 𝐼𝑉𝑆̅: impozitul pe venitul non-salarial 
o 𝑉𝑁𝑃�̅�: venitul net al organizaţiilor private non-financiare529 
o 𝑉𝑁𝑃𝐹: venitul net al organizaţiilor private financiare530 
o 𝐼𝑃𝐶: impozitul pe profitul corporativ 
o 𝐼𝑖𝑛𝑑: impozitul pe produs531 (adică impozitele indirecte) 
o 𝐴: amortizarea capitalului fix în sectorul privat 
o 𝐼: importul de bunuri și servicii532 
o 𝑆𝑉𝑃: subvenţii pe produs533 
 privind U: avem următoarele utilizări finale (output): 
o 𝐶𝐹𝑃𝑃𝑟: consumul final de piaţă al sectorului privat 
o 𝐶𝐹�̅�𝑃𝑟: consumul final non-piaţă al sectorului privat 
o 𝐶𝐹𝑃: consumul final al sectorului public534 
o 𝐼𝑛𝑣𝑃: investiţii publice brute 

                                                           
528

 Includem aici și celelalte impozite aferente individului: pe proprietate, pe câștiguri 
din capital etc. 

529
 Partea esenţială din VAB care rămâne după scăderea cheltuielilor cu salariile. 

Includem aici și domeniul privat al statului (companii, regii etc. cu capital integral de stat). 
530

 Atât organizaţiile bancare, cât și organizaţiile financiare non-bancare (IFN). 
531

 Include taxa pe valoarea adăugată, taxa vamală, acciza. 
532

 Nu se va face distincţia dintre importuri (sau exporturi) intra-comunitare și 
importuri (sau exporturi) care implică ţări din afara UE, ci va fi considerat import (respectiv 
export) orice bun sau serviciu care tranzitează graniţa economică. 

533
 Această mărime va intra cu semn algebric negativ, pentru a menţine exprimarea 

valorii monetare a PIBC în preţul pieţei.  
534

 Consumul final al sectorului public este, desigur, numai de tip piaţă. 
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o 𝐼𝑛𝑣𝑃𝑟: investiţii private brute 
o 𝑆𝑛𝑃: economisirea netă a sectorului public535 
o 𝑆𝑛𝑃𝑟: economisirea netă a sectorului privat 
o 𝑉𝑆𝐵𝑆: variaţia stocului de bunuri și servicii 
o 𝑉𝑆𝑀: variaţia stocului de monedă536 
o 𝐸: exportul de bunuri și servicii 
Vom organiza cele două categorii de variabile într-o matrice (tablou 

cu dublă intrare), așa încât vom completa, de fapt, cadranul IV al modelului 
standard al balanţei legăturilor dintre ramuri (figura 65). 

 
 La 

De la 
𝐶𝐹𝑃𝑃𝑟 𝐶𝐹�̅�𝑃𝑟 𝐶𝐹𝑃 𝐼𝑛𝑣𝑃 𝐼𝑛𝑣𝑃𝑟 𝑆𝑛𝑃 𝑆𝑛𝑃𝑟 𝑉𝑆𝐵𝑆 𝑉𝑆𝑀 𝐸 TOTAL 

𝑅𝑆 𝐹1.1 𝐹1.2 𝐹1.3 𝐹1.4 𝐹1.5 𝐹1.6 𝐹1.7 𝐹1.8 𝐹1.9 𝐹1.10 𝑹𝟏 

𝐼𝑅𝑆 𝐹2.1 𝐹2.2 𝐹2.3 𝐹2.4 𝐹2.5 𝐹2.6 𝐹2.7 𝐹2.8 𝐹2.9 𝐹2.10 𝑹𝟐 

𝑉𝑆̅ 𝐹3.1 𝐹3.2 𝐹3.3 𝐹3.4 𝐹3.5 𝐹3.6 𝐹3.7 𝐹3.8 𝐹3.9 𝐹3.10 𝑹𝟑 

𝐼𝑉𝑆̅ 𝐹4.1 𝐹4.2 𝐹4.3 𝐹4.4 𝐹4.5 𝐹4.6 𝐹4.7 𝐹4.8 𝐹4.9 𝐹4.10 𝑹𝟒 

𝑉𝑁𝑃�̅� 𝐹5.1 𝐹5.2 𝐹5.3 𝐹5.4 𝐹5.5 𝐹5.6 𝐹5.7 𝐹5.8 𝐹5.9 𝐹5.10 𝑹𝟓 

𝑉𝑁𝑃𝐹 𝐹6.1 𝐹6.2 𝐹6.3 𝐹6.4 𝐹6.5 𝐹6.6 𝐹6.7 𝐹6.8 𝐹6.9 𝐹6.10 𝑹𝟔 

𝐼𝑃𝐶 𝐹7.1 𝐹7.2 𝐹7.3 𝐹7.4 𝐹7.5 𝐹7.6 𝐹7.7 𝐹7.8 𝐹7.9 𝐹7.10 𝑹𝟕 

𝐼𝑖𝑛𝑑 𝐹8.1 𝐹8.2 𝐹8.3 𝐹8.4 𝐹8.5 𝐹8.6 𝐹8.7 𝐹8.8 𝐹8.9 𝐹8.10 𝑹𝟖 

𝐴 𝐹9.1 𝐹9.2 𝐹9.3 𝐹9.4 𝐹9.5 𝐹9.6 𝐹9.7 𝐹9.8 𝐹9.9 𝐹9.10 𝑹𝟗 

𝐼 𝐹10.1 𝐹10.2 𝐹10.3 𝐹10.4 𝐹10.5 𝐹01.6 𝐹10.7 𝐹10.8 𝐹10.9 𝐹10.10 𝑹𝟏𝟎 

−𝑆𝑉𝑃 𝐹11.1 𝐹11.2 𝐹11.3 𝐹11.4 𝐹11.5 𝐹11.6 𝐹11.7 𝐹11.8 𝐹11.9 𝐹11.10 𝑹𝟏𝟏 

TOTAL 𝑼𝟏 𝑼𝟐 𝑼𝟑 𝑼𝟒 𝑼𝟓 𝑼𝟔 𝑼𝟕 𝑼𝟖 𝑼𝟗 𝑼𝟏𝟎 𝑿 

Figura 65. Modelul matricial al corelării input-ului cu output-ul  
la nivel macroeconomic pentru PIBS. 

unde cu 𝐹𝑖𝑗 s-a notat fluxul din input-ul „i” care, din punct de vedere valoric, 
contribuie la formarea output-ului „j”, unde 
                                                           

535
 Economisirea netă este diferenţa pozitivă dintre economisire și investiţii (dacă 

diferenţa este negativă, putem folosi denumirea de investiţie netă, dar nu în sensul 
consacrat, adică nu ca diferenţă între investiţia brută și amortizare). 

536
 Se referă la variaţia bazei monetare din economie (variaţia soldului conturilor 

curente și de depozit în băncile comerciale, variaţia numerarului existent la banca centrală, 
variaţia numerarului existent la populaţie). 

 Veniturile nete ale Băncii Naţionale a României vor fi considerate venituri private 
ale sectorului financiar, deoarece Banca Naţională a României are capital social public 
(integral de stat), dar patrimoniul său este privat (legătura dintre capitalul social public și 
patrimoniul privat este făcută de rata de impozitare aproape de 100% a profitului obţinut 
de această instituţie). De aceea Banca Naţională influenţează economisirea netă privată și 
nu economisirea netă publică. 
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∑𝑈𝑗

10

𝑗=1

=∑𝑅𝑖

11

𝑖=1

= 1 

Desigur, nu orice input contribuie, din punctul de vedere al mecanismelor 
de transmitere de la nivel macroeconomic, la formarea oricărui output.  

În tabelul de mai sus, am exclus formarea unor fluxuri input-output, pe 
baza consideraţiilor teoretice și metodologice (mai exact pe baza consideraţiilor 
de definiţie). Aceste excluderi au fost indicate printr-un semn de anulare. 
Rămân, deci, ca valabile, doar fluxurile input-output evidenţiate prin hașurare, 
ceea ce înseamnă 56 de fluxuri dinspre input-uri spre output-uri (51% din 
totalul fluxurilor posibile teoretic). 

De aceea, atunci când vom calcula „coeficienţii tehnologici” în cauză, 
unii dintre ei vor avea valoare nulă (iar, în cazul subvenţiilor pe produs, 
valoare negativă). 

Vom nota, așadar, 

𝜉𝑖𝑗 =
𝐹𝑖𝑗

𝑈𝑗
 

cu 𝑖 = 1,2,3, … 11, și 𝑗 = 1,2,3, . .10 pe care îl vom numi coeficient 
structural al sustenabilităţii PIB. 

Desigur: 

∑𝜉𝑖𝑗 = 1

10

𝑗=1

 

pentru 𝑖 = 1,2, … ,11. 
Acești coeficienţi sunt următorii (figura 66):  
 

 La 
De la 

𝐶𝐹𝑃𝑃𝑟 𝐶𝐹�̅�𝑃𝑟 𝐶𝐹𝑃 𝐼𝑛𝑣𝑃 𝐼𝑛𝑣𝑃𝑟 𝑆𝑛𝑃 𝑆𝑛𝑃𝑟 𝑉𝑆𝐵𝑆 𝑉𝑆𝑀 𝐸 TOTAL 

𝑅𝑆 𝜉1.1  𝜉1.3  𝜉1.5 𝜉1.6 𝜉1.7  𝜉1.9  𝑹𝟏 
𝐼𝑅𝑆   𝜉2.3 𝜉2.4  𝜉2.6   𝜉2.9  𝑹𝟐 
𝑉𝑆̅ 𝜉3.1 𝜉3.2   𝜉3.5  𝜉3.7  𝜉3.9  𝑹𝟑 
𝐼𝑉𝑆̅   𝜉4.3  𝜉4.5 𝜉4.6 𝜉4.7  𝜉4.9  𝑹𝟒 
𝑉𝑁𝑃�̅�     𝜉5.5  𝜉5.7 𝜉5.8 𝜉5.9 𝜉5.10 𝑹𝟓 
𝑉𝑁𝑃𝐹     𝜉6.5  𝜉6.7 𝜉6.8 𝜉6.9 𝜉6.10 𝑹𝟔 
𝐼𝑃𝐶   𝜉7.3 𝜉7.4  𝜉7.6   𝜉7.9  𝑹𝟕 
𝐼𝑖𝑛𝑑 𝜉8.1 𝜉8.2 𝜉8.3 𝜉8.4 𝜉8.5 𝜉8.6   𝜉8.9 𝜉8.10 𝑹𝟖 
𝐴     𝜉9.5  𝜉9.7  𝜉9.9  𝑹𝟗 
𝐼 𝜉10.1  𝜉10.3 𝜉10.4 𝜉10.5 𝜉10.6 𝜉10.7 𝜉10.8 𝜉10.9 𝜉10.10 𝑹𝟏𝟎 

−𝑆𝑉𝑃      𝜉11.6   𝜉11.9  𝑹𝟏𝟏 
TOTAL 𝑼𝟏 𝑼𝟐 𝑼𝟑 𝑼𝟒 𝑼𝟓 𝑼𝟔 𝑼𝟕 𝑼𝟖 𝑼𝟗 𝑼𝟏𝟎 𝑿 

Figura 66. Coeficienţii structurali ai sustenabilităţii PIB. 
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10.1.2. Condiţii formale privind calculul  
PIB sustenabil 

 
Vom pune condiţia generală de staţionaritate, adică de replicare 

punctuală a PIBC. Să construim matricea coeficienţilor structurali  ai 
sustenabilităţii. 

 

Σ =

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝜉1.1 0 𝜉1.3 0 𝜉1.5 𝜉1.6 𝜉1.7 0 𝜉1.9 0
0 0 𝜉2.3 𝜉2.4 0 𝜉2.6 0 0 𝜉2.9 0
𝜉3.1 𝜉3.2 0 0 𝜉3.5 0 𝜉3.7 0 𝜉3.9 0
0 0 𝜉4.3 0 𝜉4.5 𝜉4.6 𝜉4.7 0 𝜉4.9 0
0 0 0 0 𝜉5.5 0 𝜉5.7 𝜉5.8 𝜉5.9 𝜉5.10
0 0 0 0 𝜉6.5 0 𝜉6.7 𝜉6.8 𝜉6.9 𝜉6.10
0 0 𝜉7.3 𝜉7.4 0 𝜉7.6 0 0 𝜉7.9 0
𝜉8.1 𝜉8.2 𝜉8.3 𝜉8.4 𝜉8.5 𝜉8.6 0 0 𝜉8.9 𝜉8.10
0 0 0 0 𝜉9.5 0 𝜉9.7 0 𝜉9.9 0
𝜉10.1 0 𝜉10.3 𝜉10.4 𝜉10.5 𝜉10.6 𝜉10.7 𝜉10.8 𝜉10.9 𝜉10.10
0 0 0 0 0 𝜉11.6 0 0 𝜉11.9 0 )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fie două momente de timp (doi ani, de regulă) consecutive, 𝑡, respectiv 

𝑡 + 1. Aceasta conduce la două matrice ale coeficienţilor structurali ai 
sustenabilităţii, Σ𝑡, respectiv Σ𝑡+1: 

 

Σ𝑡 =

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ξ1.1
t 0 ξ1.3

t 0 ξ1.5
t ξ1.6

t ξ1.7
t 0 ξ1.9

t 0

0 0 ξ2.3 ξ2.4 0 ξ2.6 0 0 ξ2.9 0

ξ3.1
t ξ3.2

t 0 0 ξ3.5
t 0 ξ3.7

t 0 ξ3.9
t 0

0 0 ξ4.3
t 0 ξ4.5

t ξ4.6
t ξ4.7

t 0 ξ4.9
t 0

0 0 0 0 ξ5.5
t 0 ξ5.7

t ξ5.8
t ξ5.9

t ξ5.10
t

0 0 0 0 ξ6.5
t 0 ξ6.7

t ξ6.8
t ξ6.9

t ξ6.10
t

0 0 ξ7.3
t ξ7.4

t 0 ξ7.6
t 0 0 ξ7.9

t 0

ξ8.1
t ξ8.2

t ξ8.3
t ξ8.4

t ξ8.5
t ξ8.6

t 0 0 ξ8.9
t ξ8.10

t

0 0 0 0 ξ9.5
t 0 ξ9.7

t 0 ξ9.9
t 0

ξ10.1
t 0 ξ10.3

t ξ10.4
t ξ10.5

t ξ10.6
t ξ10.7

t ξ10.8
t ξ10.9

t ξ10.10
t

0 0 0 0 0 ξ11.6
t 0 0 ξ11.9

t 0 )
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Σ𝑡+1 =

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝜉1.1
𝑡+1 0 𝜉1.3

𝑡+1 0 𝜉1.5
𝑡+1 𝜉1.6

𝑡+1 𝜉1.7
𝑡+1 0 𝜉1.9

𝑡+1 0

0 0 𝜉2.3
𝑡+1 𝜉2.4

𝑡+1 0 𝜉2.6
𝑡+1 0 0 𝜉2.9

𝑡+1 0

𝜉3.1
𝑡+1 𝜉3.2

𝑡+1 0 0 𝜉3.5
𝑡+1 0 𝜉3.7

𝑡+1 0 𝜉3.9
𝑡+1 0

0 0 𝜉4.3
𝑡+1 0 𝜉4.5

𝑡+1 𝜉4.6
𝑡+1 𝜉4.7

𝑡+1 0 𝜉4.9
𝑡+1 0

0 0 0 0 𝜉5.5
𝑡+1 0 𝜉5.7

𝑡+1 𝜉5.8
𝑡+1 𝜉5.9

𝑡+1 𝜉5.10
𝑡+1

0 0 0 0 𝜉6.5
𝑡+1 0 𝜉6.7

𝑡+1 𝜉6.8
𝑡+1 𝜉6.9

𝑡+1 𝜉6.10
𝑡+1

0 0 𝜉7.3
𝑡+1 𝜉7.4

𝑡+1 0 𝜉7.6
𝑡+1 0 0 𝜉7.9

𝑡+1 0

𝜉8.1
𝑡+1 𝜉8.2

𝑡+1 𝜉8.3
𝑡+1 𝜉8.4

𝑡+1 𝜉8.5
𝑡+1 𝜉8.6

𝑡+1 0 0 𝜉8.9
𝑡+1 𝜉8.10

𝑡+1

0 0 0 0 𝜉9.5
𝑡+1 0 𝜉9.7

𝑡+1 0 𝜉9.9
𝑡+1 0

𝜉10.1
𝑡+1 0 𝜉10.3

𝑡+1 𝜉10.4
𝑡+1 𝜉10.5

𝑡+1 𝜉10.6
𝑡+1 𝜉10.7

𝑡+1 𝜉10.8
𝑡+1 𝜉10.9

𝑡+1 𝜉10.10
𝑡+1

0 0 0 0 0 𝜉11.6
𝑡+1 0 0 𝜉11.9

𝑡+1 0 )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Conform celor stabilite anterior, ar trebui ca structura input-ului la 

un moment dat (de exemplu, la momentul 𝑡 + 1) să nu difere de 

structura input-ului la momentul 𝑡 cu mai mult decât o marjă 

acceptabilă, prestabilită, 𝛼𝑡,𝑡+1). Să facem trecerea de la modificarea 

structurii relative a componentelor input-ului (respectiv output-ului) PIBC la 

modificarea coeficienţilor structurali ai sustenabilităţii, așa cum au fost 

introduși mai sus. 

 Așadar, știm că avem 

 
𝑆𝑖 = (𝑐1

𝑖 , 𝑐2
𝑖 , … , 𝑐𝑛

𝑖 ) 

 

Adaptând relaţia la input-ul PIBC rezultă că, la momentele 𝑡, respectiv 

𝑡 + 1, avem respectiv:  

 
𝑆𝑡 = (𝑅𝑆𝑡, 𝐼𝑅𝑆𝑡, 𝑉𝑆̅𝑡, 𝐼𝑉𝑆̅𝑡, 𝑉𝑁𝑃�̅�𝑡, 𝑉𝑁𝑃𝐹𝑡, 𝐼𝑃𝐶𝑡 , 𝐼𝑖𝑛𝑑𝑡 , 𝐴𝑡, 𝐼𝑡, −𝑆𝑉𝑃𝑡) ≡ 

≡ (𝑅1
𝑡 , 𝑅2

𝑡 , 𝑅3
𝑡 , 𝑅4

𝑡 , 𝑅5
𝑡 , 𝑅6

𝑡 , 𝑅7
𝑡 , 𝑅8

𝑡 , 𝑅9
𝑡 , 𝑅10

𝑡 , 𝑅11
𝑡 ) 

 
𝑆𝑡+1 = (𝑅𝑆𝑡+1, 𝐼𝑅𝑆𝑡+1, 𝑉𝑆̅𝑡+1, 𝐼𝑉𝑆̅𝑡+1, 𝑉𝑁𝑃�̅�𝑡+1, 𝑉𝑁𝑃𝐹𝑡+1, 

𝐼𝑃𝐶𝑡+1, 𝐼𝑖𝑛𝑑𝑡+1, 𝐴𝑡+1, 𝐼𝑡+1, −𝑆𝑉𝑃𝑡+1)

≡ (𝑅1
𝑡+1, 𝑅2

𝑡+1, 𝑅3
𝑡+1, 𝑅4

𝑡+1, 𝑅5
𝑡+1, 𝑅6

𝑡+1, 𝑅7
𝑡+1, 𝑅8

𝑡+1, 𝑅9
𝑡+1, 𝑅10

𝑡+1, 𝑅11
𝑡+1) 

 
Cu condiţiile: 
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{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

|𝑅𝑆𝑡+1 − 𝑅𝑆𝑡| ≤ 𝛼1
𝑡,𝑡+1

|𝐼𝑅𝑆𝑡+1 − 𝐼𝑅𝑆𝑡| ≤ 𝛼2
𝑡,𝑡+1

|𝑉𝑆̅𝑡+1 − 𝑉𝑆̅𝑡| ≤ 𝛼3
𝑡,𝑡+1

|𝐼𝑉𝑆̅𝑡+1 − 𝐼𝑉𝑆̅𝑡| ≤ 𝛼4
𝑡,𝑡+1

|𝑉𝑁𝑃�̅�𝑡+1 − 𝑉𝑁𝑃�̅�𝑡| ≤ 𝛼5
𝑡,𝑡+1

|𝑉𝑁𝑃𝐹𝑡+1 − 𝑉𝑁𝑃𝐹𝑡| ≤ 𝛼6
𝑡,𝑡+1

|𝐼𝑃𝐶𝑡+1 − 𝐼𝑃𝐶𝑡| ≤ 𝛼7
𝑡,𝑡+1

|𝐼𝑖𝑛𝑑𝑡+1 − 𝐼𝑖𝑛𝑑𝑡| ≤ 𝛼8
𝑡,𝑡+1

|𝐴𝑡+1 − 𝐴𝑡| ≤ 𝛼9
𝑡,𝑡+1

|𝐼𝑡+1 − 𝐼𝑡| ≤ 𝛼10
𝑡,𝑡+1

|𝑆𝑉𝑃𝑡 − 𝑆𝑉𝑃𝑡+1| ≤ 𝛼11
𝑡,𝑡+1

 

 
Ținând cont de modul în care s-au definit coeficienţii structurali ai 

sustenabilităţii, putem scrie, în mod succesiv, următoarele: 

 

𝜉𝑖𝑗 =
𝐹𝑖𝑗

𝑈𝑗
 

 
𝐹𝑖𝑗 = 𝜉𝑖𝑗 ∙ 𝑈𝑗 

 
Dacă formăm matricea (respectiv vectorii): 

 

𝐹 =

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝐹1.1 𝐹1.2 𝐹1.3 𝐹1.4 𝐹1.5 𝐹1.6 𝐹1.7 𝐹1.8 𝐹1.9 𝐹1.10
𝐹2.1 𝐹2.2 𝐹2.3 𝐹2.4 𝐹2.5 𝐹2.6 𝐹2.7 𝐹2.8 𝐹2.9 𝐹2.10
𝐹3.1 𝐹3.2 𝐹3.3 𝐹3.4 𝐹3.5 𝐹3.6 𝐹3.7 𝐹3.8 𝐹3.9 𝐹3.10
𝐹4.1 𝐹4.2 𝐹4.3 𝐹4.4 𝐹4.5 𝐹4.6 𝐹4.7 𝐹4.8 𝐹4.9 𝐹4.10
𝐹5.1 𝐹5.2 𝐹5.3 𝐹5.4 𝐹5.5 𝐹5.6 𝐹5.7 𝐹5.8 𝐹5.9 𝐹5.10
𝐹6.1 𝐹6.2 𝐹6.3 𝐹6.4 𝐹6.5 𝐹6.6 𝐹6.7 𝐹6.8 𝐹6.9 𝐹6.10
𝐹7.1 𝐹7.2 𝐹7.3 𝐹7.4 𝐹7.5 𝐹7.6 𝐹7.7 𝐹7.8 𝐹7.9 𝐹7.10
𝐹8.1 𝐹8.2 𝐹8.3 𝐹8.4 𝐹8.5 𝐹8.6 𝐹8.7 𝐹8.8 𝐹8.9 𝐹8.10
𝐹9.1 𝐹9.2 𝐹9.3 𝐹9.4 𝐹9.5 𝐹9.6 𝐹9.7 𝐹9.8 𝐹9.9 𝐹9.10
𝐹10.1 𝐹10.2 𝐹10.3 𝐹10.4 𝐹10.5 𝐹10.6 𝐹10.7 𝐹10.8 𝐹10.9 𝐹10.10
𝐹11.1 𝐹11.2 𝐹11.3 𝐹11.4 𝐹11.5 𝐹11.6 𝐹11.7 𝐹11.8 𝐹11.9 𝐹11.10)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

𝑈 = (𝑈1, 𝑈2, 𝑈3, 𝑈4, 𝑈5, 𝑈6, 𝑈7, 𝑈8, 𝑈9, 𝑈10) 
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𝑅 =

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑅1
𝑅2
𝑅3
𝑅4
𝑅5
𝑅6
𝑅7
𝑅8
𝑅9
𝑅10
𝑅11)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se poate scrie, succesiv (𝐴′ înseamnă transpusa matricei 𝐴, iar 𝐴−1 
înseamnă inversa matricei 𝐴): 

Σ′ ∙ 𝑅 = 𝑈 

Σ ∙ 𝑈′ = 𝑅 

𝑅 = (Σ′)−1 ∙ 𝑈 

𝑈 = (Σ−1 ∙ 𝑅)′ 

Σ ∙ 𝑈′ = (Σ′)−1 ∙ 𝑈 

Σ′ ∙ 𝑅 = (Σ−1 ∙ 𝑅)′ 

Acest rezultat poate fi interpretat în felul următor: dacă este dată o 
structură a input-ului aferentă unui anumit interval de timp, se poate determina, 
pe baza matricei coeficienţilor structurali ai sustenabilităţii, structura output-ului 
acelui interval de timp537. Această relaţie statică (sincronică, transversală) poate 
fi dezvoltată într-o manieră dinamică (diacronică, longitudinală), astfel:  

 momentul 1:  

𝑅1 = Σ0 ∙ (𝑈0)′; 

𝑈1 = (Σ1)′ ∙ 𝑅1 = (Σ1)′ ∙ Σ0 ∙ (𝑈0)′ 

 momentul 2: 

𝑅2 = Σ1 ∙ (𝑈1)′ = Σ1 ∙ ((Σ1)′ ∙ Σ0 ∙ (𝑈0)′)′ = Σ1 ∙ 𝑈0 ∙ (Σ0)′ ∙ Σ1 = Σ1 ∙ (𝑅1)′ ∙ Σ1 

𝑈2 = (Σ2)′ ∙ 𝑅2 = (Σ2)′ ∙ Σ1 ∙ (𝑅1)′ ∙ Σ1 

                                                           
537

 Input-ul unui interval de timp dat trebuie considerat a fi disponibil la începutul 
acelui interval (de exemplu, la începutul anului calendaristic sau fiscal, după caz), iar 
output-ul unui interval de timp dat trebuie considerat a fi disponibil la sfârșitul acelui 
interval (de exemplu, la sfârșitul anului calendaristic sau fiscal, după caz). 
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 momentul 3:  

𝑅3 = Σ2 ∙ (𝑈2)′ = Σ2 ∙ ((Σ2)′ ∙ 𝑈0 ∙ (Σ0)′ ∙ Σ1)′ = Σ2 ∙ (𝑅2)′ ∙ Σ2 

𝑈3 = (Σ3)′ ∙ 𝑅3 = (Σ3)′ ∙ Σ2 ∙ (𝑅2)′ ∙ Σ2 

 momentul 4:  

𝑅4 = Σ3 ∙ (𝑈3)′ = Σ3 ∙ ((Σ3)′ ∙ Σ2 ∙ (Σ1)′ ∙ Σ0 ∙ (𝑈0)′ ∙ Σ2)′ = Σ3 ∙ (𝑅3)′ ∙ Σ3 

𝑈4 = (Σ4)′ ∙ 𝑅4 = (Σ4)′ ∙ Σ3 ∙ (𝑅3)′ ∙ Σ3 

… 

 momentul general k: 

𝑅𝑘 = Σ𝑘−1 ∙ (𝑅𝑘−1)′ ∙ Σ𝑘−1 
𝑈𝑘 = (Σ𝑘)′ ∙ Σ𝑘−1 ∙ (𝑅𝑘−1)′ ∙ Σ𝑘−1 

Dar 

𝑅𝑘−1 = Σ𝑘−2 ∙ (𝑅𝑘−2)′ ∙ Σ𝑘−2 

𝑅𝑘−2 = Σ𝑘−3 ∙ (𝑅𝑘−3)′ ∙ Σ𝑘−3 

… 

𝑅2 = Σ1 ∙ (𝑅1)′ ∙ Σ1 

𝑅1 = Σ0 ∙ (𝑅0)′ ∙ Σ0 

Refăcând formula analitică538 pentru cazul general (𝑘), obţinem 
succesiv539: 

𝑅1 = Σ0 ∙ (𝑅0)′ ∙ Σ0 

𝑅2 = Σ1 ∙ (Σ0 ∙ (𝑅0)′ ∙ Σ0)′ ∙ Σ1 = Σ1 ∙ (Σ0)′ ∙ 𝑅0 ∙ (Σ0)′ ∙ Σ1 

𝑅3 = Σ2 ∙ (Σ1 ∙ (Σ0)′ ∙ 𝑅0 ∙ (Σ0)′ ∙ Σ1)′ ∙ Σ2

= Σ2 ∙ (Σ1)′ ∙ Σ0 ∙ (𝑅0)′ ∙ Σ0 ∙ (Σ1)′ ∙ Σ2 

𝑅4 = Σ3 ∙ (Σ2 ∙ (Σ1)′ ∙ Σ0 ∙ (𝑅0)′ ∙ Σ0 ∙ (Σ1)′ ∙ Σ2)′ ∙ Σ3 = 

= Σ3 ∙ (Σ2)′ ∙ Σ1 ∙ (Σ0)′ ∙ 𝑅0 ∙ (Σ0)′ ∙ Σ1 ∙ (Σ2)′ ∙ Σ3 

… 
                                                           

538
 În această manieră de formulare a relaţiilor de recurenţă, avem condiţiile 

matematice pentru utilizarea unui filtru de tip Kalman (vezi paragraful 9.2.2., lit a). 
539

 Vom ţine cont de două dintre regulile de transpunere a produsului de matrice: 
1) transpusa produsului de matrice este egal cu produsul transpuselor matricelor luate în 
ordine inversă (𝐴1 ∙ 𝐴2 ∙ … 𝐴𝑛−1 ∙ 𝐴𝑛)

′ = (𝐴𝑛)
′ ∙ (𝐴𝑛−1)

′ ∙ … ∙∙ (𝐴2)
′ ∙ (𝐴1)

′; 2) transpusa 
transpusei unei matrice este matricea însăși (𝐴′)′ = 𝐴 
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 pentru 𝑘 = 2𝑝, cu 𝑝 ∈ 𝑁, adică pentru 𝑘 ∈ 𝑁 par540: 

𝑅𝑘 = Σ𝑘−1 ∙ (Σ𝑘−2)′ ∙ Σ𝑘−3 ∙ … (Σ0)′ ∙ 𝑅0 ∙ (Σ0)′ ∙ … ∙ Σ𝑘−3 ∙ (Σ𝑘−2)′ ∙ Σ𝑘−1 

 pentru 𝑘 = 2𝑝 − 1, cu 𝑝 ∈ 𝑁, adică pentru 𝑘 ∈ 𝑁 impar: 

𝑅𝑘 = Σ𝑘−1 ∙ (Σ𝑘−2)′ ∙ Σ𝑘−3 ∙ … Σ0 ∙ (𝑅0)′ ∙ Σ0 ∙ … ∙ Σ𝑘−3 ∙ (Σ𝑘−2)′ ∙ Σ𝑘−1 

La fel putem proceda pentru determinarea formulelor analitice 

generale pentru vectorul ouput-ului PIBC. 

𝑈1 = (Σ1)′ ∙ 𝑅1 

𝑈2 = (Σ2)′ ∙ 𝑅2 

… 

𝑈𝑘 = (Σ𝑘)′ ∙ 𝑅𝑘 

Ținând cont de relaţia deja stabilită pentru 𝑅𝑘, se poate scrie: 

 pentru 𝑘 = 2𝑝, cu 𝑝 ∈ 𝑁, adică pentru 𝑘 ∈ 𝑁 par: 

𝑈𝑘 = (Σ𝑘)′ ∙ Σ𝑘−1 ∙ (Σ𝑘−2)′ ∙ Σ𝑘−3 ∙ … (Σ0)′ ∙ 𝑅0 ∙ (Σ0)′ ∙ … ∙ Σ𝑘−3 ∙ (Σ𝑘−2)′

∙ Σ𝑘−1 

 pentru 𝑘 = 2𝑝 − 1, cu 𝑝 ∈ 𝑁, adică pentru 𝑘 ∈ 𝑁 impar: 

𝑈𝑘 = (Σ𝑘)′ ∙ Σ𝑘−1 ∙ (Σ𝑘−2)′ ∙ Σ𝑘−3 ∙ … Σ0 ∙ (𝑅0)′ ∙ Σ0 ∙ … ∙ Σ𝑘−3 ∙ (Σ𝑘−2)′ ∙ Σ𝑘−1 

Așadar, atât în cazul vectorului input, cât și în cel al vectorului output, 

am obţinut formule analitice recursive bazate doar pe condiţiile iniţiale ale 

input-ului (𝑅0), respectiv pe matricele coeficienţilor structurali ai 

sustenabilităţii asociate tuturor momentelor anterioare faţă de momentul 

pentru care se calculează cei doi vectori de interes, 𝑅, respectiv 𝑈. 

Desigur, acum trebuie să punem condiţia ca matricea coeficienţilor 

structurali ai sustenabilităţii, așa cum aceasta a fost definită (introdusă),  

să asigure ca structura ouput-ului să nu se abată dincolo de valorile 

considerate că „livrează” un PIB sustenabil (PIBS). Vom face următoarele 

raţionamente. 

Să reluăm structura relativă pe componente a input-ului (𝑋), 

respectiv output-ului (𝑌) PIBC într-o anumită perioadă (an):  

                                                           
540

 Pentru 𝑝 = 0 se consideră că vectorul input-urilor în PIBC este dat. Din punct 
de vedere formal, se va considera că 𝑅0 reprezintă condiţiile iniţiale ale modelului 
propus. 
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𝑋𝑡 =

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑥1
𝑡

𝑥2
𝑡

𝑥3
𝑡

𝑥4
𝑡

𝑥5
𝑡

𝑥6
𝑡

𝑥7
𝑡

𝑥8
𝑡

𝑥9
𝑡

𝑥10
𝑡

𝑥11
𝑡 )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑅𝑆𝑡/𝑋𝑡

𝐼𝑅𝑆𝑡/𝑋𝑡

𝑉𝑆̅𝑡/𝑋𝑡

𝐼𝑉𝑆̅𝑡/𝑋𝑡

𝑉𝑁𝑃�̅�𝑡/𝑋𝑡

𝑉𝑁𝑃𝐹𝑡/𝑋𝑡

𝐼𝑃𝐶𝑡/𝑋𝑡

𝐼𝑖𝑛𝑑𝑡/𝑋𝑡

𝐴𝑡/𝑋𝑡

𝐼𝑡/𝑋𝑡

−𝑆𝑉𝑃𝑡/𝑋𝑡)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑅1
𝑡/𝑋𝑡

𝑅2
𝑡/𝑋𝑡

𝑅3
𝑡/𝑋𝑡

𝑅4
𝑡/𝑋𝑡

𝑅5
𝑡/𝑋𝑡

𝑅6
𝑡/𝑋𝑡

𝑅7
𝑡/𝑋𝑡

𝑅8
𝑡/𝑋𝑡

𝑅9
𝑡/𝑋𝑡

𝑅10
𝑡 /𝑋𝑡

𝑅11
𝑡 /𝑋𝑡)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

𝑌𝑡 =

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑦1
𝑡

𝑦2
𝑡

𝑦3
𝑡

𝑦4
𝑡

𝑦5
𝑡

𝑦6
𝑡

𝑦7
𝑡

𝑦8
𝑡

𝑦9
𝑡

𝑦10
𝑡 )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

′

=

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝐶𝐹𝑃𝑃𝑟𝑡/𝑋𝑡

𝐶𝐹�̅�𝑃𝑟𝑡/𝑋𝑡

𝐶𝐹𝑃𝑡/𝑋𝑡

𝐼𝑛𝑣𝑃𝑡/𝑋𝑡

𝐼𝑛𝑣𝑃𝑟𝑡/𝑋𝑡

𝑆𝑛𝑃𝑡/𝑋𝑡

𝑆𝑛𝑃𝑟𝑡/𝑋𝑡

𝑉𝑆𝐵𝑆𝑡/𝑋𝑡

𝑉𝑆𝑀𝑡/𝑋𝑡

𝐸𝑡/𝑋𝑡 )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

′

=

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑈1
𝑡/𝑋𝑡

𝑈2
𝑡/𝑋𝑡

𝑈3
𝑡/𝑋𝑡

𝑈4
𝑡/𝑋𝑡

𝑈5
𝑡/𝑋𝑡

𝑈6
𝑡/𝑋𝑡

𝑈7
𝑡/𝑋𝑡

𝑈8
𝑡/𝑋𝑡

𝑈9
𝑡/𝑋𝑡

𝑈10
𝑡 /𝑋𝑡)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

′

 

cu condiţia evidentă: 

∑𝑦𝑖
𝑡 =∑𝑥𝑗

𝑡 = 1

11

𝑗=1

10

𝑖=1

 

Să introducem marja de acceptabilitate a variaţiei structurii input-ului 
pentru PIBC în urma realizării output-ului PIBC, așa încât să se asigure 
sustenabilitatea PIBC, adică să se obţină PIBS. 

Să notăm cu: 

�̃�𝑖
𝑡 = 𝑥𝑖

𝑡 − �̃�𝑖
𝑡 

�̃�𝑗
𝑡 = 𝑦𝑗

𝑡 − 𝛽𝑗
𝑡 

unde �̃�𝑖
𝑡 (𝑖 = 1,2, … ,11) semnifică valoarea ponderii componentei 𝑖 a 

input-ului, la momentul 𝑡, care asigură sustenabilitatea PIBC, �̃�𝑖
𝑡 semnifică 
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abaterea absolută a ponderii componentei 𝑖 a input-ului în totalul input-
ului541, la momentul 𝑡, abatere generată de output-ul anului anterior, 
(𝑡 − 1). În mod similar, �̃�𝑗

𝑡 (și 𝑗 = 1,2, … ,10) semnifică valoarea ponderii 

componentei 𝑗, la momentul 𝑡, care asigură sustenabilitatea PIBC, 𝛽𝑖
𝑡 

semnifică abaterea absolută a ponderii componentei 𝑗 a output-ului în 
totalul output-ului, la momentul 𝑡, abatere generată de input-ul anului 
anterior, (𝑡 − 1). 

Să ne amintim că, pentru fiecare 𝑖 = 1,2, … ,11 și 𝑗 = 1,2, … ,10: 

𝜉𝑖𝑗 =
𝐹𝑖𝑗

𝑈𝑗
=
𝐹𝑖𝑗

𝑦𝑗
 

 𝐹𝑖𝑗 = 𝜉𝑖𝑗 ∙ 𝑈𝑗 

𝑦𝑗 =
𝐹𝑖𝑗

𝜉𝑖𝑗
 

Vom trece, pentru simplificarea scrierii, la coeficienţi: 

�̃�𝑖
𝑡 = 𝜀�̃�

𝑡 ∙ 𝑥𝑖
𝑡 

respectiv: 

�̃�𝑗
𝑡 = �̃�𝑗

𝑡 ∙ 𝑦𝑗
𝑡 

unde: 

𝜀�̃�
𝑡 = 1 −

�̃�𝑖
𝑡

𝑥𝑖
𝑡  

respectiv: 

�̃�𝑗
𝑡 = 1 −

𝛽𝑗
𝑡

𝑦𝑗
𝑡 

                                                           
541

 Nu este nevoie să se folosească modulul (adică valoarea absolută), deoarece se 
prezumă că fie o scădere, fie o creștere (cu aceeași mărime absolută) a ponderii acelei 
componente asigură, încă, sustenabilitatea PIBC. Este adevărat că apare, aici, o problemă 
metodologică foarte importantă, dar pe care nu suntem pregătiţi s-o examinăm aici: este, 
oare, simetric efectul variaţiei ponderii input-ului în cauză asupra sustenabilităţii PIBC? 
Problema este deosebit de dificilă, deoarece înseamnă să se examineze funcţia analitică 
de comportament a fiecărui input asupra output-ului ulterior, pentru a se stabili atât 
eventuala asimetrie faţă de valoarea iniţială a ponderii în cauză, cât și eventualele praguri 
sau chiar rate de substituire între input-uri (curbe de indiferenţă sui generis), așa încât să 
se asigure, încă, sustenabilitatea PIBC. 
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Dacă se consideră că valorile numerice �̃�𝑖
𝑡, respectiv 𝛽𝑗

𝑡 sunt date542, 

atunci sunt date și valorile pentru 𝜀�̃�
𝑡, respectiv �̃�𝑗

𝑡.  

Se pune, deci, doar problema trecerii de la 𝜀�̃�
𝑡, respectiv �̃�𝑗

𝑡 la 𝜉𝑖𝑗.  

Din relaţiile: 

𝑦𝑗 =
𝐹𝑖𝑗

𝜉𝑖𝑗
 și  

�̃�𝑗
𝑡 = �̃�𝑗

𝑡 ∙ 𝑦𝑗
𝑡 

rezultă:  

�̃�𝑗
𝑡 = �̃�𝑗

𝑡 ∙
𝐹𝑖𝑗

𝜉𝑖𝑗
 

de unde: 

𝜉𝑖𝑗 =
�̃�𝑗
𝑡 ∙ 𝐹𝑖𝑗

�̃�𝑗
𝑡  

Cum toate valorile din dreapta ecuaţiei de mai sus sunt date, rezultă 
că putem determina matricele coeficienţilor structurali ai sustenabilităţii, 
deci putem construi seriile statistice atât pentru trecut (post-dicţii), cât și 
pentru viitor (predicţii) pentru PIBS. 

                                                           
542

 De exemplu, ele pot fi stabilite de către experţi sau pe baze econometrice din 
seriile anterioare ale PIBC. Opinia noastră este ca aceste valori empirice să fie stabilite în 
așa fel încât ponderile în cauză să nu depășească (fie la „stânga”, fie la „dreapta”) 2% din 
valoarea de referinţă. Asta înseamnă că valorile pentru 𝜀�̃�

𝑡, respectiv �̃�𝑗
𝑡, ar varia între 0,98 

și 1,02. Desigur, aici apare cruciala problemă a acumulării, ceea ce reclamă o limită 
maximă (atât la „stânga”, cât și la „dreapta”) care să constituie un prag peste care 
sustenabilitatea este compromisă. Pe baze pur intuitive, sugerăm ca acest prag să fie 5% 
(egal cu valoarea luată în calcul pentru variaţia PIB nominal în stabilirea criteriilor de 
convergenţă economică nominală din Tratatul de la Maastricht). 
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ANEXĂ 

O PROPUNERE DE SISTEM AL CONTURILOR 

NAȚIONALE ÎN MARJA SUGESTIILOR  

STIGLITZ-SEN-FITOUSSI 

1. Asupra principiilor și metodologiei de actualizare a sistemului 

conturilor naționale 

o patru principii pentru reconstruirea sistemului conturilor naţionale: 

− principiul finalității : activitatea economică este doar un mijloc 

pentru dobândirea bunăstării individuale; 

− principiul totalității: relaţia generală mutuală dintre mediul antropic 

și mediul non-antropic trebuie să fie complet identificată și înregistrată; 

− principiul ancorării : noul sistem al conturilor naţionale trebuie 

fundamentat pe nodurile gridului conceptual de tip O/D (origine/ 

destinaţie) – nodurile ar trebui să fie chiar tipologia capitalului 

social; 

− principiul sustenabilității: noul sistem al conturilor naţionale trebuie 

să înregistreze informaţia referitoare la trăsătura de replicabilitate 

(informaţia asupra venitului, consumului și bunăstării trebuie să fie 

asociată cu cea asupra potenţialului de replicare (un fel de condiţie 

qui pro quo); 

o proiectarea noilor conturi naţionale reclamă o examinare a trăsăturilor 

lor concomitent din două perspectiva: a) relevanţa semantică pentru 

calitatea vieţii; b) semnificaţia și robusteţea lor statistică; 

o proiectarea noilor conturi naţionale trebuie să plece de la rolul lor 

(nu numai în generarea informaţiei, dar și în ceea ce privește 

semnificaţia lor pentru măsurarea calitatea vieţii); 

o atât progresul social, cât și bunăstarea individuală nu pot măsurate 

în mod satisfăcător prin conturile de înregistrare, actualmente în uz; 

este nevoie de introducerea a noi categorii de conturi naţionale, pe 

care le numim conturi inferenţiale, care trebuie să înregistreze/să 

calculeze dinamica bunăstării individuale și a progresului social la 

nivel naţional; 
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o actualele nouă conturi satelit trebuie să fie realocate pe conturile 
naţionale curente și pe cele noi propuse, așa încât ele să funcţioneze 
ca instrumente analitice pentru conturile propriu-zise; considerăm 
că trebuie introduse cinci noi conturi satelit (educaţie, bunăstare, 
externalităţi, fonduri și economie ne-contabilizată). 

 
2. Asupra structurii unei posibile noi arhitecturi a sistemului conturilor 

naționale 
o o posibilă nouă configuraţie a sistemului conturilor naţionale ar 

trebui să conţină două clase de conturi: a) conturi de înregistrare: 
conturi care înregistrează indicatorii statistici ca atare; b) conturi 
inferenţiale: conturi care calculează și înregistrează rezultate bazate 
pe conturile de înregistrare; 

o contul satelit privind mediul (de fapt, mediu natural) trebuie să 
devină un cont propriu-zis; 

o conturile inferenţiale sunt mai profunde și mai relevante din punctul 
de vedere al calităţii vieţii decât conturile de înregistrare; 

o dacă în cazul conturilor de înregistrare, acestea sunt relaţionate 
îndeosebi cu capitalul fizic și cu capitalul uman, conturile inferenţiale 
trebuie relaţionate mai ales cu capitalul social: 

− capitalul social destinat socializării: propunem aici trei tipuri de 
capital social – 1) comunicare, 2) participare, 3) mutualizare; 

− capitalul social destinat individualizării: propunem aici trei tipuri de 
capital social – 1) libertate, 2) încredere, 3) simetrie; 

o propunem un sistem de conturi naţionale cuprinzând șase conturi 
naţionale propriu-zise (sistemul hexa al conturilor naţionale): a) trei 
conturi de înregistrare; b) trei conturi inferenţiale. 

 

3. Asupra fezabilității sistemului de conturi naționale propus (sistemul 
hexa al conturilor naționale) 

o posibilul nou sistem al conturilor naţionale, pe care îl propunem, 
trebuie să verifice o condiţie de completitudine, dată de două criterii 
complementare: a) izomorfismul dintre output-urile sistemului și 
realitatea economică și socială; b) consistenţa internă (logica) între 
conturile noului sistem; 

o conturile de înregistrare trebuie să înregistreze observabilele (vari-
abilele, măsurate ca indicatori, care sunt direct măsurabile de 
observator: analist, decident etc.; 
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o conturile inferenţiale trebuie să „calculeze” non-observabilele (vari-
abilele care sunt fie doar indirect măsurabile – ex.: output-urile sau 
spillover-ii economiei subterane, fie ne-măsurabile – ex.: feed-
back-uri interne, pozitive sau negative, zgomot alb etc.; 

− există două tipuri de non-observabile: a) perturbări efective (variabile 
ascunse cunoscute – preluate prin măsurare indirectă relativă la 
benchmark-uri pre-acceptate: ex. economie subterană; b) perturbări 
anacronice (variabile ascunse necunoscute, anticipări/întârzieri – 
preluate din considerente metodologice: ex. așteptări raţionale sau 
adaptive; 

o trebuie asigurată identificarea și măsurarea completă a fenomenelor 
non-economice din jurul sistemului de conturi naţionale (care sunt 
exclusiv economice); ceea ce trebui măsurat dar este non-măsurabil, 
trebuie măsurat în mod indirect; 

o trebuie asigurată identificarea corectă și completă a relaţiilor de 
cauzalitate dintre sistemul actual al conturilor naţionale și noile 
conturi naţionale dezirabile (nu corelaţii între cele două categorii 
de conturi – vechi și noi – ci relaţii de cauzalitate); 

o trebuie asigurată descrierea corectă și completă a fluxurilor și 
stocurilor în cadrul noilor conturi naţionale propuse (noile conturi 
naţionale propuse trebuie să fie consistente între ele, cu privire la 
fluxurile și stocurile economice implicate); 

o trebuie asigurată descrierea corectă și completă a fluxurilor și 
stocurilor la nivelul sistemul extins (versiunea hexa) al conturilor 
naţionale; sistemul extins al conturilor naţionale trebuie, totodată, 
să fie consistent în sine, cu privire la fluxurile și stocurile din 
întreaga economie/societate. 

 
4. Asupra controlabilității și practicabilității noului sistem de conturi 

naționale propus 
o controlabilitatea noului sistem de conturi naţionale constă în veri-

ficarea, concomitentă, a următoarelor patru condiţii: 
− capturarea completă a output-urilor conturilor naţionale existente în 

input-uri ale noilor conturi naţionale propuse: izomorfismul de input; 
− livrarea completă a output-urilor noilor conturi naţionale către 

conturile naţionale existente: izomorfismul de output; 
− închiderea fluxurilor și stocurilor în interiorul fiecăruia dintre noile 

conturi naţionale, respectiv în interiorul noilor conturi naţionale în 
ansamblu; 
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− permiterea înregistrărilor multiple ale fluxurilor și stocurilor în 
interiorul fiecăruia dintre noile conturi naţionale, respectiv în 
interiorul noilor conturi naţionale în ansamblu; 

o practicabilitatea noului sistem de conturi naţionale constă în veri-
ficarea concomitentă a următoarelor cinci condiţii: 

− înregistrarea oficială, permanentă și cu acurateţe a datelor statistice 
implicate (în scopul, inter alia, de a testa, pe termen lung, circuitul 
general al informaţiei în interiorul noilor conturi naţionale propuse; 

− coerență metodologică între datele din noile conturi naţionale 
propuse și datele din conturile naţionale existente (în scopul, inter 
alia, de a construi o matrice input-output peste sistemul extins al 
conturilor naţionale); 

− uniformitatea sistemului de date utilizat (în scopul, inter alia, de a 
permite analize comparative între state); 

− asigurarea vecinătății de rețele ale informaţiilor despre fluxuri și 
stocuri (în scopul accesului cvasi-instantaneu la orice informaţie 
„produsă”, transferată, distrusă sau actualizată în sistemul conturilor 
naţionale); 

− adecvarea sistemului de date la nivelul sistemului de conturi na-
ţionale pentru scopuri calitative (hermeneutice) privind bunăstarea 
(întrucât măsurarea și evaluarea bunăstării trebuie să fie scopul 
final al noului sistem al conturilor naţionale). 

 
I.  Propunerea: sistemul hexa al conturilor naționale 

 



321 

II. Propunerea: re-alocarea conturilor satelit (inclusiv cinci conturi 
satelit noi) 

 

 
III. Propunerea: relațiile capitalului social cu bunăstarea 
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IV. Propunerea: Sistemul hexa al conturilor naționale și conturile 
satelit 
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