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CREȘTEREA CA SCHIMBARE DIMENSIONALĂ 

Emil Dinga 

 

Abstract 

În limbajul economic există multe suprapuneri semantice între conceptele care descriu schimbarea 
economică. Unele dintre cele mai frecvente sunt cele dintre creștere economică și dezvoltare 
economică. Dar nu este importantă doar diferența semantică, ci și rolul diferit pe care creșterea 
economică, respectiv dezvoltarea economică îl joacă (sau îl are de jucat) în procesul economic. În 
acest capitol se realizează o examinare a conceptului de creștere economică, arătându-se că 
acesta este un concep pur dimensional, referindu-se exclusiv la aspectul cantitativ al procesului 
economic. În context, se examinează, alături de caracteristicile definitorii ale conceptului de 
creștere economică, unele concepte dependente de cel de creștere economică: variații în 
creșterea economică, alternanțe în creșterea economică, marginalitate și elasticitatea în 
parametrul dimensional al creșterii economice. Metodologia utilizată este de natură logică și 
epistemologică, cu unele formalizări din domeniul analizei matematice. 

Cuvinte-cheie: creștere economică, ciclu economic, marginalitate, elasticitate 

Clasificare JEL: O10, O40, P00 

1. Conceptul de schimbare 

Deși nu este clar dacă trecerea timpului este rezultatul schimbării lumii sau invers, schimbarea 
lumii este rezultatul trecerii timpului, cred că este foarte clar că schimbarea în lumea exterioară și 
internă a subiectului este reală . Această realitate este asigurată de instrumentele noastre naturale 
sensibile, pe de o parte, și de modelele noastre raționale despre lume, pe de altă parte. Problema 
care se ridică este: care este lista completă a tipurilor distincte de schimbare. În consecință, există 
două probleme care apar: a) ce criteriu (sau criterii) ar putea clasifica schimbarea în cel mai 
general sens posibil? b) Care sunt ingredientele conceptuale necesare pentru a obține scopul 
evocat? 

În paginile următoare, voi propune o opinie privind o hartă generală a schimbării. Voi începe cu 

problema identității. 

1.1. Identitate și non-identitate 

Vom spune, de la început, că nu contează dacă timpul este o cauză sau un efect al schimbării. 
Este suficient să se stabilească un punct de referință valid care ar putea indica dacă apare o 
schimbare sau nu. Acest punct de referință este identitatea. Prin identitate înțeleg o proprietate 
a ceva (adică a unei entități generale, fie ea de aspect substanțial, informațional, energetic sau 
formal) să se suprapună pe ea însăși fără restul oricărei „generații" a entității auto-comparate. Ca 
„oglindă" care intermediază o astfel de suprapunere, cred că timpul de ceas, adică un moment 
de timp selectat, este „oglinda” cea mai adecvată1. Deci, identitatea unei entități cu ea însăși 
este menținută atâta timp cât suprapunerea între „generațiile" succesive ale entității nu dă 
„rest". Prin „generație" a entității înțeleg orice ipostază datată cu timpul de ceas, a acelei 
entități2. 

                                                             
1 Consider că timpul de ceas, dar nu timpul propriu (intern) al entităților în cauză (timpul de ceas este un timp 
Newtonian, egal cu el însuși, independent de entitatea măsurată, absolut și exogen). 

2 Aceasta înseamnă că replicarea sau reproducerea unei entități reprezintă doar cazuri particulare (adică specii) ale 
conceptului de „generație". 
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Cum am putea face suprapunerea între generațiile succesive ale unei entități pentru a dovedi 
identitatea (sau non-identitatea) cu ea însăși? Cred că avem nevoie de trei elemente: 

a. un vector de stare: un vector-indexat cu timpul de ceas, care descrie parametrii3 de 
definiție (de orice natură) ai entității; 

b. o memorie: un vector-înghețat în timpul de ceas, adică un vector de stare care nu se 
schimbă de-a lungul timpului4; 

c. o procedură (sau protocol) de suprapunere: o procedură (disponibilă pentru subiectul 
cognitiv5) pentru a compara vectorul de stare cu memoria (adică vectorul-indexat cu 
vectorul-înghețat). 

Ceea ce nu este identic cu sine în urma comparării vectorului de stare cu memoria este alterat în 
raport cu sine. Alterarea reprezintă, așadar, pierderea identității. Pe baza acestei relații între 
identitate și alteritate, propune, în continuare, o tipologie generală a schimbării care, la rândul 
său, va sta la baza stabilirii conceptului de creștere și, prin particularizare, a conceptului de 
creștere economică. 

1.2. O tipologie generală a schimbării 

Ce este schimbarea, în cel mai general sens al conceptului? Cred că schimbarea este pur și simplu 
o alterare (adică o neconservare) a identității. 

Pe baza acestei definiții, se pare că există șase clase distincte de schimbare6, după cum urmează: 

 (S1) modificarea: alterarea identității cantitative. Alterarea identității cantitative poate 
fi, la rândul său, de două tipuri: 

o (S1a) mișcarea: este tipul de modificare care alterează identitatea spațială7 

o (S1b) creșterea: este tipul de modificare care alterează identitatea dimensională8 

 (S2) evoluția: alterarea identității calitative9 

 (S3) dezvoltarea: evoluția generată de creștere 

 (C4) transformarea: evoluția generată de scopuri 

 (C5) progresul: evoluția generată de valori. 

Din această taxonomie a schimbării rezultă unele observații: 

                                                             
3 Prin parametri de definiție înțeleg lista predicatelor suficiente ale entității în cauză (predicatele suficiente sunt acele 
predicate care, odată verificate concomitent, asigură existența entității în cauză ). 
4 Asta este ceea ce am numit indicator de referință (benchmark). 
5 Se presupune, de asemenea, că subiectul cognitiv este competent în utilizarea procedurii în cauză (de exemplu, 
procedura nu trebuie să fie de natură divină, ci de natură empirică, adică să fie disponibilă experienței). 
6 Se folosește, uneori, termenul de devenire pentru a denota schimbarea. Cred că devenirea implică conotații 
referitoare la un subiect cultural (subiect înzestrat cu scopuri, valori etc.), subiect care să interpreteze schimbarea în 
cauză ca devenire, adică parvenire spre o țintă, spre o finalitate, ceea ce înseamnă că este o denominație prea 
restrictivă pentru o schimbare a identității. 
7   De exemplu, coordonatele spațiului tridimensional pe care îl experimentăm în Universul nostru. 
8  Este foarte important să menționăm că tipul de modificare numit mișcare poate genera efecte asupra tipului de 
creștere prin aglomerare (acumulare) spațială. De exemplu, stelele care apar sunt, inițial, un efect al mișcării pure și al 
aglomerării materiei primordiale. În figura 2 este inclusă o astfel de conexiune de la mișcare la creștere. 
9  Deoarece calitatea unui sistem este un efect al structurii sale, putem spune că evoluția înseamnă și alterarea 
identității structurale. Datorită relației cauzale dintre structură și funcție, putem spune că evoluția înseamnă și 
alterarea funcționării sistemului. Pentru a asigura o anumită simetrie a terminologiei, am preferat să numesc această 
clasă de schimbare ca fiind o alterare a identității calitative.  
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a. modificarea apare observatorului fie sub forma mișcării, fie sub forma creșterii, adică 
mișcarea și creșterea sunt specii ale genului modificare 

b. speciile de modificare sunt alterări cantitative ale identității 

c. S1, S2 și S3 sunt schimbări de, să spunem, posibilitate generală, adică sunt posibile 
indiferent de ce subiect este implicat (subiectul non-cultural sau subiectul cultural), în timp 
ce S4 și S5 sunt modificări de posibilitate locală ; se poate, de asemenea, spune că S1, S2 și 
S3 sunt modificări de ordin 1, în timp ce S4 și S5 sunt modificări de ordin 2 (vezi figura 2) 

d. deoarece se bazează pe evoluție, S2, S3, S4 și S5 sunt specii de schimbare care privesc 
alterarea calitativă a identității 

Dar ce este clona în acest raționament taxonomic? În opinia mea, o clonă este pur și simplu un tip 
de schimbare de tipul creșterii, dar văzută nu la nivel individual, ci la nivelul speciei; cu alte cuvinte, 
clonarea duce la o modificare cantitativă (mai exact, la o alterare dimensională) a identității speciei 
în cauză10. 

Din punct de vedere sinoptic, familia conceptuală în schimbare ar putea fi reprezentată ca în Figura 
1: 

 

Figura 1. Tipologia generală a schimbării 
Sursa: autorul 

2. Conceptul de creștere economică 

2.1. Preliminarii 

Așa cum am văzut mai sus, creșterea este, în general acea modificare care se manifestă printr-o 
alterare cantitativă de tip dimensional a unui sistem oarecare. În acest sens, alterarea cantitativă 
de tip dimensional nu are nici un sens preferențial, ea poate însemna o mărire a dimensiunii în 
cauză sau, dimpotrivă, o micșorare11 a acelei dimensiuni. Sistemul cel mai reprezentativ pentru 
conceptul de creștere economică pare să fie sistemul macroeconomic național. Așadar, variația 
dimensională a sistemului macroeconomic național este „obiectul” care trebuie să fie supus 
analizei de tipul creșterii economice. În practică, din diferite motive de analiză economică, 
creșterea economică este evaluată și la nivelul unor sisteme „sub-naționale”: regiuni de 
dezvoltare, județe etc. De asemenea, capătă tot mai multă semnificație măsurarea creșterii 
economice la nivelul unor macro-regiuni (de exemplu, în cadrul Uniunii Europene), ca urmare a 
unor procese economice integrative și a sporirii relevanței factorului geografic în evaluarea 

                                                             
10  Trebuie remarcat faptul că clonarea a fost (și, în unele cazuri, este încă) cel puțin pe Pământ, una dintre căile de a 
reproduce entitățile vii (o altă cale fiind sexualitatea). 
11 Această posibilitate a fost deja intuită de economiști care numesc scăderea economică drept…creștere economică 
negativă. 
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fenomenului economic. Totuși, în cele ce urmează vom considera ca nivel de referință al evaluării 
și măsurării creșterii economice nivelul macroeconomic național. 

Întrucât creșterea economică reprezintă o variație dimensională a sistemului economic, 
înregistrarea și analiza creșterii economice necesită două precizări metodologice esențiale: a) 
parametrii sistemului economic în cauză creditați a exprima, prin variația valorilor numerice 
asociate, tocmai variația dimensională a sistemului respectiv; b) benchmark-ul față de care se 
evaluează variația dimensională de interes. Deși pare că ar mai trebui stabilit un aspect și anume 
momentul (sau periodicitatea, atunci când măsurarea și evaluarea creșterii economice are un 
caracter sistematic și permanent) la care se face măsurarea, considerăm că, din punct de vedere 
logic, el este încadrabil la stabilirea benchmark-ului12.  

2.2. Caracteristicile creșterii economice 

Creșterea economică este un fenomen care se actualizează în circumstanțe geo-socio-istorice. Cu 
alte cuvinte, manifestarea sa concretă este dependentă de contextul în care se produce și în care, 
deci, este analizată. Cum manifestarea particulară (la un moment dat, într-un anumit context) a 
unui fenomen se numește eveniment, rezultă că, din punct de vedere logic, creșterea economică 
estre un eveniment economic. Cum, de asemenea, acest eveniment ne interesează sub aspectul 
variației sale în timp, iar diferența de identitate dintre două evenimente ale aceluiași fenomen se 
numește proces, vom conchide că prin creștere economică înțelegem un proces economic 
contextualizat geo-socio-istoric al cărui parametru definitoriu variază dimensional. Pe baza unei 
asemenea definiții, să sistematizăm principalele caracteristici (atribute) ale creșterii economice. 
Ele sunt următoarele: 

- creșterea economică este un fenomen pur cantitativ; prolixitatea și, de fapt, caracterul 
confuz al termenilor utilizați în legătură cu conceptul de creștere economică, a condus și 
conduce la multe imprecizii de limbaj care pot afecta grav concluziile unor cercetări 
specifice. Cea mai frecventă confuzie este chiar cea privind conceptul de creștere 
economică, caz în care mulți analiști sau comentatori economici par a înțelege prin 
creștere economică mai mult decât o simplă variație dimensională a sistemului 
economic (mai exact spus, a parametrului definitoriu al acelui sistem economic), și 
anume ceva calitativ. În această chestiune trebuie să intervină importanta problemă a 
translaționalității creșterii economice, adică a „traducerii” creșterii economice în 
dezvoltare economică prin alterarea structurii economice (dar această chestiune va fi 
reluată pe larg la Capitolul 4); 

- în cadrul acțiunii economice, creșterea economică este de natura mijlocului, și nu de 
natura scopului; această caracteristică a fost, cel mai adesea, înțeleasă greșit, dându-i-se 
creșterii economice valențe de tipul cauzei finale (a scopului). Faptul că creșterea 
economică este doar mijloc nu înseamnă deloc să i se reducă din importanța sau 
semnificația ei socială sau morală, ci înseamnă doar recunoașterea faptului că 
raționalitatea economică este o specie a raționalității sociale, care primează din punct 
de vedere axiologic. Ignorarea acestei delimitări de natură logică și praxiologică a 
condus la actualul model economic neo-liberal în care maximizarea profitului și modul 

                                                             
12 Într-adevăr, obligația metodologică de stabilire a benchmark-ului poartă cu sine obligația metodologică de a stabili 
și momentul față de care se evaluează fenomenul creșterii economice. Totuși, deseori este acceptabil să se considere, 
deși în mod redundant, ca un al treilea element metodologic al măsurării creșterii economice, și momentul de 
benchmark. 
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concurențial al inter-conexiunii între actorii economici devin principii fundamentale de 
comportament în economie13; 

- creșterea economică se referă la variația (adică fie la creșterea, fie la scăderea) valorii 
numerice a parametrului cantitativ definitoriu stabilit pentru un sistem economic dat; în 
acest sens pur tehnic, fără nici o conotație negativă, spunem, mai jos, că creșterea 
economică este mai degrabă un epifenomen al acțiunii economice, în sensul că ea 
reprezintă doar un mijloc și nu un scop al acestei acțiuni economice, așa cum s-a arătat 
deja mai sus; 

- conceptul de creștere economică are semnificație doar la nivel macroeconomic. 
Structurile sub-naționale pot fi semnificative pentru analize punctuale, cu obiective 
speciale dar, în general, cel puțin din perspectivă comparativă la nivel internațional, 
nivelul reprezentativ al evaluării creșterii economice trebuie să rămână nivelul 
macroeconomic național. Cel mai important argument aici este faptul că orice 
manifestare a fenomenului creșterii economice la nivel sub-național este influența 
decisiv de ceea ce se întâmplă pe plan economic la nivel național, așadar este aproape 
imposibil de separat cauzalitățile locale ale creșterii economice de cauzalitățile active la 
nivel național (de exemplu, instituțiile economice funcționează la nivelul 
macroeconomic); 

- creșterea economică nu are efecte structurale sau calitative asupra sistemului economic 
în cauză, ci doar efecte cantitative (dimensionale)14. Această caracteristică trebuie 
acceptată din rațiuni logice: cum se arată mai jos, creșterea economică este o funcție a 
sistemului economic (care, ca orice sistem, este caracterizat de o structură), așadar 
creșterea economică este un efect al structurii economice și nu invers. Desigur, 
fenomenologia economică implică numeroase feed-back-uri sau cauzalități circulare dar, 
în principiu, creșterea economică trebuie considerată a fi un efect al structurii 
economice. Acesta este motivul fundamental pentru care avem creșteri economice 
diferite în structuri economice (inclusiv instituționale) diferite; 

- creșterea economică este reversibilă (după o perioadă de creștere economică poate 
urma una de stagnare – creștere zero – sau chiar de descreștere economică – creștere 
negativă)15; această caracteristică este strâns legată de cea imediat precedentă, 
deoarece numai ceea ce este structural este persistent, or creșterea economică nu este 
un fenomen structural, ci doar unul funcțional (la limită, și cu precauțiile de rigoare, 
creșterea economică este un fenomen de suprafață, un epifenomen, nu unul de 
adâncime, de natură structurală). Deși este adevărat că funcția este generată 
întotdeauna de structură (și, în acest sens, calitatea creșterii economice este dată de 
calitatea structurii economice, vom reveni asupra acestui aspect), totuși, la o anumită 
structură dată, creșterea economică este un efect neproblematic. Nu s-ar putea spune 
că creșterea economică este un fenomen necesar, odată ce avem structura economică, 

                                                             
13 Teoria economică ortodoxă, neo-clasică, a încorporat această confuzie filosofică în bine-cunoscutul model homo 
œconomicus care, pe lângă efectele nefaste asupra modelelor de raționalitate economică a avut și unele efecte 
„benefice”: acordarea a numeroase premii Nobel pentru simple dexterități matematice și consecvențe logice. 
14 Această trăsătură este valabilă pentru o creștere economică netedă, conservatoare. Totuși, așa cum se va arăta în 
această lucrare, în anumite condiții (de nivel, ritm etc.) creșterea economică se transformă în dezvoltare economică, 
adică are efecte structurale. 
15 Ciclul economic se referă doar la aspectele de creștere economică, măsurând, așadar, doar oscilațiile dimensionale 
(cantitative) ale procesului economic în cauză. Ca și creșterea economică, ciclul economic poate avea (și, în genere, 
are) efecte calitative dar numai în anumite condiții, adică efectele calitative ale acestuia nu sunt principiale, ci 
contextuale. 
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dar, în mare parte, caracterul contingent al creșterii economice este redus de relevanța 
structurii economice. Cu cât structura economică (în care intră și structura instituțională 
a sistemului economic) este mai cristalizată, cu atât predictibilitatea creșterii economice 
este mai mare; 

- creșterea economică va tinde să producă acele modificări structurale16 în economie 
pasibile să sporească resursele de creștere economică în ciclul economic următor17; 
această tendință poate fi numită tendință auto-catalitică a creșterii economice; aceasta 
este o tendință obiectivă, independentă de decizia colectivă (politică)18; această 
tendință este un efect auto-poietic al creșterii economice, ceea ce îndreptățește 
tratarea sistemelor economice drept sisteme vii logic; 

- creșterea economică va utiliza o parte din rezultatele obținute pentru constituirea de 
buffere (redundanțe) pentru cazul în care condițiile creșterii economice devin 
nefavorabile în viitor; această tendință, care reduce din capacitatea creșterii economice 
actuale de a produce modificări structurale, poate fi numită tendință auto-conservativă 
a creșterii economice; aceasta este o tendință subiectivă, dependentă de decizia 
colectivă (politică)19. 

„Fiziologia” internă a creșterii economice (care este generată, desigur, de rațiunile 
comportamentului economic de piață al actorilor economici) reprezintă, în esență, o balansare 
permanentă între tendința auto-catalitică și tendința auto-conservativă. Din punct de vedere 
teoretic, aici s-ar putea dezvolta o teoretizare privind o posibilă curbă de indiferență între cele 
două tendințe (contrare, fără fi contradictorii20). În figura 3 se sugerează un mod grafic de a 
proceda în această chestiune (NB: cu 𝑅𝐶𝐸  s-a notat ritmul creșterii economice, nu contează dacă al 
creșterii nominale sau al creșterii reale).  

Dacă, din punct de vedere algebric, se scrie ritmul creșterii economice ca o combinație liniară a 
celor două tendințe ale fenomenului creșterii economice, obținem: 

𝑅𝐶𝐸 = 𝛼 ∙ 𝑥 + 𝛽 ∙ 𝑦 

unde: 𝑥 este o funcție care descrie tendința auto-conservativă a creșterii economice, iar 𝑦 este o 
funcție care descrie tendința auto-catalitică a creșterii economice, atunci, punând condiția de 
constanță a ritmului creșterii economice și diferențiind total egalitatea de mai sus, rezultă: 

𝑑𝑅𝐶𝐸 = 𝛼 ∙ 𝑑𝑥 + 𝛽 ∙ 𝑑𝑦 = 0 → 

                                                             
16 Vom vedea mai jos (Capitolul 4) că impactul structural al creșterii economice reprezintă chiar conținutul conceptului 
de dezvoltare economică. 
17 Desigur, acest lucru nu se produce de la sine, în mod obiectiv, ci reclamă intervenția subiectului normativ care, în 
urma analizelor ex post, respectiv ex ante, va genera acele norme care să asigure modificările structurale compatibile 
și coerente cu menținerea, accelerarea sau decelerarea (după caz) a creșterii economice. 
18 Probabil, una dintre problemele cruciale astăzi, când se pune problema sustenabilității creșterii economice, este 
tocmai „pilotarea” acestei trăsături a creșterii economice. Dintr-o altă perspectivă, și anume din cea a rețelei, 
propensiunea auto-catalitică a creșterii economice poate fi considerată un efect de hub: multiplicarea exponențială a 
conexiunilor de rețea deja realizate. 
19 De exemplu, Pactul Fiscal (dar și alte documente strategice ale Uniunii Europene sau ale altor organizații și instituții 
financiare internaționale) cer ca în anii de creștere economică să se constituie rezerve (de exemplu, prin excedente 
bugetare) care să fie utilizate în anii în care creșterea economică este mai slabă sau se înregistrează descreștere 
economică. 
20 Două predicate (în logica predicatelor) sau două enunțuri (în logica propozițională) se află în raport de contradicție 
dacă negația unuia îl generează pe celălalt. Astfel, cele două entități nu pot fi simultan adevărate sau simultan false, 
dacă unul este adevărat, atunci celălalt este fals și viceversa. Două predicate (sau două enunțuri) se află în raport de 
contrarietate dacă pot fi fie ambele adevărate, fie ambele false. 



7 
 

𝑅𝑀𝑆𝑦/𝑥 =
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= −

𝛼

𝛽
 

unde cu 𝑅𝑀𝑆𝑦/𝑥  s-a notat rata marginală de substituție dintre cele două tendințe ale creșterii 
economice pentru a menține ritmul acestei creșteri. 

propensiune
auto-catalitică

(y)

propensiune
auto-conservativă

(x)

A(x , y )A A

B(x , y )B B

xA xB

yA

yB

R = ct.CE 

 

Figura 2. Curba de indiferență a creșterii economice din perspectiva celor două propensiuni ale sale 

Sursa: autorul 

Desigur, condiția din figura 3 (de stabilitate a ritmului creșterii economice) este o condiție de 
dezechilibru, deoarece valoarea constantă a ritmului de creștere conduce la o creștere 
exponențială21. În condiții mai realiste, se poate considera că ritmul creșterii este zero (cazul 
creșterii nule sau al staționarității creșterii economice22), ceea ce înseamnă că valoarea numerică a 
parametrului definitoriu privind creșterea al acelui sistem economic (de exemplu, valoarea – 
nominală sau reală, după nevoile analizei economice – a PIB) rămâne constantă. 

2.3. Modelarea logică a creșterii economice 

Din punct de vedere pur conceptual, creșterea economică reprezintă o variație a valorii numerice a 
parametrului de măsurare a fenomenului numit creștere economică. Să notăm acest parametru cu 

𝜑𝐶𝐸
23, considerat în valoarea lui nominală absolută, înregistrată în mod oficial de instituțiile 

publice de statistică, de regulă la nivel anual24. Aceasta înseamnă că înregistrarea unei creșteri 
economice se produce atunci când 

                                                             
21 Într-adevăr, se poate scrie: 

𝑑𝑥

𝑥
= 𝑟. Aplicând operatorul de integrare în ambii membri ai ecuației obținem : 

∫
𝑑𝑥

𝑥
= ∫ 𝑟𝑑𝑟 → ln(𝑥) = 𝑟 → 𝑥 = 𝑒𝑟, considerând că familia de primitive a membrului drept al ecuației conține o 

singură primitivă, adică în expresia 𝑒𝑟+𝐶 , unde 𝐶 este o constantă reală, 𝐶 = 0. 
22 Nu discutăm aici tipologia creșterii economice, deoarece ea va fi examinată în cadrul Capitolului 16). 
23 Cel mai uzual astfel de parametru este PIB (produsul intern brut). Deși acest indicator macroeconomic de cea mai 
înalt grad de agregare admite o serie de critici teoretice, metodologice și empirice extrem de puternice și pertinente 
(recent s-a alătura acestor critici și trei eminenți macroeconomiști: Joseph Stiglitz, Amartya Sen și Jean-Paul Fitoussi, 
prin studiul intitulat generic Beyond GDP), până în acest moment  nimeni nu a propus un indicator mai adecvat. 
24 Valorile înregistrate la nivel subanual (cel mai frecvent, trimestrial), deși folosite cu precădere de analiștii 
cantitativiști, cum sunt econometricienii, au relevanță scăzută din punct de vedere al procesului de creștere 
economică, deoarece majoritatea comportamentelor economice reale sau nominale sunt „proiectate” pentru 
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𝜑𝐶𝐸
𝑡 > 𝜑𝐶𝐸

𝑡−  

unde cu „𝑡”, respectiv „𝑡 − 휀” s-au notat momentele (anii) în care s-au înregistrat valorile 
numerice respective, cu „𝑡” și „𝑡 − 휀” numere naturale, iar 𝑡 > 휀. De cele mai multe ori 휀 = 1, 
adică diferența se calculează între două momente consecutive.  Cum spuneam mai sus, diferența 
calculată poate fi negativă, adică se înregistrează o descreștere economică (sau creștere 
economică negativă). Nu intrăm aici în mai multe detalii privind evaluarea parametrului 𝜑, îl 
considerăm dat. Totuși un aspect trebuie, totuși, analizat. Parametrul 𝜑 nu poate fi exprimat decât 
monetar, adică în monedă, în lei în cazul României. Amintim faptul că atunci când 𝜑 se referă la 
PIB, acesta este exprimat în prețurile pieței. Așadar, valoarea numerică a parametrului 𝜑 depinde 
și de variația prețurilor. Cum creșterea economică înseamnă variația dimensională a parametrului 
𝜑 rezultă că această creștere trebuie să exprime variația cantităților, și nu a valorilor monetare, de 
bunuri și servicii realizate în economia națională în intervalul considerat (de regulă, un an). Ca 
urmare, trebuie eliminată influența variației relative a prețurilor (adică a inflației25) asupra variației 
valorii monetare a parametrului 𝜑. Notând cu „𝑖” inflația, atunci se poate calcula un deflator26 (un 
indicator care elimină inflația dintr-o mărime nominală) astfel: 𝑑 = 1 + 𝑖. Atunci cele două valori 
ale parametrului, măsurate în cele două moment de timp trebuie făcute comparabile din punctul 
de vedere al cantităților, de aceea unul dintre ele va fi ajustat cu deflatorul 𝑑. Cum, de regulă, 
prețurile cresc, nu scad, se obișnuiește ca parametrul din momentul de calcul să se ajusteze cu 
deflatorul care s-a produs între cele două momente de timp ale măsurărilor, adică creșterea 
economică se calculează astfel:  

�̃�𝐶𝐸
𝑡 =

𝜑𝐶𝐸
𝑡

𝑑𝑡−𝜀
𝑡   

unde indicele inferior al lui 𝑑 indică momentul (anul) de referință (𝑡 − 휀), iar indicele superior 
indică momentul (anul) de calcul (𝑡)27. Așadar, în mod corect, creșterea economică este dată de: 

∆𝐶𝐸
𝑡/(𝑡− )

= �̃�𝐶𝐸
𝑡 − 𝜑𝐶𝐸

𝑡−  

Desigur, această variație a valorii monetare a parametrului de măsurare a creșterii economice se 
poate exprima (și, de regulă, așa se procedează) în valori relative, adică în ritmuri de variația a 
parametrului respectiv, dar aceasta nu introduce nimic nou din punct de vedere conceptual. 

Calcularea acestui ritm al creșterii economice (notat 𝑅𝐶𝐸
𝑡/(𝑡− )

) se face astfel: 

𝑅𝐶𝐸
𝑡/(𝑡− )

=
∆𝐶𝐸
𝑡/(𝑡− )

𝜑𝐶𝐸
𝑡− =

�̃�𝐶𝐸
𝑡 −𝜑𝐶𝐸

𝑡−

𝜑𝐶𝐸
𝑡− =

�̃�𝐶𝐸
𝑡

𝜑𝐶𝐸
𝑡− − 1 = 𝐼𝐶𝐸

𝑡/(𝑡− )
− 1 

unde cu 𝐼𝐶𝐸
𝑡/(𝑡− )

 s-a notat indicele creșterii economice. 

Creșterea economică este un efect, măsurabil, al activității economice. Prin activitate economică 
se înțelege combinarea celor doi factori de producție standard, capitalul28 și forța de muncă. 

                                                                                                                                                                                                          
intervalul anual de semnificație (raportări, închideri de fluxuri financiare, închideri de plată a obligațiilor bugetare 
etc.). 
25 Inflația este ritmul prețurilor sau, ceea ce este echivalent, ritmul prețului mediu pe economie (calculat fie pe baza 
Laspeyres, fie pe baza Paasche, fie pe baza Fisher). 
26 Precizăm că inflația, așa cum o cunoaștem la nivelul comun, este un indicator sectorial (se referă doar la un coș 
reprezentativ de bunuri care afectează nivelul de trai mediu). La nivelul macroeconomic cel mai agregat deflatorul se 
va referi la toate bunurile și serviciile din economie, de aceea se mai numește deflatorul PIB. 
27 Se observă imediat că formula este generală, adică funcționează și atunci când avem nu inflație (creșterea prețului 
mediu), ci deflație (scăderea prețului mediu). Deflația nu trebuie confundată cu dezinflația: scăderea inflației. 
28 Aici prin capital trebuie înțeles bunurile de capital, deci capitalul ca activ fizic (sub forma tehnologiilor fizice de 
producție, oricât de digitalizate ar fi ele) și nu capitalul ca activ financiar. Desigur, și capitalul fizic va fi exprimat sub 
formă monetară (de altfel, din motive de calcul, forța de muncă este, și ea, exprimată monetar, de exemplu ca nivel de 



9 
 

Rezultatul combinării celor doi factori de producție (combinarea se face prin intermediul 
tehnologiei și al managementului microeconomic) este un nivel al valorii monetare a bunurilor și 
serviciilor create în acel sistem economic (cum spuneam, de regulă, național) într-un interval de 
timp (de regulă, un an), care este măsurat prin intermediul lui 𝜑. Așadar, dacă notăm cu 𝜆 factorul 
muncă (sau factorul forță de muncă29) și cu 𝑘 factorul capital, atunci se poate scrie (notând cu 𝜉 o 
funcție de producție, adică o funcție care transformă factorii de producție în producție 
măsurabilă): 

𝜑 = 𝜉(𝜆, 𝑘) 

Presupunând, ceea ce este în acord cu raționalitatea, că, între anumite limite30, creșterea forței de 
muncă ocupate, respectiv creșterea capitalului fizic utilizat, conduc la creșterea produsului 
economic, atunci avem respectate condițiile matematice ale funcției de producție31, astfel: 

𝜉𝜆
′ ≥ 0 

𝜉𝑘
′ ≥ 0 

 

Pe baza funcției de producție, conceptul logic de creștere economică poate fi reprezentat grafic ca 
în figura 3. 
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Figura 3. Fenomenul creșterii/descreșterii economice – un fenomen pur dimensional 

Sursa: autorul 

                                                                                                                                                                                                          
salariu, prezumat a exprima monetar productivitatea factorului muncă, așa cum valoarea monetară a bunurilor de 
capital este prezumată a exprima productivitatea factorului capital). 
29 Aici muncă și forță de muncă sunt considerate substituibile din punct de vedere conceptual, deși, așa cum se știe, 
unele doctrine economice (cum ar fi marxismul) nu numai că le consideră diferite dar această diferență este 
considerată crucială în teoria economică. 
30 Ne vom referi mai jos la acest aspect limitativ, foarte important, în fenomenologia creșterii economice. 
31 Una dintre cele mai utilizate funcții de producție (de altfel, cu multe critici aduse, atât din perspectivă economică, 
cât și din perspectivă matematică) este funcția de producție Cobb-Douglas: 𝜑 = 𝛼 ∙ 𝜆𝑥 ∙ 𝑘𝑦, unde 𝛼 este o constantă 

de omogenizare, 𝑥 este elasticitatea lui 𝜑 în raport cu 𝜆 (𝑥 = 𝜑𝜆
′ ∙

𝜆

𝜑
), iar 𝑦 este elasticitatea lui 𝜑 în raport cu 𝑘 (𝑦 =

𝜑𝑘
′ ∙

𝑘

𝜑
). 
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3. Variații și alternanțe în creșterea economică 

În procesul economic, creșterea economică alternează, aproape întotdeauna, cu descreșterea 
economică. Desigur, aceste calificări pot fi făcute fie din perspectivă absolută (�̃�𝐶𝐸

𝑡 < 𝜑𝐶𝐸
𝑡− ), fie din 

perspectivă relativă (𝑅𝐶𝐸
𝑡/(𝑡− )

< 𝑅𝐶𝐸
(𝑡− /(𝑡−2 )

; pentru 휀 = 1, care este cazul standard, avem 

𝑅𝐶𝐸
𝑡/(𝑡−1)

< 𝑅𝐶𝐸
(𝑡−1/(𝑡−2)

). Economiștii nu au, încă, o teorie solidă în privința acestor alternări sau 

variații care se produc în fenomenul creșterii economice. Tot ceea ce s-a reușit a fost o descriere 
ex post, descriere care este mai degrabă funcțională (sau corelațională) și mai puțin cauzală. Nu 
vom intra în polemicile teoretice și metodologice dezvoltate în această privință, întrucât scopul 
nostru este doar de a pune în evidență natura pur dimensională a creșterii economice. Vom 
discuta, totuși, pe scurt, doar două chestiuni: a) efectul de bază în evaluarea creșterii economice, 
care se referă la variația creșterii economice; b) ciclul economic și creșterea economică, care se 
referă la alternanța creșterii economice. 

3.1. Variația: efectul de bază 

În cinematica economică, creșterea economică este evaluată întotdeauna față de o referință 

(benchmark) care este de interes teoretic sau pragmatic (al politicii economice). În aceste evaluări 

este posibilă situația în care parametrul de măsurare a creșterii economice (𝜑) crește cu aceeași 

valoare absolută de la un moment de calcul la altul, față de momente de referință omogene (adică 

încadrând perioade de timp egale) dar cu valori relative diferite între momentele respective. De 

exemplu, putem avea următorul caz32: 𝜑𝐶𝐸
2 > 𝜑𝐶𝐸

1 = 𝜑𝐶𝐸
1 + 𝑎,  𝜑𝐶𝐸

1 > 𝜑𝐶𝐸
0 = 𝜑𝐶𝐸

0 + 𝑎. Așadar, 

valoarea numerică a parametrului care măsoară nivelul activității economice crește, în valoare 

absolută, în cele două intervale de timp ((0,1), respectiv (1,2)) cu aceeași cantitate 𝑎. Fie și = 𝛾. 

Atunci: 𝑅𝐶𝐸
2/1

=
𝑎

𝜑𝐶𝐸
1 ; 𝑅𝐶𝐸

1/0
=

𝑎

𝜑𝐶𝐸
0 . Dar, cum 𝜑𝐶𝐸

1 > 𝜑𝐶𝐸
0  rezultă 𝑅𝐶𝐸

2/1
< 𝑅𝐶𝐸

1/0
. Deci, deși avem 

creștere economică absolută în cele două intervale, creșterea economică relativă a scăzut. Evident, 

ceea ce este cu adevărat important este creșterea economică absolută, adică produsul economic 

obținut în activitatea economică, acel produs care poate fi distribuit pentru consum și 

economisire, în timp ce creșterea relativă are mai degrabă o semnificație metodologică (de 

exemplu, pentru comparațiile internaționale33). 

Punând condiția ca valoarea absolută a lui 𝜑 să fie cel puțin aceeași în două intervale de timp 

consecutive34, se poate obține o relație algebrică privind diferitele semnificații ale ritmului lui 𝜑 

(notațiile au următoarele semnificații: 𝑟𝑡: ritmul unui fenomen economic oarecare în anul „𝑡” față 

anul „𝑡 − 1”, „𝑖𝑡”: inflația în anul „𝑡”, 휀𝑡: un coeficient care asigură omogenitatea intensională în 

timp – de exemplu, nivelul productivității factorilor). 

 

                                                             
32 Presupunem că inflația este nulă, pentru a avea echivalență între valorile nominale și valorile reale, ceea ce nu 
afectează generalitatea raționamentului. 
33 Desigur, aici terminologia economică nu ne ajută deloc. Așa cum o scădere a inflației nu înseamnă o scădere a 
prețurilor, la fel, o scădere a creșterii economice relative nu înseamnă o descreștere economică, ci o încetinire a 
creșterii economice. În cazul inflației avem, pentru acest caz, termenul de dezinflație, dar în cazul creșterii economice 
nu avem un termen analog. Poate ar trebui să folosim următoarea pereche de termeni: de-creștere economică pentru 
cazul în care valoarea absolută a lui 𝜑 scade, și dez-creștere economică pentru cazul în care valoarea absolută a lui 𝜑 
crește sau rămâne constantă, dar valoarea numerică a lui 𝑅𝐶𝐸 scade. 
34 Relația algebrică introduce și inflația, pentru a permite calculul fără deflatări/inflatări anterioare. 
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Pe baza relației de mai sus, figura 4 indică diferitele zone de interes teoretic în privința efectului de 

bază privind creșterea relativă a economiei. 

 

Figura 4. Zonele de gap pozitiv şi negativ, admisibil şi inadmisibil în creşterea relativă reală a unui proces economic 

Sursa: autorul (preluat din lucrarea autorului, Studii de economie. Contribuții de analiză logică, epistemologică și 

metodologică, Editura Economică, București, 2009, pag. 12). 

3.2. Alternanța: ciclul economic 

Dacă efectul de bază s-a referit la posibilitatea variației creșterii economice relative în raport cu 

variația creșterii economice absolute, ciclul economic se referă la alternanța acestor variații ale 

creșterii economice, atât relative, cât și absolute. Așadar, ciclul economic nu va fi tratat aici în 

toată complexitatea problemelor pe care le ridică35, ci exclusiv din perspectiva asocierii sale cu 

caracterul pur dimensional al creșterii economice. Trebuie să spunem, de la bun început, că ciclul 

economic, ca descriere a unei caracteristici fundamentale a procesului economic – ciclicitatea – 

este, la rândul său, o entitate pur dimensională. Indiferent de ce „punem” în cauzalitatea  

(anterioritatea) sa, sau în efectivitatea (ulterioritatea) sa, ciclul economic este un fenomen pur 

cantitativ, de aceea el trebuie discutat în raport cu creșterea economică, și nu în raport cu 

dezvoltarea economică sau, și mai rău, cu progresul economic. 

În fond, conceptul de ciclu economic este o încercare36 de a explica (deși nu s-a reușit, de fapt, 

decât o palidă descriere) a unui anumit pattern, numit ciclicitate, pe baza căruia se produc 

variațiile în valoarea numerică a parametrului 𝜑. 

                                                             
35 Mai pe larg, autorul a examinat problema ciclului economic în lucrarea Ciclicitatea economică, Editura Academiei 
Române, București, 2016. Considerațiile din acest capitol privind ciclul economic sunt compilate după lucrarea 
menționată. 
36 În opinia mea, nereușită, stare care se va menține până când timpul de ceas, newtonian, în considerarea perioadei 
ciclului economic, va fi înlocuit cu timpul propriu, intern, al fenomenului economic în cauză. În lucrarea Ciclicitatea 
economică autorul dezvoltă considerabil această problemă (care stă și la baza criticii dezvoltate privind tipologia de tip 
calendaristic a ciclului economic, acceptată în mod curent). 
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Se consideră, în general, că ciclicitatea economică exprimă o trăsătură fundamentală a 
fenomenologiei unui sistem economic. Caracterul fundamental al ciclicității rezidă în câteva 
predicate de necesitate ale acesteia din urmă, în raport cu orice sistem economic: 

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

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

(c) dubla origine a ciclicității economice: ciclicitatea economică dintr-un sistem economic nu 
este nici exclusiv endogenă, nici exclusiv exogenă; de fapt, ea își are originile cauzale atât 
în interiorul sistemului economic, cât și în mediul natural al acestui sistem economic37.  

Ciclul economic reprezintă forma obiectivată a ciclicității economice. Cu alte cuvinte, ciclicitatea 
economică se manifestă, la nivel macroscopic, fenomenologic, sub forma ciclului economic. Într-o 
primă instanță, am putea defini ciclul economic ca fiind ipostazierea concretă (adică istorică, 
factuală) a proprietății de ciclicitate a comportamentului economic al subiecților culturali dintr-un 
sistem economic. Am mai putea spune că ciclul economic reprezintă expresia ciclicității economice 
segmentate la o perioadă38 a acesteia din urmă. 

Ciclul economic are o serie de caracteristici care îl particularizează de la un sistem economic la 
altul sau chiar de la un moment la altul al aceluiași sistem economic. Aceste caracteristici, pe care 
le vom denumi parametri39 ai ciclului economic, sunt următoarele patru: 

(1) perioada: reprezintă intervalul temporal, măsurat cu timpul de ceas, la care ciclul 
economic repetă o manifestare fenomenologică aleasă40. Perioada ciclului economic (pe 
care o notăm cu 𝑃), care  nu este constantă în timp41, are o semnificație foarte 
importantă atât pentru analiza ciclului economic, cât și pentru gestionarea sa strategică 
sau operațională, prin intermediul politicilor economice; 

(2) amplitudinea: reprezintă valoarea extremă (fie minimă, fie maximă) atinsă de mărimea 
economică aleasă pentru cuantificarea ciclului economic, pe parcursul unei perioade. În 
general, amplitudinea se măsoară, de fapt, între valoarea minimă și valoarea maximă atinse 
de parametrul 𝜑. Considerăm că acest mod de a măsura amplitudinea nu este relevant, și că 
ea ar căpăta o semnificație mai relevantă dacă ar fi măsurată față de o dreaptă care unește 
punctele de inflexiune ale curbei care descrie ciclul economic, pe perioada considerată. În 
figura 5 utilizăm, de fapt, această accepție a amplitudinii unui ciclu economic. Notăm 
amplitudinea ciclului economic cu 𝐴. Nici ea nu are o valoare constantă, dar este 
prezumată a fi constantă pe parcursul perioadei analizate. Trebuie precizat faptul că, 

                                                             
37 Sugestiile evoluționare care rezidă în acest predicat de necesitate nu au fost, încă, după cunoștințele noastre, în 
mod serios și sistematic încorporate în teoria ciclului economic 
38 Conceptul de perioadă a ciclului economic (manifestare a periodicității ciclicității economice) va fi definit imediat 
mai jos. 
39 Parametrii ciclicității economice nu au valori cantitative fixe, ci acestea diferă, atât în timp, cât și în spațiu, fiind 
efecte cumulate ale unei multitudini de caracteristici ale sistemului economic în cauză. 
40 Manifestarea fenomenologică a ciclicității, pe baza căreia se determină perioada acesteia, trebuie să fie definitorie 
pentru ciclicitatea economică, și nu accidentală. Cu alte cuvinte, trebuie să ne asigurăm că nu poate lipsi niciodată din 
manifestarea ciclicității sub sancțiunea pierderii naturii ciclicității. 
41 În teoria economică sunt nenumărate propuneri de clasificare a ciclurilor economice tocmai pe baza constanței 
perioadei lor (cicluri anuale, decenale, seculare). Pe de o parte, unitatea de măsură utilizată este timpul de ceas 
(despre care am spus deja mai sus că este inadecvată), iar pe de altă parte, se prezumă că această perioadă (chiar 
măsurată cu timpul de ceas) este un invariant al ciclului economic. Deși căutarea de invarianți în fenomenologia 
economică este meritorie (reprezintă chiar esența științificității, în opinia noastră), nu perioada ciclului economic este 
invariantul cel mai relevant al acestuia. 
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chiar pe parcursul unei perioade date, valoarea minimă a lui 𝐴 poate să difere de 
valoarea sa maximă42; 

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

(4) unghiul evolutiv: reprezintă unghiul format de dreptele care unesc, pe de o parte, două 
maxime succesive (care țin de două perioade succesive) ale ciclului economic, iar pe de 
altă parte, două minime succesive ale ciclului economic. Notăm acest parametru cu 𝑈. 

Pentru precizarea suplimentară a parametrilor ciclului economic, oferim reprezentarea grafică 
din figura 5: 

 

Figura 5. Parametrii  ciclului economic 

Sursa: autorul (preluat din lucrarea autorului, Ciclicitatea economică, Editura Academiei Române, București, 2016, pag. 

…). 

În mod curent, precizarea ciclului economic se face pe baza unuia dintre parametrii săi, și anume 
pe baza perioadei. În acest sens, ciclul economic este definit ca reprezentând intervalul de timp în 
care un anumit punct semnificativ al ciclului economic43 se repetă sau ca intervalul de timp scurs 
între două obiectivări ale aceluiași punct semnificativ al ciclului economic. Pe lângă faptul că un 
concept este definit doar pe baza unuia dintre parametrii săi44, să observăm că, de fapt, nu se 
definește deloc ciclul economic. 

Pentru a înțelege mai bine legătura dintre ciclul economic și creșterea economică, din perspectiva 

argumentării naturii pur dimensionale a creșterii economice, vom mai relua, din lucrarea 

menționată, doar chestiunea punctelor semnificative ale unui ciclu economic. Figura 6 le 

sistematizează dintr-o perspectivă sinoptică. 

                                                             
42 Considerăm că benchmark-ul față de care se măsoară 𝐴 trebuie considerat o mărime endogenă a ciclului economic. 
În acest sens, propunem ca amplitudinea să se măsoare față de dreapta care unește punctele de inflexiune ale 
perioadei analizate a ciclului economic (fie pe verticală, cum se procedează și la metoda celor mai mici pătrate utilizată 
în regresiile liniare, fie perpendicular pe dreapta menționată, ceea ce ni se pare mai riguros, deoarece trebuie 
măsurată distanța față de benchmark-ul considerat – această a doua opțiune este reprezentată în figura nr. 5 printr-o 
dreaptă punctată). 
43 Despre punctele semnificative ale ciclului economic vom discuta în paragraful imediat următor. 
44 De fapt, în mod riguros, prin această definiție nu se definește ciclul economic, ci… parametrul acestuia numit 
perioadă. 
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Figura 6. Puncte semnificative ale ciclului economic 

Sursa: autorul (preluat din lucrarea autorului, Ciclicitatea economică, Editura Academiei Române, București, 2016, pag. 

…). 

Conform figurii 645, punctele semnificative ale ciclului economic46 sunt următoarele47: 

(1) punctul de întoarcere inferior (PII): este punctul în care ciclul economic atinge o valoare 
minimă 

(2) punctul de inflexiune ascendent (PIA): este punctul în care se schimbă convexitatea 
graficului, dintr-o curbă convexă, aceasta devine o curbă concavă 

(3) punctul de întoarcere superior (PIS): este punctul în care ciclul economic atinge o valoare 
maximă 

(4) punctul de inflexiune descendent (PID): este punctul în care se schimbă din nou 
convexitatea graficului care, dintr-o curbă concavă, devine una convexă.  

 

4. Cantitate și calitate în creșterea economică 

Am arătat că creșterea economică reprezintă o latură pur cantitativă, dimensională a activității 
economice. Această caracterizare se referă, desigur, la creșterea economică văzută ca efect al 
activității economice. Totuși, din perspectivă cauzală, creșterea economică implică atât aspecte 
cantitative, cât și aspecte calitative. Figura 7 vizualizează aceste considerații. 

                                                             

45 Curba punctată, care unește punctele de inflexiune ale curbei ciclului economic, are o semnificație 

specială, care nu este tratată în literatura economică standard. Ea nu va fi examinată aici, dar cei interesați 

pot găsi această examinare în lucrarea autorului, Ciclicitatea economică, Editura Academiei Române, București, 

2016, pag. …). 
46 Desigur, punctele semnificative (ca și, ulterior, fazele semnificative) ale ciclului economic sunt considerate doar pe 

parcursul unei perioade, adică pe lungimea intervalului notat pe axa abscisei (pe care se măsoară timpul de ceas) cu P. 
47 În funcție de punctul din care se măsoară perioada (perioada durează până când un punct analog celui considerat ca 

punct inițial apare pentru prima dată în fenomenologia ciclului economic (în cazul considerat în figura 6, este vorba 

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

perioadei, punctul de întoarcere superior). 
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Figura 7. Substituibilitatea cantitativ-calitativ la nivelul inputului în funcția de producție 
Sursa: autorul 

Input-ul cantitativ (i) se referă la variația cantității de input (de exemplu, cantitatea de bunuri de 
capital utilizată, sau cantitatea de forță de muncă utilizată în funcția de producție), iar input-ul 
calitativ (𝜂) se referă la variația eficacității utilizării input-ului cantitativ (randament, sau 
productivitate). În figura 7 output-ul (producția) a fost reprezentată printr-o curbă descrescătoare 
și concavă. Caracterul descrescător al curbei înglobează semnificația următoare: la un output dat, 
care rămâne un invariant, pe măsură ce input-ul cantitativ scade, input-ul calitativ trebuie să 
crească și invers, pe măsură input-ul cantitativ crește, input-ul calitativ trebuie să scadă. Caracterul 
concav al curbei (care se numește curba posibilităților de producție) înglobează semnificația 
următoare: dacă în funcția de producție input-ul cantitativ este mare comparativ cu input-ul 
calitativ (de exemplu, ne aflăm în punctul 𝐴), atunci scăderea într-o anumită proporție a input-ului 
cantitativ (Δ𝑖), până în punctul 𝐵, trebuie compensată (substituită) prin creșterea într-o proporție 
mai mare a input-ului calitativ (Δ𝜂), adică trebuie ca Δ𝜂 > ∆𝑖, și invers, dacă în funcția de 
producție input-ul calitativ este mare comparativ cu input-ul cantitativ (de exemplu, ne aflăm în 
punctul 𝑁), atunci scăderea într-o anumită proporție a input-ului calitativ (Δ𝜂) până în punctul 𝑀, 
trebuie compensată (substituită) prin creșterea într-o proporție mai mare a input-ului cantitativ 
(Δ𝑖), adică trebuie ca ∆𝑖 > Δ𝜂. Desigur rata de substituire între factorul cantitativ și factorul 
calitativ în creșterea economică depinde de caracteristicile naturale (și, uneori instituționale sau 
chiar morale) ale acestor factori. Din punct de vedere analitic, rata de substituție (la nivel 
marginal), adică rata marginală de substituție între input-l cantitativ (𝑖) și input-ul calitativ (𝜂) 
poate fi calculat punând condiția de invarianță a nivelului lui 𝜑 (adică plasamentului grafic al 
curbei posibilităților de producție). Făcând notațiile: 𝜑 – nivelul absolut al producției (considerat 
invariant, deci constant), 𝑖 – mărimea input-ului cantitativ, 𝜂 – mărimea input-ului calitativ, unde 

𝜂 =
𝜑

𝑖
, atunci avem: 𝜑 = 𝜂 ∙ 𝑖. Atunci, 

Δ𝜑 = Δ𝜑Δ𝜂 + Δ𝜑Δ𝑖  

unde cu Δ𝜑𝜌  s-a notat variația parametrului 𝜑 generată de variația factorului 𝜌 (𝜌 ∈ {𝜂, 𝑖}), iar 

Δ𝜑Δ𝜂 = Δ𝜂 ∙ 𝑖, respectiv Δ𝜑Δ𝑖 = 𝜂 ∙ ∆𝑖. Așadar, 

Δ𝜑 = Δ𝜂 ∙ 𝑖 + 𝜂 ∙ ∆𝑖 

Punând condiția ca ∆𝜑 = 0, se obține 

Δ𝜂 ∙ 𝑖 + 𝜂 ∙ ∆𝑖 = 0 
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de unde 

Δ𝑖

Δ𝜂
= −

𝑖

𝜂
 

care sintetizează comportamentul de substituție descris în figura 7. De remarcat faptul că nu orice 
substituție între 𝑖 și 𝜂 este posibilă și, chiar mai puțin decât atât, există un interval de variație 
concomitentă a celor doi factori în care substituția dă cele mai bune rezultate (este optimă), vezi 
zona de substituție optimă din figura 7.  

Într-un mod particular, considerând că în funcția de producție factorul muncă (𝜆) reprezintă input-
ul calitativ, iar factorul capital (𝑘) reprezintă input-ul cantitativ, analiza privind substituția între 𝑖 și 
𝜂 devine substituția între 𝜆 și 𝑘, și tot raționamentul se poate relua. Lăsăm acest exercițiu pe 
seama cititorului.  

5. Marginalitate și elasticitate în creșterea economică 

În anumite condiții, foarte restrictive și destul de departe de comportamentul economic real48, 
decizia economică se în condiții de marginalitate. Prin marginalitate se înțelege acel tip de 
raționament economic în care se ia în considerare, în mod concomitent, variația cea mai mică, atât 
în ceea ce privește câștigurile, cât și în ceea ce privește pierderile, așa încât aceste variații să fie, la 
limită egale. Această egalitate semnifică faptul că orice abatere de la ea, în privința deciziei luate, 
va micșora avantajul net (adică diferența dintre câștig și cost).  

În general, o mărime marginală este o mărime economică depinzând cauzal (sau doar funcțional) 
de o altă mărime economică, această dependență considerându-se la nivelul absolut al variațiilor 
corespondente. De exemplu, costul marginal înseamnă variația absolută a costului (măsurată în 
unități) antrenată de variația cu o unitate a producției fizice, venitul marginal înseamnă variația 
absolută a venitului la variația producției fizice cu o unitate etc. Mărimea marginală se calculează, 
așadar, ca un raport de variații absolute. Fie o mărime economică de tip efect (𝑂𝛼) care depinde 
mărimea economică 𝛼 și fie 𝑚𝑂𝛼  mărimea marginală a lui 𝑂𝛼). Atunci, dacă vom considera cazul 

discret, 

𝑚𝑂𝛼 =
Δ𝑂𝛼
Δ𝛼

 

respectiv, dacă vom considera cazul continuu, 

𝑚𝑂𝛼 =
𝜕𝑂𝛼
𝜕𝛼

 

sau, cu o notație mai simplă,  

𝑚𝑂𝛼 = (𝑂𝛼)𝛼
′  

De exemplu, în figura 7, substituția între input-ul cantitativ și input-ul calitativ (sau, mai particular, 
între factorul muncă și factorul capital) se face la nivel marginal, pentru cazul discret).  

Așadar, mărimile marginale exprimă o variație absolută a unei mărimi economice care depinde de 
variația absolută a altei mărimi economice cu care este corelată (fie cauzal, fie funcțional). 
Dependența dintre asemenea două mărimi economice corelate poate fi examinată nu numai din 
punct de vedere absolut, ci și dintr-unul relativ. În acest caz se introduce noțiunea de elasticitate. 

                                                             
48 Ultimele cercetări (mai mult empirice) onorate chiar de câteva premii Nobel în economie, concentrate pe 
behaviorism ca alternativă realistă la modelul neoclasic, indică tocmai caracterul exagerat, pur ficțional, al acestor 
condiții restrictive. Pe de altă parte, însă, behaviorismul experimental este departe de a fi credibil, ceea ce face ca 
modelul de raționalitate economică, în sens generic, să rămână un obiectiv care încă trebuie atins. 
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Prin elasticitate se înțelege un raport de variații relative (deci la nivelul ritmurilor celor două 
mărimi economice corelate). Considerând aceleași mărimi economice de mai sus, și notând 

elasticitatea lui 𝑂𝛼 în raport de 𝛼 cu 𝑒𝑂𝛼 , ritmul lui 𝑂𝛼 cu �̇�𝛼, iar ritmul lui 𝛼 cu �̇� avem, succesiv: 

�̇�𝛼 =
∆𝑂𝛼

𝑂𝛼
, �̇� =

∆𝛼

𝛼
 

și, deci, 

𝑒𝑂𝛼 =
�̇�𝛼,

�̇�
=
∆𝑂𝛼
∆𝛼

∙
𝛼

𝑂𝛼
 

pentru cazul discret, respectiv 

𝑒𝑂𝛼 = (𝑂𝛼)𝛼
′ ∙

𝛼

𝑂𝛼
 

pentru cazul continuu. 

Spre deosebire de mărimile marginale, elasticitățile sunt foarte sensibile la ordinul de mărime al 
numerelor care exprimă mărimile economice în cauză, de aceea trebuie utilizate cu multă 
precauție, mai ales în elaborarea predicțiilor economice bazate pe elasticități49. 

Atât mărimile marginale, cât și elasticitățile sunt utilizate îndeosebi în decizia microeconomică. 
Totuși, deseori, predicțiile economice sau fundamentarea unor decizii de politică macroeconomică 
se bazează pe aceste două noțiuni. 

Trebuie spus aici că atât mărimile marginale, cât și elasticitățile ilustrează același caracter pur 
dimensional al creșterii economice, deoarece chiar dacă, la nivelul input-ului, cele două mărimi pot 
fi considerate mai degrabă de tip calitativ, la nivel de efect (variația parametrului 𝜑) ele contează 
exclusiv din punct de vedere cantitativ, dimensional.  

În figura 8 se vizualizează mărimile marginale, respectiv elasticitățile, pe baza unei curbe a 
posibilităților de producția care exprimă valoarea parametrului 𝜑. 

A

B

 

Figura 8. Marginalitatea și elasticitatea în creșterea economică 
Sursa: autorul 

                                                             
49 Menționăm că funcția de producție Cobb-Douglas, de exemplu, este o funcție bifactorială, de tip multiplicativ, 
bazată pe elasticități, respectiv pe elasticitatea producției în funcție de factorul capital, și elasticitatea producției în 
funcție de factorul muncă. 
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Se observă imediat că, la o mărime marginală dată, elasticitatea corespondentă depinde de poziția 
din care se modifică decizia economică. De exemplu, în cazul din figura 8, în punctul în care se 
modifică decizia (A) pentru a se lua decizia (B) valoarea lui 𝑂𝛼

0 este relativ mare, iar valoarea lui 𝛼0 

este relativ mică, deci valoarea raportului 
𝛼0

𝑂𝛼
0 este relativ mică, adică ajustarea mărimii marginale 

pentru a se obține mărimea de elasticitate este relativ mică. O modificare a deciziei din (B) spre 
dreapta pe curba posibilităților de producție va obține, la o aceeași mărime marginală, o valoare 

mai mare a elasticității, deoarece raportul 
𝛼0

𝑂𝛼
0 va crește50. Se poate stabili, pentru cazul general, o 

ecuație a curbei posibilităților de producție în care elasticitatea să fie constantă (să aibă aceeași 
valoare în orice punct al curbei posibilităților de producție). Să scriem ecuația elasticității în cazul 
curbei din figura 8 (vom considera cazul continuu, care este mai ușor de tratat din punct de vedere 

matematic): 𝑒𝑂𝛼 =
𝜕𝑂𝛼

𝜕𝛼
∙
𝛼

𝑂𝛼
= 𝛿 unde 𝛿 este o constantă reală. Ecuația se mai poate scrie astfel: 

𝜕𝑂𝛼

𝜕𝛼
= 𝛿 ∙

𝑂𝛼

𝛼
. S-o rescriem astfel: 

𝜕𝑂𝛼

𝑂𝛼
= 𝛿 ∙

𝜕𝛼

𝛼
. Să aplicăm operatorul de integrare în ambii membri 

ai egalității: ∫
𝜕𝑂𝛼

𝑂𝛼
𝑑𝑂𝛼 = 𝛿 ∙ ∫

𝜕𝛼

𝛼
∙ 𝑑𝛼, de unde rezultă: 𝑙𝑛(𝑂𝛼) = 𝛿 ∙ 𝑙𝑛(𝛼) sau 𝑙𝑛(𝑂𝛼) = 𝑙𝑛(𝛼𝛿), 

adică 𝑂𝛼 = 𝛼𝛿, ceea ce înseamnă că output-ul este o funcție putere de variabila independentă. 
Sunt câteva cazuri remarcabile (reprezentarea lor grafică este dată în figura 9:  

(a) 𝛿 = 0: atunci 𝑂𝛼 = 1, ceea ce, din punct de vedere grafic, indică o dreaptă de mărime 1, 
paralelă cu axa abscisei în planul I al sistemului de coordonate carteziene (𝛼, 𝑂𝛼); 

(b) 𝛿 = 1: atunci 𝑂𝛼 = 𝛼, ceea ce, din punct de vedere grafic, înseamnă prima bisectoare în 
cadranul I al sistemului de coordonate carteziene (𝛼, 𝑂𝛼); 

(c) 𝛿 = −1: atunci 𝑂𝛼 =
1

𝛼
 , cu condiția 𝛼 ≠ 0 (pentru a evita nedeterminarea matematică), 

ceea ce, din punct de vedere grafic, înseamnă o hiperbolă echilateră în cadranul I al 
sistemului de coordonate carteziene (𝛼,𝑂𝛼). 

1

 

Figura 9. Trei tipuri remarcabile de elasticități constante în creșterea economică 
Sursa: autorul 

 

 

                                                             
50 În cazuri concrete, în care se cunoaște ecuația curbei posibilităților de producție, toate aceste considerații calitative 
au expresii cantitativ-analitice precise, desigur. 



19 
 

6. Descreșterea economică 

Variațiile și alternanțele creșterii economice, despre s-a vorbit mai sus, intră în logica însăși a 
creșterii economice. Cu alte cuvinte, scopul urmărit de activitatea economică și exprimat în 
comportamentul economic (al consumatorului, al producătorului, al investitorului, al statului ca 
actor sau ca reglementator economic) este chiar creșterea economică. Așadar, atunci vorbim 
despre descreșterea economică, nu vorbim despre reducerea valorii numerice a parametrului 𝜑 ca 
o reducere necesară în cadrul pattern-ului ciclului economic, deci ca o reducere care intră în logica 
creșterii economice, ci despre cazul în care descreșterea economică este efectul formulării unui 
scop în acest sens: scopul de descreștere economică. 

A fixa ca scop al activității și comportamentului economic descreșterea economică51 reprezintă o 
schimbare de paradigmă acțională (paradigmă pragmatică și practică, în același timp52), așadar 
doar în această perspectivă vom aborda aici problematica descreșterii economice. 

Descreșterea economică este reclamată de multe considerente, dintre care sistematizăm pe cele 
pe care le considerăm mai relevante și mai…urgente: 

(a) considerentele reale/naturale: ritmul actual al creșterii economice, chiar dacă, desigur, 
este inegal repartizat pe glob, conduce la epuizarea rapidă a resurselor naturale și 
anume într-un ritm care depășește ritmul de refacere a lor (fie ritmul natural de 
refacere, fie ritmul de refacere pe care tehnologia contemporană îl poate induce). 
Concluzia este că riscul de epuizare ireversibilă a resurselor naturale (și a resurselor 
economice, în general, naturale sau artificiale/antropice) este mare și în creștere, 
putând conduce la punerea sub semnul întrebării a sustenabilității vieții și civilizației 
moderne; 

(b) inegalitatea economică generată, se pare în mod structural, adică în mod necesar logic, 
de modul capitalist de organizare a economiei (care include, ca pe o condiție de 
existență, libertatea excesivă a pieței impersonalizate) conduce la ratarea scopului 
definitoriu al creșterii economice: creșterea nivelului de trai al oamenilor. Absența 
efectului translațional al creșterii economice vulnerabilizează și chiar subminează, 
inclusiv din punct de vedere economic, adică tehnic, modelul curent de raționalitate 
economică53; 

(c) scara de valori bazată pe individualism, pe piața liberă de tip libertarian, și pe 
concurența dintre indivizi, grupuri sociale și chiar grupuri socio-profesionale54 este una 
care generează, replică și perpetuează un modus operandi al actorilor economici care, 

                                                             
51 În oricare sau în ambele variante ale sale, așa cum s-a explicat mai sus, adică în contextul conceptual în care 
descreșterea economică este un gen care are două specii: a) de-creșterea economică – reducerea absolută a valorii 
numerice a parametrului 𝜑; b) dez-creșterea economică – reducerea relativă (ca ritm) a valorii  numerice a 
parametrului 𝜑. 
52 Paradigma pragmatică se referă la relațiile dintre subiectul economic și natura non-antropică sau antropică în 
procesul/activitatea economic/ă iar paradigma practică se referă la relațiile dintre subiecții economici în 
procesul/activitatea economic/ă. 
53 Să nu uităm de pledoariile unor economiști aparținând școlii austriece, de exemplu, sau, mai general, aparținând 
curentului neoclasic din economie (încă mainstream în materie, deși cu pierderi crescătoare de teren în ultimul timp) 
pentru considerarea inegalității economice ca criteriu fundamental, inerent și indispensabil pentru progresul 
economic și social al omenirii pe termen lung.  
54 Vezi sprijinul necondiționat acordat de state activităților (și conducătorilor) din domeniul bancar, deși cauza 
fundamentală a crizelor financiare și, ca efect, al celor economice este localizată în sistemul bancar care este și el 
beneficiarul (chiar privilegiat) și cel mai acerb reclamant al libertății necondiționate a pieței. 
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pe termen lung, conduce la un apartheid55 economic comun cu „dreptul celui mai tare” 
din lumile sociale non-umane. 

Pe baza celor trei cauze fundamentale ale ne-organicității creșterii economice indefinite, lăsate la 
latitudinea pieței libere, se poate reflecta asupra posibilității de a induce, în instituțiile, cultura și 
comportamentul economic „idealul” descreșterii economice sau, cel puțin, al stagnării creșterii 
economice (așa-numita creștere economică zero56).  

(a) conștientizarea, prin educație, a necesității înlocuirii paradigmei acționale bazate pe 
optimalitate, cu paradigma acțională bazată pe sustenabilitate; 

(b) formarea unui sistem bi-instituțional piață – stat, în care cele două „puteri” să se 
monitorizeze și controleze reciproc, așa încât rațiunea nici uneia dintre ele să prevaleze în 
mod absolut57 asupra celeilalte; 

(c) abandonarea sistemului de valori bazat pe concurență (importat, de altfel, fără 
discernământ, din biologia evoluționistă) și convocarea unui sistem de valori bazat pe 
cooperare și comunitarianism58; 

(d) abandonarea idealului de realizare plenară a omului bazat pe proprietatea individuală 
asupra activelor materiale (bunuri, bani, putere financiară) și înlocuirea lui cu idealul de 
realizare plenară a omului bazat pe proprietatea individuală asupra activelor intelectuale, 
spirituale și morale (comunitare). 

În condițiile enumerate mai sus, descreșterea economică echivalează, de fapt, cu o creștere 
economică de tip organic (nu în sensul bioeconomiei), adică cu o creștere economică „ancorată” la 
un alt sistem de valori, care privește cooperarea și nu concurența, prezervarea planetei și nu 
exploatarea ei, comunitarianismul și nu individualismul. Omul, așa cum a evoluat până la condiția 
lui contemporană, a atins acest stadiu exclusiv ca urmare a vieții lui sociale, ca urmare a inter-
conexiunii cu alți oameni, grupuri sau societăți. De fapt, concurența, ca mod de inter-acțiune a 
indivizilor, este o ficțiune inventată de modelul reducționist neoclasic, în realitatea progresele 
economice și sociale înregistrate de-a lungul timpului fiind rezultatul cooperării, nu al concurenței.  

Din punct de vedere teoretic, descreșterea economică este un proces mult mai dificil decât 
creșterea economică, deoarece descreșterea (fie sub forma de-creșterii, fie sub forma dez-
creșterii) trebuie să se facă într-o modalitate mult mai sustenabilă decât s-a făcut creșterea. 
Reducerea valorii parametrului 𝜑 trebuie făcută cu două precauții cruciale: 

 precauția/constrângerea tehnologică: „datul înapoi” al substituirilor dintre capital și 
muncă sau, mai general, dintre input-ul cantitativ și input-ul calitativ, este mult mai 
dificil decât procesul invers, al „datului înainte”59; 

 precauția/constrângerea axiologică: descreșterea economică nu trebuie să conducă la 
scăderea nivelului de trai, ci, cel puțin, la menținerea lui; această percepție va fi 
dependentă, desigur, și de schimbarea sistemului de valori de la prevalența 
materialului la prevalența spiritualului. 

                                                             
55 Etimologic, conceptul (și termenul) de apartheid înseamnă separare, aici fără nici o conotație legată de cazuistica 
istorică din Africa de sud care făcea trimitere, ca criteriu de separare, la rasă sau la culoarea pielii.  
56 Problema creșterii economice zero s-a pus încă din anul 1972, prin Raportul către Clubul de la Roma, intitulat 
„Limitele creșterii”. 
57 Și, ca urmare, să se prevină (sau „repare”) atât eșecul pieței, cât și eșecul statului în procesul economic. 
58 Pe ideea casei comune a tuturor oamenilor, pe termen lung, care este planeta Pământ. 
59 Din punct de vedere teoretic, este nevoie de elaborarea unui adevărat management strategic al descreșterii 
economice, care trebuie să fie aplicabil atât la nivel macroeconomic (la nivel statal), cât și la nivel microeconomic. 


