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ELEMENTE DE MODELARE A SUSTENABILITĂȚII ECONOMICE  

Emil Dinga 

 

Abstract 

Sustenabilitatea economică a devenit deja un concept important și un subiect de cercetare abordat 
în proporție covârșitoare în studii sau lucrări economice sau de filozofie socială. În acest capitol 
sustenabilitatea economică va fi abordată din perspectiva modelării logice și, într-o oarecare 
măsură, a modelării cantitative. Se va porni de la conceptul de sustenabilitate, care va fi precizat 
apoi ca sustenabilitate economică, și se va continua cu aplicarea definiției în construirea unui model 
logic. Acest model va fi examinat din punct de vedere calitativ, pentru a se da asigurări asupra 
posibilității, relevanței și practicabilității operaționale a lui. În final vor fi sugerate câteva elemente 
care pot sta la baza unor modelări cantitative ale conceptului de sustenabilitate economică.  

Cuvinte-cheie: sustenabilitate, modelare, economie 

Clasificare JEL: B41, E60, H80 

1. Introducere 

Vom discuta, în prealabil, despre conceptele de sisteme staționare, sisteme stabile și sisteme 
sustenabile, în scopul de a formula condițiile generale ale sustenabilității sistemelor economice, deci 
și ale politicilor de ajustare macroeconomică destinate să indice și să mențină aceste condiții de 
sustenabilitate. Figura 1 sugerează schema generală a discuției. 

 

Figura 1. Categoriile existențiale generice ale realității 
Sursa: autorul 

1.1. Staționaritate economică 

Preambul 

Prin staționaritate1 a unui sistem se înțelege proprietatea conform căreia output-ul sistemului este 
o funcție deterministă2 de input-ul, respectiv de starea sistemului. Să descriem un sistem ca fiind o 
colecție de elemente având cel puțin o proprietate comună, 𝑒𝑞, cu 𝑞 = 1, 𝑠̅̅ ̅̅  și să mai notăm: a) stările 

sistemului la momentul 𝑡 cu 𝑠𝑝
𝑡 , unde 𝑝 = 1,𝑤̅̅ ̅̅ ̅; b) intrarea în sistem (din mediul sistemului), la 

                                                             
1 Conceptul de staționaritate utilizat în materialul de față este mai larg decât conceptul de staționaritate din matematică 
(sau din fizica matematică ori din mecanica cuantică), unde se referă la faptul că soluția unei ecuații diferențiale (care, 
deci, descrie o cinematică oarecare) nu depinde de variabila timp. 
2 Prin determinism înțelegem o cauzalitate dinamică. Cauzalitatea dinamică este cauzalitatea înregistrată în mod 
omogen relativ la fiecare individ din clasa de obiecte observate, adică descriptibilă prin aceeași funcție matematică 
pentru fiecare asemenea individ. În contrast cu cauzalitatea dinamică avem cauzalitatea statistică, înregistrată ca atare 
numai la nivelul clasei de indivizi și nu relativ la fiecare individ în parte. Este discutabil dacă putem vorbi despre 
determinism în cazul cauzalității statistice.  
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momentul 𝑡 cu 𝑥𝑡; c) ieșirea din sistem la momentul 𝑡 cu 𝑦𝑡. Vom accepta că ieșirea sistemului este 
o funcție de intrarea acestuia și de starea sa, adică: 𝑦𝑡 = ℎ(𝑥𝑡, 𝑆𝑡), unde 𝑆𝑡 = (𝑠1

𝑡, 𝑠2
𝑡 , … , 𝑠𝑤

𝑡 )′. 
Întrucât orice intrare în sistem va genera (dat fiind vectorul de stare 𝑆𝑡) o ieșire strict determinată 
cauzal și întrucât acest lucru se întâmplă cu certitudine și cu exactitate oricare ar fi intrarea în sistem3 
și oricare ar fi momentul în care se produce acea intrare, spunem că avem de-a face cu un sistem 
staționar. Din modul în care a fost introdus conceptul de sistem staționar rezultă imediat că 
expresiile „sistem staționar” și „sistem predictibil” sunt echivalente din punct de vedere semantic 
(au același referențial sau același denotat). De ce un sistem predictibil ar trebui considerat a fi un 
sistem staționar? Considerăm că următorul argument poate constitui un răspuns: non-
staționaritatea unui sistem măsoară gradul de surpriză pe care dinamica sa îl poate prezenta pentru 
observator (sau analist, sau decident de politică). Cum un sistem predictibil oferă un grad nul al 
surprizei (orice intrare va genera, cu necesitate, o ieșire perfect predictibilă), rezultă că un sistem 
predictibil este echivalent cu un sistem staționar. În acest punct ne îndepărtăm cu mult de 
accepțiunea „civilă” a noțiunii de staționaritate care se referă, mai degrabă, la proprietatea unui 
sistem de a-și menține parametrii (de stare, respectiv de ieșire) la niveluri cuantificabile constante 
(sau relativ constante). În opinia noastră, asemenea sisteme trebuie numite sisteme statice, nu 
sisteme staționare4. Prin urmare, condiția formală pentru staționaritatea unui sistem este ca 
expresia analitică a funcției ℎ să fie constantă5 pentru diferitele momente de timp din orizontul de 
interes (fie interes științific, fie interes practic). Întrucât, starea sistemului este modificată ca urmare 
a impactului exercitat de intrările în sistem și având în vedere că starea sistemului este echivalentă 
cu structura lui6, ne putem aștepta ca expresia analitică a funcției ℎ să se modifice în timp. Așadar, 
va trebui să discutăm despre staționaritatea sistemului exclusiv pe orizontul de timp în care expresia 
analitică a funcției ℎ rămâne invariabilă. Cu alte cuvinte, putem accepta și o staționaritate „în trepte” 
a sistemului (figura 2). 

                                                             
3 Ca măsură de precauție vom considera, desigur că 𝑥𝑡 ∈ ℳ𝑡(𝑥), unde cu ℳ𝑡(𝑥) am notat mulțimea intrărilor 
admisibile, la momentul 𝑡, pentru sistemul în cauză.  
4 De fapt, distincția dintre sisteme statice și sisteme staționare este mult mai radicală: sistemele staționare sunt specii 
de sisteme cinematice (adică sisteme cu evoluție în timp), în timp ce sistemele statice sunt sisteme care nu evoluează 
în timp. Deși această clarificare este de mare ajutor metodologic, este de adăugat că nu se cunosc decât două categorii 
de sisteme care verifică această caracteristică a sistemelor statice: a) sistemul divinității (divinitatea este prezumată a fi 
imuabilă); b) sistemul Universului ajuns în starea de echilibru termic (conform legii a doua a termodinamicii). 
5 Așadar, într-un sistem staționar, caracterul static este conferit funcției de transformare a input-ului în output, nu 
output-ului ca atare (ultimul caz referindu-se, cum s-a arătat deja, la sisteme statice, nu la sisteme staționare). 
6 Parametrii de stare ai sistemului pot fi considerați ca fiind „alocați”, în mod biunivoc, elementelor componente ale 
sistemului, sub formă de proprietăți ale acestora din urmă. Chiar dacă această alocare poate lua forme mai complexe, 
prin încălcarea biunivocității menționate, tot rămâne concluzia că structura sistemului (care este unul dintre factorii 
cauzali ai ieșirii unui sistem) poate fi modificată de intrări, deci poate modifica expresia analitică a funcției ℎ. 
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Figura 2. Staționaritatea „în trepte” a unui sistem 
Sursa: autorul 

Conceptul de staționaritate economică 

Asumăm că un sistem economic este un sistem caracterizat de un vector de stare, un vector de 
intrare și un vector de ieșire. În acest caz, prin staționaritate a unui sistem economic se înțelege 
proprietatea conform căreia vectorul-output al sistemului este o funcție deterministă de vectorul-
input, respectiv de vectorul-stare care caracterizează sistemul economic. Să descriem un sistem 
economic ca fiind o colecție de elemente având cel puțin o proprietate comună, 𝑒𝑞, cu 𝑞 = 1, 𝑠̅̅ ̅̅  și să 

mai notăm: a) stările sistemului la momentul 𝑡 cu 𝑠𝑝
𝑡 , unde 𝑝 = 1,𝑤̅̅ ̅̅ ̅; b) intrările în sistem (din mediul 

sistemului), la momentul 𝑡 cu 𝑥𝑖
𝑡, unde 𝑖 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ; c) ieșirile din sistem la momentul 𝑡 cu 𝑦𝑗

𝑡, unde 𝑗 =

1, 𝑛̅̅ ̅̅̅. Vom accepta că ieșirea sistemului este o funcție de intrarea acestuia și de starea sa. Scriind în 
formă vectorială caracteristicile menționate ale sistemului și notând cu 𝑓 o funcție care transformă 
intrarea în ieșire, avem: 𝑌𝑡 = ℎ(𝑋𝑡 , 𝑆𝑡), unde: 𝑌𝑡 = (𝑦1

𝑡, 𝑦2
𝑡, … , 𝑦𝑛

𝑡)′, 𝑋𝑡 = (𝑥1
𝑡, 𝑥2

𝑡 , … , 𝑥𝑚
𝑡 )′, 𝑆𝑡 =

(𝑠1
𝑡 , 𝑠2

𝑡 , … , 𝑠𝑤
𝑡 )′. Să remarcăm, în plus, că 1) chiar dacă intrările, respectiv ieșirile în/din sistemul 

economic sunt de tip vectorial, nu părăsim cauzalitatea deterministă, adică nu intrăm într-o 
cauzalitate statistică7; 2) și în cazul sistemelor economice, „sistem staționar” și „sistem predictibil” 
sunt sintagme echivalente din punct de vedere semantic. De asemenea, în cazul sistemelor 
economice mai trebuie făcute câteva precizări: a) stările sistemului fluxurilor economice reale8 se 
referă la „rețetele tehnologice” prin care se obțin bunurile și serviciile, pe de o parte, și la „rețetele 
normative” care guvernează obținerea bunurilor și serviciilor9, pe de altă parte; b) stările sistemului 
fluxurilor economice financiare se referă la coeficienți „tehnologici” de tipul prețului, salariului, 

                                                             
7 Nu insistăm aici asupra acestui barbarism „cauzalitate statistică”. În accepția noastră cauzalitatea este exclusiv 
dinamică (adică se referă la indivizii unei populații, și nu la media lor, așa cum face așa-numita cauzalitate statistică). 
Pentru cazul absenței cauzalității dinamice, până la depășirea acestui impas epistemologic, ar trebui găsit un alte termen 
pentru cauzalitatea mediei unei populații. Desigur, până atunci, putem utiliza, cu multă precauție oximoronul 
„cauzalitate statistică”. 
8 Vezi, aici, explicațiile din prima parte a paragrafului imediat următor. 
9 Deși normele, în sensul lor cel mai general, ar putea fi considerate și ca intrări, preferăm să le includem în conceptul 
de stare (deci de parametri caracterizând componentele sistemului) din următoarele rațiuni: 1) ele nu „intră” la orice 
ciclu economic aferent sistemului, ci, de regulă, intră o singură dată după care devin elemente structurale ale sistemului, 
deci intrând în categoria stărilor; 2) ele nu se „consumă” în cadrul ciclului economic al sistemului în cauză, ci mai degrabă 
condiționează consumarea intrărilor.  
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impozitului etc., care ajută la determinarea volumului monetar care circulă în economie drept 
contrapartidă la fluxurile economice reale; c) stările sistemului fluxurilor economice nominale se 
referă la coeficienți „tehnologici” de tipul inflației, ratei dobânzii, cursului de schimb etc., care ajută 
la determinarea volumului monetar care circulă în economie drept contrapartidă la fluxurile 
economice financiare. 

Conceptul de staționaritate economică reală 

Cauzalitatea se manifestă în sistemele economice prin intermediul fluxurilor economice, care se 
constituie în intrări, respectiv ieșiri în/din sistemul economic considerat. Fluxurile economice sunt 
de trei categorii distincte: fluxuri economice reale, fluxuri economice financiare, fluxuri economice 
nominale. Fluxurile economice reale sunt formate din bunuri sau servicii de tip marfă (care circulă în 
macrosistemul economic prin intermediul pieței) și din bunuri sau servicii non-marfă (care circulă în 
macrosistemul economic în afara pieței). Fluxurile economice financiare sunt formate din fluxuri 
monetare de tipul contrapartidei la fluxurile economice reale (de exemplu, prețul, tariful, salariul, 
taxa). Fluxurile economice nominale sunt formate din fluxuri monetare de tipul contrapartidei la 
fluxurile economice financiare (de exemplu, creditul bancar, impozitul). Pe baza celor de mai sus, 
putem defini economia reală ca reprezentând acel segment al activității economice generale care 
corelează fluxurile economice reale cu fluxurile economice financiare, iar economia nominală ca 
reprezentând acel segment al activității economice generale care corelează fluxurile economice 
financiare cu fluxurile economice nominale (figura 3): 

 

Figura 3. Economia reală și economia nominală 
Sursa: autorul 

Prin staționaritatea economiei reale vom înțelegem, așadar, staționaritatea aferentă binomului 
fluxuri reale – fluxuri financiare din figura 3. Vom introduce câteva notații suplimentare, asociate 
descrierii grafice din figura 4 a economiei reale: 𝑥(𝑟) este intrarea în sistemul fluxurilor economice 
reale; 𝑦(𝑟) = ℎ𝑟(𝑥(𝑟), 𝑆𝑟) este ieșirea din sistemul fluxurilor economice reale; 𝑥(𝑓) este intrarea în 
sistemul fluxurilor economice financiare10; 𝑦(𝑓) = ℎ𝑓(𝑥(𝑓), 𝑆𝑓) este ieșirea din sistemul fluxurilor 

economice financiare.  

 

Figura 4. Funcționarea economiei reale 
Sursa: autorul 

Așadar, staționaritatea economiei reale implică următoarea condiție: expresia analitică a funcției 

compuse  𝑦(𝑓) = ℎ𝑓(𝑥(𝑓), 𝑆𝑓) = ℎ𝑓((ℎ𝑟(𝑥(𝑟), 𝑆𝑟), 𝑆𝑓) este invariabilă pe orizontul de timp de 

interes (teoretic sau praxiologic).  

                                                             
10 De menționat că, în virtutea definiției fluxurilor economice financiare – de contrapartidă monetară a fluxurilor 
economice reale –, avem 𝑦(𝑟) = 𝑥(𝑓). 
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Conceptul de staționaritate economică nominală 

Prin staționaritate a economiei nominale vom înțelege staționaritatea aferentă binomului fluxuri 

financiare – fluxuri nominale din figura 3. În mod analog cu ceea ce am stabilit în cazul economiei 

reale, în figura 5 este descrisă funcționarea economiei nominale: 

 

Figura 5. Funcționarea economiei nominale 
Sursa: autorul 

Conform definiției staționarității, propusă mai sus, vom spune că, în cazul economiei nominale, 

condiția de staționaritate este: 𝑦(𝑛) = ℎ𝑛(𝑥(𝑛), 𝑆𝑛) = ℎ𝑛((ℎ𝑓(𝑥(𝑓), 𝑆𝑓), 𝑆𝑛) să aibă forma 

analitică invariantă pe orizontul de timp de interes (teoretic sau practic).  

Conceptul de staționaritate economică integrată 

Prin economie integrată vom înțelege trinomul fluxuri reale – fluxuri financiare – fluxuri nominale, 
adică reunirea economiei reale cu economia nominală. O imagine grafică a conceptului de economie 
integrată (bazată pe cele trei categorii de fluxuri economice) este redată în figura 6: 

 

Figura 6. Funcționarea economiei nominale 
Sursa: autorul 

unde 𝛼, 𝛽 ∈ ℝ, și 0 ≤ 𝛼, 𝛽 ≤ 1. 

1.2. Stabilitatea economică 

Conceptul de stabilitate 

Pe baza conceptului de staționaritate a unui sistem putem acum introduce conceptul de stabilitate 
a sistemelor. În esență, prin stabilitate vom înțelege tot o invarianță, dar nu o invarianță absolută 
(de tip staționar) ci o invarianță relativă (de tip cinematic). Mai exact, vom spune că un sistem este 
stabil atunci când ieșirile sale sunt predictibile, dar nu în mod punctual (ca în cazul staționarității), ci 
sub modalitatea unui interval11. Aceasta înseamnă că expresia analitică a funcției de comportament 
a sistemului (ieșirea, ca funcție de intrări și de stări) își menține invarianța într-un interval anticipat 

                                                             
11 Aici trebuie făcută o precizare foarte importantă: în cazul staționarității, ieșirea variază, bineînțeles, atunci când 
intrarea sau/și starea variază, dar această variație este dată de expresia invariantă a funcției de transformare, deci este 
punctual predictibilă. În cazul stabilității, avem o anumită modificare a expresiei analitice a funcției de transformare, la 
nivelul parametrilor (nu al variabilelor cauzale, explicative, care rămân aceleași), ceea ce conservă invarianța ei analitică 
dar în cadrul unui interval prestabilit (mai exact, anticipat). 
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(așteptat). Se poate spune, astfel, că sistemele stabile sunt predictibile nu cu privire la ieșirea în sine, 
ci cu privire la forma analitică a funcției de transformare12. Este, oarecum, o predictibilitate de ordin 
secund, sau indirect. Din punct de vedere grafic, distincția dintre stabilitate și staționaritate poate fi 
reprezentată ca în figura 7: 

 

Figura 7. Distincția staționaritate – stabilitate 
Sursa: autorul 

Desigur, problema fundamentală a stabilității este cea a variației parametrilor funcției de 
transformare. Cum anume suntem asigurați cu privire la menținerea acestei variații într-un interval 
(marjă) acceptabil/ă, prestabilit/ă, anticipat/ă? În legătură cu această chestiune facem următoarele 
mențiuni: 

a. variația parametrilor funcției de transformare este un efect obiectiv, adică apare în 
modalitate non-normativă (de exemplu, relațiile de complementaritate sau de 
substituibilitate dintre factorii de producție se pot modifica în funcție exclusiv de variația 
intrărilor, respectiv a stărilor); 

b. variația parametrilor funcției de transformare este predictibilă (de exemplu, cunoașterea 
expresiei analitice a funcției de transformare permite observatorului/analistului 
determinarea cantitativă a modificărilor care pot apărea în coeficienții de 
complementaritate, substituibilitate marginală, elasticitate etc.); 

c. predictibilitatea parametrilor funcției de transformare nu este punctuală, ci este de tipul 
intervalului (marjei de variație)13; dacă această predictibilitate ar fi de tip punctual, atunci s-
ar ajunge cu ușurință la predictibilitatea punctuală a însăși ieșirii, adică s-ar regăsi 
staționaritatea: într-adevăr, dacă se poate formula o predicție punctuală a parametrilor 
funcției de transformare, atunci avem, pur și simplu, o nouă funcție de transformare, cu 
variabile și parametri univoc determinați, deci avem o predictibilitatea punctuală a ieșirii, 
deci avem staționaritate; 

d. dacă valorile parametrilor variabilelor explicative din funcția de transformare ies din 
intervalele prestabilite, atunci sistemul devine non-stabil. 

Conceptul de stabilitate economică 

Să reluăm descrierea abstractă a unui sistem economic: colecție de elemente având cel puțin o 
proprietate comună, 𝑒𝑞, cu 𝑞 = 1, 𝑠̅̅ ̅̅ , având: a) stările sistemului la momentul 𝑡, 𝑠𝑝

𝑡 , unde 𝑝 = 1,𝑤̅̅ ̅̅ ̅; 

                                                             
12 Amintim că, în cazul staționarității, funcția de transformare era invariantă în întregime – atât cu privire la forma 
analitică a funcției de transformare, cât și cu privire la parametrii funcției de transformare. În cazul stabilității se produce 
o „relaxare” la nivelul invarianței funcției de transformare, și anume se permite variabilitatea parametrilor funcției de 
transformare în cauză. 
13 Aici ar fi, desigur, utilă o abordare imprecisă (de tip fuzzy) a acestei chestiuni. Pentru moment, însă, ne interesează 
doar să postulăm acest caracter imprecis, nu să-l și măsurăm. 
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b) intrările în sistem (din mediul sistemului), la momentul 𝑡, 𝑥𝑖
𝑡, unde 𝑖 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ; c) ieșirile din sistem 

la momentul 𝑡, 𝑦𝑗
𝑡, unde 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅; d) funcția ℎ de transformare, așa încât 𝑌𝑡 = ℎ(휀𝑘

𝑡 , 𝑋𝑡 , 𝑆𝑡), unde: 

𝑌𝑡 = (𝑦1
𝑡, 𝑦2

𝑡, … , 𝑦𝑛
𝑡)′, 𝑋𝑡 = (𝑥1

𝑡, 𝑥2
𝑡 , … , 𝑥𝑚

𝑡 )′, 𝑆𝑡 = (𝑠1
𝑡 , 𝑠2

𝑡 , … , 𝑠𝑤
𝑡 )′, iar 휀𝑘

𝑡  reprezintă parametrii 
funcției de transformare la momentul 𝑡 (𝑘 = 1, 𝑔̅̅ ̅̅ ̅). Așadar, vectorii de intrare, ieșire, stare, precum 
și expresia analitică a funcției de transformare rămân invariante pe orizontul de timp de interes 
(teoretic sau practic) doar că valorile numerice ale parametrilor funcției de transformare se 
modifică. În plus, această modificare permite menținerea output-ului sistemului economic în cauză 
într-o marjă prestabilită și acceptată (așa cum se indică în figura 7). Aici trebuie făcută o precizare 
extrem de importantă și anume aceea că variația parametrilor funcției de transformare este non-
normativă, ea se produce prin simpla funcționare ca atare a sistemului economic în cauză. Din punct 
de vedere conceptual, este vorba despre o variație endogenă auto-limitativă, generată de înseși 
caracteristicile vectorilor de intrare, respectiv de stare, precum și de expresia analitică a funcției de 
transformare („rețeta” tehnologică).  

Putem scrie, așadar: ℎ𝑡1(휀𝑘
𝑡1 , 𝑋𝑡1 , 𝑆𝑡1), respectiv ℎ𝑡2(휀𝑘

𝑡2 , 𝑋𝑡2 , 𝑆𝑡2). Condiția de stabilitate ar putea fi 

formalizată astfel: |∆ℎ| = |ℎ𝑡2 − ℎ𝑡1| ≤ 𝜆, cu 𝜆 > 0 fixat. Adică trebuie verificată condiția: 

|휀𝑘
𝑡2 − 휀𝑘

𝑡1| ≤ 𝛿𝑘, cu 𝛿𝑘 > 0 și 𝑘 = 1, 𝑔̅̅ ̅̅ ̅  sau, într-o scriere vectorială: 

(

 
 

|휀1
𝑡2 − 휀1

𝑡1|

|휀2
𝑡2 − 휀2

𝑡1|
…

|휀𝑔
𝑡2 − 휀𝑔

𝑡1|)

 
 
≤ (

𝛿1
𝛿2
…
𝛿𝑔

) 

Evident, decidentul politic stabilește doar pragul 𝜆, deoarece pragurile 𝛿𝑘 pot fi derivate prin calcul, 
odată ce avem expresia analitică a funcției de transformare. Trebuie menționat, totuși, că, în felul 
acesta, seturile de valori numerice pentru parametrii funcției de transformare nu sunt unice pentru 
o anumită valoare a lui 𝜆. Cu toate acestea, numărul acestor seturi, pentru fiecare valoare a lui 𝜆, 
este finit și, cu o probabilitate relativ mare, mic, deoarece expresia analitică a funcției (care este 
prezumat că reflectă aspectele funcționale ale variabilelor explicative în cauză14) este puternic 
restrictivă în acest sens. 

2. Sustenabilitate economică 

Conceptul de sustenabilitate 

Conceptul de sustenabilitate este un concept care transcende existența și funcționarea autonomă a 
unui sistem. Câteva precizări inițiale sunt importante: a) despre sustenabilitate nu putem discuta 
decât în cazul sistemelor „dotate” cu subiecți culturali15; b) subiecții culturali se află, concomitent, 
în trei ipostaze în cadrul sistemului respectiv: 1) subiecți cognitivi – observaționali; 2) subiecți 
praxiologici – acționali; 3) obiecte praxiologice.  

Pentru lămurirea conceptului de sustenabilitate mai trebuie spus că el nu se confundă cu cel de 
durabilitate: sistemele durabile nu conțin subiecți culturali, deși pot conține, desigur, subiecți. 
Așadar, deși, în limbajul comun (ba chiar, în multe cazuri, chiar în jargonul de specialitate) termenii 
de durabil și sustenabil sunt considerați echivalenți din punct de vedere semantic, aici noi facem 

                                                             
14 De exemplu, marja de variație a coeficienților de complementaritate, respectiv substituibilitate a intrărilor este relativ 
mică. În plus, structura sistemului economic (reflectat în vectorul său de stare) impune, la rândul său, o serie de 
constrângeri asupra variabilității parametrilor funcției de transformare. 
15 Subiecții culturali sunt subiecți capabili de conștiență (adică de sesizarea alterității sau, ceea ce este același lucru, a 
sinelui în „opoziție” cu mediul sinelui). Sau, în alți termeni, subiecți capabili de reprezentare (spre deosebire de subiecții 
non-culturali, de exemplu, animalele) capabili doar de percepții. Deosebirea dintre reprezentare și percepție constă în 
faptul că reprezentarea nu implică prezența entității reprezentate, în timp ce percepția implică această prezență. Un 
predicat de necesitate a subiecților culturali este caracterul social al existenței și „funcționării” lor. 
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această distincție, de natură structurală (respectiv prezența sau nu a subiecților culturali), între cei 
doi termeni care, considerăm noi, se referă la concepte diferite, adică au referenți diferiți.  

Am văzut că, în cele menționate anterior, atât sistemele staționare, cât și sistemele stabile sunt 
capabile de funcționare autonomă. Prin funcționare autonomă înțelegem acea funcționare care 
necesită exclusiv variabilele de intrare, variabilele de stare și funcția de transformare. Pentru a 
preciza în mod suplimentar lucrurile, vom spune că variabilele de stare trebuie considerate a fi de 
două categorii: a) variabile de stare funcționale: acele variabile de stare („rețeta” tehnologică pe 
baza căreia intrările devin ieșiri) de natură clar endogenă și care definesc personalitatea autonomă 
a sistemului16, având un caracter persistent, chiar inerțial17; b) variabile de stare normative: acele 
variabile de stare („rețeta” teleologică a sistemului) de natură, de regulă, exogenă și care nu se 
caracterizează printr-un grad mare de persistență, fiind de tip non-inerțial. Aceste variabile de stare 
normative fac, de fapt, diferența dintre sistemele staționare (care pot fi, desigur, și sisteme durabile, 
conform distincției operate anterior) și sistemele sustenabile. Pe scurt spus, sistemele sustenabile 
sunt sisteme staționare (sau stabile) care conțin canale de primire a variabilelor de stare normative 
(figura 8 încearcă să ilustreze această concluzie). 

 

Figura 8. Vectorul de stare de tip normativ în sistemele sustenabile 
Sursa: autorul 

Conceptul de sustenabilitate economică 

În opinia noastră, sistemele economice nu pot fi decât sustenabile18. Desigur, aceasta nu înseamnă 
că orice sistem economic este ipso facto sustenabil, ci înseamnă că nici un sistem economic nu este 
lipsit de variabile de stare de tip normativ. Poate că o exprimare mai adecvată ar fi aceea care ar 
spune că orice sistem economic este sustenabilizabil. Mai exact, putem spune că sistemele  
economice sunt sisteme normative19. Aceasta înseamnă că variabilele de stare normative pot fi sau 
nu adecvate asigurării caracterului sustenabil efectiv al sistemului economic în cauză: dacă sunt 
adecvate, atunci se asigură caracterul sustenabil, dacă nu, caracterul sustenabil este ratat. Vom 
discuta următoarele aspecte în marja conceptului de sustenabilitate economică: a) care sunt 
„ingredientele” de suficiență ale sustenabilității; b) ce trebuie înțeles prin caracter adecvat 
sustenabilității al variabilelor de stare de tip normativ; c) ce putem spune despre dinamica unui 
sistem care este „dotat” cu variabile de stare de tip normativ inadecvate asigurării sustenabilității.  

 

 

                                                             
16 Un sistem este ceea ce structura sa persistentă ne spune că este. 
17 Facem trimitere, aici, la problematica discutată, la Capitolul 4, privind ciclul inerțial al dezvoltării. Inerțialitatea 
procesului de dezvoltare economică era generată tocmai de structura sistemului în cauză, deci de vectorul său de stare. 
18 Justificarea aserțiunii este imediată : conțin subiecți culturali. 
19 De fapt, se poate spune că orice sistem social este un sistem normativ. 
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(a) Ce este sustenabilitatea 

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 atribuit lui Schumpeter), pentru 
ca ciclul să se reia la nesfârşit. Vrem să spunem că asigurarea creşterii economice dinamitează orice 
speranţă de echilibru dinamic care, până la urmă, să amortizeze şocurile şi să oscileze în mod stabil 
în jurul unui echilibru static prezumtiv şi referenţial. Şi invers, intenţia de asigurare a echilibrului 
macroeconomic dinamic care să oscileze stabil în jurul unui echilibru static prezumtiv dinamitează 
orice creştere economică sănătoasă. Este nevoie, aşa cum ni se pare, ca, din nou, să se facă apel la 
un concept care să salveze situaţia de trade-off în care s-a intrat. Credem că, aici, conceptul de 
sustenabilitate a creşterii ar putea fi acest concept salvator. Am dori să facem unele consideraţii în 
acest context. 

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

În genere, atât optimalitatea, cât şi sustenabilitatea reprezintă varietăţi ale raţionalităţii economice 
(şi, în sens larg, nu numai economice). Prin urmare, şi unul şi altul dintre aceste modele explicative 
sau justificative reprezintă ingrediente ale comportamentului economic (comportamentul economic nu 
este propriu doar activităţilor economice, ci se întâlneşte în orice tip de comportament20). 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.  

În esență, prin sustenabilitate, deci și prin sustenabilitate economică ar trebui înțeleasă acea 
proprietate a unui sistem de a se replica în mod indefinit, presupunând o anumită marjă de 
invarianță a tuturor condițiilor de existență și funcționare ale acelui sistem. Desigur, nu este vorba 
despre o simplă reproductibilitate sau replicabilitate anomică, pur fenomenologică, deoarece, 
întrucât sistemul sustenabil (sau sustenabilizabil) este dotat cu subieți culturali care suferă schimbări 
de tip teleologic (scopuri) sau de tip axiologic (valori). Așadar, sustenabilitatea este o proprietate de 
replicabilitate indefinită a unui sistem în acele condiționalități obiective și subiective care sunt 
acceptate ca fiind dezirabile la nivelul sistemului în cauză, condiționalități care, însă, nu pot fi și nu 
trebuie considerate invariante, ci doar dezirabile (acceptabile, fezabile, normate).  

(b) Adecvarea variabilelor de stare de tip normativ 

Adecvarea variabilelor de stare de tip normativ așa încât să se asigure cinematica sustenabilă a 
sistemului avut în vedere se referă la îndeplinirea a două condiții logice21. Ne vom referi la acestea 
în cele ce urmează. 

                                                             
20 Această afirmație generalizatoare se bazează pe faptul că orice decizie rațională minimizează costul de oportunitate. 
Or, conceptul de cost de oportunitate al deciziei este, probabil, cel mai relevant concept al economiei standard 
(neoclasice). 
21 Funcționarea acestor condiții logice este asigurată tocmai de introducerea (exogenă, cum am arătat) a variabilelor de 
stare de tip normativ. 
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 sustenabilitatea de natură: „recuperarea”, în natură22, a resurselor materiale 
(substanțiale, respectiv energetice) consumate în sistemul economic (fie în cadrul unor 
mono-cicluri reproductive, fie în cadrul unor multi-cicluri reproductive); 

 sustenabilitatea funcțională: predominanța reacțiilor inverse de tip negativ 
(restabilizatoare); acest lucru se asigură prin introducerea stabilizatorilor automați.23 
Reamintim24 esența conceptului de stabilizator automat prin enumerarea predicatelor 
de suficiență implicate. Așadar, un stabilizator automat este un dispozitiv instituțional 
(să-l notăm cu Ψ), introdus în mod discreționar25 dar care funcționează în mod non-
discreționar și care verifică următoarele predicate de suficiență? 

 Ψ este un construct de tip instituţional, adică este generat normativ. Acesta este un 
atribut evident de natura suficienţei, deoarece, dacă nu este îndeplinit, putem avea 
de-a face cu mecanisme de autostabilizare (bazate tot pe principiul feedback-ului 
negativ), dar generate de procesul economic însuşi26.  

 Ψ este un construct de tip structural – un construct cu caracter permanent şi cu 
acţiune continuă27. Argumentul pentru natura suficientă a acestui predicat este 
următorul: fiind un construct care trebuie să se comporte nondeliberativ (automat), 
această non-deliberativitate nu poate fi asigurată decât dacă Ψ este parte 
componentă a procesului economic vizat, adică este endogenizat structural28.  

 Ψ este anticiclic29, adică acţionează în sensul invers al variaţiei variabilei pe care o 
controlează. Acest predicat este, şi el, în mod clar, de natura suficienţei deoarece, 
dacă nu am impune acest lucru, orice asemenea dispozitiv instituţional ar putea 
avea un impact de escaladare a volatilităţii variabilei controlate structural (ar fi, 
adică, prociclic), adică ar mina însuşi conceptul de stabilizator automat; 

 acţiunea Ψ este supraproporţională în raport cu variaţia variabilei controlate. Acest 
predicat este, în mod evident, de natura suficienţei deoarece, dacă acţiunea ar fi 
proporţională (sau, şi mai rău, subproporţională), atunci dinamica procesului nu ar 
fi influenţată, ci doar întreţinută, conservată sau ar fi chiar augmentată în sens 

                                                             
22 Condiția recuperării în natură a resurselor materiale se pune, desigur, doar atât timp cât rețeta tehnologică implică 
acele resurse materiale. Dacă apar resurse materiale substituibile sau dacă inovația tehnologică anulează utilizarea 
acelor resurse materiale, condiția se pune pentru noua situație apărută, care poate însemna cu totul alte resurse 
materiale implicate. 
23 Desigur, stabilizatorii automați reprezintă doar una dintre categoriile de variabile de stare de tip normativ, dar mai 
există și altele; în opoziție cu acestea sunt variabilele de stare de tip discreționar (deciziile exogene discreționare par, 
chiar, să domine, de fapt, procesul de normare a sistemelor economice). 
24 Din proiectele de cercetare realizate în cadrul Departamentului fiscal-bugetar în anii anteriori. 
25 Discreționar nu înseamnă arbitrar, ci explicit. Non-discreționar înseamnă pur și simplu automat, adică implicit. 
26 Acesta este cazul, cum am arătat anterior, al sistemelor de tip stabil. 
27 Aici, termenul de continuu nu are conotaţia caracterului continuu ca opus caracterului discret, ci o are pe aceea de 
asigurare a acţiunii ori de câte ori cauza eficientă este întrunită, adică de a nu exista „curse moarte”, adică ratări ale 
întrunirii cauzei eficiente. 
28 Aici, dorim să prevenim cititorul că prin asta nu înţelegem deloc faptul că este o variabilă endogenă (rezultativă) a 
modelului logic al procesului economic în cauză. Mai degrabă, trebuie considerat că este un parametru (nu poate fi o 
variabilă, deoarece fixarea sa s-a făcut de la bun început, prin predicatul de a fi instituţional, adică normativ) de control 
sau,  mai bine zis, un analizor de gap. 
29 Să observăm faptul că predicatul de anticiclicitate este mai „tare” decât un eventual predicat care ar reţine doar 
comportamentul de tip feedback. Cum se ştie, feedbackul poate acţiona şi prociclic, în cazul în care analiza ieşirii unei 
cutii negre indică faptul că realizarea finalităţii respectivei cutii negre necesită o variaţie prociclică a intrării. Prin 
precizarea unui predicat de tipul anticiclicităţii ne asigurăm de faptul că acţionează întotdeauna în sensul invers al 
variaţiei variabilei controlate, adică în sensul netezirii volatilităţii, ceea ce reprezintă chiar raţiunea de a fi a unui 
stabilizator automat. 
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prociclic. Este de menţionat faptul că verificarea predicatului de 
supraproporţionalitate nu depinde de sensul în care variază variabila controlată: 
dacă aceasta creşte, Ψ o va reduce cu mai mult decât creşte, iar dacă ea scade, o 
va mări cu mai mult decât scade. Cu alte cuvinte, vorbim aici despre valoarea 
supraunitară a variaţiei marginale a lui Ψ. Dacă notăm cu Δ𝑉variaţia variabilei 
controlate generate de evoluţia procesului economic în cauză, cu Δ𝑉𝑟  variaţia 
variabilei controlate generate de acţiunea constructului Ψ şi cu Ψ𝑚 efectul marginal 

al lui Ψ, atunci trebuie să avem verificată condiţia algebrică: Ψ𝑚 = −
Δ𝑉𝑟

Δ𝑉
< −1 .  

Figura 9 sugerează modalitatea în care sustenabilitatea de natură și sustenabilitatea funcțională sun 
combinate în cinematica sustenabilă a unui proces/sistem, iar figura 10 vizualizează modul în care 
un proces/sistem oarecare poate deveni un proces/sistem sustenabil. 

 

Figura 9. Sustenabilitatea de natură și sustenabilitatea funcțională 
Sursa: autorul 

 

Figura 10. Mecanismul generic al sustenabilizării 
Sursa: autorul 

(c) Ne-adecvarea variabilelor de stare de tip normativ 

Ne-adecvarea variabilelor de stare de tip normativ conduce la ne-sustenabilitatea sistemului în 

cauză. Aceasta se întâmplă nu atât din perspectivă „tehnică”, de funcționare a replicării indefinite a 

acelui sistem, ci mai ales din perspectivă hermeneutică: subiecții din acel sistem vor aprecia că 

replicabilitatea funcțională a sistemului nu verifică scopurile și valorile care sunt implicate în această 

apreciere. Așadar, ne-adecvarea variabilelor de stare de tip normativ conduce la o dublă 

vulnerabilizare a sustenabilității sistemului: vulnerabilizare funcțională, respectiv vulnerabilizare 

hermeneutică. 
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3. Condițiile logice ale sustenabilității 

Sustenabilitate unui sistem (implicit a unui sistem economic), ca proprietate de stare, este 

modelabilă din perspectivă logică. Dăm, în continuare, câteva sugestii în acest sens. Astfel, 

considerăm că următoarele „ingrediente” logice trebuie asociate cu conceptul de sustenabilitate, 

adică trebuie verificate de un sistem dat supus analizei de sustenabilitate: 

 ediția „n” a procesului replică ediția „n-1” a acestuia, fără schimbări care, prin 
acumulare, să compromită repetarea indefinită a replicării 

- consecință logică: structura procesului este relativ invariantă, deoarece structura 
conservă identitatea 

 conservarea structurii nu este un efect endogen (în acest caz am avea durabilitate), ci 
unul exogen 

- consecință logică: sustenabilitatea este atribut doar al proceselor artefactuale (deci, 
de sorginte antropică)  

 procesele artefactuale trebuie să fie „dotate” (sau să interfereze) cu subiecți 

- consecință logică: necesitatea „pompării” din exterior a entropiei negative, pentru 
conservarea structurii, este generată de liberul-arbitru al subiecților implicați (ex.: 
evaziunea fiscală într-un sistem fiscal) 

 dacă procesul este asignat unui sistem, spunem (prin abuz de limbaj) că sistemul este 
sustenabil 

- consecință logică: un sistem este sustenabil dacă auto-reglarea30 (feed-back-ul 
negativ) conservă input-ul sistemului 

4. Condițiile de suficiență ale sustenabilității 

Pe baza celor menționate mai sus putem considera că avem două condiții de suficiență pentru ca 

un proces (sau sistemul care este asignat acelui proces) este sustenabil. 

 (CS1) invarianța relativă a structurii sistemului: relativitatea se referă la faptul că, în 
anumite marje de variație (schimbare) a structurii, output-ul efectiv nu diferă 
semnificativ de output-ul „prezis” pe baza structurii. Într-un sistem, output-ul (𝑦) este o 
funcție de input (𝑥); această funcție, numită operator de transformare, descrie, în mod 
indirect, prin output-ul produs, chiar structura sistemului (𝑦 = 𝑓(𝑥)); deci 𝑓 este, din 
punct de vedere semiotic, un designator pentru structură) 

 (CS2) reversibilitatea relativă a structurii sistemului, la variația acesteia: în cazul unei 
variații (schimbări) peste „norma” de conservare a structurii care să asigure acea 
replicare indefinită a identității sistemului, feed-back-ul negativ restabilește structura 

                                                             
30 Auto-reglarea reprezintă tocmai impulsul exogen care conservă structura sistemului. 
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inițială31. Restabilirea trebuie să fie generată antropic, deci cu „pompare” de entropie 
negativă, altfel este vorba despre o simplă durabilitate32. 

5. Unele raporturi logice ale sustenabilității33 

Sustenabilitatea, ca proprietate a stării unui proces/sistem poate fi examinată din perspectiva 
raporturilor logice pe care le are cu alte proprietăți ale proceselor/sistemelor din sfera economică. 
În continuare, ne referim, pe scurt, la unele dintre aceste raporturi. 

 raportul sustenabilităţii cu procesul: 

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

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

c. conservarea acestor potenţialităţi implică invarianţii acelui proces; 

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

 raportul sustenabilităţii cu stabilitatea/consolidarea etc. 

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

 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; 

 asemănare: sustenabilitatea, ca şi stabilitatea, nu se judecă în termeni de 
randament: nu contează 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 sus34. 

 raportul sustenabilităţii cu optimalitatea 

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

                                                             
31 Aici apare necesitatea unei discuții în raport cu cele stabilite (afirmate) în Capitolul 4 cu privire la ireversibilitatea 
variației structurii în procesul de dezvoltare. Într-adevăr, structura este conservativă relativ la acțiunea cauzelor de 
schimbare a ei (se opune acestor cauze de schimbare prin intermediul inerției sistemului). Dar revenirea structurii la 
starea în care se afla înainte de schimbarea sa nu înseamnă decât să încalce propria capacitate conservativă: sistemul 
nu distinge între cauzele de schimbare a structurii sale și cauzele de aducere a structurii la starea inițială (de fapt, 
sistemul „percepe”, în ambele cazuri, „agresiuni” asupra structurii sale și, deci, se opune conservativ acestora). Soluția 
vine din faptul că, în cazul sustenabilității, avem sisteme dotate cu subiecți culturali care pot dori sau acționa, pe baze 
valorice și normative, la revenirea structurii la o stare considerată dezirabilă dintr-o stare considerată indezirabilă. 
Așadar, aparenta inconsistență cu cele afirmate la capitolul despre dezvoltare, nu există, de fapt. 
32 Durabilitatea poate, și ea, să fie proiectată antropic, dar apoi funcționarea ei este independentă de subiect, dacă 
sistemul în cauză nu interferează cu subiecți: a) ex1: termostatul artificial de la frigider este cauzat antropic, dar 
funcționarea lui este de tipul durabilității; b) ex2: stabilizatorul automat al impozitării progresive este cauzat entropic, 
dar funcționarea lui este de tipul sustenabilității, deoarece interferează cu subiecți (contribuabilii) care, potențial, prin 
liber arbitru, se pot opune funcționării stabilizatorului în cauză. 
33 Unele dintre considerațiile din cadrul acestui paragraf sunt prelucrate (cu acordul autorilor) pe baza lucrării 
„Sustenabilitatea economică prin politici de ajustare în contextul globalizării”, coordonată de autor, publicată la Editura 
Academiei Române, București, 2011, pp. 79-82. 
34 Să observăm faptul că, aici, se evocă, mai degrabă, procesele (sistemele) staţionare, respectiv stabile, şi nu cele statice. 
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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 optim35); 

c. optimalitatea este o specie a sustenabilității (figurile 9 și 10):  

 și la sustenabilitate avem o funcție-obiectiv (invarianța structurii), dar nu o valoare 
punctuală ci una de interval (marjă) 

 și la sustenabilitate avem restricții (cele două condiții ale sustenabilității – CS1 și 
CS2), dar nu restricții cantitative, ci tot calitative (NB: structura unui sistem, 
proces, fenomen este un parametru de tip calitativ) 

 

 

Figura 11. Optimalitatea este o specie a sustenabilității 
Sursa: autorul 

 

Figura 12. Optimalitatea este o specie a sustenabilității 
Sursa: autorul 

                                                             

35 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. 
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 raportul sustenabilităţii cu sistemul în cauză şi cu mediul său  

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

b. dacă, aşa cum am arătat, sustenabilitatea presupune invarianţa unui set minimal de 
parametri care asigură autoreproducerea 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), 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. 

 raportul sustenabilităţii cu mecanismul de transmitere a şocului 

a. sustenabilitatea unui proces trebuie să asigure autoreproducerea acestuia în baza 
mecanismului „şoc-transmitere”; 

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

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

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

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

 raportul sustenabilităţii cu vulnerabilităţile 

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

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

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

Pe baza acestor raporturi logice, putem dezvolta mai analitic definiția anterioară a sustenabilității. 
Așadar, prin sustenabilitate vom înţelege acea caracteristică a unui proces (fenomen, sistem) de a fi 
menținut, prin intermediul input-urilor de tip variabile de stare normative, pe traiectoria dezirabilă, 
într-o „bandă” prestabilită sau acceptabilă, un interval nedefinit de timp şi pe un spaţiu global de 
accesibilitate36. Această definiţie necesită o serie de precizări: 

                                                             
36 Să observăm că sustenabil poate fi nu doar un proces staţionar, ci şi unul care creşte sau unul care scade (toate aceste 
variaţii sunt măsurate de indicatorul de nivel al acelui proces). Așadar, un sistem sustenabil ar mai putea fi definit ca un 
sistem stabil ciclic (aici putând fi integrat și conceptul de ciclu inerțial al dezvoltării, prezentat în Capitolul 4). 
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a. menţinerea pe traiectoria dezirabilă nu trebuie să se producă de la sine, neapărat (aşa 
cum se întâmplă, de exemplu în sistemele naturale), deci sustenabilitatea implică şi 
listarea acelor acţiuni sau decizii care asigură sau creează condiţiile suficiente pentru 
menţinerea pe traiectoria dezirabilă. Cu alte cuvinte, sustenabilitatea nu este neapărat 
o particularitate „ascunsă”37 a proceselor (sistemelor), ci este, mai degrabă, o posibilitate 
a acestor procese (sisteme) de a fi guvernabile din perspectiva menţinerii pe traiectoria 
menţionată; 

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

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

d. în condiţiile prezenţei proceselor (sistemelor) disipative, sustenabilitatea nu mai 
poate subzista (şi, adesea, nici întemeia) prin sine însăşi; este necesar ca ea să fie 
asigurată prin schimb energetic38 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 fapt, pentru a ne exprima mai 
simplu, ar fi suficient să se asigure sustenabilitatea mediului unui proces economic 
pentru ca sustenabilitatea procesului să nu mai fie ameninţată din punct de vedere 
obiectiv (desigur, procesul economic rămâne sensibil la aspectul subiectiv – de exemplu, 
societatea umană decide renunţarea la acel proces din raţiuni independente de raţiunea 
sustenabilităţii). 

6. Sustenabilitatea și globalizarea 

Problema sustenabilității nu poate fi tratată în mod independent de problema globalizării, cele două 

procese se inter-condiționează din cinci puncte de vedere: a) ontologic; b) logic; c) axiologic; d) 

epistemologic; e) praxiologic.  

Înainte de examina cele cinci inter-condiționări, este util să descriem procesul de globalizare din 

perspectiva conceptului de hub („ghem” de conexiuni, indiferent de natura lor, care se auto-

catalizează39). Figurile 13 și 14 încearcă o vizualizare a descrierii globalizării ca pe un efect de hub. 

                                                             
37 Aici, în sensul de inobservabilă sau inaccesibilă instrumental, deci incontrolabilă din partea observatorului sau a 
subiectului cunoscător or acţional. 
38 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, deşi anumite cuantificări au fost propuse, de exemplu, în teoria 
informaţiei sau în teoria statistică). 
39 Ideea de auto-cataliză a mai fost pusă în evidență în Capitolul 1, cu privire la conceptul și mecanismul creșterii în 
general, respectiv al creșterii economice. 
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Figura 13. Mecanismul hub-ului în procesul globalizării este analizabil din perspectiva structurii „20/80” a lui Pareto 
Sursa: autorul 

 

Figura 14. Hub-central, odată constituit, „înghite” majoritatea conexiunilor posibile într-o rețea 
Sursa: autorul 

În cele ce urmează prezentăm câteva considerații ale acestor inter-condiționări, pe cele cinci 

categorii menționate. 

(a) raportul ontologic 

Sustenabilitate (S) și globalizarea (G) sunt procese trans-subiectuale, deci au, ambele, statut 

ontologic. Sustenabilitatea este exclusiv un artefact social (obiectivare a ideilor/proiectelor 

inter-subiective), în timp ce globalizarea poate fi, alternativ: 1) un artefact social (ex.: internetul, 

sistemul financiar); 2) un fapt natural (ex.: deșertificarea); 3) o combinație social-natural (ex.: 

încălzirea climatică). Figura 15 ilustrează inter-condiționarea ontologică dintre sustenabilitate 

(mai exact spus, sustenabilizare) și globalizare. 

 

Figura 15. Interferența ontologică sustenabilitate/sustenabilizare – globalitate/globalizare 
Sursa: autorul 
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(b) raportul logic 

Întrucât mai sus am abordat relația generală dintre sustenabilitate și optimalitate, și având în vedere 

că, pe de o parte, paradigma sustenabilității depășește paradigma optimalității iar, pe de altă parte, 

paradigma globalității/globalizării este generată pe baza paradigmei optimalității, vom examina 

relația logică „tripartită” optimalitate – sustenabilitate – globalitate/globalizare. În figura 16 este 

sugerată o asemenea relație de tip logic. 

 

Figura 16. Interferența ontologică sustenabilitate/sustenabilizare – globalitate/globalizare 
Sursa: autorul 

Așadar, paradigma optimalității, prin intermediul faimoasei necesități a minimizării costului de 

oportunitate al deciziilor economice conduce, în mod necesar, la globalizare. În același timp, 

globalizarea cuprinzând întreaga planetă, este obligatorie reintegrarea outpurt-urilor în input, pe 

măsură ce procesul economic este replicat. Dar acesta este chiar conținutul sustenabilității sau 

sustenabilizării. Din figura 16 rezultă, totodată, faptul că nu mai există, din punct de vedere logic, 

nici o revenire de la sustenabilitate la optimalitate. 

De fapt, raporturile logice menționate conduc în mod necesar la sustenabilitate tocmai prin apariția 

procesului globalizării. Descrierea sinoptică a acestui proces ineluctabil este făcută în figura 17. 

 

Figura 17. Sustenabilitatea este un efect necesar al globalizării care este un efect necesar al optimalității 
Sursa: autorul 
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(c) raportul axiologic 

Atât sustenabilitatea/sustenabilizarea, cât și globalizarea vizează aceeași valoare: perpetuitatea 
(supraviețuirea) individului, respectiv a comunității, aceasta din urmă fiind considerată la nivel 
global (planetar). Această vizare este făcută din două perspective: a) sustenabilitatea o face din 
perspectiva anulării diferenței dintre input și output la nivel global; b) globalizarea o face din 
perspectiva identificării de noi input-uri, respectiv de noi destinații ale output-urilor. De fapt, 
plecând de la această diferență de vizare, există două faze ale globalizării: 1) exploatarea costurilor 
de oportunitate (mai exact exploatarea posibilităților de minimizare a acestor costuri de 
oportunitate), deci conservarea paradigmei optimalității, această fază durând până la statornicirea 
globalității, adică până la cuprinderea întregii planete în această paradigmă a globalizării, când 
costurile de oportunitate se omogenizează (nivelează)40; 2) asigurarea…sustenabilității procesului 
global. Prin urmare, globalizarea are ca finalitate chiar sustenabilitatea/sustenabilizarea, sub 
sancțiunea extincției speciei umane. Figura 18 explicitează în mod sinoptic aceste considerații. 

 

 

Figura 18. Sustenabilitatea este un efect necesar al globalizării care este un efect necesar al optimalității 
Sursa: autorul 

(d) raportul epistemologic 

Principalul raport epistemologic între sustenabilitate și globalizare este cel privitor la testabilitate.  

 testarea sustenabilității implică „parcurgerea” tuturor proceselor care pot fi destinații 

ale output-ului unui proces dat, așa încât acesta să fie sustenabil. Dar această 

„parcurgere” implică globalitatea, deoarece numai aceasta asigură „lista” completă (sau, 

în orice caz, covârșitor majoritară) de procese destinatare ale output-urilor în cauză. 

Deci, deci, din perspectiva testabilității, sustenabilitatea/sustenabilizarea implică 

globalitatea/globalizarea: (𝑇(𝑆) → 𝐺); 

 testarea globalității implică identificarea (și măsurarea capacității conective) hub-ului 

central (sau a hab-urilor centrale) „deținute” de procesul dat. Dar aceasta implică 

identificarea majorității (la limită 80%) conexiunilor (adică intrări/ieșiri), ceea ce indică 

capacitatea de a prelua output-urile procesului dat, adică indică sustenabilitatea. Deci, 

din perspectiva testabilității, globalitatea implică sustenabilitatea: (𝑇(𝐺) → 𝑆) 

(e) raportul praxiologic 

Între sustenabilitate/sustenabilizare și globalitate/globalizare subzistă relații de cauzalitate 
acțională41 reciprocă: 

                                                             
40 Aici avem ceva analog atingerii ratei profitului normal în concurența economică perfectă. 
41 Prin cauzalitate acțională înțelegem cauzalitate originată în acte/acțiuni ale subiecților). 



20 
 

 din globalizare (de fapt, din globalitate) se inferează praxiologic (deci din perspectiva 
cauzalității acționale) sustenabilitatea, și anume în mod necesar. Astfel, dacă un proces 
este global, rezultă că nu are „încotro” decât să recircule orice output, deoarece alte 
debușee pentru unele componente ale output-ului nu mai există, din moment ce ne 
aflăm în condiții de globalitate (adică avem un proces extins la nivelul maxim – cel 
planetar); 

 din sustenabilitate se poate infera praxiologic globalitatea, deci nu în mod necesar, ci în 
mod posibil42. Astfel, dacă un proces este sustenabil el asigură condiții favorabile pentru 
dezvoltarea globalității, de ex., ca urmare a creșterii numărului de componente ale 
vectorului output-ului care, deci, au nevoie de noi procese pentru care să se constituie 
în input integral. 

Figura 19 indică, în mod sinoptic, această tranziție a cauzalităților acționale (adică praxiologice) între 
sustenabilitate/sustenabilizare și globalitate/globalizare. 

 

Figura 19. Sustenabilitatea este un efect necesar al globalizării care este un efect necesar al optimalității 
Sursa: autorul 

 

                                                             
42 Necesar și posibil sunt „valori de adevăr” ale logicii modale. 


