
FLUCTUAȚIILE 
ACTIVITĂȚII 
ECONOMICE 



Tipuri  

n Fluctuaţiile sezoniere  
n Fluctuaţiile întâmplătoare, accidentale  
n Fluctuaţiile ciclice  



n Evoluţia principalelor fenomene 
economice este pulsatorie, se derulează 
sub formă ondulatorie, are un caracter 
ciclic  

n Ciclicitatea reprezintă acea formă de 
mişcare a activităţii economice dintr-o ţară 
în care alternează fazele (perioadele) de 
ascensiune cu cele descendente  



Tipuri de cicluri economice 
n  a) ciclurile scurte cu o durată de la 6 luni la 3 ani, din 

rândul cărora se detaşează ciclul inflaţionist şi cel al 
variaţiei stocurilor. O primă abordare a ciclurilor scurte 
realizează Kitchin în studiul “Cycles and Trends in 
Economic Factors”. 

n  b) ciclurile propriu-zise, numite decenale sau cicluri 
Juglar, de la numele economistului care le-a studiat. 
(“Des crieses comerciales et leur retour periodique en 
France, en Angleterre et  aux Etats-Units”, Paris, 1860). 
Ele au o durată care variază de la 4-5 ani la 10-12 ani. 

n  c) ciclurile lungi, “seculare” sau Kondratieff`, de la 
numele economistului rus care le-a studiat primul, în 
1926. Se desfăşoară, de regulă, pe o perioadă de 40-60 
ani. 



Ciclurile lungi 

n  cauza principală a ciclului lung o formează 
evoluţia ciclică a cercetării ştiinţifice şi inovaţiei 
tehnologice  

n  are loc schimbarea din temelii la fiecare 40-60 
ani a modului tehnic de producţie; 

n  Perioada de tranziţie de la vechiul mod tehnic de 
producţie la cel nou este marcată printr-o criză 
structurală, a cărei durată se prelungeşte pe 
parcursul fazei descendente.  



Ciclul decenal şi fazele sale  
n  Ciclul economic reprezintă o fluctuaţie a nivelului 

activităţilor economice agregate, măsurat de regulă prin 
venitul naţional, căreia îi corespunde, pe ansamblu, un 
model cu o expansiune a activităţii, urmată de o 
contracţie, succedată în continuare de o expansiune.  

n  Caracterizarea ciclului economic se face, de regulă prin 
compararea creşterilor economice reale anuale cu cele 
potenţiale.  
¨  Creşterea economică reală exprimă sporul efectiv de producţie 

naţională şi se măsoară prin variaţia relativă anuală a sporirii 
rezultatelor macroeconomice (PNB, PIB etc).  

¨  Creşterea economică potenţială indică sporul anual al capacităţii 
de a produce a unei ţări, capacitate ce constă atât din cantităţile 
de resurse suplimentare ce pot fi atrase în activităţile economice, 
cât şi din sporul de eficienţă cu care pot fi utilizate acestea. 





n  durata ciclului: timpul scurs între punctele 
B  şi F; 

n  amplitudinea: înălţimea (distanţa) vârfului 
faţă de linia trendului (tendinţa, evoluţia pe 
termen lung) sau de distanţa faţă de 
punctul căderii (în grafic, distanţa BB’ sau 
DD’). 

Caracteristicile ciclului decenal 



Fazele cilclului decenal 

n  expansiune 
n  criza ciclică  
n  recesiunea  
n  înviorarea 



Cauzele evoluţiei ciclice  

Teoriile dinspre cerere 
¨ Teoriile subconsumului 
¨ Teoria "armatei de rezervă“ 



Teoriile dinspre ofertă 
 

n  teoria ciclului reinvestiţional 
n  teoria supraacumulării de capital  
n  teoria suprainvestiţiei 
n  teoria multiplicatorului-acceleratorului 



Politicile anticiclice  

n  influenţarea cererii agregate (demand-
side economics) şi influenţarea ofertei 
agregate (supply-side economics)  



Politicile bazate pe cerere 

n Politica cheltuielilor publice  
n Politica monetară şi de credit  
n Politica fiscală  
 



Politicile bazate pe ofertă  

n Efectuarea unor reforme structurale 
orientate spre extinderea concurenţei şi 
preţuri libere 

n Folosirea unor pârghii economice care să 
îmbunătăţească perspectivele de profit ale 
producătorilor, stimulându-i astfel să-şi 
menţină şi sporească oferta de bunuri. 


