Creºtere ºi eficienþã la nivel macroeconomic
n

Alexandrina Duþã
Profesor universitar doctor

Nicoleta Sîrghi
Conferenþiar universitar doctor

Adina Popovici
Asistent universitar doctor

Universitatea de Vest Timiºoara

Abstract. La croissance est un procès sous l’influence d’interférence de facteurs économiques social
et politique. C’est le motif pour lequel le processus de la croissance peut être analyse parmi la dimension
macroéconomique, social, mais aussi politique.
C’est évident que la croissance économique peut être aprecier par mis des indicateurs
macroéconomiques de resultat total et per capita. Pour l’analyse de la croissance économique et de
corrélation d‘eficence, les structures de la population et de la technique sont celles qui définissent le
contient multidimensionnelle de la croissance.
Il y a trois variables qui déterminent la dynamique économique: la population, la technique et
l’espace. L’interférence de ces variables peut être analysé par mis des effets: par l’effet quantitatif qui
détermine: les niveaux et la dynamique du produit et du revenu national per total et per capita; la mesure
dans la quelle l’économie s’inscrit dans trend de la croissance au long terme; la mesure dans laquelle la
croissance économique détermine une mutation dans le comportement individuel et social par la revenue
disponible.
Key words: croissance; correlation; dynamique economique; macroeconomique.

Fenomenele ºi procesele din viaþa economicã au
evoluat cu intensitate ºi rezultate diferite, determinând
necesitatea de a cunoaºte modul în care evolueazã
economia naþionalã, precum ºi abordarea în dinamicã a
acesteia.
Existenþa ºi dinamica unei societãþi nu pot face
abstracþie de locul central al sistemului economic ºi de
rolul sãu în înscrierea economiei pe traiectoria creºterii ºi
dezvoltãrii economice.
Creºterea economicã desemneazã dinamica ascendentã
a produsului final total ºi pe locuitor, consideratã ca rezultat
al factorilor ce o influenþeazã, inclusiv a mediului economic ºi social-politic în care are loc.

În ansamblul fenomenelor economice, creºterea
economicã aparþine categoriilor de miºcãri pe termen
lung. Din acest motiv creºterea economicã reflectã atât
starea, cât ºi dinamica activitãþii economice, iar factorii
care acþioneazã asupra acesteia sunt de fapt ºi factori ai
creºterii economice.
Creºterea economicã este un proces complex ce se aflã
sub influenþa interferenþei unei multitudini de factori de
naturã economicã, socialã ºi politicã, astfel încât procesul
creºterii poate fi analizat prin prisma dimensiunii
economice, a dimensiunii sociale, dar ºi a dimensiunii
politice. Delimitarea acestor semnificaþii este de naturã
teoreticã, realitatea fiind cea care evidenþiazã interferenþa
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influenþei factorilor specifici domeniului. Mai mult, orice
proces economic, prin esenþa sa, are o multiplã determinare
ca rezultat al structurilor specifice oricãrei societãþi:
tehnologicã, juridicã, socialã, politicã ºi, nu în ultimul
rând, al mediului natural. Multiplele structuri ºi
interdependenþele dintre ele caracterizeazã existenþa unei
societãþi, ºi tocmai de aceea, structurile, natura lor ºi
corelaþiile determinante ºi determinate pot fi considerate
ca punct de plecare într-un studiu ºtiinþific.
Orice producþie socialã are drept finalitate satisfacerea
nevoilor societãþii ºi ale membrilor sãi. Pornind de aici,
prezintã importanþã aprecierea dimensiunii economice a
rezultatelor activitãþii ºi cuantificarea acestora prin sistemul
de indicatori proprii diferitelor niveluri de agregare
macroeconomicã, fie pe filiera fluxurilor materiale, fie pe
cea a fluxurilor monetare.
Mãrimea rezultatelor producþiei sociale este de naturã
sã condiþioneze nu numai resursele necesare satisfacerii
nevoilor, ci ºi mãsura în care sunt asigurate premisele
materiale ale dezvoltãrii ºi progresului. Se ºtie cã
dezvoltarea economicã orienteazã spre progres, dar fãrã
creºtere economicã nu existã dezvoltare. Relaþia creºtere –
dezvoltare – progres îºi îmbogãþeºte semnificaþia
economicã cu atât mai mult cu cât creºterea ºi dezvoltarea
durabilã presupun o relaþie beneficã ºi pe termen lung cu
mediul, dar ºi crearea unui nou sistem economic bazat pe
cunoaºtere. Accesul la cunoºtinþe, ca premisã a cunoaºterii,
este condiþionat de creºterea economicã prin aspectul material al dimensiunii sale economice, absolut necesar pentru
crearea ºi dezvoltarea sistemului informaþional ºi
informatizarea lui. Nu trebuie însã omis nici faptul cã
accesul la cunoaºtere este costisitor ºi în acest sens este
evidentã importanþa aspectului monetar al dimensiunii
economice a creºterii, definitoriu pentru capacitatea de
finanþare.
Dimensiunea socialã a creºterii economice poate fi
privitã în dublu sens prin prisma relaþiei populaþie –
economie. Resursele de muncã ale societãþii sunt legate de
mãrimea populaþiei ºi de structura acesteia pe grupe de
vârstã ºi, astfel, pentru creºterea economicã prezintã
importanþã dimensiunea populaþiei active disponibile care
condiþioneazã potenþialul creºterii economice prin prisma
factorului muncã. Mãsura în care sistemul productiv are
capacitatea sã utilizeze acest segment al resurselor de muncã
condiþioneazã mãrimea rezultatelor activitãþii economice,
dar ºi creºterea gradului de ocupare. Aspectul material al
creºterii economice poate influenþa mãsura în care creºte
posibilitatea de a investi în sistemul productiv, deci de a
crea noi locuri de muncã. Creºterea gradului de ocupare
înseamnã ºi venituri mai mari. Se ajunge astfel la un alt
aspect al relaþiei populaþie – economie, ºi anume mãsura
în care creºterea economicã este de naturã sã determine un
anumit nivel de trai, un anumit grad de satisfacere a
nevoilor. Creºterea economicã este generatoare de venituri
ºi, implicit, de cerere solvabilã. Dar este evident cã doar
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dincolo de un anumit nivel al creºterii veniturilor se creeazã
resursele necesare finanþãrii investiþiilor ºi, deci, potenþãrii
creºterii economice viitoare.
Dimensiunea politicã a creºterii economice este de
naturã sã punã în discuþie natura politicilor economice ºi
efectul promovãrii lor asupra creºterii economice. Este
evident faptul cã în analiza acestor aspecte nu se poate
face abstracþie de platforma politicã a puterii publice ºi de
stabilitatea vieþii politice. Dinamica indicatorilor
economici este influenþatã de ciclicitatea vieþii politice.
Reliefarea principalelor aspecte referitoare la
semnificaþia creºterii economice ºi a dimensiunilor sale
evidenþiazã faptul cã aprecierea creºterii economice
presupune luarea în considerare a indicatorilor specifici
rezultatelor activitãþii la nivel macroeconomic, per total ºi
pe locuitor.
Dinamica indicatorilor creºterii economice
Tabelul 1
Indicator
Produsul intern brut
(nominal EUR)
PIB/locuitor(EUR)

2001
100

2002
108,01

2003
112,21

2004
131,18

2005
171,04

100

111,08

116,48

135,86

178,02

Sursa: Institutul Naþional de Statisticã.

Urmãrind dinamica indicatorilor specifici aprecierii
creºterii economice este evident cã ei se înscriu pe un trend
de creºtere cu sporuri diferite de la un an la altul. Concluzia
pozitivã trebuie amendatã cu urmãtoarele observaþii:
n indicatorii sunt exprimaþi în EUR astfel încât dinamica
lor poartã ºi influenþa modificãrilor cursului de schimb;
n creºterea PIB/locuitor într-o proporþie mai mare decât
PIB total se datoreazã tendinþei permanente de scãdere a
populaþiei, ceea ce înseamnã cã, cel puþin parþial, creºterea
economicã nu s-a concretizat în creºterea de bunãstare.
Aprecierea rezultatelor activitãþii la nivel macroeconomic este unul dintre demersurile destul de dificile
datoritã, mai ales, metodei de determinare a indicatorilor
la acest nivel, care se bazeazã pe principiul agregãrii.
Dincolo de abstracþiile presupuse pentru a putea fi posibilã
agregarea, indicatorii macroeconomici ºi corelaþiile dintre
ei sunt purtãtori de informaþii de naturã cantitativã ºi
calitativã, informaþii proprii unor domenii de interferenþã
între diversitatea structurilor ce caracterizeazã societatea
în general ºi economia în special.
Legãtura dintre structurile mediului, structurile economice
ºi mecanismele propriu-zise, pe de-o parte, ºi creºtere
economicã, pe de altã parte, permite identificarea urmãtoarelor
structuri în spaþiul de interferenþã cu structura economicã:
n structura politicã ºi juridicã sau edificiul
instituþional, care constituie armãtura juridicã în interiorul
cãreia se deruleazã jocul variabilelor economice. Dreptul
public sau cel privat fixeazã natura mecanismelor de
estimare ºi de decizie, determinã gradul lor de centralizare,
circumscrie întinderea puterii agenþilor economici,
stabileºte regulile lor de înfruntare ºi de arbitraj.

evident faptul cã interferenþa acestor variabile poate fi
analizatã ºi prin efectele de naturã calitativã reflectate de
corelaþiile de eficienþã la nivel macroeconomic.
Indicatorul sintetic al eficienþei la nivel macroeconomic
poate fi considerat productivitatea muncii(W), determinatã
ca raport între unul din indicatorii produsului final, ºi
populaþia ocupatã în economia naþionalã. La o prima
analizã, productivitatea este funcþie de volumul de
producþie ºi de mãrimea populaþiei ocupate. Dinamica
acestora în diferite combinaþii au ca efect fie creºterea, fie
descreºterea productivitãþii muncii. În acest caz corelaþia
de eficienþã presupune o creºtere mai rapidã a producþiei
decât a populaþiei ocupate.
Modificãrile procentuale faþã de anul precedent
ale produsului intern brut ºi ale populaþiei ocupate
Tabelul 2
1992

1995

2000

2001

2002

2003

Produsul
intern brut
(PIB)

Indicatori

91,20

107,1

102,1

105,7

105,1

105,2

Populaţia
ocupată (PO)

96,48

90,78

90,91

99,23

97,28

99,72

Sursa: Institutul Naþional de Statisticã.

Analizând comparativ modificãrile procentuale ale
celor doi indicatori determinanþi ai productivitãþii muncii
social, produsul intern brut ºi populaþia ocupatã, se observã
urmãtoarele:
n scãderea productivitãþii muncii în primii trei ani ai
intervalului luat în considerare se datoreazã unor situaþii
diferite: în anul 1992, PIB a scãzut într-o proporþie mai
mare decât PO; în anii 1995 ºi 2000, cu toate cã PIB a
crescut, PO a scãzut într-o proporþie mai mare;
n creºterea productivitãþii muncii sociale în intervalul
2001-2003 se datoreazã unor dinamici diferite ale celor
doi indicatori determinanþi astfel: în anul 2002, creºterea
productivitãþii a avut loc în condiþiile în care a scãzut atât
PIB, cât ºi PO, dar scãderea acesteia din urmã a fost mai
micã; în anii 2001 ºi 2003, creºterea productivitãþii muncii
s-a realizat pe fondul scãderii PO ºi creºterii PIB.
În concluzie, se poate aprecia cã doar în anii 2001 ºi
2002 creºterea productivitãþii muncii exprimã efectul unei
corelaþii eficiente dintre modificarea PIB ºi a PO.
Dinamica modificãrilor procentuale ale principalilor
indicatori macroeconomici (%)
Tabelul 3
Indicatori
Produsul intern brut (PIB)
Consum final (CF)
Formare brută de capital
(FBK)
Producţia industrială
(Pind)
Productivitatea în
industrie(Wind)

2001
5,7
6,1
10,1

2002
5,1
4,9
8,2

2003
5,2
6,9
9,1

2004
8,3
10,3
10,1

2005
4
9,3
9,4

8,4

6,0

3,1

5,3

2,0

12

11,6

4,3

Sursa: Institutul Naþional de Statisticã.
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n structura tehnicã, ce influenþeazã randamentele,
costurile, preþurile ºi în consecinþã moneda. Este evident
cã ea determinã prin ea însãºi condiþiile calculelor
economice. Acest tip de structurã este ca ºi precedentul, în
contact cu factorii economici propriu-ziºi ºi acþioneazã
direct asupra posibilitãþilor de dezvoltare ale unei
colectivitãþi.
n structurile psihologice ºi ºtiinþifice, care înconjoarã
ºi influenþeazã mecanismele economice. Ele constituie
„baia” în care de deruleazã jocul lor: credinþele, ideile,
judecãþile de valoare determinã comportamentul grupurilor
ºi animã instituþiile; nivelul cunoºtinþelor ºtiinþifice
condiþioneazã natura tehnicilor utilizabile.
n structura demograficã determinã fracþiunea de
populaþie aptã sã producã ºi totodatã povara pe care
populaþia inactivã o reprezintã în raport cu ea; dinamismul
unei economii nu poate fi rupt de influenþa acestei
structuri.
n structurile ce evidenþiazã localizarea activitãþilor
ca element important prin influenþa asupra preþurilor ºi a
eficacitãþii aparatului de producþie; ele sunt punctul de
plecare în analiza regionalizãrii dezvoltãrii.
n structurile mediului natural care determinã resursele
fizice ºi condiþiile de existenþã oferite populaþiei, într-o
economie determinatã, la un moment dat.
Pentru analiza creºterii economice ºi a corelaþiilor de
eficienþã specifice pot fi reþinute structurile
corespunzãtoare populaþiei, tehnicii ºi miºcãrii ideilor,
cele care definesc în fond dimensiunea economicã, socialã
ºi politicã a creºterii. Totuºi, se cuvine a fi formulate cel
puþin douã observaþii: în primul rând, se poate admite cã
nu este absolut necesar sã se separe miºcarea ideilor de
fenomenele demografice deoarece ele nu sunt în mare parte
decât una din consecinþele calitative, în sensul cã o
populaþie în creºtere ºi pe cale de întinerire este mai
dinamicã, mai întreprinzãtoare, mai novatoare decât o
populaþie în descreºtere ºi pe cale de îmbãtrânire; în al
doilea rând, factorul spaþial nu poate fi exclus dintre
elementele principale ale dezvoltãrii economice.
Pornind de aici, înseamnã cã variabilele dinamicii
economice pot fi considerate urmãtoarele trei:
n populaþia, înfãþiºatã sub aspectele sale cantitative ºi
calitative, furnizeazã resursele de muncã;
n tehnica, prin nivelul de înzestrare existent, dar ºi prin
capacitatea de a fi promovatã;
n spaþiul, în dimensiunea sa geograficã sau ca sferã de
influenþã.
Interferenþa acestor variabile poate fi analizatã prin
efectele de ordin cantitativ, ºtiut fiind cã ea determinã
nivelul ºi dinamica indicatorilor produsului final ºi cea a
venitului naþional per total ºi pe locuitor, mãsura în care
economia se înscrie în trendul creºterii pe termen lung, dar
ºi mãsura în care creºterea economicã, prin efectele ei,
determinã mutaþii în comportamentul individual ºi social
prin prisma mãrimii veniturilor disponibile. Totodatã, este
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Urmãrind corelaþia dintre sporurile PIB ºi ale FBK, se
poate observa cã ambii indicatori cresc faþã de anul precedent, dar sporul mai accentuat al FBK este de naturã sã
evidenþieze faptul cã, în intervalul de timp analizat,
dinamica productivitãþii muncii a fost influenþatã negativ
de scãderea randamentului capitalului brut, ca indicator
de eficienþã a utilizãrii stocului de capital.
Corelaþia dintre sporurile PIB ºi cele ale CF, ca expresie
a efectelor social-economice ale creºterii, îmbracã forme
diferite în perioada analizatã. Astfel, de regulã, sporurile
CF au fost mai mari decât cele ale produsului, cu diferenþe
variind între 0,4 în anul 2001 ºi 5,3 în anul 2005. O
asemenea situaþie poate fi explicatã prin creºterea
creditelor, în special a celor de consum, ºi trebuie sã atragã
atenþia asupra efectelor privind utilizarea viitoare a
venitului naþional ºi, implicit, mãrimea economisirilor ca
sursã de finanþare a potenþialului de creºtere economicã.
ªtiut fiind cã, prin definiþie, industria se caracterizeazã
prin niveluri de productivitate superioare altor ramuri, este
semnificativ faptul cã în perioada 2001-2005 sporurile
procentuale ale producþiei industriale au înregistrat, cu

excepþia anului 2004, o tendinþã de scãdere care a fost proprie
ºi sporurilor productivitãþii muncii industriale. Explicaþia
unor proporþii diferite semnificativ între modificãrile celor
doi indicatori poate fi legatã de scãderea populaþiei ocupate
în acest sector, destul de accentuatã în anii analizaþi. Un alt
aspect ce atrage atenþia este cel legat de faptul cã sporurile
procentuale ale producþiei industriale au fost superioare celor
proprii PIB în primii doi ani ai intervalului, devenind mai
mici în intervalul 2003-2005, reflectând o dinamicã proprie
unui proces de dezindustrializare prin prisma rezultatelor
activitãþii economice.
În concluzie, dinamica indicatorilor specifici aprecierii
creºterii economice prin prisma rezultatelor activitãþii la
nivel macroeconomic se înscrie pe un trend ascendent cu
sporuri diferite de la un an la altul. Cu toate acestea, analiza
principalelor corelaþii la nivel macroeconomic evidenþiazã
preponderenþa aportului dimensiunii cantitative factorilor
de influenþã. În acest context, creºterea economicã ar putea
fi relansatã prin mãsuri menite sã valorifice cãile de creºtere
a contribuþiei factorilor calitativi ºi de eficienþã a utilizãrii
potenþialului productiv.
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