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“If we want to understand why countries differ dramatically in standards of living, then we have to understand why countries experience such sharp divergences
in long-term growth rates. Even small differences in
these growth rates, when cumulated over a generation
or more, have much greater consequences for standards
of living than the kinds of short-term business fluctuations that have typically occupied most of the attention
of macroeconomists”

Abstract. The european model is confronted with a potential crise. Economic convergence concerns
the gaps in living standards between countries: are they closing or widening, and at what speed? Are
relatively poor economies to remain poor for many generations? Are the rich countries of next century to
be the same as relatively rich countries of nowadays? Is the degree of income inequality across economies increasing or falling over time? Posing these questions, motivating convergence debate, immediately raises the problem of the variable/variables that need to be considered. In our study, prior to
providing answers to these questions, basic definitions concerning convergence in European model are
followed by an overview of specific features, achievements and hurdles countries have had to overcome
on their way from centrally planned towards market economy. After that, a summary of Solow-Swan
model of economic growth is offered. Concept of convergence emerges here as a natural implication of
the model. The distinctions between Solow-Swan model and endogenous growth model are stated.
Finally, some measures of macroeconomic policy for sustainable growth are presented and interpreted in
connection with real macroeconomic situation of the Romanian economy.
Key words: economic growth; regional policy; endogenous growth.
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Integrarea europeanã este mai degrabã rezultatul
integrãrii politicilor de coeziune socialã decât rezultatul
integrãrii pieþelor? Putem spune cã da. Este un joc de
echilibristicã între economic ºi social, cu scopul de a
asigura stabilitate construcþiei.
Lucrarea de faþã prezintã modificarea de paradigmã ce
caracterizeazã procesul de creºtere economicã din modelul
european. Dupã ce se prezintã specificul acestui model,

este analizatã modificarea de paradigmã privind creºterea
economicã. În plus, lucrarea propune mãsuri privind
atingerea unei creºteri economice susþinute a economiei
româneºti.
Modelul european de economie acceptã drept
componentã strategicã, alãturi de cea randamentalã, pe cea
a transferurilor cu finalitate ori coeziunea socialã. Modelul
este bivalent, economic ºi social, ºi, totodatã,
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pluridirecþional, vizând ºi ceea ce se aflã dincolo ºi
dincoace de piaþã. Specifice integrãrii europene sunt
procesele de convergenþã.
Creºterea economicã, stabilitatea ºi coeziunea socialã
sunt procese complementare în modelul european. Politicile
macroeconomice ºi de coeziune bine concepute
fundamenteazã o creºtere economicã susþinutã. În acelaºi
timp, un ritm ridicat de creºtere economicã conduce la
stabilitate economicã ºi coeziune socialã pe termen lung.
Creºterea economicã rapidã este un pilon fundamental al
sustenabilitãþii modelului european (model care „pune
mare preþ” pe coeziune).
În model, schimbarea de paradigmã privind procesul
creºterii economice este evidentã. Prin accentul pus pe
randamentele descrescãtoare ale factorilor de producþie (în
condiþiile unei tehnologii date), teoriile clasice ºi neoclasice
ale creºterii au conferit ºtiinþei economice caracterul de
„ºtiinþã pesimistã”. Teoriile moderne ale creºterii
economice sunt mai optimiste, deoarece subliniazã
potenþialul nelimitat al progresului tehnic, indus de
cunoºtinþe, pentru a economisi toþi factorii de producþie ºi
pledeazã pentru randamente crescãtoare ale investiþiilor.
Modelul european considerã cã instituþiile ºi politicile
de reglementare a pieþei sunt fundamentale pentru o creºtere
economicã susþinutã.
Noua economie europeanã, care este caracteristicã
stadiului actual de dezvoltare, este o economie
informaþionalã, ce se sprijinã pe tehnologia informaþiei.
Noua economie pune în valoare resurse neconvenþionale
greu epuizabile sau chiar inepuizabile, cum sunt potenþialul
de cunoaºtere ºi capacitatea de inovare a capitalului uman.
La Lisabona, Uniunea Europeanã ºi-a stabilit douã
obiective strategice în perspectiva anului 2010:
n
transformarea în economia cea mai dinamicã la
nivel mondial, în care sã se punã accent pe
dezvoltarea durabilã ºi pe asigurarea coeziunii
sociale;
n
transformarea într-un succes a extinderii Uniunii
Europene, prin creºterea rapidã a nivelului de trai
în noile þãri membre.
Pentru realizarea acestora este necesar un proces
susþinut de creºtere economicã.
Studierea procesului de creºtere economicã are
implicaþii vechi. Începând de la reprezentanþii ªcolii
Clasice – A. Smith, D. Ricardo ºi Th. Malthus – au existat
preocupãri pentru studierea creºterii economice. În
concepþia lui Malthus – în ipoteza pãmântului limitat ºi a
populaþiei în creºtere – echilibrul se realizeazã atunci când
salariul scade la un nivel la care oferta de forþã de muncã
creºte cu un ritm mai scãzut, iar economia se menþine în
starea staþionarã. În modelele lor, clasicii au omis contribuþia
progresului tehnic la creºterea producþiei pe locuitor.
Modelele keynesiene ºi neokeynesiene ale creºterii
economice considerã cã economia este inerent instabilã,
fiind necesarã intervenþia statului pentru a se ajunge la

62

echillibru. Ele propun utilizarea politicilor bugetare ºi
monetare pentru stimularea creºterii economice.
Teoria neoclasicã a creºterii economice considerã cã
economia este stabilã ºi tinde spre deplinã folosinþã.
Modelele neoclasicilor pornesc de la microeconomie, de
la preferinþele gospodãriilor, funcþiile de producþie ale
firmelor, structura pieþelor etc.
Investiþiile au un efect pe termen scurt asupra venitului
naþional prin cererea agregatã; efectele lor pe termen lung
se manifestã prin creºterea venitului naþional potenþial.
Economisirile reduc consumul ºi cererea agregatã ºi de
aceea reduc venitul naþional pe termen scurt; însã, pe termen
lung, economisirea finanþeazã investiþiile ce conduc la o
creºtere a venitului potenþial.

Modelul Solow-Swan – instrument neoclasic
de analizã a creºterii economice
Modelul Solow ne aratã modul în care creºterea ratei
economisirii, creºterea populaþiei ºi progresul tehnologic
influenþeazã nivelul producþiei ºi creºterea economicã
de-a lungul unei anumite perioade.
Modelul neoclasic al lui Solow reprezintã reperul
fundamental în analiza procesului de creºtere economicã.
În studiul sãu, Solow pleacã de la urmãtoarele ipoteze:
n
economia este perfect concurenþialã;
n
mobilitatea perfectã a factorilor de producþie;
n
ocuparea deplinã în ceea ce priveºte utilizarea
resurselor;
n
factorul de producþie capital este supus
randamentelor descrescãtoare;
n
randamentele de scarã sunt constante.
Vom studia acest model reprezentativ al creºterii
economice în doi paºi:
a) analiza modului în care cererea ºi oferta de bunuri
determinã acumularea de capital (pentru început
considerãm forþa de muncã ºi progresul tehnologic ca fiind
constante);
b) relaxarea constrângerilor modelului introducând
modificãri ale forþei de muncã ºi, mai apoi, a stãrii
tehnologiei.
Se considerã o funcþie de producþie agregatã, cu doi
factori de producþie (capitalul fizic K ºi munca L), care
presupune randamente marginale descrescãtoare ale
factorilor de producþie, randamente de scarã constante ºi
care respectã cele patru condiþii Inada:
Y = F(K, L) – funcþia de producþie
Condiþii Inada:

∂F
> 0; ∂2F/∂K2 < 0;
∂L
∂F
> 0; ∂2F/∂L2 < 0;
∂K

F(λK, λL) = λF(K, L), pentru λ > 0.
lim (FK) = lim (FL) = ∞
K→0
L→0
lim (FK) = lim (FL) = 0
K→∞ L→∞
Condiþia pentru randamente constante de scarã implicã
o prezentare a funcþiei de producþie (a venitului) astfel:
Y/L = F(K/L, L/L) Y = L × F(K/L, 1) = L × f(k),
unde:
k = K/L (stocul de capital pe locuitor);
y = Y/L (producþia, venitul pe locuitor).
Deci, putem scrie funcþia de producþie y = f (k)
Modelul ia în considerare o economie închisã cu un
singur sector, în care producþia (Y) este omogenã, este
destinatã consumului (C) sau investiþiilor (I) pentru a crea
noi unitãþi de capital fizic (K), economiile fiind egale cu
investiþiile (I = S). Dacã s reprezintã partea din venit care
este economisitã (s constantã ºi pozitivã), atunci 1 – s
constituie fracþiunea care este consumatã. Capitalul este
supus deprecierii cu rata constantã ºi pozitivã.
I = S = s ×Y = s × F(K, L);
∆K = investiþii – depreciere = s × F(K, L) - δ × K (1)
(K reprezintã derivata lui K în raport cu perioada de
timp t)
Acumularea de capital ºi starea staþionarã
Stocul de capital al unei economii se majoreazã ca
urmare a acumulãrii (I) ºi se reduce în urma deprecierii
capitalului deja existent (δ × K). Dacã se împarte ultima
relaþie la factorul muncã, se obþine:
∆k = s × f(k) - δ × k

Analiza stãrii staþionare ne conduce cãtre patru
concluzii importante:
n
o economie care se aflã la nivelul stãrii staþionare
va rãmâne acolo;
n
o economie care se aflã în afara stãrii staþionare va
tinde (converge) cãtre starea staþionarã;
n
dacã economia „pleacã” de la un nivel al înzestrãrii
cu capital k 1 < k* ⇒ investiþiile depãºesc
deprecierea ⇒ stocul de capital/lucrãtor k va continua sã creascã pânã la k*;
n
dacã economia „pleacã” de la un nivel al înzestrãrii
cu capital k2 > k* ⇒ investiþiile sunt mai mici decât
deprecierea ⇒ stocul de capital/lucrãtor k va scãdea
pânã la k*.
De fapt, nivelul optim al capitalului (corespunzãtor
stãrii staþionare) reprezintã echilibrul pe termen lung al
unei economii.
Creºterea ratei economiilor (s) ºi creºterea economicã
Se considerã cã succesul economiilor dezvoltate se
datoreazã unei rate ridicate de economisire. Sã încercãm
evidenþierea acestei concluzii cu ajutorul reprezentãrii
grafice.

δ×k

y, i, δ

s2 × f(k)

i2*= δ × k2*

s1 × f(k)

i1*= δ × k1*

(2)

δ × k (deprecierea
sau investiţia
cerută)

k1*

k2*

k

Figura 2. Creºterea ratei de economisire în modelul Solow

s × f(k)
(investiţia efectuată)

i*= δ × k*

k
k*

Figura 1. Starea staþionarã în modelul neoclasic de creºtere
economicã

Se observã cã o creºtere a ratei de economisire conduce
la creºterea stocului de capital/lucrãtor, astfel încât
economia ajunge într-o nouã stare staþionarã cu niveluri
ale lui k ºi i mai ridicate (k2 > k1, i2 > i1).
În analiza de mai sus gãsim explicaþia pentru care
deficitele bugetare mari frâneazã creºterea economicã.
Astfel, o situaþie financiarã instabilã reduce economisirea
ºi provoacã efectul de evicþiune, reducând investiþiile
private. Se obþine astfel un nivel scãzut al lui s ºi niveluri
reduse ale lui k.
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y, i, δ

Nivelul capitalului pe lucrãtor în starea staþionarã este
k*, nivel la care stocul de capital rãmâne constant, deci
∆k = 0 ⇒ s × f(k) = δ × k ⇒ investiþiile = deprecierea.
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Totuºi, economisirea ridicatã conduce la o creºtere
rapidã în modelul lui Solow numai temporar, deoarece
economia va creºte pânã la o nouã stare staþionarã, cu
niveluri mai ridicate ale lui s ºi k. Aceasta reprezintã doar
o „creºtere de nivel”. Chiar dacã se înregistreazã în
continuare o ratã ridicatã a economisirii, ea va menþine k ºi
y mari, dar nu poate menþine o ratã de creºtere economicã
ridicatã pe termen lung.
Modelul lui Solow aratã cã acumularea de capital
prezentatã pânã acum nu poate explica creºterea economicã
susþinutã: ratele ridicate de economisire conduc la creºtere
economicã numai temporar.
Pentru a explica creºterea economicã susþinutã trebuie
sã extindem modelul Solow ºi sã încorporãm alþi doi factori
de influenþã ai creºterii economice: creºterea populaþiei ºi
progresul tehnic.

Creºterea populaþiei ºi procesul de creºtere
economicã
Sã presupunem cã populaþia ºi forþa de muncã cresc cu
aceeaºi ratã constantã n. Pentru a explica starea staþionarã
a modelului Solow cu creºtere de populaþie, trebuie sã
analizãm modul în care creºterea populaþiei influenþeazã
acumularea de capital pe lucrãtor. Investiþiile cresc stocul
de capital ºi deprecierea investiþiilor scade. Dacã numãrul
de lucrãtori creºte, iar K este constant, rezultã cã raportul
capital/lucrãtor scade.
∆k = i – (δ +n) × k

(3)

Astfel, investiþiile conduc la creºterea k, în timp ce
deprecierea ºi creºterea populaþiei scad k. Termenul (+n) × k
reprezintã investiþia necesarã pentru a pãstra stocul de capital/lucrãtor constant. δ × k exprimã investiþia necesarã pentru
a acoperi deprecierea capitalului, iar n × k mãsoarã investiþia
necesarã pentru a înzestra noii lucrãtori cu capital.
k = s × f(k) – (δ + n) × k

Aceastã situaþie explicã de ce þãrile cu o ratã ridicatã de
creºtere a populaþiei au un nivel mai redus al capitalului/
lucrãtor ºi deci venituri mai mici. Tocmai de aceea
programele de combatere a sãrãciei pe care Banca Mondialã
le promoveazã în þãrile în dezvoltare au ca obiectiv
reducerea fertilitãþii prin creºterea educaþiei, metode de
control al naºterilor etc.

Progresul tehnic ºi procesul de creºtere
economicã în modelul Solow
Analiza precedentã a arãtat cã acumularea de factori nu
contribuie decât pe termen scurt la creºterea economicã;
numai progresul tehnic, care în analiza neoclasicã este
considerat exogen, poate stimula procesul de creºtere pe
termen lung. Toate economiile vor dispune de progres
tehnic (A), care va creºte cu aceeaºi ratã a, consideratã
constantã: A(t) = A(0)e at . Funcþia de producþie este
Cobb-Douglass, iat progresul tehnic este inclus în model
având sensul unei utilizãri intensive a forþei de muncã.
Funcþia de producþie în modelul Solow cu progres
tehnic devine:
Y = f (K, L × E)
unde:
E reprezintã eficienþa muncii.
Cu cât progresul tehnic este mai ridicat, cu atât
productivitatea muncii creºte. Termenul L × E reprezintã
numãrul lucrãtorilor efectivi. Sã considerãm cã
productivitatea muncii E creºte cu o ratã constantã g.
Deoarece forþa de muncã creºte cu o ratã n, iar
productivitatea muncii cu o ratã g, numãrul lucrãtorilor
efectivi creºte cu o ratã n + g.
Astfel, starea staþionarã exprimatã prin ecuaþia (2)
devine:

(4)
k = s × f (k) – (δ + n + g) × k

(5)

În starea staþionarã, o creºtere a populaþiei (n2 > n1) conduce la reducerea capitalului/lucrãtor de la k1* la k2*.
y, i, δ

(δ + n2) × k

(δ + n + g) × k

y, i, δ

(δ+ n1) × k

i1*

f(k1)

y1 *
s × f(k)

i2*

s1 × f(k1)
f(k0)
y0 *

s0 × f(k0)

k
k2*

k1*

Figura 3. Creºterea populaþiei în modelul Solow
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k
k0 *

k1*

Figura 4. Modelul Solow cu progres tehnic

Efectul de aglomerare ºi politica de creºtere
economicã a României
Analiza interdependenþelor dintre inegalitãþile
regionale, aglomerãri ºi creºterea economicã poate fi
explicatã prin intermediul teoriilor fundamentate pe
creºterea economicã endogenã ºi economia geograficã.
Modelul macroeconomic (Pelkmans, 2001) ia în
considerare:
n
douã regiuni: o regiune centralã mai bogatã (C) ºi o
regiune perifericã mai sãracã (P);
n
indicele de aglomerare (A) – un indice al
concentrãrii activitãþii – calculat ca raport între
numãrul de firme din C ºi numãrul total de firme;
n
indice al inegalitãþii (R) – mãsurat ca raport între
venitul pe locuitor din C ºi cel din P;
n
efectul geografic (forþã centripetã) (dreapta AA din
figura 5)– relaþia dintre gradul de aglomerare (A) ºi
nivelul disparitãþilor regionale de venit (R) este
pozitivã (cu cât inegalitãþile regionale sunt mai
mari, cu atât firmele au interesul sã se localizeze în
C, datoritã unei pieþe de desfacere mai mari);
n
relaþia de creºtere (dreapta SS) – aglomerarea
activitãþilor genereazã externalitãþi tehnologice,
care reduc costul inovãrii; rata inovãrii (s) va fi mai
ridicatã ºi va genera o ratã de creºtere economicã (s)
superioarã (la nivel naþional);
n
efectul de concurenþã (forþã centrifugã) (dreapta
RR) – concurenþa puternicã determinã o reducere a
profiturilor în C; astfel existã o relaþie negativã între
R ºi A.
R

AA2

RR

R2
R*
R1

s2
s*
s1

Echilibrul iniþial este reprezentat de punctele C ºi D.
n
dacã are loc reducerea costurilor de tranzacþie
între regiuni, atunci aglomerarea va creºte (AA –
AA1), ceea ce determinã o ratã de creºtere mai mare
(s1) ºi o inegalitate a veniturilor mai redusã (R1);
n
dacã se reduc costurile de tranzacþie în interiorul
regiunii sãrace, atunci aglomerarea se va reduce în
centru (AA – AA2). Deplasarea firmelor cãtre P,
reduce rata de inovare ºi mãreºte veniturile în C,
accentuându-se inegalitãþile interregionale.
Politicile aplicate care au efecte diferite asupra
proceselor creºtere economicã-coeziune:
n îmbunãtãþirea infrastructurii (reducerea costurilor
de transport ºi de tranzacþie) (figura 5)
n
la nivel intraregional, intervenþia publicã
favorizeazã convergenþa regionalã, dar rata de
creºtere economicã este mai redusã;
n
la nivel interregional, rata de creºtere este mai mare,
în condiþiile concentrãrii activitãþii.
Faptul cã investiþiile în infrastructurã sunt intra sau
interregionale conteazã mai puþin, deoarece se modificã
doar natura arbitrajului creºtere – coeziune.
n acordarea de fonduri pentru reconversie
industrialã în regiunile periferice (figura 5)
n
aglomerarea în centru se reduce, deoarece subvenþiile
primite reduc incitaþia de a pãrãsi periferia;
n
rata de creºtere economicã va fi mai redusã, în
condiþiile în care gradul de concentrare se reduce,
iar inegalitãþile de venituri cresc.
n politici care vizeazã promovarea inovãrii (figura 6),
cu ajutorul subvenþiilor pentru cercetare-dezvoltare,
a infrastructurii educaþionale, a pieþelor de capital.
n
o reducere a costului inovãrii determinã o rata de
creºtere mai mare la acelaºi nivel al aglomerãrii;
n
creºterea inovaþiilor determinã o reducere a
profiturilor în centru, ceea ce conduce la reducerea
inegalitãþii veniturilor;
n
aglomerarea va avea tendinþa sã se reducã.
Acest instrument nu este afectat de compromisul
creºtere-coeziune, deoarece genereazã o coeziune
economico-socialã, o coeziune teritorialã ºi o ratã de
creºtere economicã mai mare.
R

AA

RR’

AA1

C2
C

A2 A*
D2
D

A1

C

R*
R’

C1
A

D1

s

Figura 5. Efectul de aglomerare versus efectul de dispersare

E
A’

s*
s’

AA

RR

A

A*
D
E’

D’

SS
SS’

s

Figura 6. Promovarea inovãrii ºi efectul centru - periferie
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Progresul tehnic permite deplasarea funcþiei de
producþie la f 0(k 0), favorizând procesul de creºtere
economicã, deoarece cu acelaºi stoc de capital (k0*) se
obþine un nivel mai ridicat al venitului. În modelul Solow,
doar progresul tehnic asigurã o ratã mai mare de creºtere a
lui y, celelalte variabile având efecte de nivel. Pe termen
scurt, creºterea economicã este determinatã de capital ºi
progres tehnic, iar pe termen lung creºterea economicã este
determinatã numai de progresul tehnic.

Economie teoreticã ºi aplicatã

Echilibrul iniþial este reprezentat de punctele C ºi D.
n
rata creºterii economice este mai mare (SS – SS’),
datoritã inovaþiilor;
n
reducerea gradului de inegalitate a veniturilor
presupune deplasarea RR cãtre RR’, la acelaºi nivel
al aglomerãrii;
n
noul echilibru este reflectat de punctele E ºi E’.
Relocalizarea activitãþior economice în regiunile
periferice conduce de foarte puþine ori la creºtere
economicã, deoarece:
n
activitãþile economice care preferã periferia nu sunt
activitãþi de cercetare-dezvoltare; ele sunt atrase mai
mult de mâna de lucru ieftinã;
n
aceste activitãþi nu sunt suficient de numeroase
pentru a genera o aglomerare favorabilã creºterii
economice în periferie.

Ce trebuie fãcut:
conform modelului Solow, cât de mult economiseºte
ºi investeºte o naþiune este un factor determinant
pentru standardul de viaþã al indivizilor acelei naþiuni.
n
România, care pleacã de la un nivel al k mai mic
decât nivelul optim al capitalului în starea
staþionarã, este necesarã o ratã de economisire mai
ridicatã. Acest lucru se poate realiza prin creºterea
economiilor realizate de guvern (micºorarea
cheltuielilor publice ºi creºterea veniturilor publice)
ºi prin creºterea stimulentelor menajelor de a
economisi, prin scãderea taxelor ºi impozitelor.
n
România trebuie sã aloce mai mult în investiþii în
infrastructurã, în capital uman, educaþie etc.
n
Este necesarã o politicã industrialã eficace în
România pentru a se crea externalitãþi tehnologice.
n
Pentru ca România sã nu devinã zona perifericã a
Uniunii Europene, ar fi necesar ca ea sã încurajeze
tehnologii de producþie competitive ºi forþa de
muncã de înaltã calificare.
n
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