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Tranziþia modelelor de creºtere economicã
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Abstract. The transitional recession in countries of Eastern Europe has been much longer than
expected. The legacy and recent policy mistakes have both contributed to the slow progress. As structural
reforms and gradual institution building have taken hold, the post-socialist economics have started to
recover, with some leading countries building momentum toward faster growth. There is a possibility that
in wider context of globalization several of these emerging market economies will be able to catch up with
the more advanced industrial economies in a matter of one or two generations.

Over the past few years, most candidate countries have made progress in the transition to a competi-
tive market economy, macroeconomic stabilisation and structural reform. However their income levels
have remained far below those in the Member States. Measured by per capita income in purchasing power
standards, there has been a very limited amount of catching up over the past fourteen years.

Prior, the distinctions between Solow-Swan model and endogenous growth model. The interdepen-
dence between transition and integration are stated in this study. Finally, some measures of macroeco-
nomic policy for sustainable growth are proposed in correlation with real macroeconomic situation of the
Romanian economy.

Our study would be considered the real convergence for the Romanian economy and the recommenda-
tions for the adequate policies to achieve a fast real convergence and sustainable growth.

Key words: integration; economic growth; Solow-Swan growth model; endogenous growth.

�

România s-a înscris într-un proces de reconstrucþie
instituþionalã, legislativã, economicã, socialã, politicã etc.,
care are drept þintã modernizarea þãrii ºi ocuparea unei
poziþii externe favorizante pentru aceasta. România se aflã
în tranziþie postcomunistã, menitã sã structureze o economie
de piaþã funcþionalã ºi un sistem democratic bazat pe un
stat de drept. În paralel, se urmeazã un proiect de aderare
la structurile Uniunii Europene ºi de operaþionalizare a
prezenþei sale în cele de securitate euroatlanticã. România
parcurge dupã 1990 o etapã de profunde transformãri, în
consens cu tendinþele din lumea contemporanã.

La realizarea acestora ºi în pregãtirea pentru aderarea
la Uniunea Europeanã un rol important îl are creºterea
economicã susþinutã – caracteristicã a modelului european
de creºtere. Principiul fundamental al acestui complex
proces de transformãri este acela cã numai o convergenþã
realã rapidã cãtre modelul european va conduce la o
integrare avantajoasã a economiei româneºti.

În modelul european existã o modificare de strategie
privind procesul de creºtere economicã. Se depãºeºte teoria
neoclasicã a creºterii economice, caracterizatã prin ipoteze

restrictive, nefuncþionale: economia este stabilã ºi tinde spre
deplinã folosinþã; se porneºte cu analiza 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; existã
randamente descrescãtoare ale factorilor de producþie; pe
termen lung, modificãrile tehnologice reprezintã principala
cauzã a creºterii economice, împreunã cu investiþiile în capital
ºi în noile tehnologii; creºterea economicã, creºterea gradului
de ocupare ºi redistribuirea venitului în societate sunt
obiective independente ºi potenþial conflictuale.

Se trece la teoria creºterii economice endogene, care
trateazã schimbarea tehnologicã ca pe o variabilã endogenã
care rãspunde la semnale de piaþã. Difuzarea tehnologiei
este de asemenea endogenã, investiþiile au randamente
crescãtoare ºi conferã externalitãþi, existã randamente
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crescãtoare ale factorilor de producþie, iar creºterea
economicã, creºterea gradului de ocupare ºi redistribuirea
venitului în societate sunt interconectate.

Contextul internaþional în care are loc înfãptuirea Politicii
Creºterii Economice (PCE) în România este marcat, mai întâi,
de pregãtirea aderãrii la Uniunea Europeanã. Strategia ºi
programele de creºtere durabilã trebuie sã cuprindã obiective
care sã permitã îndeplinirea condiþiilor de integrare în
structurile europene. Aceasta impune ca obiectivele privitoare
la producþia de bunuri ºi servicii sã þinã seama de concurenþa
de pe piaþa comunitarã cãreia trebuie sã-i facã faþã produsele
naþionale. Totodatã, orizontul PCE trebuie sã-l depãºeascã
pe cel al strategiilor ºi programelor guvernamentale de
integrare în UE, întrucât numai astfel se creeazã condiþii ca
avantajele integrãrii sã fie valorificate ºi în folosul procesului
de creºtere durabilã în România.

Programul de aderare la UE cuprinde obiective ce
concretizeazã cerinþele integrãrii ºi care reprezintã
angajamente ferme ale guvernului. Garanþia îndeplinirii lor
ar dobândi mai multã greutate dacã s-ar corela cu obiectivele
strategiei de creºtere durabilã, ceea ce presupune o evoluþie
simultanã ºi paralelã a PCE cu cea de integrare europeanã.

Putem afirma cã România parcurge o tranziþie internã,
desfãºuratã pe trei aliniamente: liberalizare politicã ºi
economicã, restructurare generalã, cu un pivot puternic în
privatizare ºi stabilizare macroeconomicã, pe fondul
microdinamizãrii economiei reale. Aceste procese
transformaþionale sunt potenþate de efortul de compatibilizare
cu proiectul european, urmând logica aderãrii la Uniunea
Europeanã. Atât ceea ce presupune tranziþia la economia de
piaþã, cât ºi îndeplinirea condiþionalitãþilor de aderare la UE
se înscriu în tendinþa generalã a globalizãrii. Astfel, România
urmeazã un traseu tranziþional care o aduce mai aproape de
tendinþele definite de lumea globalã.

Intrarea þãrii în jocurile globale presupune finalizarea
grabnicã a tranziþiei interne ºi încheierea procesului de
convergenþã cu proiectul european de economie ºi societate.
Ambele þinte sunt vizibile, iar apropierea de ele, atât în
privinþa tranziþiei la economia de piaþã, cât ºi în privinþa
aderãrii la UE, marcheazã un orizont de timp relativ scurt.
Desigur, ambele procese transformaþionale au parametri de
performanþã în judecarea lor, iar aceºtia sunt
intercondiþionaþi. Fãrã o anume consistenþã a tranziþiei
economice ºi politice nici nu s-ar pune problema aderãrii
la UE. Totodatã, aceste procese transformaþionale sunt din
aceeaºi clasã, finalitatea lor fiind aceeaºi, integrarea
economiei în Uniunea Europeanã ºi, ca parte organicã a
acesteia, în economia ºi societatea globalã.

În acelaºi timp ºi în esenþã, tranziþia, fie cea internã, fie
cea externã (aderarea), ca ºi cea globalã, nu-ºi justificã
legitimitatea ºi nu-ºi asigurã aderenþa socialã dacã nu are
drept finalitate funcþionalizarea trinomului creºtere-
dezvoltare-modernizare (M. Dinu, 2004).

Pânã la urmã, orice tranziþie se dovedeºte o cale de
combinare ºi recombinare a resurselor pentru creºtere ºi
dezvoltare ºi de instituþionalizare a unor standarde prin care
sã fie posibile intrarea ºi menþinerea societãþii în
modernitate. La limitã ºi acum deja un adevãr, orice teorie
a schimbãrii, deci ºi a tranziþiei postcomuniste, are relevanþã
operaþionalã, ca ºi aderenþã socialã doar dacã devine o nouã
teorie a creºterii economice. Altfel spus, tranziþia noastrã

nu are cum sã fie altceva decât o cale nouã de creºtere
economicã, regãsitã cât mai repede ºi cât mai consistent în
dezvoltare ºi modernizare.

Proiectul contemporan de modernitate, declanºat pentru
noi prin tranziþia postcomunistã ºi continuat prin
convergenþa cu modelul european de economie ºi societate,
încearcã sã instituie un mecanism universal de
sincronicitate. Trebuie menþionat cã, deºi atmosfera
generalã este marcatã de liberalism economic, proiectul este
favorizat de constructivism social ºi de inovare socialã, dar
de naturã organicã prin aderenþa sa globalã.

Unul din factorii potenþatori ai ajungerii din urmã este
transferul tehnologic din þãrile cu economie avansatã.
În situaþia în care fundamentele macroeconomice sunt
solide, s-a realizat stabilizarea financiarã, iar instituþiile
politice funcþioneazã, un transfer tehnologic poate stimula
creºterea economicã. Acesta este un element vizibil al
procesului de „catching-up”, cu atât mai mult cu cât
productivitatea factorului muncã sau capital creºte mai
repede decât costurile acestora. Din punct de vedere struc-
tural, ar fi de dorit ca România sã atragã o cotã cât mai
mare din ISD din regiune, beneficiind astfel de un element
important al creºterii economice: forþa de muncã calificatã.

Studiile de specialitate identificã diferite scenarii ale
creºterii pe termen lung pânã în 2050. Existã numeroase
estimãri ale evoluþiei economice a þãrilor în tranziþie în
urmãtorii ani, însã nu existã prognoze ale unei posibile
reduceri viitoare a ritmului de evoluþie a PIB. În numai
câteva cazuri izolate se prevãd reduceri ale producþiei, însã
numai pentru perioade scurte de timp (cel mult un an).
Aceste date ne aratã un proces susþinut de creºtere
economicã. Unii autori au propus urmãtoarea explicaþie:
asistãm la parcurgerea de cãtre fostele economii socialiste
a unui proces de modificare a substanþei ciclicitãþii creºterii
economice. Se face trecerea de la un sistem în care creºterea
economicã nu era absentã (aceasta era palpabilã ºi chiar
semnificativã) la un sistem în care creºterea este
autoîntreþinutã ºi va avea o „pozitivitate” susþinutã.

Rata convergenþei reale este influenþatã de o serie de
factori specifici þãrilor respective, dar ºi de unii factori
comuni, cum ar fi: persistenþa crizelor macroeconomice;
investiþii mari ºi investiþii strãine directe ridicate; un sector
industrial eficient; un sector financiar dezvoltat;
o guvernanþã corporativã eficace etc.

Procesul de catching up este un proces îndelungat. Chiar
dacã Programele de Preaderare ale þãrilor candidate la integrarea
în UE prevãd cifre optimiste privind nivelul creºterii economice,
procesul de catching up rãmâne unul complex.

Viitoarea politicã de creºtere economicã a României trebuie
privitã prin prisma integrãrii în modelul european. În pofida
unui ritm ridicat de creºtere economicã, România a înregistrat
doar progrese reduse în ceea ce priveºte convergenþa realã cu
nivelurile venitului pe locuitor din UE. Realizarea nivelurilor
de venit ºi productivitate atinse în alte þãri din Europa rãmâne
una din principalele provocãri pentru România. În 2004,
PIB-ul pe locuitor în standarde de putere de cumpãrare a crescut
uºor pânã la 29% din nivelul comunitar. Cele mai recente date
disponibile aratã cã diferenþele dintre regiuni în ceea ce priveºte
venitul sunt în creºtere.

În cazul României, este interesantã studierea posibilitãþii
convergenþei beta, care se referã la reducerea decalajelor
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faþã de þãrile UE. Economiºtii sunt de acord cã „ajungerea
din urmã” necesitã: rate înalte de economisire;
îmbunãtãþirea pregãtirii forþei de muncã ºi a standardelor
educaþionale; creºterea competitivitãþii exporturilor;
coeziune socialã ºi creºterea rapidã a productivitãþii
factorilor de producþie (Dãianu ºi Vrânceanu, 2002).

Determinantele procesului de catching-up în cazul
României le putem repartiza pe trei paliere:

(a) Mãsuri în domeniul instituþional:
� stabilirea riguroasã a drepturilor de proprietate;
� consolidarea cadrului instituþional, pentru a evita o

instituþionalizare informalã, generatoare de corupþie
(care conduce la privatizarea profiturilor ºi la
socializarea pierderilor);

� investiþii în educaþie ºi tehnologie, construirea de
infrastructuri instituþionale adecvate României ºi
sprijinirea în primul rând a sectorului financiar ºi a
celui de telecomunicaþii.

(b) Dimensiunea guvernamentalã:
� restructurarea sistemului financiar public;
� redirecþionarea transferurilor fiscale din sectoarele

ineficiente cãtre efortul de consolidare instituþionalã
(inclusiv pentru modificãri comportamentale ºi
culturale);

� rezolvarea problemei cadrului legal;
� realizarea descentralizãrii guvernamentale, prin

acordarea unei autonomii fiscale mai mari
autoritãþilor locale.

(c) Politica veniturilor:
� prevenirea polarizãrii de tip latino-american prin

stimularea manifestãrii iniþiativei private în regiunile
mai puþin dezvoltate;

� inechitãþile în venituri pot afecta eficacitatea
reformelor structurale ºi instituþionale.

Rezultatele economice indicã faptul cã faza creºterii
economice a început în 2000. Noua formulare ºi
implementare a politicilor macroeconomice din România
a fost prezentatã în cadrul Programului de guvernare pentru
perioada 2001-2004, în concordanþã cu orientãrile Strategiei
de dezvoltare pe termen mediu, realizatã în cooperare cu
Comisia Europeanã în martie 2000. Obiectivele ºi mãsurile
specifice politicilor au fost introduse în Programul Eco-
nomic de Preaderare pentru România ºi prezentate Comisiei
Europene în august 2001 ºi în Memorandumul de Politici
convenit cu Fondul Monetar Internaþional.

Una din prioritãþile României este sã realizeze o creºtere
economicã durabilã ce i-ar permite sã reducã diferenþa faþã
de alte membre ale UE. Aceasta se poate numai dacã o
serie de alte precondiþii sunt îndeplinite – disciplina
financiarã, stabilizarea macroeconomicã, dezvoltarea
sistemului financiar ºi îmbunãtãþirea climatului de afaceri.
Creºterea economicã poate apãrea fie din schimbãri în
productivitatea capitalului, a muncii, a tehnologiei sau a
unei combinaþii a acestora.

Într-o economie incomplet restructuratã ºi adaptatã la
cerinþele Uniunii Europene, realizarea unei convergenþe
nominale poate afecta procesul de convergenþã realã
(Dãianu ºi Vrânceanu, 2002):

� dat fiind faptul cã România este o economie micã
deschisã cu un nivel tehnologic ºi productivitate
scãzute (în comparaþie cu þãrile din UE), transferul

tehnologiei ºi al capitalului ar trebui sã ducã la
creºtere economicã mai rapidã. Pe mãsura intrãrii
capitalurilor în economie, creºterea productivitãþii
va antrena mãrirea salariilor ºi într-un final a
preþurilor, conducând apoi la o apreciere realã a
cursului de schimb al monedei naþionale;

� în România, dezinflaþia din ultimii ani s-a realizat fãrã
o pierdere (aparentã) de producþie. Este nevoie atât de
o abordare prudentã a dezinflaþiei, cât ºi de o politicã
monetarã credibilã pentru a evita un eºec masiv care
s-a înregistrat în Cehia, Ungaria ºi Polonia atunci când
bãncile centrale din aceste þãri ºi guvernele lor nu au
putut evita tensiunile apãrute la compensarea vitezei
dezinflaþiei cu ritmul lent al creºterii economice;

� apropierea aderãrii la UE va creºte presiunea asupra
bugetului naþional: aderarea la normele ºi standardele
UE va necesita importante resurse bugetare ºi investiþii
publice în infrastructurã, agriculturã, protecþia mediului
ºi alte sectoare; România va trebui sã cofinanþeze
proiectele de dezvoltarea ale UE; costuri suplimentare
vor apãrea din plata contribuþiilor la bugetul UE dupã
aderare (aproximativ 800 milioane euro); un cost
semnificativ la buget va fi reprezentat de costurile de
finanþare a tranziþiei sistemului actual de pensii.

Þinând cont de acest lucru, devine absolut esenþial ca
volumul arieratelor sã fie drastic redus cât mai curând
posibil. Presiunea acestor costuri asupra bugetului ar fi prea
greu de suportat.

O analizã a oportunitãþilor ºi riscurilor procesului de
creºtere economicã susþinutã în cazul României poate fi
fãcutã prin studierea îndeplinirii criteriilor de aderare la
Uniunea Europeanã.

Criteriile de convergenþã nominalã (anul 2005)

fi forma actualã de existenþã ºi funcþionare a economiei

Deficit 
bugetar 

Datoria 
������� 

Rata 
��	�
���� 

Dobânzi  
la titluri  

pe 10 ani 

Stabilitatea 
cursului 
valutar 

Criterii 
îndeplinite 

���
 <-3%PIB <60%PIB <2,7% <6,2% Da 5 

România -0,5 24,8 8,9 6,4 Da 4 

Sursa: Comisia Europeanã, 2006.

Þinând cont de progresele înregistrate, Comisia se
aºteaptã ca România sã continue aceste progrese, sã
îndeplineascã criteriul economic ºi de adoptare a acquis-ului
ºi sã fie pregãtitã sã devinã Stat Membru în ianuarie 2007.

Este necesarã o modificare de paradigmã în ceea ce
priveºte procesul de creºtere economicã. Se trece de la
mecanismul bazat pe teoria neoclasicã a creºterii economice
la noua teorie a creºterii economice.

Creºterea economicã endogenã trateazã modificarea
tehnologiei ca pe o variabilã endogenã care rãspunde la
semnalele apãrute pe piaþã. Difuzarea tehnologiei este de
asemenea endogenã.

Investiþiile în capitalul uman, educaþie, cercetare-
dezvoltare etc. conferã externalitãþi pozitive. Astfel, sporirea
succesivã a investiþiilor ar putea avea randamente crescãtoare,
adãugând cantitãþi în creºtere la producþia totalã.

Noua creºtere economicã are ca suport progresele în
tehnologia informaþiei ºi a comunicãrii ºi se contureazã a
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România 
�������������

criteriul 
unei economii de 

��
�� 
	�������
�� (+)  România trebuie: 

     –�
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�	
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�� 

presiunilor 
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������ 
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������)�
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reale. În aprecierea acesteia se porneºte ºi de la aceea cã
relaþia dintre creºterea economicã ºi mediul înconjurãtor
s-a tensionat ºi acutizat treptat. O asemenea situaþie pune în
pericol însãºi creºterea economicã ºi dezvoltarea viitoare a
societãþii. În acelaºi timp are loc o polarizare socialã extremã,
susþinutã de decalaje educaþionale ºi informaþionale.

Capitalul înregistreazã randamente crescãtoare datoritã:
învãþãrii din practicã; difuzãrii cunoºtinþelor; ameliorãrii
educaþiei ºi formãrii profesionale ºi creºterii numãrului de
inovaþii tehnologice ºi a cheltuielile de cercetare-dezvoltare
care permit, de asemenea, realizarea unei creºteri economice
susþinute.

Conform abordãrilor creºterii economice endogene,
intervenþia statului este justificabilã dacã determinã

randamentele crescãtoare de scarã ale activitãþilor economice
ºi, în consecinþã, implicã un proces de creºtere economicã.
Aceastã intervenþie poate lua diferite forme: subvenþionarea
activitãþilor generatoare de externalitãþi pozitive; taxarea
activitãþilor care conduc la externalitãþi negative; crearea
mecanismelor de stimulare ºi de implementare a inovaþiilor
(brevete); dezvoltarea de proiecte în ceea ce priveºte
infrastructura de transport; promovarea ºi susþinerea
investiþiei în educaþie (M. Dinu ºi alþii, 2005).

Chiar dacã teoria neoclasicã atribuie creºterea economicã
pe termen lung progresului tehnic, ea nu oferã explicaþii
pentru determinanþii economici ai progresului tehnic.

O comparaþie sugestivã putem face prin analiza
urmãtoarelor figuri:
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Figura 1. Modelul Solow ºi modelul creºterii endogene

Chiar în prezenþa unor randamente marginale
descrescãtoare ale factorilor, nu va exista un proces de
convergenþã economicã între economii. Aceasta deoarece
þãrile mai dezvoltate sunt de asemenea ºi lideri ai
tehnologiilor, iar cele mai puþin dezvoltate nu adoptã
strategii de inovare în acest domeniu. Totuºi, acestea pot

înregistra o creºtere economicã mai rapidã, dacã beneficiazã
de tehnologiile performante ale þãrilor mai avansate, numai
dacã au posibilitatea de a exploata acest avantaj. Ceea ce
limiteazã capacitatea de difuzare a noilor tehnologii este
capacitatea de absorbþie a acestora ºi nu imposibilitatea de
a accede la ele.



93

Tr
an

ziþ
ia

 m
od

el
el

or
 d

e 
cr

eº
te

re
 e

co
no

m
icã

Pentru aceasta trebuie sã dispunã de o forþã de muncã
bine calificatã ºi adaptabilã la cerinþele noilor tehnologii,
de infrastructura necesarã ºi de o calitate ridicatã a
instituþiilor interne. În ceea ce le priveºte pe acestea, Dou-
glas North considerã cã procesul de creºtere este datorat în
mare parte generalizãrii drepturilor de proprietate care per-
mit indivizilor sã-ºi angajeze resursele în proiecte de
investiþii pe termen lung. Pentru Romer, dacã cercetãtorii
nu pot sã-ºi recupereze costurile apariþiei ideilor, atunci
cercetarea se opreºte ºi astfel ºi creºterea economicã.

Putem spune cã motorul creºterii economice este
inovaþia, indicat deja de modelul Solow ºi de modelele
creºterii economice endogene, în general: creºterea
înceteazã în condiþiile în care nu se înregistreazã progres
tehnic. Antreprenorii inoveazã, iar pe mãsurã ce piaþa le
recompenseazã invenþiile, vor genera alte idei, conducând
la un progres tehnologic continuu.

Pe aceste coordonate este construit modelul european
de creºtere economicã, cu scopul sãu principal – realizarea
unui consens conceptual, normativ ºi instituþional pentru
promovarea creºterii economice susþinute ºi a ocupãrii.

Politicile de creºtere economicã rãspund formãrii
economiilor de creºtere – susþinute de investiþii masive în

tehnicile de vârf, asigurarea „ordinii economiei de piaþã”
ºi intervenþiei guvernului prin mijloace adecvate pentru
respectarea ºi, respectiv, restabilirea „regulilor jocului” unei
economii de piaþã funcþionale, performante.

Politicile de creºtere economicã în modelul european
trebuie sã se orienteze cãtre: o stabilitate legislativã mai
ridicatã, instituþii capabile sã exercite guvernanþa;
micºorarea lag-urilor interne ale politicii fiscale (care ºi
aºa sunt mari); predictibilitate în reforma fiscalã; un mediu
concurenþial stabil, predictibil; acordarea ajutoarelor de stat
numai în concordanþã cu legislaþia europeanã în domeniu;
stimularea economiilor ºi investiþiilor interne; strategii
coerente de atragere a investiþiilor strãine directe; creºterea
mobilitãþii forþei de muncã prin conceperea unui Cod al
Muncii nemarcat de prevalenþe ideologice ºi care sã admitã
flexibilitatea pieþei muncii ºi sã genereze responsabilizarea
actorilor economici; stabilirea riguroasã a drepturilor de
proprietate; reducerea costurilor de tranzacþie; utilizarea
taxelor ºi subvenþiilor pentru a elimina efectele externalitãþilor
negative; un proces eficient de restructurare ºi privatizare,
însoþit de stimularea aplicãrii politicilor industriale active;
intrarea ºi ieºirea liberã pe/de pe piaþã a agenþilor economici
(mai ales liberalizarea ieºirilor din sistem).
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