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Rezumat. Până acum câțiva ani, creșterea economică părea un 

fenomen perfect normal al unei epoci marcate de viteza transformării. 
Normalitatea s-a transformat până și ea, iar acum ne aflăm sub influența 
unor alte reguli, neștiute încă, ce trebuie să răspundă întrebării “Cum 
revenim la creștere economică?”. Creșterea economică și modelele menite 
să rezolve această problemă preocupă istoria economică încă de la 
începuturile sale. În această lucrare vrem să aflăm ce relevanță mai au 
modelele macroeconomice cunoscute, adaptate acestor vremuri tulburi pe 
care le traversăm și care ar putea fi gradul de aplicabilitate al acestora 
într-un cadru creat de un eveniment de tip lebădă neagră. 

 
Cuvinte-cheie: creștere economică; modelul Solow-Swan; criză 

economică. 
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Creșterea economică este o noțiune care macină atât guvernele, cât și 
oamenii simpli în momentul vorbirii. De ce? Pentru că suntem prinși în 
continuare între valurile unei furtuni care se află departe de punctul de a fi 
trecut; de fapt, ne aflăm în fața amenințării unui al doilea val, poate chiar mai 
periculos decât primul. Ce este această creștere economică? Conform 
mainstream-ului și celor mai multe manuale de economie, aceasta este definită 
drept o creștere în capacitatea unei economii de a produce bunuri și servicii, 
apelând la o comparație între două perioade date. Creșterea economică poate fi 
măsurată în termeni nominali, care includ inflația, sau în termeni reali, ajustați 
cu inflația. De multe ori, creșterea economică este asociată cu partea de inovare 
și cu schimbările tehnologice. Un exemplu destul de bun în această direcție îl 
constituie apariția Internet-ului și schimbările în procesele subsidiare procesului 
de producție pe care această relativ nouă tehnologie le-a adus. Prin creștere 
economică nu ar trebui să înțelegem doar creșterea capacității de producție a 
unei economii, ci și o îmbunătățire a calității vieții oamenilor care sunt parte 
activă a acelei economii(1). Creșterea economică poate fi cuantificată prin 
intermediul modificării procentuale a diferiți indicatori precum PIB-ul, PNB-ul 
sau PIB pe cap de locuitor. 

Profesorul Paul Romer de la Stanford University, într-o scriere a sa din 
The Concise Encyclopedia of Economics, explică viziunea unui bancher 
preocupat de partea de creștere, în comparație cu ceea ce înseamnă partea de 
creștere economică pentru un guvern. Dacă avem o tablă de șah (în total 64 de 
pătrățele) și vom pune un cent pe primul pătrat, doi cenți pe al doilea pătrat, 
patru cenți pe al treilea pătrat, opt cenți pe al patrulea pătrat, vom ajunge sa 
avem la ultimul pătrat suma de aproximativ 92 milioane de dolari. Dacă vom 
folosi în acest proces multiplicativ doar pătratele albe, vom avea aproximativ 
21,5 milioane de dolari (Romer, 2007). Bineînțeles, un bancher va decide să 
folosească toate pătrățelele, fiind preocupat doar de câștig, indiferent dacă este 
vorba de dolari, lire sterline sau lei. Atunci când este vorba de un guvern, 
situația se schimbă, pentru că statul trebuie să țină seamă de ritmul de creștere 
(evidențiat prin cele doua situații diferite – fie folosim totalitatea pătratelor, fie 
folosim doar jumătate din ele). Astfel, grija pentru alegerea variantei optime 
între dublarea venitului din generație în generație sau dublarea venitului o dată 
la două generații micșorează toate celelalte griji privind politicile economice.  

În realitate lucrurile nu stau chiar așa. Dacă între anii 1950 și 1975, spre 
exemplu, India a avut o rată de creștere a PIB-ului de 1,8% pe an,  am putea 
vedea în cât timp și-ar putea această țară dubla PIB-ul, apelând la Regula lui 72 
(în finanțe, regula lui 72 este o metodă folosită pentru a estima în cât timp 
valoarea unei investiții se dublează). Împărțim 72 la 1,8 și aflăm că India ar 
putea să își dubleze produsul intern brut în aproximativ 40 de ani. Putem aplica 
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aceeași regulă și pentru China: la o rata de creștere a PIB-ului de aproximativ 
10 procente/an, China și-ar putea dubla veniturile dacă ar păstra același ritm de 
creștere, în aproximativ șapte ani (Romer, 2007).  

Modelele de creștere economică au interesat economiștii încă din 
perioada clasică (Adam Smith, David Ricardo). Modelele keynesiene, dar și 
descendentele directe acestora, cele neokeynesiene, susțin că pentru a avea o 
economie stabilă este nevoie de utilizarea politicilor macroeconomice și de 
intervenția directă a statului pentru ajungerea la echilibru și pentru stimularea 
creșterii economice. La extrema cealaltă se află modelele neoclasicilor, care 
susțin că economia este stabilă, echilibrul venind de la sine. 

Toate aceste creșteri despre care am vorbit mai sus trebuie cuprinse în 
modele, și spunem trebuie, pentru că sistematizarea cuprinderii realității în 
modele, de cele mai multe ori destul de încâlcite, reprezintă o pasiune, 
câteodată prea arzătoare, a fenomenului științific modern. În această lucrarea ne 
vom concentra pe validitatea și viabilitatea acestor modele în vremuri de criză 
și vom încerca să aflăm care este gradul acestora de aplicabilitate, date fiind 
condițiile menționate. Având în vedere faptul că cercetarea se află într-o stare 
incipientă, principalul model pe care ne vom axa aici va fi modelul neoclasic de 
creștere (Solow – Swan). 

  
2. Modelul de creștere economică Solow-Swan 
 
Unul dintre cele mai cunoscute modele de creștere economică este 

modelul neoclasic sau modelul de creștere Solow-Swan, așa cum este cunoscut 
în literatura macroeconomică de specialitate. Acest model constituie o extensie 
a modelului de creștere Harrod-Domar (1946), extensie reprezentată de 
cuprindere în model al unui nou termen: creșterea productivității. În noul 
model, capitalul nou este mai valoros în detrimentul vechiului capital, pentru că 
acesta apare ca urmare a îmbunătățirii tehnologiei în timp. 

În continuare, vom prezenta succint câteva dintre caracteristicile de bază 
ale acestui model, cât și funcția pe care acesta este construit, dar și modificări 
ale modelului în funcție de variabilele componente. 

Acest model ne arată de fapt cum creșterea ratei economisirii, creșterea 
populației și progresul tehnologic influențează creșterea economică pe parcursul 
unui anumit interval temporal. Premisele folosite în model sunt:  

 economia este perfect concurențială; 
 există doi factori de producție perfect substituibili (munca L și 

capitalul K – în analiza inițială nu apare progresul tehnic); 
 mobilitatea perfectă a factorilor de producție; 
 ocuparea deplină în utilizarea resurselor (Socol, 2009). 
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În acest model, funcția de producție este una de tipul Cobb-Douglas, de 
forma: 

Y = A  Kα  Lα-1. 
 
Funcția de producție reprezentată de corelația dintre output-ul pe locuitor 

și coeficientul capital-muncă și se poate exprima grafic, după cum urmează 
(Dornbusch et al., 2007): 

 

y=f(k)

k'

y'

y

k
Raportul capital/muncă

Funcția de producție pe locuitor

 
 

Sursa: grafic refăcut după graficul cu același nume din Macroeconomie – R. Dornbusch, 
Stanley Fischer și Richard Startz. 

 
Figura 1. Funcția de producție pe locuitor 

 
Modelul ia în considerare o economie închisă, cu un singur sector în care 

producția omogenă are drept destinație fie consumul, fie investițiile, pentru a 
crea noi unități de capital, iar economiile sunt egale cu investițiile. Capitalul va 
cunoaște o rată de depreciere, constantă și pozitivă (Socol, 2009). 

În graficul de mai sus, observăm cum pe măsură ce capitalul crește, va 
crește și output-ul, dar pe măsură ce înaintăm pe axa capitalului, se vede cum 
acesta va produce rezultate mai scăzute decât în perioada precedentă din cauza 
produsului descrescător al capitalului. Aceasta ar putea constitui o explicație 
pentru faptul că economia va atinge o stare staționară, în loc să își continue 
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creșterea pe o perioadă nelimitată. Ce înseamnă această stare staționară sau 
steady state? O economie va fi în stare staționară atunci când venitul și capitalul 
pe locuitor sunt constante. O economie se va îndrepta în mod firesc către 
această stare staționară conform modelului neoclasic. Investiția necesară pentru 
a menține un nivel constant al capitalului/lucrător va depinde de rata de creștere 
a populației, dar și de viteza cu care capitalul se va deprecia. Așadar, mai jos, 
găsim reprezentarea grafică a stării staționare: 
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Sursa: grafic refăcut după graficul cu același nume din Macroeconomie – R. Dornbusch, 

Stanley Fischer și Richard Startz. 
 

Figura 2. PIB-ul și investiția de stare staționară 
 

Ce se va întâmpla cu economia, atunci când creșterea ratei de economisire 
(sy) din graficul de mai sus va începe să crească? Conform teoriei neoclasice, 
rata de economisire nu va afecta rata de creștere economică pe termen lung, 
însă va influența pe termen lung nivelul output-ului/locuitor. Această problemă 
se poate exprima grafic astfel: 
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Sursa: grafic refăcut după graficul cu același nume din Macroeconomie – R. Dornbusch, 

Stanley Fischer și Richard Startz. 
 

Figura 3. Creșterea ratei de economisire deplasează starea staționară 
 
3. Anomalii pe timp de criză 
 
În continuare, ne vom folosi doar de această variație a modelului Solow-

Swan, pentru a atinge și partea practică a problemei discutate în această lucrare. 
Unul dintre motive este că rata economisirii, în opinia noastră, reprezintă unul 
dintre indicatorii principali de dezvoltare financiară ai unei economii, dar 
reflectă și gradul de educație financiară al unei națiuni (atunci când rata 
economisirii este crescută, ponderea veniturilor îndreptată spre consum este, 
bineînțeles, mai redusă). Chiar dacă modelul de creștere pe care l-am discutat 
mai sus are anumite limitări (înseși premisele de la care modelul pleacă), vom 
încerca să găsim echivalențe în economia reală, pentru a putea testa, ce-i drept 
cu un grad scăzut de exactitate, validitatea modelului pe timp de criză.  

Având în vedere faptul că această criză a început în perioada 2007-2008, 
nu putem să ne îndreptăm analiza asupra unei perioade lungi de timp, așa cum 
cere teoria neoclasică, dar cu toate acestea vom avea în vedere evoluția 
economiei Spaniei între 2000 și 2010. Motivul pentru care am ales această țară 
îl reprezintă faptul că la începutul crizei a fost una dintre țările puternic atinse 
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de criză, dar și pentru faptul că anomalia apărută aici se poate observa mai bine 
decât în alte țări. În următoarele două grafice observăm evoluția PIB/loc. 
calculat în USD 2000, dar și evoluția ratei economisirii. 

 

 
          Sursa: World Bank Quick Query. 

 
Figura 4. Rata economisirii pentru economia Spaniei 

 
În acest grafic observăm o evoluție relativ liniară a trend-ului între anii 

2000 și 2007, nivelul ratei economisirii fiind cuprins în intervalul 10–12 
procente. Odată cu apariția crizei, se poate vedea cum rata economisirii a 
început să depășească intervalul  în care a fluctuat în anii precedenți. 

 

 
               Sursa: World Bank Quick Query. 

 
Figura 5. Evoluția PIB-ului pe cap de locuitor pentru economia Spaniei 
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PIB-ul pe cap de locuitor a avut, după cum a și fost în majoritatea țărilor, 
un trend puternic ascendent, susținut de o perioadă prelungită de boom a 
economiei mondiale. 

Între cele două grafice, odată cu apariția crizei, se observă o inversare în 
trend pentru cele două variabile, legătura dintre ele fiind inversă. Așadar, nu 
întotdeauna o creștere a ratei economisirii determină o creștere a PIB-ului pe 
locuitor. 

 
4. Concluzii 
 
S-a putut vedea în secțiunea precedentă cum au apărut anomalii în 

raționalitatea creșterii economice. Cauzele pe care le-am putut detecta intuitiv, 
în opinia noastră, se pot regăsi în studiul economiei comportamentele. 
Fundamentele psihologice care stau la baza comportamentului uman au 
îndemnat populația ca, în fața unei amenințări, aceasta să fie constrânsă, mental, 
să ia măsuri de precauție pentru a nu fi prinsă nepregătită în perioada 
următoare. În fața raționalității a stat, de data aceasta, instinctul de conservare.  

O altă mare problemă a modelelor menite să explice creșterea economică 
și să ofere scenarii pentru recuperare constă în implementarea acestor modele. 
Există mari lacune ale transferului de cunoaștere între cei ce dezvoltă modelele 
(mediul academic, cercetători) și cei care ar trebui să asigure bunul mers al 
economiei (atât guvernele, cât și mediul de afaceri).  

În această lucrare ne-am ocupat de un singur model pentru moment, dar 
cercetarea se va extinde în lucrările viitoare, cuprinzând în analiza noastră și 
alte modele de creștere economică. Cu toate acestea, un singur lucru rămâne de 
necontestat, și anume acesta fiind că, cu cât vom avea mai multe descoperiri și 
cu cât procesul inovațional sporește, într-o măsura apropiată de ritmul de 
apariție a acestor tehnologii, vom avea și creștere economică. 
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Notă 

 
(1) Definiție preluată de pe Investopedia.com: http://www.investopedia.com/terms/e/economic 

growth.asp#axzz1drQ6zThy. 
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