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Rezumat. Acest articol studiază un model de creștere ce conține 

capital eterogen și bunuri și servicii de consum. Lucrarea generalizează 
structural modelul de creștere Uzawa prin introducerea capitalului 
eterogen și a multiplelor bunuri și servicii de consum. Punem în evidență 
proprietățile dinamice ale modelului și simulăm evoluțiile în timp ale 
economiei naționale folosind două mijloace de producție și două servicii. 
Cercetăm de asemenea efectele modificărilor de preferințe și de tehnologie 
asupra parcursului dinamic al economiei. Modelul ce conține capital 
eterogen prezintă proprietăți diferite față de cele ale modelului cu capital 
omogen. Modelul nostru subliniază importanța introducerii capitalului 
eterogen în teoria neoclasică a creșterii. De exemplu, analiza comparativă 
dinamică arată că atunci când crește propensitatea pentru economisire, 
inițial crește și bunăstarea pe cap de locuitor, dar numai pentru a se 
reduce pe termen lung, la fel ca și salariile reale și producția la nivel 
național; nivelul consumului celor două servicii scade deși prețurile lor se 
reduc într-o măsură mult mai mică; nivelul acțiunilor mijloacelor de 
producție din industria ușoară crește inițial, dar scade pe termen lung; 
nivelul acțiunilor mijloacelor de producție din industria grea scade atunci 
când prețul acestora crește; forța de muncă din sectorul industriei grele 
scade, crește în cele două sectoare ale serviciilor și scade pe termen lung 
în sectorul industriei ușoare, în ciuda unei creșteri inițiale. Modelele de 
creștere Sollow (cu un sector) și Uzawa (cu două sectoare) nu pot explica 
schimbările structurale datorate capitalului eterogen. Ambele modele de 
creștere arată că o rată a economisirii ridicată va influența pozitiv 
bunăstarea pe cap de locuitor atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. 
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