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This paper evaluates the determinants of growth in GDP per capita in industrialized coun-
tries and the lessons for the Romanian economy. How can Romanian economy grow faster? 
The neoclassical model show that the important determinants of growth are technical pro-
gress, increased labor supply and capital accumulation. The endogenous growth theory con-
siders that the inventions of new technology, investing in human capital are the principal fac-
tors which fueled long run growth. How can the Romanian economy obtain a continued 
growth process? 
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roblema eradicării sărăciei este una prio-
ritară pentru autorităţile române. Con-

cluziile pesimiste ale analizelor efectuate (de 
exemplu, într-un studiu realizat în 2005 de 
către Banca Mondială se arată că România ar 
trebui să aibă un ritm mediu anual de creştere 
a PIB de 8% pentru a eradica sărăcia extremă 
până în 2015 !?) provoacă îngrijorare. Poate 
cădea România în capcana sărăciei ? Care 
sunt soluţiile pentru a evita acest proces şi a 
pregăti reinserţia în civilizaţie ?   
Analiza eradicării sărăciei nu poate fi conce-
pută fără a studia modificarea de paradigmă 
în procesul creşterii economice. Obţinerea 
creşterii economice sustenabile reprezintă o 
premisă fundamentală în lupta contra sărăci-
ei. 
Teoria creşterii economice suferă o nouă pa-
radigmă. Teoria clasică a creşterii economi-
ce presupunea că: investiţiile au un efect pe 
termen scurt asupra PIB curent prin cererea 
agregată; efectele lor pe termen lung se mani-
festă prin creşterea PIB potenţial; economisi-
rile reduc consumul şi cererea agregată şi de 
aceea reduc PIB curent; însă, pe termen lung, 
economisirea finanţează investiţiile ce con-
duc la o creştere a PIB potenţial; există ran-
damente descrescătoare ale factorilor de pro-
ducţie; pe termen lung, modificările tehnolo-
gice reprezintă principala cauză a creşterii 
economice, împreună cu investiţiile în capital 
şi în noile tehnologii; creşterea economică, 
creşterea gradului de ocupare şi redistribuirea 
venitului în societate sunt obiective indepen-
dente şi potenţial conflictuale. 

Teoria modernă a creşterii economice tratea-
ză schimbarea tehnologică ca pe o variabilă 
endogenă care răspunde la semnale de piaţă; 
difuzarea tehnologiei este de asemenea endo-
genă; aceste investiţii conferă externalităţi 
pozitive; există randamente crescătoare ale 
factorilor de producţie; creşterea economică, 
creşterea gradului de ocupare şi redistribuirea 
venitului în societate sunt interconectate. 
Noua teorie a creşterii tratează modificarea 
tehnologiei ca pe o variabilă endogenă care 
răspunde la semnalele apărute pe piaţă. Difu-
zarea tehnologiei este de asemenea endoge-
nă.  
Investiţiile în capitalul uman, educaţie, cerce-
tare-dezvoltare etc. conferă externalităţi pozi-
tive. Astfel, sporirea succesivă a investiţiilor 
ar putea avea randamente crescătoare, adău-
gând cantităţi în creştere la producţia totală. 
Modelul neoclasic al lui Solow reprezintă re-
perul fundamental în analiza procesului de 
creştere economică. Prin acest model, neo-
clasicii ne arată modul în care creşterea ratei 
economisirii, creşterea populaţiei şi progresul 
tehnologic influenţează nivelul producţiei şi 
creşterea economică de-a lungul unei anumi-
te perioade. 
 
În studiul său, Solow pleacă de la următoare-
le ipoteze: 
•economia este perfect concurenţială;  
•mobilitatea perfectă a factorilor de produc-
ţie; 
•ocuparea deplină în ceea ce priveşte utiliza-
rea resurselor;   
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•factorul de producţie capital este supus 
randamentelor descrescătoare; 
•randamentele de scară sunt constante.  
 
Conform cu modelul Solow de creştere eco-
nomică: 
- cât de mult economiseşte şi investeşte o na-
ţiune este un factor determinant pentru stan-
dardul de viaţă al indivizilor acelei naţiuni;  
- ţările în tranziţie, care pleacă de la un nivel 
al înzestrării cu capital mai mic decât nivelul 
optim al capitalului în starea staţionară, tre-
buie să obţină o rată de economisire mai ridi-
cată. Acest lucru se poate realiza prin creşte-
rea economiilor realizate de guvern (micşora-
rea cheltuielilor publice şi creşterea venituri-
lor publice) şi prin creşterea stimulentelor 
menajelor de a economisi, prin scăderea taxe-
lor şi impozitelor. 
- ţările în tranziţie trebuie să aloce mai mult 
în investiţii în infrastructură, în capital uman, 
educaţie etc.; 
- este necesară o politică industrială eficace 
pentru a se crea externalităţi tehnologice;    
- de asemenea, trebuie încurajat progresul 
tehnic, investiţiile în noua tehnologie. 
 
Modelele creşterii economice endogene pot fi 
grupate în modele cu sau fără cercetare-
dezvoltare, adică acelea în care se stimulează 
creşterea economică în lipsa progresului teh-
nic (modelele AK) şi respectiv cele potrivit 
cărora progresul tehnic este rezultatul activi-
tăţii economice desfăşurate în sectorul de 
cercetare-dezvoltare al ţărilor dezvoltate. De-
oarece teoria creşterii economice exogene 
susţine ipoteza randamentelor marginale des-
crescătoare, calea cea mai simplă de a o 
abandona o constituie imaginarea unei funcţii 
de producţie agregate (Y=AK) care presupu-
ne randamente marginale costante. Astfel, 
chiar în absenţa progresului tehnic, rata de 
creştere economică pe termen lung este în-
totdeauna pozitivă.  
Capitalul înregistrează randamente crescătoa-
re, pentru că : 

 învăţarea prin practică şi difuzarea cunoş-
tinţelor elimină tendinţa spre randamente 
descrescătoare; 

 acumularea capitalului generează 
externalităţi tehnologice pozitive; 

 prin ameliorarea educaţiei şi a formării 
profesionale, fiecare individ măreşte stocul 
de capital uman al unei ţări, ceea ce generea-
ză creşterea productivităţii naţionale; 

 inovaţiile tehnologice şi cheltuielile de 
cercetare-dezvoltare permit, de asemenea, 
realizarea unei creşteri economice susţinute. 
 
Conform abordărilor creşterii economice en-
dogene, intervenţia statului este justificabilă 
dacă determină randamentele crescătoare de 
scară ale activităţilor economice şi, în conse-
cinţă, implică un proces de creştere economi-
că. Această intervenţie poate lua diferite for-
me: 
•subvenţionarea activităţilor generatoare de 
externalităţi pozitive; 
•taxarea activităţilor care conduc la 
externalităţi negative; 
•crearea mecanismelor de stimulare şi de im-
plementare a inovaţiilor (brevete); 
•dezvoltarea de proiecte în ceea ce priveşte 
infrastructura de transport; 
•promovarea şi susţinerea investiţiei în edu-
caţie. 
 
Modelul AK, conceput de Romer în anul 
1987 implică o producţie proporţională cu 
stocul de capital al unei economii. Capitalul 
se acumulează conform ecuaţiei cunoscute 
din modelul Solow, şi anume: ∆K = s Y - δ  
K, considerând zero rata de creştere a popu-
laţiei. Economia este într-o situaţie de creşte-
re echilibrată oricare ar fi stocul de capital 
utilizat; majorarea acestuia nu se opreşte în 
timp, deoarece investiţia totală este întot-
deauna superioară deprecierii (s Y > δ  K). 
Este un model, în care capitalul are randa-
mente constante, astfel că productivitatea 
marginală a fiecărei unităţi de capital utiliza-
te suplimentar este întotdeauna A. 
Rata de creştere a venitului este de asemenea 
o funcţie crescătoare în raport cu rata investi-
ţiilor; prin urmare politicile publice care mă-
resc această rată influenţează pozitiv şi pro-
cesul de creştere economică.  
Există mai multe modele ale creşterii econo-
mice endogene. Modelul lui Lucas, din anul 
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1988 utilizează o funcţie de producţie de 
forma: Y = Kα (hL)1-α, unde h reprezintă ca-
pitalul uman pe locuitor. El presupune că 
acesta evoluează conform ecuaţiei următoare: 
∂ h = (1-u) h, unde u reprezintă timpul con-
sacrat muncii, iar 1-u timpul alocat formării 
profesionale. În consecinţă, acesta din urmă 
majorează rata de creştere a capitalului uman 
∂ h/h = (1-u), dar şi a venitului, într-un mod 
permanent. 
În alte modele ale creşterii endogene, progre-
sul tehnic este produsul unui sector specific 
al economiei şi anume al celui de cercetare-
dezvoltare, care utilizează o parte din resur-
sele unei economii. Un proces susţinut de 
creştere economică nu există decât dacă nu-
mărul ideilor noi create şi aplicate în fiecare 
perioadă este crescător. Acest rezultat este 
similar celui obţinut în modelul Solow cu 
progres tehnic. Dar mecanismul nu este ace-
laşi, fiind vorba de o creaţie endogenă a noi-
lor idei: cu cât este mai numeros numărul 
persoanelor care generează aceste idei, ca lu-
crători în activităţile de cercetare-dezvoltare, 
cu atât acestea vor avea un impact mai sem-
nificativ, pentru că utilizarea ideilor este 
nonrivală şi nonexclusivă. 
Chiar în prezenţa unor randamente marginale 
constante ale factorilor, nu va exista un pro-
ces de convergenţă economică între econo-
mii. Aceasta deoarece ţările mai dezvoltate 
sunt de asemenea şi lideri ai tehnologiilor, iar 
cele mai puţin dezvoltate nu adoptă strategii 
de inovare în acest domeniu. Totuşi, acestea 
pot înregistra o creştere economică mai rapi-
dă, dacă beneficiază de tehnologiile perfor-
mante ale ţărilor mai avansate, numai dacă au 
posibilitatea de a exploata acest avantaj. Ceea 
ce limitează capacitatea de difuzare a noilor 
tehnologii este puterea de absorbţie a acesto-
ra şi nu imposibilitatea de a accede la ele. 
Pentru aceasta trebuie să dispună de o forţă 
de muncă bine calificată şi adaptabilă la ce-
rinţele noilor tehnologii, de infrastructura ne-
cesară şi de o calitate ridicată a instituţiilor 
interne. Se consideră că procesul de creştere 
este datorat în mare parte generalizării drep-
turilor de proprietate care permit indivizilor 
să-şi angajeze resursele în proiecte de inves-
tiţii pe termen lung. Dacă cercetătorii nu pot 

să-şi recupereze costurile apariţiei ideilor, 
atunci cercetarea se opreşte şi astfel şi creşte-
rea economică.  
Putem spune că motorul creşterii economice 
este inovaţia. La nivel matematic, modelul 
Solow îl indică  deja: creşterea încetează în 
condiţiile în care nu se înregistrează progres 
tehnic. Antreprenorii inovează, iar pe măsură 
ce piaţa le recompensează invenţiile, vor ge-
nera alte idei, conducând la un progres tehno-
logic continuu.  
O comparaţie sugestivă între fundamentele 
celor două modele putem face prin analiza 
următoarelor figuri: 
 
Pentru a înţelege diferenţa fundamentală între 
cele două viziuni, putem concepe un grafic 
care să surprindă atât modelul neoclasic cât şi 
modelul creşterii economice endogene. Vrem 
să răspundem la întrebarea: Cum pot depăşi 
ţările în dezvoltare capcana sărăciei ? Dar 
România? 
 
În economie se pot realiza două tipuri de in-
vestiţii: unele cu randamente marginale des-
crescătoare (ca în modelul neoclasic), la ni-
veluri scăzute ale venitului, iar altele cu ran-
damente marginale constante (ca în modelul 
creşterii endogene), la niveluri mai mari de 
venit. 
Figura de mai sus exprimă echilibrul modelu-
lui neoclasic de creştere economică (punctul 
A) şi de asemenea, modelul creşterii econo-
mice endogene (la dreapta punctului B).        
La niveluri mici ale venitului şi înzestrării cu 
capital, linia care exprimă investiţia cerută de 
capital (n+δ )k intersectează dreapta investi-
ţiilor efectuate (economiilor) sf(k) în punctul 
A (se ajunge la starea staţionară de creştere), 
după care se află sub dreapta economiilor. 
La dreapta punctului B, linia economiilor 
sf(k) se află deasupra liniei investiţiilor ceru-
te (n+δ )k, exact ca în modelul creşterii eco-
nomice endogene. Se manifestă un proces de 
creştere economică continuă. 
România trebuie să forţeze o creştere econo-
mică sustenabilă pentru a depăşi capcana să-
răciei. Ea trebuie să treacă cât mai rapid peste 
zona exprimată în grafic prin segmentul AB 
şi să ajungă la dreapta punctului B.
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(n+δ ) k 
(deprecierea 
sau investiţia 
cerută) 

y, i, δ

k k*

i*= 
δ •
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efectuată) 

Modelul creşterii economice 
endogene 

- Funcţia de producţie are randamente 
marginale constante 

- Se presupune ipoteza randamentelor 
de scară crescătoare 

y= f(k)  
Funcţia de 
producţie 

δ  k 
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sau investiţia 
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kk* 
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(investiţia 
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Modelul Solow 
 
- Funcţia de producţie are randamente 

marginale descrescătoare 
- Se presupune ipoteza randamentelor 

de scară constante 

y= f(k)  
Funcţia de 
producţie 

 
Fig.1. Modelul Solow şi modelul creşterii endogene 
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Fig.2. Capcana sărăciei: a alege între starea staţionară şi creşterea continuă 

 
Pentru a obţine o creştere economică conti-
nuă, România trebuie să adopte o strategie 
care să cuprindă:  
Obiectiv:  
România trebuie să atragă efectele pozitive 
ale integrării în UE şi, astfel, să obţină o creş-
tere economică sustenabilă. 

Instrumente: 
Cheltuielile de cercetare-dezvoltare 
Formarea permanentă a forţei de muncă, 
learning by doing    
Creşterea calităţii actului educaţional 
Pârghii fiscale 
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Măsuri:  
1. Atragerea beneficiilor integrării prin 
existenţa unui “izvor” de elite. Construcţia 
europeană este una elitistă. Modelele de inte-
grare sunt şi ele elitiste. Modelele de integra-
re aparţin elitelor. În plus, este necesară o pu-
ternică strategie de lobby la nivel birocratic 
european. România trebuie să devină un cău-
tător de rentă în procesul integrării. 
2. Formarea permanentă a forţei de muncă 
(educaţia continuă, profesionalizată) 
►lucrători calificaţi ► creşterea atractivităţii 
regiunii pentru celelalte firme ► atragerea 
altor lucrători calificaţi etc 
3. Atragerea activităţilor de conceptualizare 
(cercetare-dezvoltare, design, proiectare, im-
plementare, design etc) ale firmelor occiden-
tale puternice şi nu neapărat pe cele de co-
mercializare (distribuţie, marketing etc). Tre-
buie stimulată delocalizarea spre România a 
activităţilor de conceptualizare deoarece 
acestea incumbă inovare, creativitate, salarii 
ridicate, externalităţi tehnologice pozitive, pe 
când preponderenţa celor de comercializare 
atrage forţa de muncă de calificare redusă, 
salarii mici ► imposibilitatea de a ieşi din 
capcana sărăciei. Modelul actual de structu-
rare al economiei româneşti (mai ales al 
structurii ISD) ne dă impresia unui model 
primar, dacă nu chiar primitiv.  
4. Dezvoltarea infrastructurii concomitent 
cu reducerea costurilor de tranzacţie (cadrul 
legislativ stabil şi coerent, consolidare insti-
tuţională, mediu de afaceri stimulativ, libera-
lizarea intrărilor şi ieşirilor pe / de pe piaţă, 
dezvoltarea infrastructurii primare, reducerea 
externalităţilor negative, guvernanţa corpora-
tivă eficace, sistem juridic în materie comer-
cială funcţional etc). 
5. Aplicarea unui mix de măsuri pentru 
atragerea investiţiilor străine directe (pentru 
profesionişti nu constituie un paradox asocie-
rea celui mai redus cost orar al forţei de 
muncă dintre ţările UE – membre şi candida-
te – şi scăderea ISD cu 40% în primele patru 
luni ale anului 2005 faţă de aceeaşi perioadă 
a anului trecut). Greşeala constă în lipsa vizi-
unii asupra măsurilor adoptate, care de multe 
ori sunt unilaterale. 

6. Specializarea în domenii cu valoare adă-
ugată ridicată, domenii care să fie interconec-
tate (nu este indicată specializarea în foarte 
multe domenii). 
7. Conceperea unei strategii pentru reţine-
rea lucrătorilor înalt calificaţi prin: înfiinţarea 
parcurilor tehnologice; înfiinţarea parcurilor 
industriale; stimularea creării de parteneriate 
învăţământ – cercetare - incubatoare de afa-
ceri; stimulente fiscale acordate firmelor din 
domeniile de înaltă tehnologie etc. România 
va fi afectată negativ de migraţia forţei de 
muncă cu o calificare superioară către sectoa-
rele bazate intensiv pe cunoaştere, din centrul 
modelului european. România va trebui să 
favorizeze migraţia forţei de muncă cu califi-
care redusă ► flexibilizarea pieţei muncii ► 
creşterea transferurilor curente din străinătate 
► scăderea deficitului de cont curent ► 
creşterea consumului ► - printr-o strategie 
coerentă – creşterea ofertei agregate interne 
► reducerea şomajului etc 
8. Promovarea unui puternic curent de an-
trenare a creierelor, prin: crearea unor medii 
propice inovării, spirit antreprenorial, îmbu-
nătăţirea stimulentelor economice. 
9. “Păcălirea” constrângerilor promovate 
de politica în domeniul concurenţei la nivelul 
modelului european. Este necesară schimba-
rea viziunii privind structurile de piaţă naţio-
nale prin stimularea fuziunilor şi achiziţiilor 
între/de către firme puternice, care să fie 
competitive la nivel european. România nu 
va putea face faţă presiunii forţelor concuren-
ţiale din Uniunea Europeană (se va forţa chi-
ar şi crearea unor monopoluri sau oligopoluri 
naţionale, care să poată susţine financiar ac-
tivităţi de cercetare –dezvoltare - implemen-
tare). 
10. Forţarea importurilor de tehnologie înal-
tă ► intensificarea activităţilor de inovare ► 
creşterea profiturilor (rentelor de monopol)► 
creşterea valorii adăugate a exporturilor etc. 
România trebuie să imite în domeniile în care 
nu poate inova şi să inoveze în domeniile în 
care există capabilităţi (avem multe invenţii, 
puţine inovaţii, forţă de muncă calificată în 
programare software). 
11. Adoptarea unor măsuri prin care să rela-
xeze constrângerile determinate de puţinăta-
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tea domeniilor de specializare induse de ade-
rarea controlată la Uniunea Europeană. 
12. Creşterea ponderii comerţului intra-
industrial, ceea ce va genera o simetrie mai 
ridicată a şocurilor în condiţiile adoptării 
monedei unice; corelaţia ciclurilor de afaceri 
va fi mai ridicată ceea ce va reduce neajunsu-
rile politicii monetare comune. În plus, dez-
voltarea sectorului serviciilor va contribui la 
o convergenţă structurală mai ridicată. 
13. România nu trebuie să adere în viitorul 
apropiat la uniunea economică şi monetară 
(zona euro). În perspectiva aderării la zona 
euro, miza o constituie diminuarea costurilor 
stabilizării macroeconomice, îndeosebi prin 
favorizarea procesului de convergenţă reală. 
România se va integra cu succes în Uniunea 
Economică şi Monetară doar atunci când teh-
nologiile ei vor fi suficient de competitive şi 
forţa de muncă superior calificată.  
14. Renunţarea la folosirea preponderentă a 
cursului de schimb pentru creşterea eficienţei 
comerţului exterior deoarece este ineficace şi 
nu conduce decât la menţinerea unei structuri 
economice neconcordante cu Uniunea Euro-
peană. Sunt necesare măsuri structurale de 
creştere a competitivităţii exporturilor: speci-
alizare în domenii cu valoare adăugată ridica-
tă, creşterea calităţii, reducerea preţurilor, 
publicitate, participare la târguri expoziţii in-
ternaţionale etc. Pe de altă parte, folosirea in-
strumentului de curs de schimb poate consti-
tui şi o barieră la ieşirea de pe piaţă. 
15. România, care pleacă de la un nivel al 
capitalului k mai mic decât nivelul optim al 
capitalului în starea staţionară (conform cu 
modelul Solow), are nevoie de o rată de eco-
nomisire mai ridicată. Acest lucru se poate 
realiza prin creşterea economiilor realizate de 
Guvern (micşorarea cheltuielilor publice şi 
creşterea veniturilor publice) şi prin creşterea 
stimulentelor menajelor de a economisi, prin 
scăderea taxelor şi impozitelor. 
16. Promovarea unei politici industriale efi-
cace pentru a se crea externalităţi tehnologi-
ce. 
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