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REZUMAT 
Dacă într-o abordare matematică pentru a utiliza noţiunea de convergenţă avem nevoie să ne familiarizăm, în prealabil, cu noţiuni ca 
„spaţiul” pe care se defineşte o aplicaţie, „mulţimi” incluse în acel spaţiu, „funcţii” definite pe acele mulţimi, „şiruri” de rang k, „vecinătăţi” şi 
„limite”, indiferent dacă putem considera, printr-o analogie, că Uniunea Europeană este un „spaţiu” (topologic, metric), alcătuit din 
„mulţimi” de state, în cadrul cărora sunt definite un ansamblu de „funcţii” care pot constitui diverse „şiruri” (PIB, rata inflaţiei, şomaj, 
datorie publică etc) care se doresc să „conveargă” spre anumite „limite” (previzionate sau nu, impuse sau nu), cu „vecinătăţile” lor aferente, 
într-o abordare economică, studiul convergenţei, ca principiu al integrării, se bazează pe teoriile clasice şi neoclasice privind liberul schimb, 
pe noile teorii ale creşterii precum şi pe teoria uniunilor vamale elaborate de Viner  în 1950. 
 
ABSTRACT 
If the convergence term in the mathematical language refers to notions like “space”, an “application” defined on this space, “lots” 
included in this space, “functions” defined on these lots, “series” by k rank, “vicinities” and “limits”, we can consider analogically that 
European Union is a “space” (topologic, metric), with “lots” of states, in the frame of what there are defined an ensemble of 
“functions” that can be considered some “series” (GDP, inflation rate, unemployment, public debt) and they want to “converge” 
towards some “limits” (foreseen or not), with their “vicinities”. In an economic approaching, the convergence study, as a principle of 
integration process, is based on classical and neoclassical theories regarding the free exchange, on the new growth theories and 
also on the custom union theories elaborated by Viner in 1950. 
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1. ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANĂ – 

MOMENT SAU DINAMICĂ SPRE 

CONVERGENŢĂ? 

Odată cu transformările suportate de statele din Europa 

Centrală şi de Est (ECE), în procesul de tranziţie al 

economiilor lor şi de aderare la UE, problema crucială este 

dacă aceste ţări vor reuşi să atingă standardele de viaţă ale 

UE, şi dacă da, în ce perspectivă. Succesul acestui proces, 

adesea denumit procesul de coeziune, este profund 

relaţionat cu realizarea unei convergenţe reale, cum ar fi 

obţinerea nivelului de venit pe cap de locuitor al celor mai 

avansate ţări din UE, sau convergenţa spre aceste valori. 

În continuare vom prezenta o analiză a potenţialului efect 

al aderării în cazul unor ţări central şi est-europene (ECE), 

conturând un model de creştere endogenă a unei economii 

în curs de aderare, care conferă aspectele cheie ale 

dezvoltării în economiile aflate în tranziţie, după 

admiterea în Uniunea Europeană, precum şi rolul 

capitalului uman/de cunoştinţe, în acest proces. Pentru 

această analiză, suntem interesaţi de nivelul venitului pe 

cap de locuitor şi evaluarea cantitativă a vitezei de 

convergenţă a acestuia cu nivelul mediu al UE. Pentru 

aceasta se fac estimări ale PIB-ului, ducând la formularea 

conceptului de PIB potenţial
1
. Deşi studii privind rata de 

creştere în Uniunea Europeană, precum şi în statele din 

Europa Centrală şi de Est, abundă oarecum, rezultatele 

empirice care să ilustreze evoluţia creşterii PIB potenţial 

în România sunt aproape inexistente
2
. Estimarea creşterii 

potenţiale se poate face fie prin metode univariate, fie prin 

metode multivariate, ambele prezentând insuficienţe. 

Deoarece economiile de tranziţie sunt, în general, 

economii de tip mic şi deschis, pentru a evalua 

                                                           
1 Conceptul de PIB potenţial a primit definiţii variate de-a 

lungul timpului, în literatura de specialitate (a se studia Benk, Jakab 
şi Vadas, 2005) şi, conform BNR, acesta reprezintă nivelul PIB real 
care poate fi produs de economie, fără a genera presiuni 
inflaţioniste, reprezintă diferenţa procentuală dintre PIB real efectiv 
şi deviaţia PIB sau excesul de cerere (output gap); evoluţia pe 
termen lung a acestuia depinde de factori fundamentali: organizarea 
economiei, capacitatea productivă a economiei, determinată de 
tehnologie, factori demografici şi educaţionali care afectează forţa 
de muncă etc. 

2 Denis et al (2006) include, în premieră, date referitoare la 
evoluţia PIB potenţial pentru România. Raportul FMI asupra 
negocierilor cu România potrivit Articolului IV, FMI (2006) aduce 
referiri la creşterea PIB pe termen lung. 
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perspectivele de convergenţă vom prezenta o metodă 

alternativă de estimare a ritmului de creştere cu ajutorul 

funcţiei de producţie
3
, versiune a unui model de creştere 

endogenă cu două sectoare, de tipul Uzawa-Lucas
4
. Pentru 

acest scop vom folosi o versiune
5
 a lui Kejak (2003), 

amendată prin costuri de ajustare pentru investiţiile în 

capitalul fizic (ca şi în Turnovsky, 1996 şi Osang si 

Turnovsky, 2000) şi cu o piaţă de credit imperfectă, în 

forma unei curbe a ofertei de credit ascendente (ca în 

Osang şi Turnovsky, 2000). Introducerea celei de-a doua 

caracteristici în model este necesară pentru a fi posibilă 

existenţa unui echilibru al traiectoriei de creştere 

echilibrată (Balanced Growth Path) în economia deschisă 

cu externalităţi iniţiale, în vreme ce prima noţiune 

cuprinde realismul predicţiilor modelului, calibrat pe 

viteza de ajustare
6
. Contrar modelelor de creştere 

neoclasice, care previzionează convergenţa, modelele 

endogene de creştere susţin existenţa de echilibre multiple 

şi comportament divergent al ţărilor
7
. Pentru un studiu de 

convergenţă într-un cadru de creştere endogenă, teoria 

trebuie amendată de ipoteza “prinderii din urmă”
8
 

(Abramovitz, 1986, 1994). Acest concept presupune că 

ţările trebuie să aibă o aşa-numită capacitate socială – ceea 

ce include, printre altele, capital uman, capacităţi de 

infrastructură şi administraţie – pentru a putea adopta şi 

folosi noile tehnologii în mod eficient. De asemenea, 

implică şi faptul că investiţiile sunt o condiţie necesară, 

dar nu suficientă pentru convergenţă. Un asemenea model 

de creştere endogenă păstrează totuşi posibilitatea unui 

comportament divergent. Însă, statele, dacă sunt în 

                                                           
3 Are avantajul de a reflecta partea de ofertă a economiei, însă 

principalul dezavantaj îl reprezintă presupunerile restrictive adoptate 

privind forma funcţională şi utilizarea factorilor de producţie. 
4 Michal Kejak, Stephan Seiter, David Vavra, “Accession 

Trajectories and Convergence: Endogenous Growth Perspective”, 

Charles University Center for Economic Research and Graduate 

Education Academy of Sciences of the Czech Republic Economics 

Institute. 
5 În literatură există un unumăr limitat de modele de creştere 

endogenă cu economii deschise şi sunt aproape exclusiv de tipul 

AK, doar cu capital fizic (Frenkel, Razin, şi Sadka, 1991, Turnovsky 

şi Bianconi, 1992 sau Turnovsky, 1996). O analiză întreagă a 

modelului de creştere endogenă a unei economii deschise cu două 

sectoare utilizat în lucrare se poate găsi la Kejak (2001). 
6 Ortigueira şi Santos (1997) au folosit costurile de ajustare într-

un model de creştere endogenă a unei economii închise pentru a 

reliefa viteza de convergenţă cu studii evidente. 
7 A se vedea de exemplu Azariadis şi Drazen (1990) sau Kejak 

(2003) care au dezvoltat un model Lucas extins cu trei caracteristici. 

Lucrările lui Kejak diferă de cele ale lui Azariadis şi Drazen (1990). 
8 Există, de asemenea, o tendinţă nouă de a include ipotezele de 

„prindere din urmă” într-un cadru neoclasic de creştere exogenă, 

creat de Parente şi Prescott (2000). Ei au arătat că, dacă există 

dificultăţi în adoptarea de cunoştinţe private, atunci statele oferă 

niveluri diferite de cunoştinţe şi nu există nicio convergenţă între 

ele, nici măcar în cadrul neoclasic standard. 

tranziţie, atunci sunt relativ avansate, iar conceptul de 

divergenţă absolută (presupus de echilibrul marginal) 

poate fi înlocuit de un concept mai puţin evident, de 

divergenţa temporară, care nu poate înlocui tendinţa 

generală de “prindere din urmă”, dar mai degrabă face 

procesul de tranziţie non-monoton şi prelungit
9
. 

Folosirea unei definiţii mai largi a capitalului uman, în 

sensul de capital intelectual (cunoştinţe), şi modelarea 

explicită a procesului de difuzie a know-how pot fi 

susţinute de percepţia procesului de aderare ca o 

deschidere progresivă a economiei în ceea ce priveşte 

fluxurile de comerţ şi de capital, pe de o parte, iar pe de 

altă parte, ca un transfer masiv de tehnologie, care permite 

un proces rapid de ajungere din urmă a frontierei 

tehnologice a ţărilor avansate, ce pot semnifica mari 

avansuri în ştiinţă, asemeni unei revoluţii industriale. 

Economia poate să ajungă aici, prin intermediul 

cunoaşterii, al educaţiei oamenilor, care facilitează 

adoptarea şi implementarea noilor tehnologii (know-how). 

Dupa Kejak (2003), o asemenea difuzie a tehnologiei 

creează externalităţi limită sau de tip logistic, în procesul 

de acumulare a know-how-ului, cu posibile puseuri de 

creştere, în funcţie de nivelul mediu de know-how
10

. 

Experienţa ţărilor “periferice” ale UE se potriveşte, în 

mod rezonabil, cu noua situaţie a statelor din ECE. 

Mesajul esenţial constă în aceea că experienţa ţărilor de 

coeziune (şi, de asemenea, a celor aflate în tranziţie) 

concordă cu teoria creşterii endogene, în care succesul în 

procesul de convergenţă nu este automat garantat de 

simpla funcţionare a mecanismelor economice, mai 

degrabă, de un set de politici şi circumstanţe economice 

particulare. Modelul teoretic ne ajută să înţelegem 

provocările cărora ţările în tranziţie vor trebui să le facă 

faţă şi, aşadar, va servi drept model pentru cei care decid 

                                                           
9 Aderarea ţărilor candidate va avea consecinţe privind 

angajarea în cadrul acestor economii. Integrarea continuă pe piaţa 

europeană va necesita o productivitate crescută pentru firme, dacă 

vor să devină competitivi pe termen lung. În particular, vor fi 

afectate industriile agricole şi productive. În orice caz, noile 

industrii vor fi însoţite de cererea pentru noi calificări şi deprinderi. 

Schimbările structurale sunt esenţiale pentru succesul dezvoltării. E 

posibil ca şomajul să crească din cauza  proceselor de nepregătire 

sau căutare. Mai departe, creşterea şomajului poate duce la 

reducerea salariului şi o scădere în cererea agregată. Firmele vor 

reduce gradul de utilizare al capacităţilor productive, agravând 

problemele de şomaj. Activitatea de investiţii poate reduce rata 

progresului tehnic endogen. Rezolvarea acestor probleme necesită o 

politică activă a pieţei de muncă, ce trebuie să sprijine investiţiile în 

capitalul uman. Astfel de dezvoltări vor reduce viteza de „prindere 

din urmă”, deoarece apar costurile de ajustare la o nouă traiectorie 

de creştere. Odată ce modelul nostru include costurile de ajustare 

pentru investiţii într-o piaţă de capital imperfectă, nu vom putea face 

faţă şomajului şi lipsei de cerere agregată. Astfel, urmăm abordarea 

tradiţională a teoriei creşterii endogene. 
10 Există o posibilitate alternativă de a cuprinde procesul de 

difuzie al know-how într-un model de creştere endogenă, creat de 

Lucas (1993). 
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politicile în ţările ECE, inclusiv România, în căutarea unor 

programe care să aducă statele respective pe drumul unei 

creşteri echilibrate şi realizarea unei convergenţe pe 

termen lung. 

2. UN MODEL DE ECONOMIE DESCHISĂ 

CU DOUĂ SECTOARE 

Se consideră o economie deschisă, de dimensiune 

mică, având două sectoare, cu agenţi economici omogeni, 

fiecare dintre aceştia fiind înzestrat cu o unitate de timp, 

care poate fi alocată fie producerii de bunuri, u , fie 

producerii de know-how, u1 . Nivelul de abilitate, 

cunoştinţe al agenţilor economici este h . Aşadar, inputul 

efectiv de forţă de muncă este: 

uhL  – pentru sectorul bunurilor şi, respectiv, 

huL )1(  – pentru sectorul know-how. 

Tipurile de funcţii de producţie folosite în literatura de 

specialitate sunt variante ale funcţiei cu o elasticitate 

constantă a substituţiei (constant elasticity of substitution-

CES), cu forma următoare: 

 

1

1, LkALkFY          (2.1) 

unde:  Y reprezintă output-ul; 
 A – productivitatea totală a factorilor (TFP)

11
; 

 k – stocul de capital; 
 L – forţa de muncă; 
  – contribuţia capitalului la formarea output-ului; 

  – gradul de substituţie între factorii de producţie. 

Relaţia dintre acest parametru şi elasticitatea de substituţie 

( ) este 
1

. 

În sectorul bunurilor, economia utilizează pe scară 
largă funcţia de producţie Cobb-Douglas (este cazul unei 

elasticităţi de substituţie unitare, 01  ecuaţia 

(2.1.) se reduce la (2.2)): 

 
1, LAkLkFY , 10 ,         (2.2) 

unde k reprezintă stocul de capital fizic. 
Plecând de la formularea liniară generalizată Uzawa-

Rosen
12

, a funcţiei de producţie pentru capitalul uman/de 
cunoştinţe (Kejak 2003), presupunem că nivelul producti-

vităţii în sectorul învăţământului (educaţiei), B , luând în 
considerare efectul dispersiei know-how-ului, depinde de 
nivelul de dezvoltare a societăţii, exprimat prin nivelul 
mediu de cunoştinţe

13
 H: 

                                                           
11 Sau aşa-numitul reziduu Solow (total factor productivity). 
12 A fost utilizat în Lucas (1988). 
13 A se nota faptul că, în punctul de echilibru, nivelul mediu de 

capital de cunoştinţe deţinute este egal cu capitalul individual, H=h. 

 huHBh )1)(;(           (2.3) 

B este dat de: 

 

HH

H

e
B

B

B
HB

11

;

0

           (2.4) 

unde:  B0 este nivelul iniţial de productivitate relativ la un 

nivel nul de capital uman; 

 – este parametrul de difuzie, care cuprinde 

limitele instituţionale ale adoptarii de cunoştinţe 

(experienţe). 

Este de reţinut că, la orice nivel de productivitate, 

există venituri constante la input-uri private în funcţia de 

producţie a sectorului de cunoştinţe şi venituri crescânde 

la toate tipurile de input-uri la nivel social pentru niveluri 

variabile de productivitate – de exemplu: 0
;

H

HB
. 

Există două modalităţi prin care poate surveni inovaţia 

tehnologică în cadrul acestui model: 

1. avansuri mari şi discontinue care coincid cu 

perioade importante, cum ar fi revoluţiile 

industriale; 

2. progres cumulativ şi continuu, în decursul căruia 

societatea învaţă să îşi folosească potenţialul. 

Ca şi Zilibotti (1995), considerăm că activitatea 

economică nu are efect asupra apariţiei unor avansuri 

revoluţionare (factor exogen). Al doilea tip de inovaţie 

depinde de discrepanţa dintre nivelul prezent al 

tehnologiei şi nivelul de limită a productivităţii, oferit de 

primul tip de inovaţii (a se vedea Nelson şi Phelps, 1966). 

Deci, progresul tehnic este condus de investiţia în 

capital uman
14

 aşa încât: 

 t

H

tH

t

t H
B

BB

B

B 


            (2.5) 

unde: HB  reprezintă limita productivităţii; 

 0,tH BB  – parametrul vitezei de difuzie; 

 H – nivelul mediu al capitalului uman din economie
15

. 

Conform cu Parente şi Prescott (2000), parametrul 

difuziei este o măsură a limitelor adoptării de experienţă şi 

asimilării de cunoştinţe. Cu cât o economie este mai 

departe de limită şi cu cât este mai mare parametrul de 

                                                           
14 Existenţa de capital uman face modelul nostru diferit faţă de 

modelele „learning by doing” (Arrow, 1962; Romer, 1986) şi 

modelul lui Zilibotti (1995), în care progresul tehnic este un 

subprodus al investiţiei în capitalul fizic. 
15 Benhabib şi Spiegel (1994) au furnizat evidenţe empirice ce 

au confirmat existenţa externalităţilor din capital uman şi 

dependenţa pozitivă a ratei de creştere a venitului per capita de 

nivelul mediu al capitalului uman. 
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difuzie, cu atât este mai rapidă creşterea productivităţii 

pentru o anumită investiţie. După rezolvarea ecuaţiei (2.5) 

se obţine soluţia logistică (2.4). 

Din (2.2) se poate observa că productivitatea creşte 

monoton împreună cu nivelul capitalului uman 0
H

B
 

şi există un nivel superior al productivităţii dat de HB  (de 

exemplul, dacă H tinde la infinit, atunci productivitatea 

converge la HB ). 

Instalarea capitalului fizic, care poate fi considerabil, 

este costisitoare, cu următoarele costuri de ajustare de 

gradul doi: 

 
k

k
2

2
),( ,           (2.6) 

cu 0 . 

Agenţii economici din această economie se pot 

împrumuta de pe piaţa mondială imperfectă de capital, 

unde, spre exemplu, convenabilitatea de a apela la creditul 

unei economii influenţează costurile împrumuturilor 

externe la o rată a dobânzii care depinde de raportul dintre 

împrumut şi capital 
k

a
b . 

 brbr         (2.7) 

unde: a este datoria externă; 

 r  – rata mondială a dobânzii; 

 0 . 

Pentru a-şi maximiza utilitatea timpului, muncitorii 

caută un model de petrecere a timpului în mod optim, 

modele de investiţii şi muncă uc ,, , pe care îl pot 

atinge prin intermediul acumulării potrivite de bogăţie 

financiară şi umană, ak  şi, respectiv, h
16

 

 
t t t

1

t t

0
c , ,u

c 1
e dt

1
max       (2.8) 

 a
k

a
rYk

k
ca k

2
1       (2.9) 

 k      (2.10) 

 huHBh 1;           (2.11) 

 

t

s

0

r ds

t
t

a e 0lim           (2.12) 

 10 u , 00k , 00h , 0a             (2.13) 

                                                           
16 Pentru indicii de timp vom folosi funcţia de derivare. 

unde: preţul bunului de consum este normalizat la 1; 

  este parametrul preferenţial temporal; 

 –  gradul de expunere la risc; 

 a  – deficitul de cont curent (ecuatia 2.9); 

 a – datoria externă, 

 c – consumul său; 

 
k2

1  –  investiţia totală, inclusiv costurile 

de ajustare;  

 kY k
 – venitul net; 

 a
k

a
r  – dobânda la plata datoriei; 

  – rata investiţiei nete (ecuaţia 2.10). 

Modificarea capitalului este egală cu rata investiţiei 

nete (ecuaţia 2.10). Conform ecuaţiei (2.3), acumularea de 

capital uman este dată de ecuaţia (2.11). Ecuaţia (2.12) se 

referă la condiţia schemei No Ponzi
17

. 

Chiar dacă agenţii economici cunosc tehnologia de 

creare a unei noi cunoştinţe (experienţe) în sectorul educaţiei, 

vor lua, oricum, ca dat, nivelul mediu al cunostinţelor 

acumulate, H. Condiţiile necesare ale problemei optimizării 

dinamice a agenţilor economici sunt: 

 
tec                        (2.14) 

 ;1 HB
u

x
A             (2.15) 

 
k

q 1             (2.16) 

 
2

12q

k

Y
bqrq k

        (2.17) 

 
k

a
r


           (2.18) 

 HB


        (2.19) 

 
t t t

t

k q 0lim             (2.20) 

 
t t

t

b 0lim      (2.21) 

 
t t

t

h 0lim              (2.22) 

                                                           
17 Jocul Ponzi (de la numele lui Charles Ponzi) reprezintă o 

investiţie cu trucuri (o şmecherie) în cadrul căreia unii din primii 

investitori sunt plătiţi cu banii depuşi de investitori ulteriori, pentru 

a încuraja un risc din ce în ce mai mare. 
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H

H

B H Blim            (2.23) 

unde: H= h în punctul de echilibru (cum s-a arătat mai 

sus). 

Ecuaţia (2.14) se referă la faptul că agentul economic 

este indiferent între a consuma o unitate de bunuri sau a o 

economisi în forma capitalului fizic, pentru că venitul din 

consum (utilitate marginală) este acelaşi cu venitul din 

investiţia în capital fizic (valoarea ambiguă ). Ecuatia 

(2.15) arată că venitul marginal în cauză trebuie să fie egal 

cu venitul marginal al muncii, dacă timpul de muncă, u, 

este mai mic decât 1. Ecuatia (2.16) specifică relaţia dintre 

coeficientul q Tobin şi rata investiţiilor. Ecuaţia (2.17) 

susţine că venitul net al capitalului intern tinde la costul 

marginal al împrumutului. Ecuaţiile (2.18) şi (2.19), 

descriu dezvoltarea preţurilor ambigue ale capitalurilor. 

Rata de creştere a valorii echivoce a capitalului de 

cumoştinţe, este dată de HB . Ecuaţiile (2.20)-(2.22) 

sunt condiţii uşoare ale modelului. 

După schimbarea de variabile 
k

c
s , 

k

a
b , 

h

k
x , 

cu proprietatea convenabilă de creştere zero a valorii de 

echilibru pe termen lung (steady state), vom obţine 

următoarele ecuaţii de echilibru competitiv dinamic: 

 
x q 1

B h; 1 u
x


      (2.24) 

 
s 1 q 1

r b
s


 (2.25) 

 
B h; r b B h;u q 1 h

B h; 1 u
u h


 (2.26

 

2

k

q 1 f q 1
b s r b b b

2 k
  (2.27) 

 

2

k k

q 1
q qr b F

2
     (2.28) 

Datorită prezenţei externalităţilor din cunoştinţe, 
trebuie incluse şi ecuaţiile (2.3) şi (2.4), pentru a surprinde 
dezvoltarea capitalului uman şi, respectiv, evoluţia 
productivităţii, B. Aceasta presupune că dinamica modelului 
nu se reduce la dezvoltarea rapoartelor de capital, cum 
apare în modelul original al lui Lucas (a se vedea Mulligan 
şi Sala-i-Martin, 1993), şi funcţiile politicilor sunt funcţii 
generale ale variabilelor în toate statele, ca şi în alocarea 
sectorială. Conform (2.23), atunci când capitalul uman 
devine suficient de mare, economia converge asimptotic la 
BGP (traiectoria de creştere echilibrată). 

3. CONCLUZII 

Esenţa cercetărilor în ceea ce priveşte aderarea şi 

integrarea europeană a migrat de la efectele extinderii EU 

la evaluarea convergenţei noilor state membre către 

standardele UE-15 (se alege UE-15 din raţiuni de 

stabilitate), aspect deosebit de important atât pentru noile 

 

state cât şi pentru omogenitatea Uniunii Europene, unde 

recent a apărut un motiv de îngrijoare în ceea ce priveşte 

relocarea industriei în ţările recent aderate, unde costurile 

de producţie sunt mult mai mici, ceea ce poate reprezenta 

o ameninţare pentru UE-15. 

Situaţia României este departe de convergenţa 

structurală şi nominală, însă există dinamism de a reduce 

aceste diferenţe. Ca model de comparaţie pentru 

convergenţa nominală se poate utiliza situaţia ţărilor de la 

periferia UE (Spania, Portugalia, Grecia sau chiar Irlanda). 
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