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1. Creşterea economică regională. Convergenţă vs. divergenţă 

 

Modalităţi de definire a creşterii regionale: 

- creşterea outputului total al unei regiuni (indică creşterea capacităţii productive a regiunii); 

- creşterea outputului pe o persoană ocupată ( indică modificările în competitivitatea regiunii); 

- creşterea outputului pe locuitor (indică schimbările în bunăstarea economică a regiunii). 

Outputul poate fi măsurat prin: 

- producţia totală (brută) a unei regiuni; 

- produsul intern brut al regiunii; 

- produsul intern net  ş.a.m.d.. 

 

Viziuni pe termen lung asupra consecinţelor creşterii regionale în planul disparităţilor regionale: 

 modelele neoclasice, axate pe rolul ofertei de factori de producţie → creşterea regională conduce 

la convergenţă în dezvoltarea economico-socială a regiunilor; 

 modelele bazate pe abordările post-keynesiste ale cererii → susţin divergenţa ca rezultat al 

creşterii regionale. 

 

 



 

2.  Modelele neoclasice 

 

Construcţia modelelor neoclasice ale creşterii economice se bazează pe o funcţie de producţie 

agregată: 

Yt = f(Kt, Lt),  în care:                        (2.1) 

 

Yt = outputul 

Kt = capitalul fix 

Lt = forţa de muncã 

t  = timpul 

 

● Modelul neoclasic unisectorial fără progres tehnic 

Outputul este determinat în întregime de inputurile de capital (K) şi forţă de muncă (L). 

Formă particulară: funcţia de producţie Cobb-Douglas. 

 Y AK Lt t t  1     (2.2) 

 

unde  şi (1-) reprezintă elasticitatea outputului în raport cu capitalul fix şi, respectiv, forţa de 

muncă (cu cât creşte outputul dacă K, respectiv L cresc cu 1%). 

 

 

 



 
Prin logaritmarea relaţiei (2.2) şi diferenţiere în raport cu timpul se obţine: 

yt = kt+(1-)lt     (2.3) 

în care: 

 yt = dinamica lui Y (pe scara logaritmică) 

 kt = dinamica lui K 

 lt = dinamica lui L 

Ecuaţia (2.3) se mai poate scrie: 

 yt - lt = (kt - lt),    (2.4) 

 
care arată că outputul pe lucrător poate creşte doar dacă creşterea capitalului depăşeşte creşterea populaţiei ocupate. Cu alte cuvinte, 

outputul pe lucrător (persoană ocupată) poate creşte doar dacă raportul K/L (înzestrrea tehnică a muncii) creşte. Corelaţia pozitivă între 

raportul K/L şi Y/L este prezentatã în figura 1: 

 
 

Figura 1. Relaţia dintre outputul pe lucrător şi capitalul fix pe lucrător 

Concluziile modelului: 

1. outputul creşte nelimitat ca urmare a creşterii capitalului şi forţei de muncă; 

2. outputul pe lucrător creşte dacă înzestrarea tehnică a muncii creşte; 

3. când înzestrarea tehnică a muncii atinge nivelul său de echilibru pe termen lung, nu va mai exista o creştere suplimentară a 

outputului marginal pe lucrător. 



 

 

● Modelul neoclasic unisectorial cu progres tehnic 

Ia în considerare în mod explicit influenţa progresului tehnic asupra outputului regional: 

Y Ae K Lt
gt

t t  1
                                             (2.5) 

g = rata progresului tehnic 

Urmând acelaşi algoritm de liniarizare a funcţiei de producţie şi diferenţiere în raport cu timpul se obţine următoarea ecuaţie a cresterii 

economice: 

 

 yt = g + kt + (1-)lt  (2.6) 

 
 

Figura 2. Influenţa progresului tehnic asupra outputului pe lucrător 

 

Cauzele disparităţilor în creşterea regională: 

1. variaţia progresului tehnic de la o regiune la alta; 

2. variaţia capitalului fix de la o regiune la alta; 

3. variaţia forţei de muncă de la o regiune la alta. 



 

 

● Mobilitatea interregională a factorilor de producţie 

Pe lângă influenţa exercitată de capitalul fix, forţa de muncă şi progresul tehnic, migrarea interregională a factorilor 

de producţie are propria sa influenţa asupra creşterii regionale. 

 

Potrivit modelului neoclasic, regiunile cu un raport K/L ridicat vor oferi salarii înalte, în timp ce investiţiile în 

aceste regiuni vor fi scăzute. Aceasta conduce la predicţia că forţa de muncă şi capitalul se vor deplasa în două 

direcţii opuse: 

 regiunile cu un raport  K/L ridicat vor înregistra un influx de forţă de muncă; 

 în regiunile cu un raport K/L scăzut se va înregistra situaţia opusă. 

 

In concluzie: 

 regiunile în care salariile sunt la un nivel scăzut vor atrage capital şi vor pierde forţa de muncă; 

 regiunile în care salariile sunt ridicate vor atrage forţă de muncă şi vor pierde capital. 

De regulă capitalul are o mobilitate mai mare decât forţa de muncă, ceea ce face ca regiunile cu salarii mai scăzute 

să înregistreze cea mai mare creştere a outputului. 

In plus: corelaţie pozitivă între decalajul tehnologic şi creşterea productivităţii muncii. 

 

Aşadar, ţinând seama de mobilitatea spaţială a factorilor de producţie şi de sensurile fluxurilor interregionale 

determinate de disparităţile între regiuni, modelul neoclasic conduce la concluzia convergenţei pe termen lung a 

dezvoltării economice pe plan regional. 

 



 

 

 

● Modelul neoclasic bisectorial 

Intr-un sistem de regiuni ale căror economii cuprind mai mult de un sector, creşterea 

outputului poate fi determinată şi de: 

1. o îmbunătăţire a alocării resurselor prin deplasări intersectoriale ale capitalului şi forţei 

de muncă în interiorul unei regiuni; 

2. deplasări intersectoriale între regiuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Modele axate pe cererea exterioarã regiunii 
 

Aceste modele accentuează contribuţia esenţială a cererii din exterior pentru outputul unei regiuni la rata creşterii 

sale economice. De asemenea, ele scot în evidenţă modul în care regiunea reacţionează la schimbările în cererea 

pentru exporturile sale şi influenţa pe care aceasta o are asupra ratei creşterii regionale. 

 

● Modelul bazat pe rolul sectorului de export 

Influenţa cererii exterioare asupra creşterii exporturilor unei regiuni depinde de mai mulţi factori, şi anume: 

*   preţul exporturilor regiunii (Px); 

*   nivelul veniturilor celorlalte regiuni (Z); 

*  preţul mărfurilor care pot substitui exporturile în cauză pe pieţele externe (PS). 

Astfel, 

   X
d
=f(Px, Z, PS) ,      (3.1) 

în care X
d
 este cererea pentru produsele de export ale unei regiuni. 

 

Din punctul de vedere al ofertei, toţi factorii cu un efect semnificativ asupra costurilor de producţie vor afecta 

competitivitatea unei regiuni. Aceşti factori includ: cheltuielile cu salariile (W), cu mijloacele de muncă (PK), cu 

materiile prime (R), costurile inputurilor intermediare (C) şi nivelul tehnologic (T). Funcţia care descrie oferta de 

export exprimă aceste influenţe astfel: 

  X
S
=f(PX, W, PK, R, C, T)               (3.2) 

 

 

 



● Modelul cauzalităţii cumulative 

 Modelul cauzalităţii cumulative porneşte de la modelul creşterii regionale bazate pe potenţialul de export, propus iniţial de Kaldor şi 

dezvoltat ulterior de Dixon şi Thirlwall. 

Kaldor  a argumentat că dinamica outputului regional pe locuitor este dată de măsura în care regiunile sunt capabile să exploateze 

economiile de scară şi să colecteze beneficiile ce rezultă dintr-o specializare mai ridicată. Aceste beneficii variază în funcţie de tipul 

activităţii productive în care este specializată regiunea, O consecinţă a acestei diferenţieri sectoriale conduce la predicţia că regiunile 

specializate în activităţi ale industriei prelucrătoare vor înregistra o creştere economică mai rapidă decât cele specializate în activităţi 

ale sectorului primar (datorită creşterilor de productivitate mai mari pe care primele le înregistrează în raport cu celelalte). Mai mult, 

procesul este cumulativ pentru că regiunile aflate în prim-plan vor câştiga un avantaj în competitivitate. Acesta va întări specializarea 

regională, deoarece regiunile cu un avantaj în competitivitate îşi vor extinde sectorul de export (importând mai mult produse ale 

sectorului primar din alte regiuni). 

Dixon şi Thirlwall au aprofundat modelul propus iniţial de Kaldor prin luarea în considerare a modului în care procesul cauzelor 

cumulative afectează creşterea unei regiuni. Ei au studiat efectul de feed-back al creşterii regionale asupra competitivităţii sectorului de 

export. Se remarcă faptul că procesul are un caracter cumulativ (figura.3):  

 

 

 

Figura 3. Efectul de feed-back al creşterii regionale asupra competitivităţii sectorului de  export 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

In raport cu cele două viziuni asupra consecinţelor creşterii regionale pe termen 

lung, treptat s-a conturat tratarea complementară a acestora, în funcţie de nivelul 

general al dezvoltării, opţiunile de politică economică ale unei ţări şi problemele 

specifice diferitelor regiuni ale sistemului territorial (Nijkamp, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Ipoteza Williamson 

Modelul tipic de dezvoltare la scară naţională conduce la divergenţă interregională în etapele de început ale 

procesului, urmând ca, în etapele ulterioare, să se manifeste convergenţa în dezvoltarea regională. 

Această ipoteză se bazează în principal pe argumentele lui Myrdal şi Hirschman, evidenţiind faptul că legăturile 

interregionale, mobilitatea factorilor de producţie şi politicile guvernamentale au un caracter selectiv în favoarea 

polilor de creştere în etapele de început, nivelul în creştere al veniturilor în etapele ulterioare permiţând o inversare 

a acestei tendinţe. 

 
 

 
 
 
 

Figura 4. Ipoteza Williamson cu privire la relaţia dintre dezvoltarea la scară naţională şi disparităţile regionale 

Sursa: Hallet, M., “National and Regional Development in Central and Eastern Europe: Implications for EU Structural Assistance”, in 

Economic Papers, no. 120/1997, European Commission 



 

5. Cercetări exploratorii privind caracterul convergent sau divergent al 

creşterii regionale 

 

Barro si Sala-i-Martin (1991 - primul studiu care introduce conceptele de convergenţă sigma şi beta în legătură cu 

convergenţa reală),Sala-i-Martin (1996), Cheshire si Carbonaro (1996),  Fingleton si McCombie (1998), Cambridge 

Econometrics (1998),  EC (1999), Vanhove (1999), Cuadrado-Roura, Mancha-Navarro si Garrido-Yserte (2000),  

(Armstrong, 2002, 2000, 1997, 1995), EC (2005), EC (2010); Constantin et al. (2006), Iancu (2008), Goschin et al. 

(2008), Constantin et al. (2011), Antonescu (2012) ş.a. .  

 

Concluzii la nivelul UE: 

- In perioada dintre 1950 şi începutul anilor ’70 a avut loc o diminuare semnificativă a disparităţilor regionale. 

- Perioada de la mijlocul anilor ’70 până la mijlocul anilor ’80  este caracterizată prin divergenţă în plan regional.  

- Convergenţa regională începe să se manifeste din nou de la mijlocul anilor ’80. Pe ansamblu, dinamica 

convergenţei începând cu anii ’80 este mult mai redusă decât în anii ’50 şi ’60. 

- La începutul anilor ’90  creşterea disparităţilor este influenţată de integrarea landurilor din Estul Germaniei. 

- Extinderea UE  (10+2) – adâncirea puternică a disparităţilor, cu influenţă majoră asupra obiectivelor Politicii de 

Coeziune în perioada 2007-2013.  
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