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Introducere

Diferenţele survenite în cursul ultimilor ani în nivelul creşterii economice în ţările OCDE au
resuscitat dezbaterile cu privire la cauzele principale ale creşterii economice. Dezbaterile respective au
determinat OCDE să întreprindă un număr de studii aprofundate cu privire la această chestiune. Tema
principală poate fi exprimată sub forma unei întrebări simple: ce anume a stat la baza creşterii
economice a ţărilor OCDE în ultimii ani? Mergând mai departe, ce efecte au putut avea ultimele
evoluţii - nu în ultimul rând răspândirea tehnologiilor informaţiei şi a comunicaţiilor (ICT) - asupra
determinantelor creşterii economice generale? În ce fel şi în ce măsură contribuie politicile
guvernamentale şi alte aspecte ale mediului de afaceri la creşterea pe termen lung şi, ca urmare, ce
politici ar trebui promovate? Şi, în final, ce impact are restructurarea care are loc în cadrul industriilor,
precum şi între industrii, asupra performanţelor generale în ceea ce priveşte creşterea economică?

Creşterea diferenţelor dintre ratele creşterii economice …

Creşterea PIB pe cap de locuitor în ţările OCDE a suferit disparităţi din ce în ce mai mari de-a
lungul ultimului deceniu. Aceste disparităţi sunt determinate de ratele de creştere economică mai mari
decât media din unele din ţările recent industrializate (ca de exemplu Coreea şi Irlanda), dar şi de
ratele înalte ale creşterii economice din câteva ţări relativ bogate, precum Statele Unite, Canada,
Australia, Olanda şi Norvegia, precum şi de ratele scăzute ale creşterii din mai toată Europa
Continentală şi din Japonia. Reflectând aceste tendinţe de creştere economică, în cursul anilor 1990
Statele Unite au început să se detaşeze de majoritatea celorlalte ţări în ceea ce priveşte nivelul PIB-
ului pe cap de locuitor, chiar în condiţiile unei continue - dar uşoare - convergenţe a nivelurilor de
productivitate globală a muncii.

... a reflectat parţial randamentul pieţei muncii ...

Determinantele creşterii la nivelul macroeconomiei

Disparităţile de la ţară la ţară sunt legate, cel puţin parţial, de diferenţele dintre modalităţile de
utilizare a forţei de muncă şi perfecţionarea profesională a forţei de muncă. În mod particular,
majoritatea ţărilor care au cunoscut o accelerare a creşterii PIB pe cap de locuitor au înregistrat şi o
creştere a gradului de utilizare a forţei de muncă, în timp ce majoritatea celor în care piaţa muncii a
suferit o stagnare, sau chiar un declin, s-au confruntat cu deteriorarea performanţei lor în ceea ce
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priveşte creşterea economică. Acest aspect se datorează faptului că, în aceste ţări, rata de creştere a
productivităţii muncii nu a putut compensa contribuţia negativă pe care au avut-o performanţele slabe
în domeniul utilizării forţei de muncă la reducerea creşterii economice. În plus, în majoritatea ţărilor,
perfecţionarea forţei de muncă a îndeplinit un rol semnificativ în creşterea productivităţii muncii, dar
în ţările cu performanţe slabe în domeniu, acest lucru s-a datorat parţial faptului că persoanele sub-
calificate nu au fost angajate în muncă.

… şi parţial progresul tehnologic

În spatele acestor disparităţi între nivelurile creşterii economice mai stau şi anumiţi factori noi.
Productivitatea multifactorială (MFP), luată ca alternativă a schimbării tehnologice, a cunoscut o
accelerare într-un număr de ţări OCDE, în special în Statele Unite şi Canada, dar şi în unele economii
mici (de ex., Australia, Irlanda). Contribuţia ICT la creşterea cumulată a MFP a fost iniţial „separată”
(adică nu a fost inclusă în ameliorarea calităţii pieţei de capital), ea rezultând în urma progresului
tehnologic rapid din cadrul industriei producătoare de ICT. De la mijlocul şi până la finele anilor
1990, o contribuţie crescândă la creşterea productivităţii (inclusă în valoarea cumulată) pare să fi
rezultat dintr-o mai mare utilizare de echipamente ICT de înaltă productivitate în alte industrii. Nu
este, aşadar, surprinzător faptul că accelerarea creşterii MFP a survenit întrucâtva mai târziu în ţările
OCDE care nu dispun de o industrie producătoare de ICT semnificativă.

În concluzie, disparităţile din ce în ce mai mari în tendinţele de creştere economică de-a lungul
ultimului deceniu par să rezulte dintr-o combinaţie de factori "tradiţionali" - legaţi mai ales de
eficienţa mecanismelor pieţei forţelor de muncă - şi elemente ale "noii economii" ce reflectă
dimensiunea industriilor producătoare de ICT, dar şi ritmul adoptării acestei tehnologii de către
celelalte industrii. Aceste fapte ne fac să ne întrebăm în ce măsură cadrul politic şi instituţional, prin
contribuţia lor la modelarea condiţiilor de afaceri pentru firmele existente şi pentru noile activităţi
antreprenoriale, pot justifica diferenţele în capacitatea ţărilor de a aduce inovaţii în industriile în plină
dezvoltare şi de a adopta tehnologiile de vârf.

Politicile macroeconomice pozitive au jucat şi ele un rol
O analiză empirică a acestui subiect sugerează că politicile macroeconomice orientate către

stabilitate au un impact substanţial asupra randamentului economic. Reducerile de variabilitate a
inflaţiei tind să aibă un impact pozitiv direct asupra creşterii economice, iar efectul principal al
nivelului inflaţiei este resimţit prin intermediul investiţiilor. În mod similar, nivelurile mari ale
fiscalităţii şi cheltuielilor bugetare par să afecteze creşterea economică atât direct cât şi indirect prin
intermediul investiţiilor. Nu trebuie să ne surprindă că o fiscalitate ridicată tinde să reducă creşterea
randamentului economic, având ca efect combinat o creştere de un procent a nivelului total al
fiscalităţii, care duce la un declin al nivelului randamentului economic de circa 0,6 - 0,7 procente. În
plus, studiul constată, de asemenea, că cheltuielile alocate pentru cercetare şi dezvoltare (R&D) pot
avea un efect substanţial atât asupra nivelului cât şi a ratei de creştere a randamentului total, precum şi
că educaţia şi instruirea au un rol cheie în explicarea diferenţelor de performanţă la nivelul creşterii
economice. În final, s-a observat că un grad înalt de expunere la activităţile de comerţ exterior are un
impact pozitiv semnificativ asupra creşterii randamentului economic.
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Analiza la nivel de industrie

Reglementările stricte tind să împiedice creşterea …

După examinarea performanţelor creşterii economice relative la nivel de ansamblu, studiul trece la
explorarea rolului jucat de dezvoltările din cadrul industriilor individuale şi realocarea resurselor între
industrii şi firme. Analiza la nivel de industrie este de natură să clarifice probleme pe care analiza
anterioară la nivel de macroeconomie este posibil să nu le fi depistat, cum sunt efectele politicilor
specifice - inclusiv ale reglementărilor de pe piaţa produselor şi ale restricţiilor comerciale - asupra
performanţei industriei. De asemenea, diferenţele dintre tendinţele de creştere la nivelul industriei pot
indica variaţii ale măsurii în care ţările beneficiază de schimbări economice mai ample sau de
potenţialul oferit de noile tehnologii.

Rezultatele empirice demonstrează efectul negativ direct pe care reglementările de pe piaţa
produselor îl au asupra productivităţii. Mai mult, dacă se ia în considerare şi interacţiunea dintre
reglementări şi decalajul tehnologic, rezultatele duc către un efect indirect şi mai pronunţat, prin
adoptarea mai lentă a tehnologiilor existente. Reglementările stricte par să aibă un efect deosebit de
negativ asupra productivităţii mai ales dacă o ţară se situează mai departe de avangarda tehnologiei,
probabil datorită faptului că aceste reglementări reduc aria răspândirii cunoştinţelor. Rezultatele
empirice mai oferă şi o privire asupra efectelor pe care reformele politice le pot avea asupra nivelului
de productivitate multifactorială pe termen lung. În mod deosebit, reducerea rigorii reglementărilor pe
piaţa de produse poate duce, din această perspectivă, la reducerea substanţială a decalajului de
productivitate în ţări ca Grecia, Portugalia şi Spania pe termen mai lung.

… dar impactul legislaţiei muncii este mai puţin clar

În ceea ce priveşte reglementările pe piaţa forţei de muncă, rezultatele sugerează că diferitele
regimuri de relaţii industriale nu contează în sine, ele putând, totuşi, să afecteze în mod advers
productivitatea prin interacţiunea lor cu dispoziţiile legale pentru protejarea forţei de muncă (EPL).
Există, într-adevăr, dovezi conform cărora impactul negativ al EPL asupra productivităţii este valabil
numai în ţările cu un grad intermediar de centralizare/coordonare, şi anume, în care negocierea
sectorială a salariilor este predominantă, în lipsa, însă, a unei coordonări la nivel naţional. În mod
contrastiv, se constată că EPL nu influenţează productivitatea nici în ţările cu un înalt grad de
centralizare/coordonare şi nici în ţările cu economie descentralizată.

Impactul dinamicii pieţelor

„Distrugerea creativă” măreşte productivitatea

Ultimul capitol parcurge încă un pas în analiza microdeterminantelor creşterii economice,
concentrându-se pe contribuţia realocării resurselor în cadrul industriilor strict definite, rezultate din
expansiunea firmelor mai productive, intrarea pe piaţă a firmelor noi şi ieşirea celor depăşite. O
constatare esenţială a acestei analize la nivel de firme se referă la faptul că o proporţie mare a creşterii
productivităţii muncii cumulate este determinată de ceea ce se întâmplă în fiecare firmă în parte, în
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timp ce mărirea cotei de piaţă a firmelor cu productivitate înaltă faţă de cele cu productivitate scăzută
pare să joace doar un rol modest în acest sens. Analiza constată, de asemenea, existenţa unui grad
semnificativ şi, în bună parte, similar al unui 'amestec de firme' între ţările OCDE. Mai concret, gradul
înalt al corelării dintre ratele de intrare şi ieşire de pe piaţă între industrii sugerează existenţa unui
proces de "distrugere creativă" în cadrul căruia un mare număr de firme noi înlocuieşte un mare număr
de firme ineficiente. Acest lucru nu înseamnă însă că probabilitatea ca nou intraţii pe piaţă să sufere un
eşec nu este mare, mai ales în cazul firmelor mici, situaţie ce sugerează că "distrugerea creativă"
implică şi un grad înalt de experimentare pe piaţă. Firmele care supravieţuiesc au, totuşi, tendinţa de a
creşte rapid spre dimensiunea medie (eficientă).

Reglementările mai puţin rigide încurajează activitatea antreprenorială …

Atât firmele europene cât şi cele din SUA au în comun aceste trăsături generale, însă într-o
măsură întrucâtva diferită. Firmele nou înfiinţate în SUA par să fie mai mici şi mai puţin productive
decât omoloagele lor din Uniunea Europeană, dar cresc mai rapid când au succes. Rezultatele
econometrice prezentate în capitolul de faţă oferă o explicaţie pentru aceste diferenţe. Ele sprijină,
într-adevăr, punctul de vedere conform căruia reglementarea strictă a activităţii antreprenoriale,
precum şi costurile mari ale ajustării forţei de muncă, afectează în mod negativ intrarea pe piaţă a
firmelor noi (în special a celor mici). Astfel, în Statele Unite, costurile administrative reduse de
înfiinţare a firmelor noi şi reglementările nu foarte stricte pentru reglarea pieţei forţei de muncă sunt
pasibile să-i stimuleze pe potenţialii întreprinzători să-şi înceapă activitatea la scară mică, să testeze
piaţa şi, în cazul în care planul lor de afaceri are succes, să se extindă rapid pentru a atinge nivelul
minim de eficienţă. În contrast, costurile mai ridicate ale intrării pe piaţă şi ale reglării pieţei forţei de
muncă din Europa pot stimula o selecţie a planurilor de afaceri înainte de intrarea acestora pe piaţă, cu
un grad redus de testare a pieţei. În plus, sistemul financiar mai orientat către piaţă poate conduce la o
mai mică aversiune faţă de riscuri în ceea ce priveşte finanţarea proiectelor în Statele Unite, cu
posibilităţi mai mari de finanţare pentru întreprinzătorii cu proiecte mici sau novatoare, deseori
caracterizaţi ca având probleme cu lichidităţile şi lipsa de garanţii.

… ce poate facilita adoptarea noilor tehnologii

În datele existente nu există nici o dovadă din care să reiasă că un model îl domină pe celălalt în
ceea ce priveşte performanţa pe ansamblu. Cu toate acestea, într-o perioadă (ca cea prezentă) de
răspândire rapidă a unei noi tehnologii (ICT), un mai mare grad de experimentare poate determina
apariţia mai rapidă de noi idei şi forme de producţie, ceea ce poate duce la un proces mai accelerat de
inovaţii şi de adoptare a tehnologiei. Acest fapt pare să fie confirmat de contribuţia solidă pe care noile
firme din cadrul industriilor din domeniul ICT o au la creşterea productivităţii pe ansamblu. În acest
context, relaxarea reglementărilor poate stimula intrarea firmelor pe piaţă şi, prin intermediul acestui
canal, poate duce ulterior la o mai mare creştere a productivităţii.
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