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DEZVOLTAREA CA SCHIMBARE STRUCTURALĂ 

Emil Dinga 

Abstract 

În limbajul economic există multe suprapuneri semantice între conceptele care descriu schimbarea 
economică. Unele dintre cele mai frecvente sunt cele dintre creștere economică și dezvoltare 
economică. Dar nu este importantă doar diferența semantică, ci și rolul diferit pe care creșterea 
economică, respectiv dezvoltarea economică îl joacă (sau îl are de jucat) în procesul economic. În 
acest capitol se realizează o examinare amănunțită a conceptului de dezvoltare economică care 
este, în opinia mea, conceptul central în fenomenologia economică obiectivă. În acest scop, 
conceptul de dezvoltare economică este analizat atât din perspectivă teoretică, cât și din cea 
metodologică, inclusiv privind modul de măsurare a nivelului de dezvoltare economică, pe baza 
căreia se propune și o tipologie a statelor după nivelul dezvoltării economice. Metodologia utilizată 
este de natură logică și epistemologică.  

Cuvinte-cheie: dezvoltare economică, variație structurală, nivel de dezvoltare economică, inerție 
economică 

Clasificare JEL: O10, O40, P00 

1. Introducere  

În Capitolul 1 a fost prezentată o tipologie generală a oricărei schimbări, printre care și schimbarea 
numită dezvoltare. Amintim, în acest context, că dezvoltarea este o schimbare de ordinul 1, de 
natură calitativă, adică o evoluție (care înseamnă alterarea calitativă a identității) generată de 
creștere (figura 1 reia reprezentarea schemei generale a schimbării, din capitolul 1).  

 

Figura 1. Schema abstractă a categoriilor de schimbare posibile 

Sursa: autorul (Capitolul 1, figura 1). 

Cum creșterea a fost definită ca o simplă acumulare cantitativă, exprimată prin variația valorii 
numerice a parametrului care măsoară variația volumului activității economice (parametru notat cu 
𝜑 și care poate fi reprezentat, de regulă, de PIB), rezultă că dezvoltarea poate fi definită ca acea 
modificare calitativă generată (cauzată) de acumularea cantitativă. Cum se știe, un asemenea 
fenomen este unul de mare valoare gnoseologică în filozofie în general (nu doar în metafizică) și 
chiar în unele științe naturale și discipline sociale (cum ar fi sociologia1).  

Cum se explică, însă, faptul că o acumulare cantitativă, într-un anumit fenomen, are ca efect o 
modificare calitativă (un salt calitativ, cum se mai spune). Pentru aceasta este nevoie să clarificăm 
conceptul de calitate a unui sistem, în general. Vom spune următoarele în acest context: 

                                                             
1 Teoria economică nu a reușit, încă, să integreze, la un nivel satisfăcător, acest rezultat al reflecției filosofice. 
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 prin calitate a unui sistem înțelegem „personalitatea” distinctă a acelui sistem, care îl 
diferențiază (individualizează) în mulțimea sistemelor (inclusiv a sistemelor de același tip, 
sau din aceeași familie); 

 această individualizare trebuie să fie relativ permanentă, adică trebuie să exprime 
identitatea sistemului în cauză cu sine însuși o perioadă semnificativă pentru observator; 

 individualitatea (identitatea cu sine însuși) trebuie să fie replicabilă, adică să se mențină 
între limite recognoscibile din partea observatorului, chiar în condițiile în care 
fenomenologia sistemului în cauză implică replicarea acelui sistem. 

Se pune întrebarea: ce anume din „anatomia și fiziologia” unui sistem generic are potențialul de a 
verifica cele trei condiționalități de mai sus? Desigur, există un răspuns: acest ceva este structura 
sistemului în cauză. Ceea ce conferă identitate și stabilitate unui sistem este structura sa. În cele ce  
urmează vom încerca să dăm o descriere cât mai precisă conceptului de structură, concept care, așa 
cum vom vedea, constituie elementul fundamental sine qua non în înțelegerea și definirea 
conceptului de dezvoltare și, de aici, a conceptului de dezvoltare economică. 

Mai întâi trebuie spus că cunoașterea nu este posibilă decât prin intermediul sistemelor. Cu alte 
cuvinte, pentru a cunoaște, obiectul cunoașterii trebuie să ne apară ca sistem. Prin sistem înțelegem 
un decupaj din realitate (de regulă, din realitatea actuală, dar el poate fi constituit și din realitatea 
potențială anticipată sau imaginată) asupra căruia se concentrează2 acțiunea cognitivă (sau/și cea 
praxiologică) a subiectului. Decupajul din realitate se poate produce prin identificarea sau 
introducerea, după caz, a unor membrane3 care să separe sistemul de mediul său. Pentru ca un 
sistem să existe, el trebuie să îndeplinească trei predicate de suficiență: 

 o mulțime de elemente componente4, discernabile5 între ele: 𝐸  

 o membrană care separă, în mod casant, elementele componente de mediu: 𝑀 

 o mulțime de conexiuni6 între elementele componente (intra-membranatice): 𝐶𝐼7 

Pe baza celor de mai sus, putem defini acum conceptul de structură. Sub aspect logic, structura unui 
sistem este conjuncția a două dintre predicatele de suficiență ale unui sistem: 𝑆 = (𝐸)⋀(𝐶𝐼), unde 
cu 𝑆 s-a notat structura. Deci o definiție a structurii ar putea fi următoarea: totalitatea elementelor 
componente ale unui sistem și a conexiunilor dintre ele.  

Pe baza acestei definiții, trebuie să constatăm că, din punct de vedere logic, odată ce un sistem ia 
naștere (fie în mod real, fie în mod cognitiv, ficțional), el generează un predicat de necesitate nou8. 
Acest predicat de necesitate nou se referă la conexiunile sistemului (prin intermediul, desigur, al 

                                                             
2 Termenul de concentrare are, aici, semnificația de intenționalitate, așa cum acest concept este utilizat de Husserl.  
3 În opinia noastră există doar trei tipuri de asemenea membrane care pot decupa sisteme în scopul cunoașterii (sau al 
acțiunii, după caz): a) membrane fizice (de exemplu, caroseria unui automobil); b) membrane instituționale (de exemplu, 
granița de stat); c) membrane logice (de exemplu, definirea referentului unui concept). Desigur, în cazuri concrete, mai 
multe tipuri de membrane se pot suprapune (coincide).  
4 Desigur, în funcție de nivelul de analiză, precum și al interesului de cunoaștere, orice element component poate fi, la 
rândul său, un sistem compus din alte elemente componente. Totuși, pentru un interes de cunoaștere dat, se poate găsi 
întotdeauna un nivel analitic la care aceste elemente componente să fie considerate ca fiind simple (necompuse). 
5 Totuși, trebuie să existe cel puțin un criteriu (parametru) în funcție de care acele elemente să fie indiscernabile între 
ele, altfel nu am avea nici un motiv logic să le considerăm a forma o mulțime (în sensul teoriei matematice a mulțimilor). 
6 Inclusiv auto-conexiuni (bucle). 
7 𝐶𝐼 generează ceea ce numim funcționalitatea sistemului (vezi teoria ciberneticii). 
8 Îl numim predicat de necesitate nou deoarece orice predicat de suficiență este și predicat de necesitate, pe când nu 
orice predicat de necesitate este și predicat de suficiență. Așadar, un predicat de necesitate nou are două trăsături: a) 
nu este predicat de suficiență; b) este generat logic de predicatele de suficiență. 
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elementelor sale componente) cu mediul acelui sistem. Vom numi acest predicat drept mulțimea 

conexiunilor între componentele sistemului și mediul acestuia: 𝐶𝑀9. Sub aspect logic, predicatul de 
necesitate nou este generat astfel: [(𝐸)⋀(𝐶𝐼)] → (𝐶𝑀).  

O imagine abstractă a conceptului de sistem este vizualizată în figura 2. 

Așadar, structura sistemului10 generează, în mod necesar, conexiunile externe ale sistemului. În mod 
uzual, conexiunile externe sunt numite funcții ale sistemului, deoarece ele sunt observabile din 
perspectiva subiectului cognitiv ca exercitând anumite conexiuni de interes pentru acel subiect. Se 
poate spune, deci, că structura generează funcția11. 

 

Figura 2. Schema abstractă a unui sistem 

Sursa: autorul 

2. Conceptul de dezvoltare  

Am ajuns, așadar, la concluzia că identitatea calitativă a sistemului este reprezentată (și, de fapt, 
asigurată, menținută) de structura acestuia. Cu alte cuvinte, cu cât structura este mai stabilă, mai 
puțin vulnerabilă la destabilizări, deci la schimbare, cu atât calitatea sistemului are o probabilitate 
mai mare să se mențină nealterată. Cum, pe de altă parte, dezvoltarea înseamnă tocmai modificarea 
calitativă a sistemului sub impactul creșterii, rezultă că dezvoltarea implică variația structurii. Orice 
variație a structurii unui sistem, sub impactul creșterii, reprezintă un fenomen sau proces de 
dezvoltare.  

Dar cum se produce acest salt calitativ, care înseamnă modificarea structurii, sub imperiul creșterii? 
Vom expune câteva considerații preliminare în această privință. 

 creșterea înseamnă, așa cum am văzut, o variația dimensională a sistemului, mai exact a 
valorii numerice a parametrului selectat pentru măsurarea creșterii. Această variație 
dimensională este efectul atât al conexiunilor interne ale sistemului (funcționalitatea sa), 
cât și al conexiunilor sale externe (comportamentul său). Totuși, variația dimensională a 
sistemului nu are nici un impact asupra structurii sistemului, dimpotrivă, cu cât această 

                                                             
9 𝐶𝑀 generează ceea ce numim comportamentul sistemului (vezi teoria ciberneticii). 
10 Să observăm că membrana unui sistem nu face parte din structura sa, deși, evident formarea membranei este 
prioritară logic și cronologic față de apariția structurii. Membrana ar trebui considerată o condiție constitutivă de tip 
constructiv, în timp ce structura ar trebui considerată o condiție constitutivă de tip identificativ. 
11 Să ne amintim faptul că această conexiune logică reprezintă esența darwinismului. Cum vom arăta în încheierea 
capitolului, ea reprezintă și esența teoriei economice instituționaliste sau evoluționiste. 
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structură este mai stabilă, cu atât creșterea este netulburată și, în fapt, cu atât această 
creștere este, chiar, mai predictibilă, fiind o funcție necesară a structurii; 

 pentru ca creșterea să genereze o modificare a structurii trebuie ca o anumită variație a 
parametrului dimensional al creșterii să depășească un anumit prag, numit prag de 
basculare structurală. Desigur, valoarea numerică a pragului de basculare depinde de 
natura sistemului în cauză, de mărimea sa, precum și de o serie de caracteristici ale 
funcționalității și comportamentului său, dar, în principiu, din punct de vedere teoretic, 
se poate postula un asemenea prag de basculare; 

 de fapt, în acest punct trebuie să facem apel la conceptul de inerție a sistemului. În 
legătură cu conceptul de inerție, care trimite și la conceptul de prag de basculare evocat 
anterior, preluăm dintr-o cercetare proprie anterioară12 câteva idei, pe care le adaptăm 
subiectului de față: 

o evoluția unui sistem parcurge perioade de stabilitate structurală (pe care le 
subsumăm conceptului de inerție), urmate de momente13 de schimbare structurală 
(pe care le subsumăm conceptului de declanșare a dezvoltării); 

o ciclul inerțial al unui sistem (în particular, al unui sistem economic) este perioada 
înfășurătoare care cuprinde inerția și bascularea structurală; 

o bascularea structurală se produce la atingerea unui anumit prag de acumulare a 
creșterii și se manifestă prin variația structurii (în acest moment al discuției nu 
contează mărimea, sensul, sau viteza cu care variază structura); 

o în general, așadar, pragurile constituie elemente componente ale ciclului inerţial. În 
acest context, particularizând analiza la domeniul economic, prin prag economic 
înțelegem o anumită valoare (mărime), măsurată într-un mod specific, a variabilei 
independente a procesului economic (acel parametru notat, în capitolul 1, cu 𝜑), la 
care se produce străpungerea inerţială a acelui proces. Acesta va fi numit prag 
principal14.  

o în procesul de acumulare a creșterii există o tensiune inerţială (tensiune de 
schimbare). Aceasta se referă la faptul că „aglomerarea" cinematică a variației creșterii 
determină, în cele din urmă, și anume atunci când se atinge pragul de basculare, o 
„acomodare” a structurii la noua stare dimensională; această acomodare se manifestă 
prin variația structurii sistemului în cauză15 și are semnificația, așa cum s-a arătat 
anterior, a conceptului de dezvoltare; 

o de fapt, se poate imagina o tipologie a pragurilor economice care pot fi asociate pragului 
de basculare considerat prag generic, abstract: 

                                                             
12 Este vorba despre lucrarea autorului, „Fenomenul inerțial în procesul economic”, apărută la Editura Economică în anul 
1997. Vezi, în acest context,  îndeosebi pag. 122-129 din lucrarea menționată. 
13 Momentul poate fi, de fapt, tot o anumită perioadă dar, cum această perioadă este considerabil mai scurtă decât 
perioada de inerție (iar uneori poate fi, chiar, un moment), o vom menționa, generic, ca fiind un moment și nu o 
perioadă.  
14 Există și praguri secundare, care sunt în număr de două, şi anume: a) pragul la care sistemul economic (mai exact, 
ansamblul de interacţiune sistem-mediu) capătă atributul de inerţial – vom numi acest prag prag de sensibilizare; b) pragul 
începând de la care cele două sisteme aflate în interacţiune încetează să mai comunice. Vom numi acest prag prag de 
opacizare. 
15 De menționat că variația structurii nu are relevanță valorică (axiologică), deci nu se poate spune ceva de genul 
„structura s-a înrăutățit” sau „structura s-a îmbunătățit”. Situația este analogă celei în care se află un sistem evolutiv în 
lumea biologică. Acesta este unul dintre motivele pentru care fenomenul economic este tratabil din perspectivă 
instituționalistă/evoluționistă. 
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 după sfera de referinţă există: a) praguri microeconomice, care acţionează la 
nivel individual (persoană fizică, menaj, firmă); b) praguri macroeconomice, 
care acţionează pe ansamblul economiei naţionale; c) praguri 
mondoeconomice, care acţionează la nivelul economiei mondiale 

 după efectul consecutiv atingerii pragului, deosebim: a) praguri de 
stabilizare; b) praguri de destabilizare 

 după modul de funcționare avem : a) praguri singulare şi b) praguri binare 

 după dependența cauzală avem:   a) praguri independente şi b) praguri legate 

 după legătura cu ciclul economic există: a) prag-plafon, pentru destabilizarea 
produsă în punctul de contracţie; b) prag-podea, pentru destabilizarea 
produsă în punctul de relansare.  

Așadar, prin acumularea creșterii se produce o acumulare a tensiunii de schimbare. Acumularea 
respectivă produce, în momentul depășirii pragului de basculare, variația structurii sistemului care, 
astfel, își pierde identitatea. Prin urmare, creșterea, respectiv acumularea creșterii prezervă 
identitatea sistemului, în timp ce dezvoltarea nu mai face asta. Un sistem care suportă un  „impact 
de dezvoltare” nu mai este același sistem cu cel care era înainte de suportarea acestui impact, el 
suferă o alterare identității. Să evidențiem câteva dintre caracteristicile definitorii ale conceptului 
de dezvoltare, astfel cum s-au desprins ele din cele prezentate mai sus, particularizându-le, desigur, 
la domeniul economic, adică vorbind despre dezvoltarea economică: 

 dezvoltarea economică poate fi definită ca acea creștere economică cu efecte structurale;  

 dezvoltarea economică nu este pur cantitativă, ci implică „transferul” variației cantitative 
a procesului economic în structurile economice16; 

 dezvoltarea economică este, în principiu, ireversibilă; explicația acestei ireversibilități 
constă în faptul că, din perspectiva teoriei sistemelor, structura este parametrul care 
asigură identitatea (invarianța) unui sistem; or, dezvoltarea economică este „turnată” în 
structura economică. Structura manifestă acea inerție (care poate fi numită inerție 
structurală sau stabilitate structurală) până în punctul în care se atinge pragul de 
basculare structurală dar, odată noua structură „instalată”, capacitatea de inerție a 
sistemului în cauză se manifestă în mod similar ca în ciclul inerțial anterior. Această auto-
alimentare cu proprietăți inerțiale a oricărei structuri noi face ca afirmația că dezvoltarea 
este un proces ireversibil (spre deosebire de creștere, care este un fenomen reversibil) să 
aibă acoperire logică. De aceea în problema dezvoltării avem cicluri inerțiale, dar acestea, 
spre deosebire de ciclurile economice cantitative (discutate la capitolul 1, care tratează 
despre creșterea economică) sunt ireversibile17; 

 „transferul” creșterii economice în dezvoltare economică (prin modificarea structurii 
sistemului economic18) generează, peste un anumit prag al acestui transfer, o nouă 

                                                             
16 Structura pe ramuri și subramuri, structura comerțului exterior (import-export, bunuri tradable – bunuri non-
tradable), structura pe sectoare economice (primar, secundar, terțiar, cuaternar), structura consumului energetic, 
structura ocupării etc. 
17 De precizat că nici ciclurile economice standard, asociate cu creșterea economică, nu sunt perfect („curat”) reversibile 
(adică există unele diferențe, dar tot cantitative, în această reversibilitate) dar, prin contrast cu ciclul inerțial, ciclul 
economic este „reversibil”. 
18 Se pare că nu există o simetrie perfectă (în oglindă) a efectului descreșterii economice asupra structurii economice, 
dar această presupusă rigiditate nu este, după cunoștințele noastre, elucidată din punct de vedere teoretic, iar analizele 
empirice oarbe (fără o ipoteză teoretică) sunt, desigur, exerciții sterile menite doar să ajute pe autorii lor să acceadă în 
funcții academice. 
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paradigmă a creșterii economice ulterioare, generându-se un cerc virtuos al relației 
creștere economică – dezvoltare economică. 

Din modul în care a fost descris procesul de dezvoltare, rezultă că el poate fi descris grafic într-un 
mod asemănător unui ciclu – ciclul inerțial – prin analogie cu reprezentarea grafică a ciclului 
economic standard, care se referă la creștere (vezi capitolul 1). Figura  3 prezintă ciclul inerțial 
privind conceptul de dezvoltare. 

creștere
economică

dezvoltare
economică

structura 1

structura 2

structura 3

basculare
structurală

1

basculare
structurală

2

...

fază de
dezvoltare 1

fază de
dezvoltare 2

acumulare cantitativă 2 acumulare cantitativă ...

 

Figura 3. Ciclul inerțial și conceptul de dezvoltare 

Sursa: autorul 

Câteva comentarii pot fi utile privind funcționarea ciclului inerțial al dezvoltării, așa cum rezultă din 
figura 3: 

 un ciclu inerțial al dezvoltării este format din perioada de acumulare cantitativă a creșterii 
și momentul basculării structurale; 

 pe măsură ce un sistem se dezvoltă, acumularea cantitativă necesară pentru declanșarea 
următoarei basculări structurale este mai mare. Explicația este următoarea: 

o pentru o funcție dată a sistemului (sau pentru un set limitat de funcții date) există un 
număr mic de configurații structurale admisibile pentru acel sistem; dacă, într-un 
prim ciclu inerțial, unele dintre aceste re-configurări structurale au fost utilizate (deci 
„consumate”), rămân mai puține re-configurări structurale disponibile în portofoliul 
sistemului. În plus, fiecare nouă re-structurare întărește stabilitatea structurală a 
sistemului, deci pentru fiecare dintre următoarele cicluri inerțiale va fi nevoie de 
acumulări cantitative ale creșterii superioare față de cele anterioare pentru a putea 
declanșa noi basculări structurale. Opinăm că această creșterea a acumulării 
cantitative necesare pentru noi basculări structurale ar putea avea drept 
reprezentare grafică o curbă logistică inversată față de axa variabilei independente 
(figura 4 indică o asemenea configurație) 
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Figura 4. Ciclurile inerțiale ale dezvoltării sunt din ce în ce mai lungi 

Sursa: autorul 

Din figura 4 rezultă că schimbările structurale, adică apariția unor noi stadii de dezvoltare a 
sistemelor (de exemplu, în cazul sistemelor economice) necesită perioade din ce în mai lungi de 
acumulare cantitativă a creșterii (așa cum am argumentat mai sus). Pe de altă parte, este un lucru 
constatat empiric că apariția unor noi faze de dezvoltare economică (adică producerea de noi 
basculări structurale) este din ce în ce mai rapidă. Pentru eliminarea acestei aparente contradicții 
între preceptele teoretice și observațiile empirice introducem două amendamente fundamentale: 

(a) echivalența acumulărilor de creștere economică: creșterea perioadelor de timp 
necesare pentru următoarea basculare structurală a sistemului este considerată pentru 
aceeași „calitate” a creșterii economice, adică pentru aceeași calitate a factorilor de 
producție. În acest caz, de exemplu, creșterea economică ar fi, la rândul ei, limitată 
asimptotic din cauza epuizării cantitative a atât a forței de muncă, cât și a bunurilor de 
capital utilizabile. În realitate, însă, creșterea economică, deși rămâne pur dimensională 
din perspectiva efectului, suferă îmbunătățiri calitative din perspectiva cauzei (vezi 
considerațiile în acest subiect din capitolul 1). Așadar, forța de muncă (prin intermediul 
creșterii calificării profesionale), bunurile de capital (prin intermediul inovației 
tehnologice) și managementul microeconomic capătă valențe calitative superioare, 
ceea ce  mărește contribuția input-ului calitativ. Rezultă că creșterea economică egală 
se produce în intervale de timp din ce în ce mai mici, iar acumularea de creștere  
necesară atingerii pragului de basculare structurală se produce, și ea, în intervale din ce 
în ce mai mici în timp. Deși perioadele necesare producerii basculării structurale se 
scurtează, de fapt, acumularea de creștere economică este aceeași în perioada mai 
scurtă. Explicația rezidă în introducerea conceptului de acumulare echivalentă de 
creștere economică. Să facem următoarele notații: 𝜆𝑡  – cantitatea de muncă din 
anul/momentul 𝑡, 𝑘𝑡 – cantitatea de bunuri de capital din anul 𝑡, 𝜔𝑡  – productivitatea 
medie a factorului muncă în anul 𝑡, 𝜂𝑡  – productivitatea medie a capitalului în anul 𝑡, 𝛼 
– ponderea cu care factorul muncă participă la obținerea creșterii economice, 𝛽 – 
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ponderea cu care factorul capital participă la obținerea creșterii economice19, 𝑟𝑡
𝜆  – rata 

de variație a cantității din factorul muncă în anul 𝑡, 𝑟𝑡
𝑘  – rata de variație a cantității din 

factorul capital în anul 𝑡, 𝑟𝑡
𝜔  – rata de variație a productivității medii a factorului muncă 

în anul 𝑡, 𝑟𝑡
𝜂

 – rata de variație a productivității medii a factorului capital în anul 𝑡. Atunci 

putem scrie, pentru două perioade semnificate de (𝑡 − 1) și 𝑡 următoarele relații. 

𝜑𝑡−1 = 𝛼 ∙ 𝜆𝑡−1 ∙ 𝜔𝑡−1 + (1 − 𝛼) ∙ 𝑘𝑡−1 ∙ 𝜂𝑡−1    

în mod analog avem, 

𝜑𝑡 = 𝛼 ∙ 𝜆𝑡 ∙ 𝜔𝑡 + (1 − 𝛼) ∙ 𝑘𝑡 ∙ 𝜂𝑡     

dar, 

𝜑𝑡 = 𝛼 ∙ 𝜆𝑡−1 ∙ (1 + 𝑟𝑡
𝜆) ∙ 𝜔𝑡−1 ∙ (1 + 𝑟𝑡

𝜔) + (1 − 𝛼) ∙ 𝑘𝑡−1 ∙ (1 + 𝑟𝑡
𝑘) ∙ 𝜂𝑡−1 ∙ (1 + 𝑟𝑡

𝜂) 

Punând condiția echivalenței (egalității) dintre cantitățile de creștere economică în cele două 
perioade, rezultă: 

𝜑𝑡 = 𝜑𝑡−1 

adică,  

𝛼 ∙ 𝜆𝑡−1 ∙ 𝜔𝑡−1 ∙ [(1 + 𝑟𝑡
𝜆) ∙ (1 + 𝑟𝑡

𝜔) − 1] + (1 − 𝛼) ∙ 𝑘𝑡−1 ∙ 𝜂𝑡−1 ∙ [(1 + 𝑟𝑡
𝑘) ∙ (1 + 𝑟𝑡

𝜂) − 1] = 0 

Vom considera cazul simplificat, dar care exprimă mai bine variația input-ului calitativ în fenomenul 
creșterii economice, în care volumul factorilor de producție nu se modifică20. Punând condițiile  

𝑟𝑡
𝜆 = 0,  𝑟𝑡

𝑘 = 0, avem: 

𝛼 ∙ 𝜆𝑡 ∙ 𝜔𝑡−1 ∙ [(1 + 𝑟𝑡
𝜔) − 1] + (1 − 𝛼) ∙ 𝑘𝑡 ∙ 𝜂𝑡−1 ∙ [(1 + 𝑟𝑡

𝜂) − 1] = 0 

𝛼 ∙ 𝜆𝑡 ∙ 𝜔𝑡−1 ∙ (1 + 𝑟𝑡
𝜔) − 𝛼 ∙ 𝜆𝑡 ∙ 𝜔𝑡−1 + 𝑘𝑡 ∙ 𝜂𝑡−1 ∙ (1 + 𝑟𝑡

𝜂) − 𝑘𝑡 ∙ 𝜂𝑡−1 − 𝛼 ∙ 𝑘𝑡 ∙ 𝜂𝑡−1 ∙ (1 + 𝑟𝑡
𝜂)

+ 𝛼 ∙ 𝑘𝑡 ∙ 𝜂𝑡−1 = 0 

𝛼 ∙ 𝜆𝑡 ∙ 𝜔𝑡−1 ∙ 𝑟𝑡
𝜔 + 𝑘𝑡 ∙ 𝜂𝑡−1 ∙ 𝑟𝑡

𝜂
− 𝛼 ∙ 𝑘𝑡 ∙ 𝜂𝑡−1 ∙ 𝑟𝑡

𝜂
= 0 

𝛼 ∙ 𝜆𝑡 ∙ 𝜔𝑡−1 ∙ 𝑟𝑡
𝜔 − (1 − 𝛼) ∙ 𝑘𝑡 ∙ 𝜂𝑡−1 ∙ 𝑟𝑡

𝜂
= 0 

𝛼 ∙ 𝜆𝑡 ∙ 𝜔𝑡−1 ∙ 𝑟𝑡
𝜔 = (1 − 𝛼) ∙ 𝑘𝑡 ∙ 𝜂𝑡−1 ∙ 𝑟𝑡

𝜂
 

𝛼

1 − 𝛼
∙

𝜆𝑡

𝑘𝑡
∙

𝜔𝑡−1

𝜂𝑡−1
∙

𝑟𝑡
𝜔

𝑟𝑡
𝜂 = 1 

Aceasta este condiția matematică de echivalență a celor două variații cantitative ale creșterii 
economice între două momente de timp succesive21, unde: 

 
𝛼

1−𝛼
= 𝐶𝑑

𝑝
: coeficientul de devansare a contribuției capitalului de contribuția muncii la 

realizarea parametrului creșterii economice (atât în perioada de referință, cât și în 
perioada de calcul); 

 
𝜆𝑡

𝑘𝑡
= 𝐶𝑑

𝜆/𝑘
: coeficientul devansării cantității de capital utilizate de cantitatea de muncă 

utilizată, în perioada de calcul (acest coeficient semnifică inversul înzestrării tehnice a 
muncii); 

                                                             
19 Evident, 𝛼 + 𝛽 = 1. 
20 Tratarea cazului mai general în care volumele factorilor de producție (fie că scad, fie că cresc) nu prezintă dificultăți 
față de cazul simplificat, doar că, desigur, este mai realistă. 
21 În cazul discutat, momentele de timp sunt consecutive, dar relația se poate generaliza pentru orice caz de momente 
succesive. 
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𝜔𝑡−1

𝜂𝑡−1
= 𝐶𝑑

𝜔/𝜂
: coeficientul devansării productivității medii a capitalului de 

productivitatea medie a muncii în perioada de referință; 

 
𝑟𝑡

𝜔

𝑟𝑡
𝜂 = 𝐶𝑑

𝑟𝜔/𝑟𝜂

: coeficientul devansării ritmului productivității medii a capitalului de ritmul 

productivitatea medii a muncii în perioada de calcul22; 

(b) relativa autonomie a structurii economice în raport cu creșterea economică: structura 
economică se poate modifica fără cauzalitatea necesitată de acumularea de creștere 
economică. Această autonomie a variației structurii în raport cu variația cantității se 
explică, îndeosebi, prin logica internă a structurii instituționale din cadrul structurii 
economice23. Într-adevăr, unele incompletitudini din structura instituțională, constatate 
empiric, sunt eliminate tocmai prin variația acestei structuri instituționale. La fel, 
eventuale inconsistențe, redundanțe sau alte dependențe funcționale între instituțiile 
existente vor fi ajustate/eliminate. Această componentă a dezvoltării este o 
componentă autonomă în raport cu creșterea, așadar, din punct de vedere formal 
trebuie luate în considerare ambele componente. Dacă notăm cu 𝐷𝐶  componenta 
dezvoltării care este dependentă de creștere (mai exact, de acumularea creșterii până 
la atingerea pragului de basculare structurală), și cu 𝐷𝐴 componenta autonomă a 
dezvoltării, așa cum s-a explicat mai sus, atunci dezvoltarea unui sistem (inclusiv 
dezvoltarea sa economică) poate fi considerată o combinație liniară de cele două 
componente (cu 𝐷 s-a notat fenomenul dezvoltării): 𝐷 = 𝜃 ∙ 𝐷𝐶 + (1 − 𝜃) ∙ 𝐷𝐴 (figura 5 
ilustrează grafic această ecuație).  

D
C

D
A

A

B

Invarianța dezvoltării

 

Figura 5. Combinația liniară a componentelor dezvoltării unui sistem 

Sursa: autorul 

Pe măsură ce componenta 𝐷𝐶  își micșorează contribuția la dezvoltare (adică valoarea 
numerică a coeficientului 𝜃 scade), componenta 𝐷𝐴 își mărește contribuția la dezvoltare 

                                                             
22 Din punct de vedere conceptual, acest coeficient de devansare este chiar elasticitatea productivității medii a muncii 
în raport cu productivitatea medie a capitalului. 
23 Structura economică are patru componente: a) structura instituțională; b) structura reală (structura economiei reale); 
c) structura nominală (structura economiei financiare/nominale); d) structura comportamentală a actorilor economici 
(între care este considerat și statul, în calitatea sa de agent economic). 



10 
 

(valoarea numerică a coeficientului (1 − 𝜃) crește). Această cinematică a coeficientului 
(1 − 𝜃) nu este doar rezultatul unei relații funcționale de tip algebric, ci exprimă o 
realitate socială observabilă empiric și demonstrabilă logic: cinematica instituțională 
devine, din ce în ce, mai degrabă o cauză, decât un efect al cinematicii economice. 
Totuși, liniaritatea combinației dintre dezvoltarea non-autonomă (componenta 𝐷𝐶) și 
dezvoltarea autonomă (componenta 𝐷𝐴) este discutabilă. Observația empirică, precum 
și examinarea logică a celor două componente pare să indice, mai degrabă o contribuție 
descrescătoare a componentei non-autonome, concomitent cu o contribuție 
crescătoare a componentei autonome. Putem chiar să emitem ipoteza că prima 
componentă – cea non-autonomă – își reduce contribuția cu o viteză descrescătoare a 
descreșterii (adică, din punct de vedere grafic, avem o curbă descrescătoare și 
convexă24, în timp ce a doua componentă – cea autonomă – își mărește contribuția cu 
o viteză crescătoare a creșterii (adică, din punct de vedere grafic, avem o curbă 
crescătoare și convexă25). Figura 6 ilustrează această modificare în privința 
fenomenologiei celor două componente ale dezvoltării. 

DC

DA

timp de ceas
(nivel de dezvoltare)

„Compoziția”
dezvoltării

t1 t2
t3 t4 t5  

Figura 6. Combinația neliniară a componentelor dezvoltării unui sistem 

Sursa: autorul 

Compoziția dezvoltării, la care ne-am referit mai sus, este așa de importantă încât constituie unul 
dintre pilonii pe care se edifică, în prezent, teoria economică evoluționară (sau evoluționistă). 
Pilonul la care facem referire în acest context, este, desigur, pilonul instituțional26. 

3. Dezvoltare prin creștere vs. dezvoltare prin descreștere  

Înainte de a particulariza în mod detaliat problematica dezvoltării la domeniul economic, propunem 
o scurtă discuție privind problema simetriei dezvoltării prin creștere, respectiv a dezvoltării prin 
descreștere într-un sistem oarecare27.  

                                                             
24 Din punct de vedere matematic, luând timpul ca variabilă independentă, ecuația acestei componente în funcție de 
timp are prima derivată negativă, și a doua derivată pozitivă. 
25 Din punct de vedere matematic, luând timpul ca variabilă independentă, ecuația acestei componente în funcție de 
timp are prima derivată pozitivă, și a doua derivată pozitivă. 
26 Numit, de unii autori, cu termenul de structură socială. 
27 Legătura dintre creștere și dezvoltare se vădește în modul cel mai peremptoriu, în cazul organismelor. Creșterea 
biologică (organică) reclamă modificări structurale aproape permanente la nivelul organismului, până când acesta 
ajunge la stadiul de fenotip, adică la stadiul în care constituie unitatea de selecție în cadrul evoluției. Terminologia din 
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În primul rând, se poate spune că există o simetrie perfectă, din perspectiva conceptului de 
dezvoltare, între dezvoltarea generată de creștere și dezvoltarea generată de scădere (sau, cum se 
spune în economie, dezvoltarea generată de creșterea pozitivă, respectiv dezvoltarea generată de 
creșterea negativă). Această afirmație este justificată de faptul că, așa cum reiese din figura 1, 
dezvoltarea nu implică un sens preferențial, ea nu este „dirijată” nici de scopuri, nici de valori, ci 
implică pur și simplu, variația structurii. O variație dată a structurii nu are, în principiu, nici o 
semnificație axiologică ea este, până la urmă, validată printr-un fel de „selecție socială”, în funcție 
de modul și gradul în care răspunde unor comandamente exogene în raport cu procesul/fenomenul 
de dezvoltare în sine. De exemplu, un enunț de tipul „structura cutărui sistem s-a îmbunătățit” este 
lipsit de sens, mai exact, nu are nici un referent, pentru că implică o judecată de valoare care, la 
rândul său, implică un benchmark valoric (axiologic), ceea ce nu este cazul28. Tot ce putem spune 
este să constatăm că structura unui sistem și-a pierdut identitatea, a fost alterat, s-a „schimbat”. 

Concluzia logică din cele expuse este că, la fel ca în cazul creșterii, dezvoltarea nu admite judecăți 
de valoare, ci doar constatări observaționale. Cu alte cuvinte, admite descrieri, dar nu evaluări. În 
acest context, rezultă că avem dezvoltare fie dacă ea este generată de creștere, fie dacă este 
generată de descreștere, cu condiția, desigur, să putem observa/înregistra modificarea de structură 
aferentă.  

Dacă este examinată superficial, concluzia de mai sus, privind simetria cauzală a creșterii, respectiv 
descreșterii, asupra dezvoltării, poate conduce la un rezultat fals, și anume că dezvoltarea este 
reversibilă. Aici sunt posibile două evaluări (ambele false): 

 să se considere că dezvoltarea generată de creștere are un sens pozitiv, favorabil, 
acceptabil, iar dezvoltarea generată de descreștere are un sens negativ, nefavorabil. O 
asemenea evaluare poate fi respinsă imediat, pe considerentul că introduce în mod 
„nelegal” judecăți de valoare; 

 să se evite introducerea judecăților de valoare, dar să se considere că dezvoltarea prin 
descreștere pur și simplu aduce sistemul la structura avută înainte ca ea să fie modificată 
de creșterea imediat antecedentă descreșterii. Din punct de vedere logic, aici se 
introduce conceptul de traiectorie, adică de simetrie în oglindă a parcurgerii traiectoriei 
dezvoltării generate de creștere cu parcurgerea traiectoriei generate de descreștere. 
Cum am văzut în capitolul 1, nici măcar în cazul creșterii, care este un concept (și un 
fenomen) pur dimensional, nu s-a putut vorbi despre întoarcerea sistemului, pe baza 
ciclului standard din economie, pe același drum. Cu atât mai puțin putem vorbi despre 
traiectorii în oglindă în cazul variațiilor structurale, care sunt de ordin calitativ (spre 
deosebire de variațiile dimensionale, ca în cazul creșterii, care sunt de ordin cantitativ). 
Rezultă, așadar, că, așa cum de altfel s-a anticipat mai sus, în cazul dezvoltării nu avem 
cicluri standard, ca în cazul creșterii, ci ceea ce am numit cicluri inerțiale. Dacă nici măcar 
ciclul standard al creșterii nu este reversibil, cu atât mai puțin ciclul inerțial al dezvoltării 
poate fi reversibil. 

4. O tipologie a dezvoltării economice 

Deși nu vom dezvolta aici o tipologie a dezvoltării economice, o schiță considerăm, totuși, că este 

utilă, atât în baza celor deja constatate până aici, cât și în vederea a ceea ce vom discuta în 

                                                             
biologie este, totuși, diferită de cea utilizată de noi în acest capitol: în biologie trecerea de la genotip la fenotip se 
numește dezvoltare, termenul de evoluție fiind rezervat doar speciei (un fel de „dezvoltare” a speciei). 
28 Evident, enunțul simetric „structura cutărui sistem s-a înrăutățit” este pasibil de aceeași lipsă de sens. 
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continuare. Cum s-a menționat fugitiv mai sus, există, în principiu, patru tipuri de dezvoltare 

economică (cu combinațiile posibile dintre ele, desigur, în funcție de contextul istoric): 

 (DER) dezvoltare economică reală29: acest tip de dezvoltare economică se referă la 

structura activității economice reale (deci, inclusiv a repartizării factorilor de producție 

– a input-urilor – pe cele patru sectoare de activitate economică (vezi mai jos, o detaliere 

în acest sens). Tot aici se încadrează și structura pe ramuri și sub-ramuri economice a 

activității, dar ea nu este decât o detaliere, din rațiuni de analiză economică concretă, 

cum ar fi balanța legăturilor dintre ramuri, și nu aduce lucruri conceptual noi. Tipul de 

dezvoltare economică reală are, la rândul său, o componentă pur cantitativă și una pur 

calitativă, care vor fi examinate îndeaproape în continuare; 

 (DEN) dezvoltare economică nominală: acest tip de dezvoltare economică se referă la 

structura activității economice nominale30 vizând aspecte ca: structura de finanțare a 

economiei (internă/externă, directă/indirectă, pe termen/pe termen lung), structura  

financiară a economiei (sistem bancar, sistem financiar non-bancar) și altele asemenea; 

 (DEI) dezvoltare economică instituțională: acest tip de dezvoltare economică se referă 

la structura instituțională care vizează activitatea economică sub toate aspectele ei. 

Include sistemul de instituții-organizații, sistemul de instituții-norme formale, sistemul 

de instituții-norme informale etc. În cele de mai sus, atunci când ne-a referit la 

componenta autonomă a dezvoltării, prin contrast cu componenta non-autonomă 

(bazată pe creștere) am avut în vedere chiar acest tip de dezvoltare – dezvoltarea 

instituțională; 

 (DEC) dezvoltare economică comportamentală: acest tip de dezvoltare economică se 

referă la structura comportamentului economic31 al diverșilor actori economici. În 

principiu, există patru clase de actori economici: a) consumatori; b) producători; c) 

investitori; d) antreprenori. Ei pot fi atât publici, cât și privați. În ceea ce privește statul, 

în calitatea lui de actor economic public32, el se poate afla în oricare dintre cele patru 

ipostaze de „jucător” economic. 

În cele ce urmează vom dezvolta, pe scurt, doar primul tip de dezvoltare economică: dezvoltarea 

economică reală (DER) și anume vom analiza măsurarea nivelului de dezvoltare economică, concept 

care se află sub imperiul multor confuzii chiar în articole sau cărți de specialitate. 

În figura 7 se sugerează câteva conexiuni funcționale între aceste patru tipuri de dezvoltare 

economică (sau patru forme de dezvoltare economică). 

                                                             
29 Aici, în sensul că se referă la economia reală. 
30 Includem în economia nominală și fluxurile și stocurile financiare (deosebirea dintre fluxurile nominal și fluxurile 
financiare constă în aceea că fluxurile financiare sunt contrapartide monetare ale fluxurilor reale, în timp ce fluxurile 
nominale sunt autonome în raport cu fluxurile reale). 
31 Ceea ce, în economia instituțională se numește habit, iar în economia evoluționară se numește rutină. 
32 Nu și în cea de reglementator al jocului economic (și social). 
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Figura 7. Combinația neliniară a componentelor dezvoltării unui sistem 

Sursa: autorul 

5. Măsurarea nivelului de dezvoltare economică 

În privința măsurării creșterii economice lucrurile sunt relativ rezolvate deoarece acest concept este 
pur cantitativ. Întrucât dezvoltarea economică implică modificări structurale în economie ca urmare, 
cel puțin, a fenomenului de creștere economică, măsurarea acestui fenomen este comparativ mult 
mai dificilă. În acest paragraf vom face o propunere de a măsura nivelul de dezvoltare economică, 
desigur ca indicator macroeconomic. 

Vom relua câteva considerații anterioare: 

 din punct de vedere conceptual, ca și creșterea economică, dezvoltarea economică nu are 
un sens preferențial33. Această trăsătură simplifică în mod considerabil încercarea de 
măsurare a sa34; 

 dezvoltarea economică nu are un sens preferențial; 

                                                             
33 Conceptul la nivelul căruia apare sensul preferențial al evoluției economice este progresul economic pe care, cum am 
menționat anterior, nu-l vom aborda în studiul de față, deoarece acesta implică valori. Dezvoltarea economică nu 
implică valori în evaluarea sa. 
34 Recomandăm insistent să se evite utilizarea termenului de cuantificare pentru ideea de asociere a unei valori 
numerice unui parametru descriptiv al unui fenomen economic: cuantificarea are sensul de discretizare (adică de 
construire a unei mulțimi numărabile de elemente – NB: o mulțime este numărabilă dacă elementele sale pot fi puse în 
corespondență bijectivă cu mulțimea numerelor naturale),  nu de măsurare, așa cum, în mod greșit, se crede.  
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 dezvoltarea economică este generată atât de creșterea economică în mod simetric cu 
generarea ei de descreșterea economică, fără a se produce o reversibilitate structurală a 
sistemului în cauză. 

Să încercăm acum să stabilim un sistem de indicatori care să măsoare nivelul dezvoltării economice 
a unui sistem economic național. Propunem următorii doi indicatori35: (1) structura economică a 
sectoare; (2) productivitatea muncii pe sectoare. 

(1) structura economică pe sectoare36: a) sectorul primar (𝑆1) – agricultura, silvicultura și 
mineritul; b) sectorul secundar (𝑆2) – prelucrarea materiilor prime provenite din 
sectorul primar și construcțiile; c) sectorul terțiar (𝑆3) – producția de servicii pentru 
economia reală și serviciile specifice economiei nominale; d) sectorul cuaternar (𝑆4) – 
producția din domeniul informațional sau al societății bazate pe cunoaștere (de 
exemplu, cercetarea științifică)37; 

NB: Din punct de vedere teoretic, nivelul de dezvoltare economică este cu atât mai ridicat cu 
cât structura economică pe sectoare este concentrată spre sectoarele 𝑆3, respectiv 𝑆4. 
Nu exisă studii concludente care să arate dacă avem sau nu plafoane (minimale sau 
maximale) pentru fiecare sector38. Opinia noastră este că evoluția generică a structurii 
respective ar trebui să aibă următoarea configurație (figura 8), desigur, pur calitativă: 

                                                             
35 Întrucât evaluările în materie, care se întâlnesc în literatura de specialitate, iau în considerare aproape exclusiv nivelul 
PIB (ca atare sau, mai corect, calculat pe locuitor) pentru a exprima nivelul de dezvoltare economică, propunem ca 
aceste măsuri să fie denumite, în studiul de față, măsuri (indicatori) ale (ai) nivelului economic al unei țări și nu măsuri 
(indicatori) ale (ai) nivelului de dezvoltare economică a acelor țări. În principiu, se poate merge și mai departe și introduce 
și o clasificare a țărilor după criteriul progresului economic. Discuția este, însă, mult mai dificilă în acest caz (întrucât 
implică introducerea scărilor de valori) și, oricum, depășește obiectivele capitolului de față. 
36 Calculele empirice se vor face pe baza ponderii sectoarelor respective în PIB (adică al contribuției relative a sectoarelor 
economic la crearea PIB – prin metoda de calcul „producție”). 
37 Sunt unii autori, dornici de noutăți tipologie, care reclamă apariția unui al cincilea sector al economiei: sectorul 
producător de soluții manageriale/de guvernanță. În opinia noastră, obiectul unui asemenea nou „sector” se încadrează 
foarte bine la sectorul 4, sectorul producător de cunoaștere – o soluție managerială nu este decât o cunoștință 
specializată obținută în sectorul 4.  
38 Aceste studii ar trebui făcute din perspectiva sustenabilității, adică plafoanele minimale (sau maximale, după caz) ale 
diferitelor sectoare (ca pondere în PIB) ar trebui stabilite în așa fel încât să se asigure o dinamică economică sustenabilă.  
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Figura 8. Clasificarea nivelului de dezvoltare economică după ponderea economiei pe sectoare 

Sursa: autorul 

Alura grafică a cinematicii ponderii cu care fiecare dintre cele patru sectoare economice participă la 
formarea PIB este generată intuitiv și global, fără o bază empirică, ci doar plecând de la considerente 
care iau în calcul conținutul activității economice specifice fiecărui sector. Se observă, printre altele: 

 sectorul 1 (S1), care a ocupat, din punct de vedere istoric, aproape întreaga activitate 
economică a omului scade accelerat, ca pondere în PIB, în cadrul țărilor în curs de 
dezvoltare, până la circa 50%. Continuă să scadă, dar încetinit, pe măsură ce „parcurge” 
stadiul țărilor emergente, al țărilor dezvoltate și al celor super-dezvoltate ajungând, în 
cadrul acestora din urmă, la circa 10% din PIB. Scăderea în continuare, sub 10% din PIB, 
plasează statele care se confruntă cu o asemenea situație, în rândul statelor 
nesustenabile39; 

 sectorul 2 (S2) care ajunge, ca pondere în PIB, la circa 15% în statele subdezvoltate, 
continuă să-și mărească această pondere dar, odată „intrat” în statele emergente și 
statele dezvoltate, această creștere a ponderii este încetinită (curba grafică devine 
concavă) și chiar se plafonează în cadrul statelor super-dezvoltate. În mod remarcabil, 
creșterea ponderii în PIB a sectorului 2 se reia în cadrul statelor care, din super-
dezvoltate, devin nesustenabile, iar viteza de reluare a acestei creșteri este crescătoare 
(curba grafică redevine convexă); 

 sectorul 3 (S3) are o alură a curbei aliniată, din punct de vedere al convexității și al 
parcurgerii diferitelor niveluri de dezvoltare economică, la curba sectorului 2, dar cu 
circa 5-6 procente mai mare ca pondere în PIB. O deosebire, totuși: în „spațiul” statelor 

                                                             
39 Poate părea curios sau chiar nelogic ca o țară, odată ce a atins stadiul de țară super-dezvoltată, să „avanseze”, pe axa 
timpului, ca în figura 8, spre stadiul de țară nesustenabilă economic. Concluzia, deși calitativă, desigur, se susține prin 
aceea că, deocamdată, cel puțin, individul uman supraviețuiește doar dacă se hrănește cu produsele create de natură 
(prin „complicitate” cu omul și prin intermediul tehnologiei), de aceea scăderea contribuției agriculturii sub un anumit 
nivel conduce la absența, pur și simplu, a principiilor biologice de supraviețuire a omului. Nimeni nu poate mânca 
conceptul de pâine (creat, de exemplu, de sectorul cuaternar). 
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devenite nesustenabile, curba grafică a sectorului 3 devine puternic convexă (adică își 
mărește considerabil viteza de creștere a ponderii acestui sector în PIB; 

 sectorul 4 (S4) are o alură a curbei aliniată, din punct de vedere al convexității și al 
parcurgerii diferitelor niveluri de dezvoltare economică, la curba sectorului 3, dar cu 
circa 5-6 procente mai mare ca pondere în PIB. O deosebire, totuși: în „spațiul” statelor 
devenite nesustenabile, curba grafică a sectorului 4 devine chiar mai puternic convexă 
decât am constatat la curba grafică a sectorului 3 (adică își mărește extrem de mult 
viteza de creștere a ponderii sectorului 4 în PIB. 

Așadar, încadrarea nivelurilor de dezvoltare economică pe baza acestui criteriu ar putea fi 
următoarea (tabelul 1): 

Tabelul 1. Structura economiei pe sectoare și pe clase de nivel de dezvoltare economică 

Simbol Clasa 
Ponderea în PIB (%) 

S1 S2 S3 S4 
SD Subdezvoltate 𝑥 ≥ 50 𝑥 ≤ 13 𝑥 ≤ 18 𝑥 ≤ 20 
E Emergente 28 ≤ 𝑥 < 50 13 < 𝑥 ≤ 18 18 < 𝑥 ≤ 23 20 < 𝑥 ≤ 27 
D Dezvoltate 20 ≤ 𝑥 < 28 18 < 𝑥 ≤ 20 23 < 𝑥 ≤ 26 27 < 𝑥 ≤ 30 

OD Super-dezvoltate 10 ≤ 𝑥 < 20 20 < 𝑥 ≤ 25 26 < 𝑥 ≤ 30 30 < 𝑥 ≤ 35 
NS Nesustenabile 𝑥 < 10 𝑥 > 25 𝑥 > 30 𝑥 > 35 

Sursa: autorul 

NB: Reluăm, mai pe larg, apariție statelor nesustenabile, în etapa post-super-dezvoltare economică. 
Într-adevăr, introducerea țărilor nesustenabile din punctul de vedere al dezvoltării economice, după 
țările super-dezvoltate pare ciudată. Totuși, să nu uităm că, pe un termen istoric de, probabil, mii 
de ani, ființa umană este dependentă, din punct de vedere al supraviețuirii biologice, de principii 
naturale (hrană biologică). O scădere prea mare a ponderii sectorului primar în economie ar periclita 
acest aspect crucial al menținerii vieții umane. În mod analog, o pondere prea mare a sectoarelor 
terțiar și cuaternar în economie ar putea să devină autonome în raport cu nevoile reale ale 
oamenilor, deci să conducă tot spre un risc de nesustenabilitate. Desigur, studii dedicate acestui 
aspect sunt necesare, pentru a elucida chestiunea. Propunerea de față se bazează pe o simplă 
intuiție logică. Totuși, este de reținut faptul că, în mod fundamental, sustenabilitatea economică a 
unei țări este, conceptual, o auto-sustenabilitate. În acest sens, sustenabilitatea economică are și 
conotații apropiate de conceptul de securitate economică (energie, alimente etc.). Așadar, 
nesustenabilitatea unei țări nu este un pericol depășit numai pentru că acea țară are un înalt nivel 
de dezvoltare (de exemplu, confuzia dintre nivelul de dezvoltare economică, și nivelul economic în  
sine – de exemplul PIB/loc. – a făcut ca unele țări exportatoare de petrol să fie considerate țări cu 
un înalt nivel de dezvoltare economică când, de fapt, ele erau aproape complet dependente de 
exportul de petrol, deci de cererea externă. Așadar, nivelul economic și sustenabilitatea economică 
a unei țări nu sunt în mod automate corelate pozitiv).  

Deși considerăm că, în general, funcțiile-scor nu au o semnificație relevantă în cercetarea 
științifică40, având în vedere caracterul aproximativ al clasificărilor de mai sus, considerăm că o 
funcție-scor care să încadreze o țară într-o anumită clasă în raport de ponderea economiei sale pe 
sectoare economice poate fi de oarecare utilitate. Pentru a construi o asemenea funcție-scor, avem 
nevoie de ponderile de importanță asociate fiecăruia dintre cele patru sectoare economice. Vom 
stabili aceste ponderi de importanță pe baza opiniei personale, organizate în matricea de 
importanță de mai jos (tabelul 2): 

                                                             
40 Justificarea acestei afirmații constă în faptul că funcțiile-scor sunt puternic dependente de opinia de expert. Chiar 
dacă considerăm că sunt consultați experți competenți, nu sunt rare cazurile (și, oricum, nu pot fi eliminate ca 
posibilitate) în care interese extra-științifice pot deforma evaluările acestor experți. 
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Tabelul 2. Stabilirea coeficienților de importanță pentru fiecare sector economic 

 S1 S2 S3 S4 TOTAL % 
S1 1 0 0 0 1 0,077 

S2 1 1 1 0 3 0,231 

S3 1 1 1 1 4 0,308 

S4 1 2 1 1 5 0,385 

TOTAL 4 4 3 2 13  

Sursa: autorul 

Așadar, dacă notăm cu 𝑥𝑖
𝑗
 ponderea sectorului 𝑖 (𝑖 = {1,2,3,4} în PIB țării 𝑗, atunci funcția-scor care 

încadrează țara respectivă într-o anumită clasă de dezvoltare economică este următoarea: 

𝐹𝑁𝐷𝐸
𝑗

= 0,077 ∙ 𝑥1
𝑗

+ 0,231 ∙ 𝑥2
𝑗

+ 0,308 ∙ 𝑥3
𝑗

+ 0,385 ∙ 𝑥4
𝑗
 

Se pune, desigur, problema stabilirii intervalelor numerice care stabilesc apartenența la o anumită 
clasă de dezvoltare economică. Aceste intervale se pot determina din tabelul 1 astfel (tabelul 3): 

Tabelul 3. Organizarea datelor pentru stabilirea intervalelor de apartenență a valorii funcției-scor 

Simbol Clasa 
Ponderea în PIB (%) 

S1 S2 S3 S4 

𝒙𝒎 𝒙𝑴 𝒙𝒎 𝒙𝑴 𝒙𝒎 𝒙𝑴 𝒙𝒎 𝒙𝑴 
SD Subdezvoltate 50 100 0 13 0 18 0 20 

E Emergente 28 50 13 18 18 23 20 27 

D Dezvoltate 20 28 18 20 23 26 27 30 

OD Super-dezvoltate 10 20 20 25 26 30 30 35 

NS Nesustenabile 0 10 25 100 18 100 35 100 

 Coef. importanță 0,0767 0,231 0,308 0,385 

Sursa: autorul 

Pentru fiecare clasă de nivel de dezvoltare economică se va determina valoarea minimă (𝐼𝑚), 
respectiv valoarea maximă (𝐼𝑀) a intervalului în care trebuie să se situeze valoarea numerică a 
funcției-scor efective, așa încât acea clasă de nivel de dezvoltare economică să fie corectă, după 
următoarea relație:  

𝐼𝑚 = 0,076 ∙ 𝑥𝑚(𝑆1) + 0,231 ∙ 𝑥𝑚(𝑆2) + 0,308 ∙ 𝑥𝑚(𝑆3) + 0,385 ∙ 𝑥𝑚(𝑆4) 

𝐼𝑀 = 0,076 ∙ 𝑥𝑀(𝑆1) + 0,231 ∙ 𝑥𝑀(𝑆2) + 0,308 ∙ 𝑥𝑀(𝑆3) + 0,385 ∙ 𝑥𝑀(𝑆4) 

Făcând calculele, rezultă următoarele intervale numerice de încadrare a țărilor pe niveluri de 
dezvoltare economică, pe baza acestui criteriu (tabelul 4): 

Tabelul 4. Intervalele de încadrare a valorii funcției-scor pe niveluri de dezvoltare economică 

Simbol Clasă Nivel minim Nivel maxim 

SD Subdezvoltate 3,8 23,847 

E Emergente 18,375 25,437 

D Dezvoltate 23,157 26,306 

OD Super-dezvoltate 24,938 30,01 
NS Nesustenabile 24,794 93,16 

Sursa: autorul 

Să reprezentăm grafic aceste intervale de variație (figura 9). 
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Figura 9. Suprapuneri de încadrare în nivelurile de dezvoltare economică 

Sursa: autorul 

Se observă că avem cinci suprapuneri (2 cu câte două clase de suprapuneri și 3 cu câte trei clase de 
suprapuneri) de încadrare a țărilor în nivelurile de dezvoltare economică, după acest criteriu. Aceste 
suprapuneri semnifică cel puțin două aspecte: 

a) trebuie acceptate tranziții (exact în aceste zone de suprapuneri), adică perioade de amorsare 
a trecerii în stadiul următor de dezvoltare economică, ceea ce este conform teoriei 
economice; 

b) existența acestor suprapuneri introduce o anumită indecidabilitate de încadrare a țărilor în  
clasele de niveluri de dezvoltare, ceea ce reclamă introducerea și a unui nou (sau a unor noi) 
criterii de încadrare în clasele de dezvoltare economică, așa încât să se elimine această 
indecidabilitate posibilă 

Pe baza celor stabilite mai sus, vom introduce și un al doilea criteriu de încadrare a țărilor în clasele 
de niveluri de dezvoltare (pe lângă cel privind ponderile celor patru sectoare în formarea PIB). 

(2) productivitatea muncii41 pe sectoare: acest indicator, care este un indicator calitativ 
(spre deosebire de indicatorul precedent, care era unul cantitativ42) nu este complet 

                                                             
41 Din punct de vedere teoretic, cel mai potrivit pentru intențiile noastre este conceptul de productivitate totală a 
factorilor (total factor productivity, în terminologia de limbă engleză), care este un concept bine-cunoscut în teoria 
economică. El încearcă să măsoare eficiența utilizării factorilor în procesul economic. O serie de probleme metodologice, 
însă, îl fac dificil de înregistrat statistic și, mai ales, pe sectoare economice. O specie de productivitate este 
productivitatea muncii (sau a factorului muncă), care poate fi utilizat ca proxy pentru productivitatea totală a factorilor. 
Acest din urmă indicator este cel mai des folosit, considerându-se că exprimă, indirect, și utilizarea celorlalți factori de 
producție (capitalul fizic și materia primă), de exemplu, prin intermediul complementarității capital-muncă sau prin 
intermediul ratelor medii sau marginale de substituție capital-muncă); de aceea productivitatea muncii este o 
productivitate aparentă (adică atribuie întregul rezultat al procesului de producție doar factorului muncă). 
42 Există autori care consideră că avem trei tipuri de indicatori economici, în general: a) cantitativi; b) calitativi; c) 
structurali. Este, însă, de observat faptul că indicatorii structurali nu sunt structurali prin ei înșiși, ci devin structurali 
pentru ca sunt repartizați, din punct de vedere metodologic, pe diferite structuri economice. Astfel, structura PIB pe 
sectoare economice reprezintă un indicator cantitativ repartizat pe sectoarele economice. La fel, productivitatea totală 
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independent de indicatorul anterior (la numărătorul fracției care calculează 
productivitatea totală a factorilor se află chiar output-ul fiecărui sector în PIB) dar ia în 
considerare și structura ocupării (iarăși un indicator cantitativ repartizat pe sectoarele 
economice). Așadar, de fapt, noi cerem ca nivelul de dezvoltare economică să se 
măsoare pe baza a doi indicatori: unul cantitativ (contribuția la formarea PIB) și unul 
calitativ (eficiența utilizării factorilor de producție)43.  

Să notăm cu 𝜋𝑖
𝑗
 productivitatea muncii în sectorul 𝑖 (𝑖 = 1,2,3,4), al țării 𝑗 (𝑗 = 1,28̅̅ ̅̅ ̅̅ ). Să notăm cu 

𝑦𝑖
𝑗
 output-ul (valoarea adăugată) a sectorului economic 𝑖 (evident, ∑ 𝑦𝑖

𝑗
= 𝑃𝐼𝐵𝑗4

𝑖=1 , pentru (𝑗 =

1,28̅̅ ̅̅ ̅̅ ). Să notăm cu 𝑜𝑖
𝑗
 populația ocupată în sectorul 𝑖 al țării 𝑗. Atunci: 𝜋𝑖

𝑗
=

𝑦𝑖
𝑗

𝑜
𝑖
𝑗.  

Să facem o analiză calitativă.  

(a) mai întâi, este de discutat alura generală a dinamicii productivității muncii pe sectoare. 
Productivitatea muncii nu poate crește indefinit în sectorul primar, terțiar și chiar cuaternar, 
deși, în principiu, creșterea ei nu este limitată44 în ceea ce privește sectorul secundar. Pe 
baza acestor asumpții pertinente (unele argumente au fost prezentate deja mai sus, unde s-
a vorbit despre clasa de nivel de dezvoltare economică a țărilor nesustenabile economic) se 
poate construi următoarea curbă privind evoluția dezirabilă a productivității muncii (figura 
10). 

 

Figura 10. Trendul „logic” al cinematicii productivității muncii pe sectoare economice 

Sursa: autorul 

                                                             
a factorilor reprezintă un indicator calitativ care este repartizat pe sectoarele economice. Un indicator structural 
propriu-zis ar fi, de exemplu, înzestrarea muncii cu capital, sau marja profitului în preț etc.  
43 Acum poate că rezultă și mai clar justificarea considerării și a unei clase de dezvoltare economică numită țări 
nesustenabile economic. O pondere prea mică a populației ocupate în agricultură, de exemplu, înseamnă că agricultura 
este exagerat de intensivă (prezentând pericole pentru sănătate). La fel,  o pondere prea mică aa populației ocupate în 
sectorul terțiar înseamnă automatizarea excesivă a serviciilor pentru populație (cu efecte negative asupra calității vieții). 
Chiar o productivitate prea mare în sectorul terțiar înseamnă că cercetarea fundamentală este neglijată (în favoarea 
cercetării aplicative) ceea ce compromite, pe termen lung, inovația și progresul social. 
44 Există limitări și aici dar, cel puțin din experiența istorică se poate trage concluzia că inovația tehnologică și cea 
managerială în sectorul secundar extinde, de regulă, limitele odată cu această inovație. 
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Se pune problema dacă putem stabili valorile numerice ale plafoanelor de productivitatea muncii, 
pentru clasele de niveluri nominale de dezvoltare economică propuse mai sus. Vom încerca o 
modalitate analitică. 

𝑥𝑖 =
𝑦𝑖

𝑌
 

unde cu 𝑌 s-a notat valoarea nominală a PIB 

𝜋𝑖 =
𝑦𝑖

𝑜𝑖
 

𝜋 =
𝑌

𝑂
 

unde 𝑌 = ∑ 𝑦𝑖
4
𝑖=1 , iar 𝑂 = ∑ 𝑜𝑖

4
𝑖=1  

𝑥𝑖 =
𝜋𝑖 ∙ 𝑜𝑖

𝑌
=

𝜋𝑖 ∙ 𝑜𝑖

𝜋 ∙ 𝑂
=

𝜋𝑖 ∙ 𝑜𝑖

𝜋 ∙ ∑ 𝑜𝑖
4
𝑖=1

=
𝜋𝑖

𝜋
∙ 𝑘𝑜 

unde 𝑘𝑜 =
𝑜𝑖

∑ 𝑜𝑖
4
𝑖=1

 

𝜋𝑖 = 𝑥𝑖 ∙
𝜋

𝑘𝑜
 

Prin urmare, se poate determina valoarea minimă și maximă a productivității muncii pe fiecare 
sector, pentru clasele de nivel de dezvoltare economică, odată ce avem valorile minime și maxime 
pentru ponderea sectoarelor în PIB, cu condiția cunoașterii valorilor empirice (pentru fiecare sector 
și pentru fiecare țară a productivității naționale a muncii, respectiv a ponderii populației ocupate pe 
sectoare). 

Să presupunem că avem calculate valorile de încadrare a țărilor luate în analiză pe fiecare dintre cei 
doi indicatori. Cum vom face încadrarea efectiv? Propunerea noastră este următoarea: 

(a) dacă încadrarea realizată pe baza primului indicator (structura PIB pe sectoare economice) 
este non-ambiguă, atunci acea încadrare va fi considerată definitivă; 

(b) dacă încadrarea realizată pe baza primului indicator este ambiguă (se situează în zonele de 
suprapunere – vezi figura 9) atunci se va calcula valoarea celui de-al doilea indicator; în 
funcție de acest al doilea rezultat se va face încadrarea definitivă a țării respective într-un 
anumit nivel de dezvoltare economică.45 

                                                             
45 Evident, în cazul celui de-al doilea indicator, valorile minime și maxime ale valorilor productivității muncii pe sectoare 
trebuie calculate pentru fiecare țară în parte. 


