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1. Avantajele úi limitele
indicatorului “productivitatea
muncii”
Este un adevăr bine cunoscut faptul
că asigurarea durabilităĠii creúterii
economice este determinată de sporirea
constantă a eficienĠei utilizării diferiĠilor
factori de producĠie, cuantificată prin
intermediul nivelului productivităĠii. Cel
mai adesea, din motive legate de
accesibilitatea datelor statistice, se
foloseúte nivelul sau dinamica productivităĠii muncii drept indicator relevant
pentru evoluĠia eficienĠei economice.1
1

Productivitatea muncii este nu numai relativ
uúor de calculat, dar reprezintă, cel mai
adesea úi primul efect al implementării unor
schimbări tehnologice în cadrul
aparatului productiv. Creúterea constantă a
productivităĠii muncii pe tot parcursul erei
industriale, desfăúurată pe fundalul unor
continue îmbunătăĠiri ale nivelului tehnologic,
a făcut pe mulĠi economiúti să pună semnul
egalităĠii între progresul tehnologic úi creúterea productivităĠii muncii EvoluĠiile ulterioare
au demonstrat însă că relaĠiile existente între
progresul tehnologic úi productivitatea muncii
sunt deosebit de complexe, că ele variază,
dacă ne exprimăm în termeni matematici, de
la relaĠii funcĠionale bine definite la cele de tip
fuzzy. Nu trebuie uitat faptul că modificarea
nivelului productivităĠii muncii nu rezultă doar
din schimbările operate în cadrul sistemului
tehnologic, ci úi ca urmare a acĠiunii altor
variabile macroeconomice. Între acestea, se
pot enumera:
x modificările din preĠurile relative ale
produselor úi serviciilor;
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Dar având în vedere posibilităĠile de
substituĠie între factorii de producĠie,
productivitatea muncii reflectă atât
eficienĠa propriu-zisă a utilizării capitalului
uman, cât úi interacĠiunea cu alĠi factori de
producĠie. Rezultă deci că nu orice sporire
a productivităĠii muncii înseamnă úi o
creútere a eficienĠei de ansamblu a
activităĠii economice. Mărirea productivităĠii muncii concomitent cu creúterea
necontrolată a material-intensităĠii producĠiei sau cu degradarea accentuată a
mediului înconjurător ridică serioase
semne de întrebare asupra aparentei
îmbunătăĠiri a modului de utilizare a
factorilor de producĠie.

2. SemnificaĠia productivităĠii
totale a factorilor
Depăúirea inconvenientelor pe care
folosirea productivităĠii muncii le generează în cuantificarea evoluĠiei eficienĠei
economice se poate realiza prin intermediul productivităĠii totale a factorilor.
Acest indicator este definit drept “rezidiul
din creúterea producĠiei care nu poate fi
explicat prin creúterea proporĠională a
cantităĠii
alocate
de
factori
de
x schimbările operate în timp în raporturile
dintre salarii, profituri úi impozite;
x remodelarea
structurii
economiei
úi
mobilitatea inter úi intrasectorială a forĠei de
muncă;
x stimulentele exercitate de forĠele pieĠei,
precum úi de alĠi factori de natură instituĠională, în derularea procesului de acumulare a
capitalului.

producĠie”1. Un asemenea indicator, deúi
sintetizează eficienĠa de ansamblu a
utilizării factorilor de producĠie, are la
rândul său o serie de inconveniente,
cum ar fi:
a. productivităĠile parĠiale ale factorilor
au metodologii de calcul diferite, dacă
se are în vedere relaĠia dintre unitatea
de măsură a cantităĠilor alocate din
respectivii factori úi modul de
reflectare a acestora în costurile de
producĠie.
Astfel, dacă se analizează randamentul de ansamblu al utilizării materiilor
prime, unitatea de calcul a “productivităĠii” coincide cu consumul din
respectivul factor aferent producĠiei.
În cazul capitalului fix, determinarea
“productivităĠii” se face Ġinându-se cont
de volumul avansat de factori (la
valoarea de inventar sau la valoarea
rămasă) care este în mod obiectiv mai
mare decât consumul de factori reprezentat de amortizare.
Productivitatea muncii înseamnă de
fapt raportarea nivelului producĠiei, de
obicei, în formă valorică la o unitate fizică
(persoană ocupată), în timp ce compensarea consumului din respectivul
factor de producĠie se realizează prin
intermediul costurilor salariale.
b. nu se ia în considerare totalitatea
factorilor care concură la obĠinerea
unui anumit nivel al producĠiei. De
regulă, se are în vedere forĠa de
muncă úi capitalul fix, deoarece aceúti
doi factori de producĠie sunt cel mai
uúor de cuantificat, din punct de
vedere statistic. În calcule mai
riguroase, se adaugă productivitatea
materiilor prime úi materialelor, a
energiei úi cea a serviciilor pentru
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R. Sollow, “Technical Change and the
Aggregate Production Function, în Review of
Econometrics and Statistics, No. 39/57.

producĠie2. De asemenea, pe linia
încercărilor de cuantificare a influenĠei
unor factori intangibili, se înscriu úi
propunerile de introducere în calculul
productivităĠii totale a factorilor a
infrastructurii úi a activităĠilor legate
de protecĠia mediului.

3. Metode de calcul a
productivităĠii totale a factorilor
3.1 Indicele Tornqvist
De obicei, cuantificarea ritmului de
creútere a productivităĠii totale a
factorilor (P.T.F.) se face prin intermediul
indicelui Tornqvist3 care poate fi scris
astfel:
ln PTF = ҏsi ln Pi (1) unde:
si = ponderea cheltuielilor cu factorul
de producĠie i în totalul costurilor;
Pi = ritmul de creútere al productivităĠii
parĠiale a factorului i.
Indicele menĠionat anterior reprezintă
o agregare a indicilor productivităĠilor
parĠiale prin intermediul ponderilor
cheltuielilor cu factorii de producĠie avuĠi
în vedere.Scopul acestei metode este de
a măsura modificarea în timp a valorii
unor indicatori, care este un proces
continuu, prin folosirea unor date
colectate în mod discret.4
În fapt, respectiva construcĠie analitică reprezintă o transpunere în termeni
discreĠi a indicelui Divisia5 care se
exprimă în termeni continui.
2

3

4
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Indicele Divisia (D) poate fi fi scris
astfel:
D = d(ln Y(t))/dt - .Sj(t) .dlnXj(t)/ dt (2)
unde:
Y(t)=nivelul outputului în perioada t
Xj(t) = cantitatea de factor de producĠie j
utilizată.
Sj(t)) = ponderea inputului j în costul
de producĠie în prioada t.
Aplicarea în practică a acestei
formule este dificilă, deoarece datele
statistice disponibile sunt aproape
întotdeauna discrete.Din acest motiv se
înlocuieúte în formula (2) d(ln Y(t))/dt cu
ln Yt+1 –lnYt úi dlnXj(t)/dt cu ln Xt+1-ln

Xt, ceea ce conduce la forma:
(3) care
ln PTF = lnIY - ҏúi ln IXi
este echivalentă cu expresia (1).
Expresia (3) are avantajul că permite
determinarea
tipului
de
creútere
economică în raport cu ansamblul
factorilor de producĠie alocaĠi.
Avându-se în vedere valorile indicelui
outputului (IY),al productivităĠii totale a
factorilor (IPTF), precum úi a indicelui
global al alocării factorilor de producĠie
(IX),respectiv media geometrică ponderată a indicilor alocării factorilor de
producĠie, se poate determina tipul
creúterii economice1 (tabelul nr. 1).
Tabelul nr. 1
Tipuri de creútere economică

IY

IPTF

IX

Tipul de creútere economică

IY:>100 IPTF>100

IX>100

Creútere economică predominant intensivă

IY>100 IPTF>100

IX<100

Creútere economică intensivă

IY>100 IPTF<100

IX>100

Creútere economică extensivă

IY< 100 IPTF<100

IX<100

Descreútere economică cu eliberare lentă de factori de
producĠie

IY<100 IPTF>100

IX>100

Descreútere economică cu eliberare rapidă de factori de
producĠie

IY<100 IPTF>100

IX<100

Descreútere economică cu atrgere de factori de
producĠie

Formula (1) este echivalentă cu:
ln PTF = ln W- ҏsi ln Iti
unde:
W = ritmul de creútere a productivităĠii
muncii
Iti = ritmul de creútere a înzestrării cu
factorul de producĠie i a forĠei de muncă.
În acest fel se pune în evidenĠă faptul
că productivitatea totală a factorilor
poate fi privită úi ca rezidiul dintre ritmul
de creútere a productivităĠii muncii úi
ritmul de creútere a înzestrării cu factori
de producĠie a forĠei de muncă. Pe
această bază, se aduc argumente în
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sprijinul ideii că prin intermediul pro1 De cele mai multe ori tipul creúterii economice se cuantifică în raport cu un singur
factor de producĠie. MenĠionăm în acest
sens articolele semnate de Gh. Zaman, Z.
Goschin – “Corelatia cantitativ–calitativ în
evoluĠia economiei româneúti în perioada
1950-1990” (încercare de cuantificare), în
Revista română de economie nr.1-2 / 1992
úi F.M Pavelescu - “ConsideraĠii privind
estimarea ritmului progresului tehnic neîncorporat úi a substituĠiei factorilor de
producĠiei”, în Probleme economice nr.
46/1997.

ductivităĠii totale a factorilor se poate

cuantifica ritmul progresului tehnic, în
sensul definiĠiei lui R. Sollow1.
Inspirată din teoria neoclasică, noĠiunea de productivitate totală a factorilor
este strâns legată de cea de funcĠie de
producĠie. Astfel R. Sollow a arătat că
indicele Tornqvist devine relevant dacă
se presupune existenĠa unei funcĠii de
producĠie cu randamente de scară constante în condiĠiile unei concurenĠe
perfecte atât pe piaĠa output-ului, cât úi
pe pieĠele inputurilor. Pe această bază
s-a putut concluziona, într-o primă fază a
cercetărilor, că indicele Tornqvist este
legat de un anumit tip de funcĠie de
producĠie úi de randamente de scară
constante. Ulterior aceste restricĠii au
fost relaxate. Astfel, Diewert a stabilit în
19762 că indicele Tornqvist aproximează
în mod satisfăcător o funcĠie de
producĠie translogaritmică având randamente de scară constante.Apoi analiza a
1

2

Este interesant de observat că valoarea
estimată a factorului Am din funcĠia de
producĠie ln W = ln Am +6 ej ln Itj unde ej =
elasticitatea productivităĠii muncii în raport cu
înzestrarea cu factori de producĠie a forĠei de
muncă prezintă unele asemănări cu indicele
Tornqvist. În multe lucrări, valoarea estimată
este considerată ca un indiciu al intensităĠii
progresului tehnic, Dar, având în vedere că:
Am = ln Wr - 6 ej ln Itir, unde:
Wr úi Itir = indicii reprezentativi (media
geometrică simplă a indicilor cu bază fixă) ai
productivităĠii úi, respecitv, ai înzestrării cu
factori de producĠie a forĠei de muncă, úi
Ġinând sema de proprietăĠile indicilor reprezentativi (a se vedea F.M. Pavelescu,
Cuantificări ale dinamicii potenĠialului economiei româneúti în Probleme economice nr. 34/1998, CIDE, Bucureúti), se poate concluziona că Am >1 în cazul când acceleraĠia
creúterii de ansamblu a înzestrării tehnice
este mai mare decât cea a productivităĠii
muncii úi Am<1 dacă acceleraĠia creúterii productivităĠii muncii este mai rapidă decât cea a
sporirii înzestrării tehnice. Deci Am poate fi
definit drept factor rezidual-compensatoriu.
W.E.Diewert – “Exact and superlative index
number” în Journal of Econometrics,1976.

fost extinsă úi pentru cazul randamentelor de scară non-constante,3 propunându-se utilizarea a două tipuri de
indici. Un prim indice relevă modificarea
output-ului, în condiĠiile menĠinerii constante a cantităĠilor de input-uri alocate.
Cel de-al doilea indice pune în evidenĠă
modificarea cantităĠilor de input-uri
necesare pentru obĠinerea unui nivel dat
al output-ului.
Fiind o medie geometrică ponderată a
ritmurilor de creútere a productivităĠilor
parĠiale, ritmul de creútere a productivităĠii totale a factorilor este influenĠat
atât de evoluĠia eficienĠei utilizării diferiĠilor factori de producĠie, cât úi de
raportul dintre cheltuielile cu respectivii
factori.Se observă astfel că ponderea
factorilor este determinată nu numai de
nivelul tehnologic existent la un moment
dat, ci úi de gradul în care preĠurile
factorilor de producĠie reflectă realităĠile
economiei. Inadecvarea sistemului de
preĠuri la raportul cerere-ofertă conduce
la reducerea relevanĠei valorilor calculate
ale ritmului de creútere a productivităĠii
totale a factorilor. Spre exemplu, în
contextul economiei de comandă,
stabilirea unor durate de serviciu excesiv
de lungi pentru capitalul fix a condus la
ponderi reduse ale amortizării, în totalul
costurilor de producĠie. Din acest motiv,
eventualele calcule ar fi supraevaluate,
ritmul de creútere a productivităĠii totale
a factorilor apropiindu-se într-o măsură
semnificativă de ritmul de creútere a
productivităĠii muncii.
Declanúarea tranziĠiei la economia de
piaĠă a exacerbat distorsiunile din preĠurile
factorilor de producĠie, ca urmare a manifestării unor presiuni inflaĠioniste de mare
amploare. Creúterea continuă a preĠurilor
3

D.W.Caves, L.R.Christensen, W.E. Diewert “The Economic Theory of Index Numbers and
the Measurement of Input, Output and
Productivity" în Econometrica vol. 50, No.6
/1982.
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úi a salariilor tinde să subevalueze în
termeni relativi valoarea capitalului fix.
Aceasta determină, la diferite intervale de
timp, reevaluarea prin măsuri administrative a valorii imobilizărilor corporale de
care dispun agenĠii economici. În aceste
condiĠii, raportul dintre amortizare úi salarii
devine instabil.
Cele arătate anterior pun în lumină
importanĠa unor preĠuri reale, dar care în
acelaúi timp trebuie să aibă un anumit
grad de stabilitate. În acest fel, se confirmă încă o dată afirmaĠia lui M.
Friedman potrivit căreia un preĠ al unui
factor de producĠie al unui bun sau
serviciu final poate fi flexibil, dar totuúi
relativ stabil, dacă nivelul cererii úi cel al
ofertei sunt relativ stabile pe termen
lung1. Cu alte cuvinte, atât timp cât
economia se află într-o stare “aproape
de echilibru” nu există nici un
impediment în a permite preĠurilor să fie
flexibile.

3.2 Coeficientul de calitate
(M.Manoilescu)
În contextul unei accentuate instabilităĠi a preĠurilor relative, calculul
eficienĠei de ansamblu a activităĠii economice se poate efectua prin intermediul
coeficientului de calitate propus de
M. Manoilescu2. Respectivul indicator
reprezintă o medie geometrică a
productivităĠilor parĠiale ale factorilor de
producĠie cu ponderi fixe. Astfel, se
propun două variante ale ponderilor productivităĠii muncii úi capitalului fix. Într-o
primă variantă, cei doi factori de
producĠie au ponderi egale, respectiv
50%. În cea de-a doua variantă, se
1

2

M. Friedman, “A Responce to his critics”,
editat de R. J. Gordon, University of Chicago
Press, Chicago 1974.
M. Manoilescu, “ForĠele naĠionale productive
úi comerĠul exterior", Editura ùtiinĠifică úi
Enciclopedică, Bucureúti, 1986.
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acordă o importanĠă mai mare productivităĠii muncii, căreia îi revine 2/3, iar
capitalului fix iar una mai redusă,
respectiv 1/3.
Această din urmă ponderare este un
reflex al concepĠiei protecĠioniste în care
este
cantonat
demersul
útiinĠific
manoilescian. De regulă, filonul protecĠionist al gândirii economice acordă o
importanĠă mai mare creúterii productivităĠii muncii. ùi aceasta, deoarece în
cele mai multe cazuri o concepĠie
protecĠionistă apare într-o Ġară rămasă în
urmă din punct de vedere economic sau
care încep să resimtă apariĠia unor
deficite de performanĠă în unele domenii
sau ramuri. Drept urmare, protecĠia de
diferite grade a unor ramuri este văzută
ca mijlocul cel mai eficient de reducere
în timp scurt a decalajelor. De asemenea, se acordă o importanĠă deosebită
mobilizării resurselor disponibile la un
moment dat. Iar cum forĠa de muncă
este limitată din punct de vedere
cantitativ, sporirea rapidă a productivităĠii
muncii apare ca obiectivul cel mai
important al politicii economice. În acest
sens, M. Manoilescu arată că “productivitatea muncii rămâne însă, deoarece
este condiĠionată de factorul de producĠie om, tot aúa de importantă precum
este omul faĠă de creaĠiile sale”. De aici
se trage concluzia că “productivitatea
muncii este oarecum o sinteză a întregii
folosiri a factorilor de producĠie. Această
noĠiune cuprinde omul, ca pe cel mai
important factor; ea indică măsura
capacităĠii lui productive úi a respectivei
lui capacităĠi de consum”.
Pe de altă parte, Ġinând seamă de
specificul proceselor de producĠie, în
cazul agriculturii se optează pentru
luarea în considerare úi a suprafeĠei
teritoriului cultivat. Din punct de vedere
metodologic acest fapt este deosebit de
important. Pe această bază se poate
extinde numărul de factori de producĠie

care sunt luaĠi în considerare atunci
când se determină evoluĠia eficienĠei
globale a activităĠii diferitelor entităĠi
economice. Totodată, se poate îmbunătăĠi, aúa cum remarca M.Manoilscu,
”clasificarea úi ierarhizarea ramurilor de
producĠie”.
Ceea ce i se poate imputa construcĠiei indicatorului “coeficientul de
calitate” este tocmai stabilirea ad-hoc a
unor ponderi pentru productivităĠile
parĠiale ale diferiĠilor factori de producĠie.
Acestea pot să corespundă sau nu
realităĠilor din economie. Investigarea
realităĠilor din economiile de piaĠă
consolidate arată o stabilitate remarcabilă a preĠurilor relative. De asemenea,
este interesant de remarcat că în
ultimele două decenii raportul amortizare-salarii, consemnat în unele Ġări
dezvoltate, precum S.U.A., FranĠa,
Regatul Unit, Canada, Austria, Finlanda,
Olanda, s-a apropiat semnificativ de cel
preconizat de M. Manoilescu, în cea dea doua variantă a coeficienĠilor de
calitate.
În aceste condiĠii, o soluĠie pentru
determinarea eficienĠei de ansamblu a
factorilor de producĠie ar putea să o
constituie utilizarea indicelui Tornqvist în
cazul unei economii de piaĠă consolidate
úi a coeficientului de calitate (M.
Manoilescu) atunci când se analizează
evoluĠiile dintr-o eco-nomie în curs de
transformare sau slab structurată. În
această ultimă situaĠie, se recomandă
utilizarea unor raporturi amortizare-salarii
existente în Ġările cu economie de piaĠă
consolidată.
Dincolo de posibilităĠile de utilizare în
practică a celor doi indicatori menĠionaĠi
anterior, faptul că aceútia au fost

elaboraĠi în aceeaúi perioadă (indicele
Tornqvist în anul 1936, iar coeficientul
de calitate (M. Manoilescu) în 1937)
conduce la o concluzie interesantă.
Chiar dacă se pleacă de la concepĠii
sensibil diferite referitoare la natura fenomenelor
economice,
necesitatea
conceperii unui răspuns adecvat la
problemele presante ale unei etape a
evoluĠiei economiei conduce la soluĠii
relativ apropiate.

4. EvoluĠia productivităĠii totale a
factorilor în România în cursul
anilor ’90
Pentru exemplificarea consideraĠiilor
teoretice menĠionate anterior vom analiza
în continuare dinamica productivităĠii totale
a factorilor, determinaĠa prin intermediul
coeficientului de calitate (M. Manoilescu),
în România pe parcursul anilor ’90 (tabelul
nr. 2).
Calculele efectuate pun în evidenĠă
existenĠa unei corelaĠii între etapele
evoluĠiei PIB úi dinamica productivităĠii
totale a factorilor, determinată prin intermediul coeficientului de calitate. Astfel,
respectivul indicator are valori mai mari de
100% în perioadele de expansiune a PIB
úi mai mici de 100% în cursul recesiunilor.
Este, în fapt, un reflex al ponderii
ridicate a productivităĠii muncii în
determinarea ritmului de creútere a
productivităĠii totale a factorilor. În
condiĠiile unei reduceri continue a
populaĠiei
ocupate,
productivitatea
muncii a marcat creúteri semnificative în
perioadele de relansare a activităĠii
economice.
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Tabelul nr.2
Dinamica productivităĠii totale a factorilor în România, în anii ‘90
%
Productivitatea
Productivitatea
Înzestrarea
P.T.F.
Perioada
muncii
capitalului
tehnică a muncii (Coeficientul de
calitate)
1990/1989
95,4
95,2
100,2
95,3
1991/1990
87,9
84,3
104,3
86,7
1992/1991
89,2
84,1
106,1
87,5
1993/1992
105,7
94,3
112,1
101,8
1994/1993
104,5
95,1
109,9
99,8
1995/1994
113,2
94,1
120,3
106,4
1996/1995
105,3
99,4
105,9
103,2
1997/1996
97,6
91,8
106,3
95,6
1998/1997
96,9
71,0
136,5
87,4
1999/1998
102,3
77,6
131,7
93,3
1992/1989
74,8 (-9,2)
67,5 (-12,3)
110,8 (3,5)
72,3 (-10,2)
1994/1992
110,5 (5,1)
89,7 (-5,3)
123,2 (11,0)
103,1 (1,5)
1996/1994
119,2 (9,2)
93,5 (-3,3)
127,5 (12,9)
109,9 (4,8)
1999/1996
97,3 (-0,9)
50,9 (-20,2)
191,2 (24,1)
78,4 (-7,8)
1999/1989
95,9 (-0,4)
28,8 (-11,7)
332,8 (12,8)
64,2 (-4,3)
Sursa: calculat după Anuarul statistic al României 1990-2000.
Notă: între paranteze este arătat ritmul mediu anual de creútere.

În cursul recesiunilor eliberarea de
forĠă de muncă s-a făcut, de regulă,
într-un ritm mai lent decât ritmul de
scădere al PIB, ceea ce a determinat în
mod evident o diminuare a nivelului
productivităĠii sociale a muncii.
Capitalul fix a înregistrat în termeni
reali o creútere continuă a volumului său.
Desigur, că proporĠiile acestei creúteri sau modificat în timp. Ele au fost mai mici
în anii când s-a intrat în recesiune sau
atunci când creúterea economică a fost
determinată de stimularea consumului.
Accentuarea
creúterii
volumului
capitalului fix s-a produs în anii când s-a
ieúit din recesiune sau după o perioadă
în care procesul investiĠional a lâncezit.
Dinamicile asimetrice ale populaĠiei
ocupate úi capitalului fix au condus la
creúterea accelerată a înzestrării tehnice
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a muncii. Respectiva evoluĠie este o
consecinĠă a modului de desfăúurare a
procesului de restructurare a economiei
româneúti. Astfel s-au efectuat investiĠii
concomitent cu trecerea în conservare a
unor importante capacităĠi de producĠie.
Drept urmare, determinarea productivităĠii capitalului, pornindu-se de la
valoarea agregată a imobilizărilor
corporale conduce la valori deosebit de
scăzute, reflectând în mod indirect
subutilizarea potenĠialului material de
care dispune economia Ġării noastre.
Analiza corelaĠiei dintre indicele PIB
úi indicele productivităĠii totale a factorilor
(tabelul nr. 3) arată că pe ansamblul
perioadei 1989 – 1999 se poate vorbi de
o descreútere economică în condiĠiile
unei atrageri de factori de producĠie.

Perioada

1990/1989
1991/1990
1992/1991
1993/1992
1994/1993
1995/1994
1996/1995
1997/1996
1998/1997
1999/1998
1992/1989
1994/1992
1996/1994
1999/1996
1999/1989

Tabelul nr. 3
Tipul modificării PIB în România în perioada 1989 - 1999
%
Indice
Indice Indice PTF global al
PIB
(Coeficient
alocării
Tipul modificarii PIB
de calitate) factorilor
de
producĠie
94,4
95,3
99,1
Descreútere economică cu eliberare lentă
de factori
87,1
86,7
100,4
Descreútere economică cu atragere de
factori
91,2
87,5
104,3
Descreútere economică cu atragere de
factori
101,5
101,8
99,7
Creútere economică intensivă
103,9
99,8
104,1
Creútere economică extensivă
107,1
106,4
100,7
Creútere economică predominant intensivă
103,9
103,2
100,7
Creútere economică predominant intensivă
93,1
95,6
97,4
Descreútere economică cu eliberare lentă
de factori
94,6
87,4
108,2
Descreútere economică cu atragere de
factori
97,7
93,3
104,7
Descreútere economică cu atragere de
factori
75,0 (- 72,3 (-10,2) 103,7 (1,2) Descreútere economică cu atragere de
9,1)
factori
105,5 103,1 (1,5) 102,3 (1,2) Creútere economică predominant intensivă
(2,7)
111,3 109,9 (4,8) 101,3 (0,6) Creútere economică predominant intensivă
(5,5)
85,3 (- 78,4 (-7,8) 108,8 (2,9) Descreútere economică cu atragere de
5,2)
factori
77,0 (- 64,2 (-4,3) 119,9 (1,8) Descreútere economică cu atragere de
2,6)
factori

Sursa: calculat după Anuarul statistic al României, 1990-2000.
Notă: între paranteze este arătat ritmul mediu anual de creútere.

Respectivul tip de evoluĠie a PIB este
caracteristic pentru patru dintre cei úase
ani în care PIB a scăzut (1991; 1992;
1998; 1999), precum úi pentru ansamblul
perioadelor în care economia României
s-a aflat în recesiune (1990-1992 úi
1997-1999). Descreúterea economică în
condiĠiile unei eliberări lente de factori de
producĠie, a fost caracteristică pentru
primul an al fiecăreia dintre cele două

recesiuni (1990 úi 1997). Perioada 19921996 poate fi considerată în ansamblu
ca fiind una a creúterii economice
preponderent intensive. EvoluĠiile anuale
din cadrul respectivei perioade relevă o
creútere economică intensivă în anul
1993, o creútere economică extensivă în
anul 1994 úi o creútere economică
predominant intensivă în anii 1995 úi
1996.
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