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CUVINTE CHEIE 

 cre tereaă economic ,ă factoriiă determinan iă publiciă iă priva i,ă cre tereaă regional ,ă

cre tereaămetropolitan ,ăUniuneaăEuropean ,ămodeleădinamiceăde tip panel, tehnici de 

date panel 

INTRODUCERE 

Motiva iaăalegeriiătemeiă iăimportan aăsubiectului 

Tezaădeădoctorată intitulat ă "The influence of private and public sectors on economic 

growth in the European Union (lb.rom. Efectele sectorului public și privat asupra creșterii 

economice în Uniunea Europeană)" abordeaz ă ună subiectă important pentru 

macroecononomi ti. Aceasta trateaz ă ceiă maiă importan i factorilor aiă cre terii economice. 

Cercet torii iăinstitu iile publiceăauăîncercatăs ăg seasc ădefini iaăpotrivit ăpentruăconceptulădeă

cre tereăeconomic .ăDeăce arătrebuiăs ăneăconcentr măasupraăacesteiăteme? 

Studierea conceptului din actuala lucrare poate determina bun stareaă aă miliarde de 

oameni. rileăavansateăcareăseăconfrunt ăcuăoăcre tereăconstant , îi ajuta pe cet enii lor s ă

tr iasc  mai bineă iă maiă mult.ă Recentaă criz ă economic ă dină 2008ă aă ar tată c ă anumiteă

evenimente pot avea unărolăimportantăînădeterminareaăvaria ieiăprodusuluiăinternăbrut.ăOămaiă

bun ă în elegereă aămecanismuluiă cre teriiă economice ne va ajuta la atenuarea sau eliminarea 

rezultatelorănegativeăcareăafecteaz ădezvoltareaăeconomic . 

Cre terea economic ăreprezint  singurulăfactorăcareăasigur ăsuccesulăeconomicăal unei 

na iuniă peă termenă lung, iar economiile statelor îlă consider  ca pe un obiectiv economic iă

politic extrem de important. 

Tema acesteiăcercet riă tiin ifice î iăpropuneăs ăarateămodulăînăcareăvariabileleăprivateă

iă publiceă auă avută oă influen ă asupraă cre teriiă economiceă înă Uniuneaă European ,ă laă diferiteă

niveluriă teritoriale,ă maiă precisă laă nivelă deă ar , la nivel regional - zoneleă NUTSă iă laă nivelă

metropolitan. 
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Figura 1: Evolu iaăPIB-uluiăpentruăceleă28ădeă riăaleăUEăîntreă1995ă iă2014 

Sursa:ăcontribu ieăpersonal  

Produsul intern brut în UE a crescut considerabil. Figuraă1ăarat ăc ăîntreă1995ă iă2014 

multe stateă auă cunoscută îmbun t iriă înă ceeaă ceă prive teă dezvoltareaă economic .ă Pentruă

majoritatea rilor dinăEuropaă deăEst,ă integrareaă european ă aă fostă ună avantajă datorit  noilor 

investi iiădeăcapitală i a avantajelor comer uluiă liber.ăPIB-ul este un indicatorăagregată iăesteă

important s ă seă cuantificeă factoriiă exac i care au determinat cre tereaă economic . Prin acest 

studiu am cercetat factorii ce au determinat cre tereăeconomic ăînăUEăpentruădiferiteăniveluriă

teritoriale i am realizat oă compara ieă cuă alteă studii de specialitate. Aceast ă ă cercetareă va fi 

important  pentru factorii politici de decizie în aă stabiliiă determinan ii careă favorizeaz  

dezvoltareaăeconomic . 

Leg turaă dintreă investi iile guvernamentale i dezvoltareaă economic ă esteă ună subiectă

larg dezb tut. Studiile de cercetare care au vizat sectorul public sunt importante pentru factorii 

deădecizieădinădiferiteă ri,ădeoarece ace tia suntăinteresa iăînăalocareaămaiăeficient ădeăfonduriă

guvernamentale.ă Analizaă influen eiă sectoruluiă privată asupraă cre teriiă economiceă esteă oă tem ă

maiă pu in cercetat  înă literaturaă deă specialitate.ă Foarteă desă înă lucr riă deă cercetareă careă s-au 
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concentrat asupra sectorului public, au existată iăuneleăvariabileăprivate care au fost incluse în 

modele econometrice (formarea brut ădeăcapital,ăinvesti iileăpublice,ăinvesti iileăstr ineădirecte,ă

exporturile etc.). 

Plasareaătemeiăînăcontextulă tiin ific  

Schimb rile economice care au loc în ultimiiă aniă auă ar tată c  multe state în curs de 

dezvoltareăjoac ăunărolă tot maiăimportantăînălume.ăMigra ia,ăglobalizareaă iădeschidereaăunoră

noiăpie eăcomercialeă auăajutată stateăprecumăChina,ă Indiaă sauăBrazilia,ăpentruăaă aveaă anual o 

rat ădeăcre tereăeconomic ăsus inut . 

Pie eleă emergenteă reprezint ămaiămultă deă 50șădină produc ia total  la nivel mondial. 

Chinaă aă dep ită SUA în topul celor mai importante economii, iar întrebarea care s-ar putea 

pune ar fi ce factorii au determinat acest progres economic?  

Înă ceeaă ceă prive teă Uniuneaă European ,ă crizaă economic ă dină 2008ă a reprezentat un 

impactănegativăasupraămultorăna iuni.ăGreciaăaăpierdut de laădeclan areaăcrizeiă mai mult de o 

treime din PIB-ul su,ăiar rileădinăEuropa de Vest au în fiecare an oărataădeăcre tereăaăPIB-

uluiămaiămic ădeă1ș.ăSuntăacesteărezultateăoăconsecin ădirect  aăm surilorădeăausteritate?ă 

Literaturaă deă specialitateă faceă oă distinc ieă clar ă întreă factoriiă economiciă iă non-

economici. De exemplu, sursele "proximate" sauă economiceă seă refer ă laă factoriă cumă ară fiă

acumulareaă deă capital,ă progresulă tehnologică iă aă for eiă deămunc ,ă iară surseleă "ultimate" sau 

non-economiceă seă refer ă laă factoriă cumă ară fiă eficien aă guvernului,ă institu iile,ă terorismul,ă

sistemele politiceă iăadministrative,ăculturaă i factoriiăsociali,ăgeografiaă iădemografia. 

 Europaăseăafl ăînămijloculăunui peisajăeconomică iăpoliticăînăschimbare.ăT rileăîn curs 

de dezvoltare ale Uniunii Europene auăoăcre tereăeconomic ăstabil ,ăiar cele industrializate se 

confrunt ăcuăproblemeăpoliticeă iăsociale.ăVotul pentru Brexit din 2016 poate avea un impact 

considerabil asupra Europei în cazul în care factorii politici de decizie nu vor avea m suri 

concrete.ăValulăuria ădeămigran iă iăterorismul au consecin eăgraveăasupraăeconomieiă iăasupraă

încrederii sociale. 



 

4 

 

Oăalt ă întrebareăcareămerit ă aă fiăpus ăesteădac ă suntămodeleleădeăcre tereă economic  

viabile înăaceast ăeconomieămondial ăînăcontinu ăschimbare?ă 

Totămaiămul iăoameniăsuntăimplica iăînăcreareaădeăbunuriăvirtuale,ăcareăsuntăproduseăcuă

costuriămaiămiciă iădistribuiteămultămaiău or.ăAvem nevoie doar de acces laăinternetă iăoăideeă

inovatoare. Deăasemeneaănuăarătrebuiăs ăignor m industriaăspa ial ,ăcareăgenereaz  în fiecare 

an 300 miliarde de dolari. 

Stadiulăcunoa terii  

Teoriileăcre teriiăeconomice iămodelele econometriceăeviden iaz ădiverseleămoduriăînă

careăactivitateaăeconomic ăactual ăpoateăinfluen aăviitorulă iăs ăidentificeăsursele care pot duce 

la o dezvoltare sustenabil . Aceste teorii au evoluat de-a lungul timpului, înă func ieă deă

dinamicaărealit ilor economice iăevolu iaăinstrumentelorădeăanaliz . De la economi tiiăclasiciă

pân ăla noua teorieăaăcre teriiăeconomice, subiectul este unul larg dezb tut. 

Num rulămareădeăcercet riă tiin ificeădin acest domeniu a dus la publicarea de articole, 

c r iă i reviste de specialitate. Lucr rile teoreticeă iă empiriceă auă ajutată laă îmbun t ireaă

cuno tin elorăînăceeaăceăprive teăfactoriiădeterminan iăaiăcre teriiăeconomice.ăExist ăunănum ră

mareădeăeconomi tiăcare i-au dedicat o parte importanta a vietii studierii conceptulădeăcre tereă

economic .ăVoiănumiădoarăcâ ivaădintreăei: A. Smith, D. Ricardo, T. Malthus, J. M. Keynes, R. 

J. Barro, R. Solow, Sala-I-Martin. 

Studiileădeăcercetareă auă investigată impactulă asupraăcre teriiă economiceăaăunoră factoriă

determinan i,ă cum ar fi: investi iile,ă capitalulă uman,ă politicileă economiceă iă fiscale, 

liberalizareaăcomer ului,ăinvesti iileăstr ineădirecte,ăcheltuielileăpentruă cercetareă iădezvoltare,ă

cadrulăinstitu ională iăpolitic,ăfactorii socio-culturali,ăgeografiaă iădemografia. Aceste studii au 

fost realizateămaiăalesăpeăe antioaneădeă ari. În ultimele decenii exist ăoădezvoltare a analizei 

empirice efectuate pe e antioaneăregionale,ămetropolitaneăsauăpentruăora e. 

Mul iă autoriă auă abordată rela iaă dintreă cheltuielileă publice,ă investi iileă str ineă directe,ă

liberalizareaăcomer ului,ăinvesti iileăpubliceăsauăprivate, a variabilelor non-economice, printre 

alteleă iăcre tereaăeconomic ălaănivelădeă ar .ăUneleădintreăeleăs-au axat pe un singur domeniu 



 

5 

 

de studiu cum ar fi, de exemplu, rolulăs n t iiăsau alăeduca ieiăasupraăcre teriiăeconomice,ăoriă

rolulăinvesti iilorăpublice sau a celor private. 

Cercetareaăempiric ăînădomeniulăcre teriiăeconomiceăregionaleăaăîncercatăs ădetermineă

ceăvariabileăauăoăinfluen ăasupraădezvolt rii iăs ăajung ălaăunăconsensăcuăprivireălaăsemnulă

relevantă ală varia iei.ă Exist ă oă serieă deă studiiă deă cercetare,ă careă au determinată oă leg tur ă

semnificativ ă întreă inovareă (cheltuieliă deă cercetareă iă dezvoltare,ă crearea de brevete de 

inven ie,ăpopula iaăocupat ăînăcercetare), transport (transportul aerian, drumurile,ăautostr zile), 

cre tereaăpopula iei,ăformareaădeăcapital,ăconsumulădeăenergie,ăinvesti iileăpubliceă iăcre tereaă

economic ălaănivelăregional (Bottazziă iăPeriă2002;ăParentă iăLeSage 2012; Rodriguez-Pose et 

al. 2012,ă2015.).ăLaăfelăcaă iă înăcazulăcre teriiăeconomiceă laănivelădeă ar ,ănuăexist ă înc ăună

consens cu privire la efectele unor variabile regionale.ăDeăasemenea,ăcontradic iiăpotăap reaăînă

urma studiilor efectuate pentru diferite regiuni cum ar fi America de Sud, China, America de 

Nord sau Rusia (Golubchikovă2007;ăSpieziaă iăWeileră2007; Hartono et al. 2007). 

No iuneaăc ăora eleă iăregiunileămetropolitaneăreprezint ăoăsurs ădeăcre tereăeconomic ă

câ tig ătotămaiămultăteren înăultimaăperioad .ăOra eleă i zonele urbane sunt considerate ca fiind 

surse fundamentaleăpentruăconcentrareaăactivit iiăeconomice.ăAcestălucruăseădatoreaz ă noilor 

studii efectuateă deă c treămul i cercet toriă înă domeniulă geografiei economice (aă aglomer rii) 

sau cercet torilor implica iăîn "nouaăteorieăaăcre terii economice" (Glaeser et al 1992; Combes 

2000; Melo et al. 2009). 

Zonele urbane sunt centre umane care permit schimbul de bunuri, ideiă iăoameni.ăLaă

rândul ei societateaăculegeăbeneficiileădinăcomer ul iăspecializarea capitalului uman. Acestea 

faciliteaz ăfactorii s ăinterac ioneze pentruăaăpermiteăoăproduc ieămaiămareă i o  specializare a 

muncii.ăOra ele au devenit locurile înăcareăbunurileă iăserviciileăsuntătransferateămaiărapidă iă

mai eficient. 

Conceptele iărezultatele mai sus amintite vorăreprezentaăcadrulăteoretică i metodologia 

lucr rii deă fa .ă Deă asemenea,ă aceast ă investiga ie va utilizaă celeă maiă recenteă cercet ri cu 

privireă laă conceptulă deă cre tereă economic ,ă publicateă înă revisteă de renume. Lucrarea va 

identificaăposibilit ileădeăextindereăaăancheteiă iăva furnizaăcompara iiăcu studiile anterioare. 
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Toate aceste lucr ri din literatura de specialitate vor fi prezentate la finalul tezei într-oăsec iuneă

intitulat ăBibliografie. 

Obiectivele principale ale lucr rii  

Cel mai important obiectiv al acestei teze este acela de a determina factorii principali 

care influențează creșterea economică în Uniunea Europeană. Acest obiectiv este cercetat în 

cele trei capitole empirice ale studiului. 

Primul capitol empiric intitulat „STABILIREA CELOR MAI IMPORTANȚI 

FACTORI AI CREȘTERII ECONOMICE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ: O ANALIZĂ 

PENTRU CELE 28 DE ȚĂRI DIN UE ÎNTRE 1990-2014” are ca obiectiv principal 

determinarea celor mai importanți factori pentru cele 28 de țări ale Uniunii Europene. 

Celelalte obiective sunt acelea deă aă oferiă cuno tin eă cuprinz toareă înă ceeaă ceă prive teă

determinarea variabilelor publice sau private care au un rol importantă asupraă cre teriiă

economice.ă Maiă multă decâtă atât,ă împ r ireaă educa ieiă înă înv mântulă primar,ă secundară iă

ter iarăaăstabilit ce tip de educa ieăeste mai eficient. Datorit ăutiliz rii unui model dinamic de 

date panel, lagul variabilei dependente a oferit rezultate concludente legate de ipoteza 

convergen eiăeconomice. 

Urm torul capitol empiric - „CREȘTEREA ECONOMICĂ TERITORIALĂ ÎN UE: 

O ANALIZĂ PENTRU REGIUNILE NUTS 1 ȘI NUTS 2 ÎNTRE 2000-2013”  are ca scop 

principal furnizarea de informa iiăconcludente cu privire la factorii determinanți relevanți la 

nivel regional/teritorial în Uniunea Europeană pentru 98 regiuni NUTS 1 și 273 regiuni 

NUTS 2. Un alt scop esteă acelaă deă aă stabiliă dac ă ipotezaă convergen eiă esteă valabil ă pentruă

regiunileămen ionateămaiăsus. 

Ultimului capitol empiric - „MAI SUNT REGIUNILE METROPOLITANE 

EUROPENE RELEVANTE ȘI CARE SUNT FACTORII DETERMINANȚI AI 

CREȘTERII ECONOMICE URBANE?” are ca obiectiv principal stabilirea factorilor cei 

mai importanți care au influențat creșterea economică la nivel metropolitan în UE. Obiectivul 

secundar este acela de a afla ce sectoare economice sunt semnificative în stimularea 

dezvolt riiă economice.ă Urm torul esteă deă aă vedeaă dac ă popula iaă m surat ă prină densitate,ă
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m rime i rat ădeăcre tere iămigra iaănet ăau avutăunăefectă relevantăpentruăvaria iaăprodusul 

intern brut real pe cap de locuitor. Mai mult decât atât, ultimul obiectiv al acestui capitol este 

de a prezentaăinforma iiăconcludenteăcuăprivireălaădiferen aădintreăEuropaădeăVestă i Central ă i 

de Est. 

Metodologiaălucr riiădeădoctorat  

Metodologia acestei tezeă esteă unaă empiric ,ă utilizând modele econometrice pentru a 

evaluat ăinfluen aăprincipaliloră factoriăaiăcre teriiăeconomiceăînăUniuneaăEuropean ă(laănivelă

na ional,ă regională iă metropolitan).ă Dateleă pentruă aceast ă investiga ieă suntă colectateă deă laă

organiza iiă interna ionaleă deă renume.ăAm colectat informa iileă din surse credibile, cum ar fi 

baza de dateăaăB nciiăMondiale,ăbazaădeădateăaăComisieiăEuropeneă(Eurostat)ă iăceaăa Comisiei 

Europene (AMECO), acestea prelucrând informa iileăcolectateădeălaăstate iăinstitu iiăprivate. 

Principalul obiectiv al tezei mele de doctorat, este acela de a determina factorii care au 

influen atăcre tereaăeconomic ăînăUEădup ăaniiă1990, pentruăanalizaădeă ar , iădup ăaniiă2000, 

pentru analizaă regional ă iă metropolitan .ă Aceast ă investiga ieă presupuneă utilizareaă unoră

metodeă iătehniciădeăcercetare,ădup ăcumăurmeaz : 

Documentația și sumarul literaturii de specialitate implic ă utilizareaă referin elor, 

documenta ieiă teoreticeă prină consultareă deă revisteă deă specialitate,ă c r i,ă lucr ri na ionaleă sauă

interna ionale,ăcareăulteriorăauăfostăprelucrate i interpretate. 

Metodele matematice și statistice necesit ă utilizareaă clasific rii,ă analizeiă staticeă iăă

dinamice,ă corela iei dintreă variabile,ămodelareaă econometric ă iă utilizareaă tehniciloră deă date 

panel,ăreprezent riăgrafice, redarea minimului, maximului, devia ieiămedii iăstandard. 

Metodele interdisciplinare sunt bazate pe concepte economice (utilizarea variabilelor 

economice, cum ar fi PIB, ISD, etc., sau de raporturi economice), econometrice (folosind 

anumiteă testeă deă specifica ieă pentruă determinareaă modelelor adecvate ca testele Hausman, 

Fisher, Parm, In-Pesaran-Shin, Breusch-Pagan, etc.), matematiceă iă informatice (utilizarea 

programului STATA). 
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Pentru aă ob ineă rezultateleă scontate, studiul a demonstrat care sunt determinan iiă cei 

maiă importan iă în stimulareaă cre teriiă economice,ă laă diferiteă niveluriă teritoriale,ă iă anume la 

nivelădeă ar ,ădiviziuneăregional ă iămetropolitan . Un obiectiv secundar al acestei teze a fost 

deăaădeterminaădac ăipotezaăconvergen eiăeste în continuare viabil .  

Teza cuprinde trei capitole empirice i acestea auăurm toareaămetodologie: 

Capitolul 3 - „STABILIREA CELOR MAI IMPORTANȚI FACTORI AI 

CREȘTERII ECONOMICE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ: O ANALIZĂ PENTRU CELE 

28 DE ȚĂRI DIN UE ÎNTRE 1990-2014”, aă furnizată informa iiă concludenteă cuă privire la 

variabileleă careădetermin ăcre tereaăeconomic ăpentruăceleă28ădeă riă aleăUniuniiăEuropene1 

dină1990ăpân ăînă2014.ăAm investigat rela iaădintre: 

 variabilaădependent ,ăprodusulăinternăbrutărealăpeăcap de locuitor 

 variabilele independente, caă speran aă deă via , consumul final de energie, 

levierul sectorului financiar,ă datoriaă public ă general ,ă totalulă cheltuieliloră publiceă

generale, deficitul public, rata de ocupare, exporturile, importurile, liberalizarea 

comer ului, datoria sectorului privat, productivitatea muncii reale peă or ă lucrat ,ă

formareaă brut ă deă capitală fix,ă investi iiă str ineă directe,ă infla ia,ă m rimeaă popula iei, 

înv mântul primar,ăsecundară iăter iar. 

Investiga ia a folosit mai multe variabile dummy pentruă aă m suraă importan a 

indicatorilor de guvernare (controlul corup iei,ă absen aă violen ei/terorismului,ă eficien aă

guvernului, statul de drept, etc.) i alte variabile dummy pentru aă descompuneă e antionulă

(t rileă din Europa de Vest, Est, Nord, Sud sau Asia de Vest). Studiul a folosit un model 

dinamic de date panel, iar variabilele au fost logaritmate folosind transformarea neglog 

(logartimul negativ) care nu reduceănum rulădeăobserva ii. Capitolul a eviden iatăunătabelăcuă

statistici pentru variabilele (media, devia iaăstandard, observa ii,ăetc.)ă iămatriceaădeăcorela ie.ă

Anumite teste preliminare au fost efectuate pentru a determina ce fel de model econometric va 

fiă folosită înă modă corespunz toră pentruă aceast ă investiga ieă (testulă Fisher,ă Im-Pesaran-Shin, 

                                                             
1
 Cele 28 de state ale UE sunt Austria, Belgia, Bulgaria, Croatia, Cipru, Republicaă Ceh ,ăDenmarca, Estonia, 

Finlanda,ă Fran a,ă Germania,ă Grecia,ă Ungaria,ă Iralnda,ă Italia,ă Letonia,ă Lituania,ă Luxembourg,ă Malta,ă Olanda,ă
Polonia, Portugalia, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia i Marea Britanie 
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Hausman, Breush- Pagan / Cook a-Weisberg, LR pentru heteroschedasticitate, Wooldridge 

pentruăautocorela ie). Testele Pesaran, Freesă i Friedman au fost utilizate pentru a determina 

independen a cross-sectional . Pentruăaăoferiăoăconsisten ă  rezultatelor, am folosit mai multe 

tehnici de date panel,ă iă anume: pooled OLS,ă REM,ă FGLSă iă FMOLS. În studiul am mai 

utilizat estimatorul GMM (metodaăgeneralizat ăaămomentelor) iăsystem GMM.ăAcesteădou ă

metode sunt populare pentru analizele de date panel. Ele cresc eficien aă estim rii,ă fiind 

potrivite pentru autocorela ieă iăheteroschedasticitate, rezolvând problemaăendogeni ii. În cele 

dinăurm , am efectuat testeăpentruăaădeterminaădac  modelul este stabilit corespunz tor (pentru 

acesta s-au utilizat teste de normalitate - Ramsey, Shapiro Wilk W) i prin reprezentarea 

grafic  a erorilor. 

Capitolul 4 intitulat „CREȘTEREA ECONOMICĂ TERITORIALĂ ÎN UE: O 

ANALIZĂ PENTRU REGIUNILE NUTS 1 ȘI NUTS 2 ÎNTRE 2000-2013”, a continuat 

investiga ia prin analiza empirică aă factoriloră careă determin ă cre tereaăeconomic ă pentruă 98 

regiuni NUTSă1ă iă273ăregiuniăNUTSă2ăîntreă2000ă iă2013 , regiunile aleăacelora iă28ădeăstateă

ale UE din capitolul precedent. Studiul aăinvestigatărela ia dintre:  

 dou ăvariabileădependenteăfolositeăpentruăm surarea cre teriiăeconomice - PIB 

real/locuitoră iăPIB-ul real pe cap de locuitor standard putere deăcump rare;  

 variabileleăindependenteăsuntăm rimeaăpopula iei,ărataădeăfertilitate,ăsperan aădeă

via ,ă persoaneloră careă p r sescă timpuriuă educa iaă iă formareaă profesional ,ă

persoaneleăcuăstudiiăsuperioare,ănum rulămediuădeăoreălucrateăpeăs pt mân ălaă

loculădeămunc ăprincipală (pentruăb rba iă iă femei),ă rataădeăocupareă(total , de 

sexămasculină iă feminin),ăcheltuielileădeăcercetareă iădezvoltare,ă infrastructuraă

(autostr ziă iăalteădrumuri),ănum rulătotalădeănop iădeăcazareăaleăreziden iloră iă

nereziden iloră înă spa iileă deă locuită turistice,ă stoculă deă vehicule,ă densitateaă

popula ieiă iămigra iaănet .ă 

În acest studiu am folosit un model dinamic de date panel iă transformareaă neglog. 

Anumite teste preliminare au fost efectuate pentru a preciza ce fel de model econometric va fi 

utilizat, cum ar fi testul Fisher, Hausman (pentru a decide între un model cu efecte fixe sau 

aleatorii)ă iă testul Parm. Pentru a oferi consisten ă rezultatelor am utilizat metoda GMM, 
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systemă GMMă i QML. Metoda QML nuă utilizeaz ă instrumenteă precumă metoda GMM sau 

system GMM. De asemenea, ineficien aă instrumentelor care pot fi utilizate de estimatorii 

GMMă iă systemăGMM sunt evitate în estimarea QML. Ilustrând graficăvaria iaăPIB/locuitor 

întreă2000ă iă2013,ăcapitolulăaăinfirmatăipotezaădeăconvergen ăregional . 

Capitolul 5 - „MAI SUNT REGIUNILE METROPOLITANE EUROPENE 

RELEVANTE ȘI CARE SUNT FACTORII DETERMINANȚI AI CREȘTERII 

ECONOMICE URBANE?” a analizat variabilele care au avut un rol important la nivel 

metropolitanăînăUniuneaăEuropean ăpentruăaniiă2000-2013.ăCapitolulăaăstabilitărela iaădintre: 

 dou ă variabileă dependenteă utilizateă pentruă aă m suraă cre tereaă economic ,ă iă

anume PIB-ul metropolitan real/locuitoră iăPIB-ul metropolitan real pe cap de 

locuitorăcaăstandardăputereădeăcump rare.ă 

 variabileleăexplicativeăcareăauăm suratăimpactulăanumitorăramuriăeconomiceăauă

fostăpondereaăvaloriiăbruteămetropolitaneăad ugate în valoareăbrut ătotal  pentru 

agricultur -silvicultur -pescuit, industrie, manufactur (sectorulă deă fabrica ie), 

construc ii, informa ii-comunica ii i comer ulă cuă ridicataă i am nuntul,ă

activit iăturisticeă(transport,ăcazare,ărestaurante,ăetc.).ă 

 alte variabilele independente utilizate au fost: num rulă deă salaria i,ă m rimea,ă

densitateaă iă rataădeăcre tereăaăpopula iei,ăpopula iaăeconomicăactiv ,ămigra iaă

net ă iăoăvariabil ădummy pentru extinderea european.  

De asemenea, am aplicat ună modelă dinamică deă dateă panelă iă transformareaă neglog.ă

Testul Hausman l-am folosit pentruăaădeterminaădac ămodelulăesteăunulăcuăefecteăaleatoriiăsauă

fixe. Testul Parm l-am utilizat pentru constatarea efectelor fixe de timp. Amăalesăs ăfolosesc 

estimatoriiă GMM,ă systemă GMMă iă QML.ă Pentruă aă îmbun t ii iă maiă multă eficien aă

rezultatelor, am optatăpentruăaăîmp r ii perioadaădeătimpăînădou ă(2000-2008ă iă2008-2013)ă i,ă

de asemenea, pentru a descompune e antionulă astfelă încâtă s ă seă m soareă diferen aă dintreă

EuropaădeăVestă iăCentral ă iădeăEst.ă  
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Limiteleăcercet rii  

Conceptulădeăcre tereăeconomic ăareăuneleă limit riă inerenteă iănuăară trebuiăs ăevit m 

sublinierea acestora, deoarece ele potă aveaă repercusiuniă economiceă iă socialeă grave.ă Pentruă

studiulădeăfa  oăprim ălimitareăeste cea deăm surareăsauăde apari ia a unor erori sistematice 

care pot avea un efect negativ asupra rezultatelor. 

Oă alt ă problem ă înă ceeaă ceă prive teă analizaă cre teriiă economiceă esteă faptulă c ă lipsa 

observ rilor a fost întotdeauna un eveniment comun, mai ales pentru un panel de date de mari 

dimensiuni.ă Pentruă dateleă regionaleă iă metropolitaneă valorileă lips ă potă afecta rezultatele 

empiriceă aleă analizei.ă Studiulă aă încercată s ă dep easc ă aceast ă problem ă prină utilizareaămaiă

multor tehnici de date panel iăprinăaplicareaămetodei QML. 

Un subiect important pentru analiza viitoare a modelelor alc tuite înăaceast ătez ăesteă

necesitatea de a include variabile care s ă m soare externalit ile pozitive sau negative. De 

exemplu,ăexternalit ileădeăcuno tin eăpotăinfluen aăsubstan ialăcre tereaăeconomic . 

Structura tezei de doctorat 

 Teza de doctorată areă urm toareaă structur :ă introducere,ă dou ă capitole teoretice, trei 

capitole de cercetare,ăconcluzii,ăanexeă iăbibliografie. 

 Capitolul 1 intitulat „LITERATURA DE SPECIALITATE CU PRIVIRE LA 

TEORIA CREȘTERII ECONOMICE. PRINCIPALII FACTORI DETERMINANȚI” a 

demonstratăc ăacest subiect reprezint  unăprocesăcomplex,ăcareăaăimplicatămul iăcercet toriă iă

secoleădeăanaliz . De la începutul teoriei clasice a lui Adam Smith în secolul al 18-lea pân ălaă

nouaăteorieăaăcre teriiăeconomiceăaăzilelorănoastre, modelele au evoluat în mod constant. 

Cre tereaăeconomic ăesteădeterminat ăde: 

 factoriădirec i,ăcumăarăfiăresurseleăumaneă(cre tereaăpopula ieiăactive,ăeduca ieă- 

investi iiă înă capitalulă uman),ă resurseă naturaleă (resurseă subterane,ă sol,ă condi iiă

climatice),ămajorareaăcapitaluluiăangajatăsauăschimb ri/progreseătehnologice; 
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 factoriăindirec i,ăcumăarăfiăinstitu iile (administra ieăpublic ,ăinstitu iiăfinanciareă

etc.),ă m rimeaă cereriiă agregateă (capacitateaă deă absorb ieă aă pie eiă interne),ă

eficien aă sistemuluiă bancar,ă rateleă deă investi iiă iă aă ratele de economisire, 

migra iaă for eiă deă munc ă iă aă capitalului,ă politicile fiscaleă iă bugetareă aleă

statuluiă iăeficien aăguvernului. 

Cre tereaăeconomic ăpeătermenălungăareădou ăsurseămajore: 

 cre tereaăcantitativ ăaăfactorilorădeăproduc ieă(num rulădeăpersoane,ăvaloareaădeăcapitală

fix sau circulant utilizat), care este numităcre tereăextensiv ; 

  cre tereă calitativ  a factorilor (factoriiă deă eficien ă a produc iei), care este numită

cre tere intensiv . 

Cre tereaă economic ă m surat ă prină produsulă internă brută semnific ă cre tereaă rateiă deă

modificare a PIB-ului. Este dificil de estimat ceă influen eaz ă varia iaă fiec reiă componente. 

Factoriiăpubliciă iă priva iă auă impact diferit.ăCheltuielileăpublice,ă infla ia,ă formareaădeăcapital 

fix ,ă investi iile private, ratele de ocupare, etc. auă consecin eă diferiteă asupraă cre teriiă

economice. Trebuie s ă inemăcontădeăfaptulăc ăace tiăfactoriăauăimplica iiădiverse în cazul în 

careă rileăsunt dezvoltate sauănu.ăExist ,ădeăasemenea,ăfactori socio-politici iăevenimente care 

auăoăinfluen ămajor ăasupraăprogresuluiăeconomicăalăuneiăna iuniă(Boldeanuă iăConstantinescu 

2015). 

 Acestă capitolă aă eviden iată principaliiă factoriă determinan iă aiă cre teriiă economiceă

începând de la cheltuielileă publice,ă investi iileă str ineă directe,ă liberalizareaă comer ului, 

exportul, importul,ă investi iile privateă iă publiceă sau factori non economici -"ultimate". De 

asemenea, odat ă cu crearea de noi modeleă iă testeă matematiceă iă statistice,ă ipotezele vechi 

trebuieăs ăfieăsupuseăuneiănoiăanalizeă iădac ăaparăunele diferen e, teoria economic ătrebuieăs ă

fieămodificat . 

Pentru un model deă cre tereă economic ă echilibrată trebuieă s ă lu mă înă considerareă

cauzele „proximate” (determinan iă economici)ă iă deă asemenea,ă cauzeleă „ultimate” sau 

cauzele non economice (Acemoglu 2009). Peă m sur ă ceă noiă dateă statisticeă suntă publicate,ă
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cercetarea trebuieăs ăseăconcentrezeănuănumaiăpeăanalizaădeă ar ,ăciăpeăoăanaliz ăregional ăsauă

urban . 

Capitolul 2 intitulat „MODELE DE CREȘTERE ECONOMICĂ”, s-a axat pe 

prezentarea principalelor modeleă deă cre tereă economic ă iă modulă înă careă acesteaă auă fostă

utilizate.ăEvolu iaă înă timpăaăacestorămodeleă a stabilit principalele caracteristici ale celor mai 

importan iăindicatoriămacroeconomici. 

Modeleleădeăcre tereăeconomic ăau reprezentat un interes majorăpentruăcercet toriăînc ă

dinăperioadaăclasic .ăEconomi tiăcaăAdamăSmithă(1776)ăsau David Ricardo (1817), au abordat 

problema determin riiăfactorilorăadecva iăcareăarăaveaăoăinfluen ăasupraăcre teriiăeconomice. 

Modeleleăkeynesisteă iăcele care au urmat (neo-keynesiste) au ajuns la concluzia c ăpentruăaă

aveaăoăeconomieăstabil  esteănecesar ăutilizareaăunorăpoliticiămacroeconomiceă iăaăinterven iei 

directe a statului în economie pentru atingereaăechilibruluiă iă stimulareaăcre teriiăeconomice.ă

Laăcealalt ăextrem ,ăavemămodelele neoclasice care presupun c ăeconomiaăesteăstabil ă iăc  ea 

va reveni la starea de echilibru în cazul în care se vor produce anumite ocuri. 

Acest capitol a prezentată cinciă modeleă importanteă deă cre tereă economic ă dezvoltateă

maiăalesădup ăprimul iăalădoileaăr zboi mondial. De exemplu, modelul Harrod are în centrul 

s uă corela iaă dintreă rateleă deă cre tereă economic ă iă rataă deă acumulare, care depinde de rata 

investi iilor.ăElementeleădeăbaz ăaleămodeluluiă suntă treiă ecua ii,ă prinăcareă seăpotă calculaă treiă

rate posibileăaleăcre teriiăeconomice:ărataăreal ,ărata previzionat  i cea natural . 

ModelulăDomarădeăcre tereăeconomic ănuădifer ămultăfa ădeăcelăalălui Harrod. Cu toate 

acestea, el a subliniat unele aspecte particulare destul de interesante. Domar porne teă deă laă

observa iaă c ămodelulăkeynesian,ă înă timpăceăcon ineăoăanaliz ădetaliat ă aă cereriiă iă impactulă

investi iilor, ea ignor ăcompletăefecteleăpeăcareăacelea iăinvesti iiăo au asupra ofertei. Pentru 

Domară (1946),ă investi iileă careă apară înămodelulă luiăKeynesă auă ună efectămultiplicatoră numai 

asupra cererii, dar nici un efect multiplicator asupraăcapacit iiădeăproduc ie. 

Pentru Domar întotdeauna investi ia produce un efectădublu:ăpeădeăoăparte,ă eaă cre teă

cerereaă global ,ă iar peă deă alt ă parte,ă aceastaă duceă laă cre tereaă capacit iiă deă produc ie,ă deă
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aprovizionareă real .ă Oă cre tereă echilibrat ă esteă posibil ă atunciă cândă celeă dou ă efecteă suntă

cantitativ egale, numai atunci cândăcre tereaăcereriiăesteăegal ăcuăofertaăreal . 

În continuare amăprezentatăcontribu iaălui Solow (1956), care a implementat un model 

deăcre tereăexogen.ăEl a demonstrat modul în care rata tot mai mare a economisirii,ăcre tereaă

popula ieiă iăprogresulă tehnologicăafecteaz ăcre tereaăeconomic ă iănivelulădeăproduc ieă pe o 

anumit ăperioad ădeătimp.ăÎnainte de acest model cel mai folosit a fost cel dezvoltat de Harrod 

iăDomară(Harrodă1939; Domar 1946). 

Modelul neoclasic a lui Solow (1956) reprezint ă ună reperă fundamentală înă analizaă

procesuluiădeăcre tereăeconomic .ăAghionă iăHowittă(2009)ăau declaratăc ăteoria lui Solow ne 

arat ăcumăpoliticaăeconomic ăpoateăstimulaăcre tereaăeconomic ăprinăstimulareaăcet enilorăs ă

economiseasc . De asemenea, modelul prezice c ă acestă tipă deă cre tereă economic  nu poate 

dura la infinit. Pe termenă lung,ă rataă deă cre tere economic  va depinde de cea a progresului 

tehnologic. 

În continuarea modelului lui Solow, cel a lui Romer a reînviat interesul pentru teoria 

cre teriiăeconomice.ăRomeră(1986)ăaăformulatăun modelulădeăcre tereăendogen,ă inândăseamaă

de externalit ile deăcuno tin e.ăCuăcâtăstoculămediuădeăcuno tin eăaleăaltorăcompanii este mai 

mare, cu atât produc ia unei anumite companii este mai mare.ăPrimulă s uămodelădeăcre tereă

endogenă aă fostă îmbun t ită înă urm toriiă aniă (trebuieă s ă men ioneză contribu iaă important ă a 

modelului din anul 1990). 

În ultima parte a capitolului amăprezentatămodelulăSchumpeterian,ăcareă seă axeaz ăpeă

a a-numita "distrugere creatoare". 

Capitolul 3 intitulat „STABILIREA CELOR MAI IMPORTANȚI FACTORI AI 

CREȘTERII ECONOMICE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ: O ANALIZĂ PENTRU CELE 

28 DE ȚĂRI DIN UE ÎNTRE 1990-2014” este primul capitol empiric al tezei. Scopul acestui 

capitolăesteăacelaădeăaăstabiliăprincipaliiăfactoriădeterminan iăaiăcre teriiăeconomice în Uniunea 

European ă (UEă 28), între 1990-2014,ă inândă cont de influen eă private iă publice.ă Pentru a 

investiga ce factoriă determinan iă suntă importan i pentruă cre tereaă economic ,ă am utilizat un 

model statistic (o ecua ie econometric ),ă înă careă exist ă ună totală deă 30ă deă variabile.ă Acestaă
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folose teăcaăvariabil ădependent ăPIB real anual/locuitor pentru celeă28ădeă riăcareăsuntăstate 

membreă aleă Uniuniiă Europene.ă Studiulă folose te serii de date într-un model dinamic de tip 

panel. 

Ecua iaădeăcre tereăeconomic ăutilizat ăînăacestăcapitolăareăurm toareaăformul : 

� =  + ,�− + � + � + � + � + � +
� + � + � + � + � +� + � + � + � + � + � +� + � + � + � + � + � �, j= ,̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅        (1) 

unde: 

LY: logaritmul negativ al PIB-uluiă reală peă capă deă locuitor;ă aceast ă variabil ă reprezint ă

logaritmul negativ pe cap de locuitor al produsului intern brut real exprimat în euro; 

Lyt-1: lagul 1 al logaritmului negativ al PIB-ului real pe cap de locuitor; 

LLE: logaritmului negativ a speran eiă deă via ă (ani);ă literaturaă deă specialitateă consider ă c ă

speran aădeăvia ăareăunăefect important asupraăcre teriiăpopula iei.ăÎmbun t ireaăsperan eiădeă

via ăpoateăîncetiniăcre tereaăpopula ieiă i,ădeăasemenea,ăpoateăîncurajaăacumulareaădeăcapital 

uman.ă Acesteă îmbun t iriă pot avea un efect important asupra venitului pe cap de locuitor 

(Bloomă iăSachsă1998; Cervelattiă iăSundeă2009;ăAcemogluă2009); 

LFEC: logaritmului negativ al consumului final de energie (echivalent a 1000 de tone petrol); 

LFSL: logaritmului negativ al levierului din sectorul financiar (datorii la capitaluri proprii), 

neconsolidată (ș);ă acestă raportă ală datorieiă înă capitală propriuă ilustreaz ă propor iaă relativ ă aă

datorieiăutilizat ăpentruăfinan areaăactivelor.ăAceast ăvariabil ăvaăm suraădac ăsupra-îndatorate 

financiar ăareăunărezultatănegativăasupraădezvolt riiăeconomice; 

LGDEBT: logaritmului negativ a datoriei publice brute, consolidate - date anuale (% PIB); 

acestăindicatorăm soar ădatoriaătotal ăbrut ălaăvaloareaănominal ăexigibil ălaăsfâr itulăanuluiă iă

consolidate în cadrul sectoarelorăadministra ieiăpublice; 
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LEXP: logaritmului negativ a cheltuielilor publice generale totale (% PIB); conform 

clasific riiă COFOG,ă totalulă cheltuieliloră publiceă esteă formată dină sumaă total ă aă celoră 10ă

categorii de cheltuieli publice; 

LDEFICIT: logaritmului negativ al deficitului – capacitatea deăfinan are (+) / necesarul net de 

finan areă (-)ă (șă PIB);ă diferen aă dintreă cheltuielileă totaleă iă veniturileă totaleă aleă bugetuluiă

general consolidat este cunoscut sub numele de împrumut guvernamental general net (+) / 

necesarulănetădeăfinan areă(-). Aceast ăcifr ăesteăunăindicatorăimportantăalăsitua ieiăgeneraleăaă

finan elorăpublice.ăAcestaăesteădeăobicei exprimat ca procent din PIB; 

LEMPL: logaritmului negativ a ratelor de ocupare înă func ieă deă sex, vârst ă iă gradulă deă

urbanizare (total %); acest indicatoră reprezint ănum rulădeăpersoaneăangajate, ca procent din 

popula iaăînăvârst  deămunc ăîntreă15ă iă64ădeăani;  

LEXPORT: logaritmului negativ al exporturilorădeăbunuriă iăserviciiă(șăPIB);ăacestăindicatoră

reprezint ăexportulădeăbunuriă iăserviciiăde laăreziden iăc treănereziden i; 

LIMP: logaritmului negativ al importuriloră deă bunuriă iă serviciiă (șă PIB);ă aceast ă variabil ă

reprezint ăimporturileădeăbunuriă iăserviciiăde laănereziden iăc treăreziden i; 

LOPEN: logaritmului negativ aă liberaliz riiă comer ului (șă PIB);ă sumaă dintreă exporturiă iă

importuri împ r it ăla PIB. Deoarece datele pentruăexporturiă iăimporturiăsuntădejaăîmp r itălaă

PIB,ăliberalizareaăcomer ului este L (exporturi + importuri); 

LPDEBT: logaritmului negativ a datoriei sectorului privat, consolidat (% din PIB); acest 

indicatorăreprezint ăsumaătotal ăaădatoriilorăsociet ilor nefinanciare,ăinstitu iilor non-profit i 

aă gospod riilor popula iei.ă Aceast ă variabil ă nuă iaă înă considerareă tranzac iile în cadrul 

aceluiai sector; 

LPROD: logaritmului negativ a productivit iiămuncii reale pe or ălucrat ă(euro/ore/lucrate); 

LGFCF: logaritmului negativ a form riiăbruteădeăcapitalăfixă(investi iiădirecte)ă(șăPIB);ăacestă

indicatorăreprezint ăinvesti iiăaleăproduc torilorăreziden i; 

LFDI: logaritmului negativ a ISD - investi iiăstraine directe (fluxuri) - date anuale (% PIB); 
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LINF: logaritmului negativ a infla iei,ă pre urileă deă consumă (anualș);ă acestă indicatoră seă

m soar ăînămodăconven ionalăcaăvaria iaăindiceluiăpre urilorădeăconsum într-un an; 

LPOP logaritmului negativ a popula ieiă(locuitori);ănum rulătotalădeăpersoaneăcareăpopuleaz ăoă

ar  într-un an; 

LEDUC1: logaritmului negativ alăînv mântuluiăprimar (nivelul ISCED 0-2) (% total);  

LEDUC2: logaritmului negativ alăînv mântului secundar (nivelul ISCED 3-4) (% total);  

LEDUC3: logaritmului negativ alăînv mântuluiăter iar (nivelul ISCED 5-8) (% total);  

D: este un vector de 10 variabile dummy.ăAcestaăcon ineă aseăvariabileădummy, cu care s  se 

m soareăimpactulăguvern rii asupraăcre teriiăeconomice.ăAcestaăareă6ăindicatoriădeăguvernareă

determina i deăKuafmann,ăKraayă iăMastruzziă (2010)ă - implicare iă responsabilitate social , 

stabilitateă politic ă iă absen aă violen ei/terorismului,ă eficien aă guvern rii,ă calitatea 

reglement rii,ăstatulădeădreptă iăcontrolulăcorup iei.ăVariabileleădummyăauădou ăvalori,ă1ă i 0. 

Valoarea 1 este dat dac ărangulăunuiăindicatorădeăguvernan ăspecificăpentruăoăanumit ă ar ă

este mai mare sau egal cu 50ă iă 0, în cazul în care randul este mai mic de 50. Autorii au 

clasificată ace tiă indicatoriă de la 0 (cel mai mic rang)ă pân ă laă 100ă (ceaă maiă mare rang). De 

asemenea,ăpentruăaăobservaădac ăexist ădiferen eăîntreă riăînăceeaăceăprive teăamplasareaălor în 

Europa, analiza utilizeaz ăvariabile dummy regionale.ăBancaăMondial ăclaseaz  fiecareă ar ăînă

functie de regiune.ăCeleă28ădeă riăaleăUEăvorăfiăseparateăînă5ăregiuni:ăEuropaădeăEstă(Bulgaria,ă

Republicaă Ceh ,ă Ungaria,ă Polonia,ă Româniaă iă Slovacia),ă Europaă deă Nordă (Danemarca,ă

Estonia, Finlanda, Irlanda, Letonia,ă Lituania,ă Suediaă iă Mareaă Britanie),ă Europaă deă Sudă

(Croa ia,ă Grecia,ă Italia,ă Malta,ă Portugalia,ă Sloveniaă iă Spania),ă Europaă deă Vestă (Austria,ă

Belgia,ă Fran a,ă Germania,ă Luxemburgă iă rileă deă Jos)ă iă Asiaă deă Vestă (Cipru).ă Variabilaă

dummy va lua valoarea 1ăînăcazulăînăcareă araăesteăînăregiuneaăcorect ă iă0ădac ănuăesteăînăaceaă

regiune. Analiza va folosi doar 4 variabile dummy regionale, variabila dummy pentru Asia de 

Vestăfiindăexclus ăpentru a evita multicoliniaritatea. 

η:ăeste efectul neobservat specific fiec reiă ri; 

ε:ăeste termenul erorilor; 
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i este utilizatăpentruăvariabilaădeă ar  iătăesteăutilizat pentru variabila de timp. 

Datele sunt preluate din baza de date aleă Comisieiă Europeneă (AMECO),ă aă B nciiă

Mondialeă iă aă Eurostat.ă Toateă dateleă monetareă suntă exprimateă înă pre uriă constanteă iă într-o 

moned ăcomun ă(ECU).ăPIB-ul realăesteăob inutăfolosind deflatorul pentru fiecare ar , anul de 

baz ăfiind 2010. 

Pentru a estimaă înă modă empirică rela iaă dintreă variabileleă independenteă iă logaritmul 

negariv al PIB real/locuitorăacestăcapitolăalălucr rii va utiliza mai multe tehnici de estimare a 

datelor panel: OLS,ă REM,ă FMOLS,ă FGLS,ă GMMă iă systemă GMM. Acest lucru va oferi 

consisten ărezultatelor estimate prin cele 6 metode. 

Table 1: Rezultatele metodelor OLS, REM, FGLS, FM-OLS,ăGMMă iăsysGMM 
 OLS REM FGLS FM-OLS GMM sysGMM 
LD.real LGDP/loc. 0.110*** 0.110*** 0.192* 0.194*   
 (0.0590) (0.0590) (0.0364) (0.0271)   
L. real LGDP/loc.     0.490* 0.884* 
     (0.0622) (0.0314) 
D.LLE 0.643 0.643 0.0462 0.919**   
 (0.651) (0.651) (0.354) (0.370)   
LLE     0.253 0.358 
     (0.734) (0.234) 
D.LFEC 0.168* 0.168* 0.141* 0.197*   
 (0.0582) (0.0582) (0.0316) (0.0359)   
LFEC     0.147** 0.0556*** 
     (0.0617) (0.0300) 
D.LFSL 0.00632 0.00632 0.00232 0.000746   
 (0.0107) (0.0107) (0.00593) (0.00602)   
LFSL     -0.0172 -0.0158** 
     (0.0129) (0.00724) 
D.LGDEBT -0.0824** -0.0824** -0.0820* -0.0744*   
 (0.0326) (0.0326) (0.0143) (0.0154)   
LGDEBT     -0.0644** -0.0119 
     (0.0302) (0.0104) 
D. LEXP -0.000622 -0.000622 0.0230 -0.0121   
 (0.0360) (0.0360) (0.0316) (0.0346)   
LEXP     -0.0575 -0.162* 
     (0.0775) (0.0445) 
D. LDEFICIT 0.00274 0.00274 0.000999 0.00327   
 (0.00375) (0.00375) (0.00223) (0.00241)   
LDEFICIT     -0.00219 0.00893** 
     (0.00546) (0.00388) 
D. LEMPL 0.591* 0.591* 0.455* 0.503*   
 (0.158) (0.158) (0.0875) (0.0856)   
LEMPL     0.271*** 0.0547 
     (0.144) (0.0760) 
D. LPDEBT -0.000726 -0.000726 -0.0257 -0.0181   
 (0.0353) (0.0353) (0.0267) (0.0214)   
LPDEBT     0.00549 -0.0453** 
     (0.0405) (0.0215) 
D. LPROD 0.896* 0.896* 0.812* 0.957*   
 (0.125) (0.125) (0.0753) (0.0662)   
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LPROD     1.023* 0.101* 
     (0.159) (0.0284) 
D. LEXPORT -1.050 -1.050 -0.462 -0.944**   
 (1.263) (1.263) (0.447) (0.451)   
LEXPORT     -2.158*** -1.897*** 
     (1.177) (0.925) 
D. LIMP -0.669 -0.669 -0.362 -0.488   
 (1.332) (1.332) (0.470) (0.501)   
LIMP     -1.981 -1.547 
     (1.209) (0.929) 
D. LOPEN 1.584 1.584 0.761 1.291   
 (2.571) (2.571) (0.903) (0.940)   
LOPEN     4.108*** 3.453*** 
     (2.367) (1.832) 
D. LGFCF 0.0629 0.0629 0.118* 0.0329   
 (0.0488) (0.0488) (0.0352) (0.0330)   
LGFCF     -0.0574 -0.0632*** 
     (0.0582) (0.0346) 
D. LFDI 0.00193 0.00193 0.000217 0.00234***   
 (0.00182) (0.00182) (0.000926) (0.00129)   
LFDI     0.00570** 0.00459 
     (0.00256) (0.00377) 
D.LEDUC1 0.106 0.106 0.0558 0.0839   
 (0.0696) (0.0696) (0.0434) (0.0511)   
LEDUC1     0.0245 0.0125 
     (0.0737) (0.0422) 
D. LEDUC2 0.122 0.122 0.102*** 0.116***   
 (0.108) (0.108) (0.0558) (0.0625)   
LEDUC2     0.120 0.0207 
     (0.125) (0.0281) 
D. LEDUC3 0.127** 0.127** 0.0514** 0.131*   
 (0.0549) (0.0549) (0.0217) (0.0329)   
LEDUC3     0.164** -0.00780 
     (0.0772) (0.0218) 
D. LPOP -1.146* -1.146* -0.666* -1.265*   
 (0.285) (0.285) (0.197) (0.211)   
LPOP     -0.624** -0.0522*** 
     (0.247)  (0.0293) 
D. LINF 0.0187* 0.0187* 0.0156* 0.0187*   
 (0.00417) (0.00417) (0.00274) (0.00282)   
LINF     0.0221* 0.00981 
     (0.00616) (0.00730) 
D. Responsabilitate 
iăparticipareăsocial  

0.291 

 
0.291 

 
0.15921 

 
   

 (0.287) (0.287) (0.07191)    
Responsabilitateă iă
participareăsocial  

    2 -2.015 

      (1.781) 
D. Stabilitateăpolitic ă
iăabsen a 

violen ei/terorismului 

-0.00209 -0.00209 0.00548 -0.00127   

 (0.0122) (0.0122) (0.00577) (0.00578)   
Stabilitateăpolitic ă iă
absen aă
violen ei/terorismului 

    -0.0126 0.0123 

     (0.0202) (0.0113) 
D. Eficacitate 
guvernamental  

-0.0773* -0.0773* -0.0694 -0.0842*   

 (0.00637) (0.00637) (0.0442) (0.0174)   
Eficacitate 
guvernamental  

    -0.0578*** 0.00381 

     (0.0330) (0.0155) 
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D. Calitatea 
reglemen rilor 

-0.0670* -0.0670* -0.0699 -0.0754*   

 (0.00768) (0.00768) (0.0443) (0.0177)   
Calitatea 
reglemen rilor 

    -0.101* -0.0835* 

     (0.0197) (0.0199) 
D. Respectarea legii 0.0406*** 0.0406** 0.0251 0.0438**   
 (0.0198) (0.0198) (0.0286) (0.0201)   
Respectarea legii     0.0810*** 0.0799* 
     (0.0465) (0.0233) 
D. Controlul 
corup iei 

0.00490 0.00490 0.00793 0.00250   

 (0.00550) (0.00550) (0.0139) (0.0118)   
Controlulăcorup iei     0.00277 0.0181*** 
     (0.0113) (0.00942) 
Europa de Est 0.00651 0.00651 0.0111 0.00667   
 (0.00774) (0.00774) (0.00926) (0.00855)   
Europa de Nord -0.00937** -0.00937** -0.00368 -0.00970   
 (0.00388) (0.00388) (0.00729) (0.00813)   
Europa de Sud -0.0119*** -0.0119** -0.00618 -0.00890   
 (0.00598) (0.00598) (0.00779) (0.00831)   
Europa de Vest -0.0211* -0.0211* -0.0157** -0.0185**   
 (0.00547) (0.00547) (0.00726) (0.00814)   
linear    -0.0000127   
    (0.0000136)   
Constanta 0.0360* 0.0360* 0.0305* 0.0310*   
 (0.00600) (0.00600) (0.00777) (0.00858)   
Nr.ădeăobserva ii 346 346 346 345 346 374 
R2 0.714   0.316   
R2 ajustat 0.688   0.250   
Root MSE 0.0381 0.0381  0.0813   
Hansen J-test     1.000 1.000 

Diff-in Hansen test     1.000 1.000 
AR(1)     0.00200 0.00316 
AR(2)     0.397 0.0173 
Instrumente     210 224 
Not : Eroarea standard în paranteze. *** p < 0.10, ** p < 0.05, * p < 0.01 

Sursa: Stata v12 

Rezumatulă constat riloră capitoluluiă 3 - Rezultatele celui de al treilea capitol auă ar tată c  

exist ădivergen ă regional ă întreă rileăUE. Rezultatele metodelor OLSă iăREMă auă ar tată c ă

rata de ocupare, consumul final de energie, productivitatea real ă a munciiă peă or ă lucrat ,ă

înv mântul ter iară iăinfla ia, au avutăunăefectăpozitivăasupraăcre teriiăeconomiceăînăUniunea 

European . Productivitatea real ă a muncii a avut ceaă maiă mareă influen ă asupraă PIB 

real/locuitor. Variabilele care au avut un impact negativă asupraă cre teriiă economice au fost 

datoriaă public ă brut  i m rimeaă popula iei. De exemplu,ă oă cre tereă aă popula ieiă cuă 1ș 

determin ă oă sc dereă aă PIB-ului real/locuitor cu -1.15%. Statul de drept a avut un efect 

important asupraăcre teriiăeconomiceăînăUEă28, cu un efect negativ inregistrat pentru eficien aă

guvern rii iă calitateaă deă reglementare.ă Variabilele dummy regionale au oferit rezultate 

interesante. rileă dină Europaă deă Vestă auă înregistrată ceaă maiă lent ă cre tereă economic  în 
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compara ieăcuăceleădinărestulăUEă28.ăDeăasemenea,ăcele din sudul iănordulăUEă nu a oăcre tere 

conformăa tept rilor. 

Estimatorul FGLS a indicată c ă rata de ocupare, consumul final de energie, 

productivitatea real ă aă munciiă peă or ă lucrat ,ă formareaă brut ă deă capitală fix,ă înv mântulă

secundar,ăînv mântulăter iară iăinfla ia, au avutăunăefectăpozitivăasupraăcre terii economice. 

Variabilele explicative care au avut un impact negativ au fost datoriaăpublic ăbrut ă iăm rimeaă

popula iei.ăEstimatorulăFMOLS aăconfirmatărezultateleădeămaiăsusă i,ădeăasemenea,ăaăar tatăc ă

speran aădeăvia ,ăinvesti iileăstr ineădirecteă iăstatulădeădreptăau avut un efect pozitiv asupra 

cre teriiăeconomice.ăDe remarcat este faptulăc ăexporturile,ăeficien aăguvernuluiă iăcalitatea de 

reglementare nu au oferit rezultatele scontate. 

Rezultatele estimatorului GMM au furnizată doveziă privindă influen aă pozitiv ă aă

consumului final de energie, rata de ocupare, liberalizareaăcomer ului,ăproductivitateaămunciiă

reale peă or ă lucrat ,ă investi iileă str ineă directe,ă înv mântulă ter iară iă infla ia.ă Deschidereaă

comercial ă iă productivitateaă real ă aă munciiă auă fostă factoriiă careă auă avută ceaă maiă mareă

influen ă asupraă PIB real/locuitoră înă Uniuneaă European .ă Coeficien i negativi au fost 

înregistra i pentruădatoriaăpublic ,ăexporturiă iăm rimeaăpopula iei. Variabilele dummy statistic 

semnificativeă auă fostă eficien aă guvarn rii,ă calitateaă deă reglementare,ă controlulă corup ieiă iă

statul de drept. 

Rezultatele estimatorului system GMMăauăconfirmatăfaptulăc ădeficitul, consumul final 

de energie, liberalizareaă comer ului,ă productivitateaă munciiă reale peă or ă lucrat , au avut o 

influen ăpozitiv ă iăsemnificativ ăasupraăcre teriiăeconomice.ăDeschidereaăcomercial ăaă fostă

factorul care a avut cea mai mareăinfluen ăasupraăPIBăreal/locuitor. Liberalizareaăcomer ului 

poateă aveaă oă influen ă asupraă cre teriiă economiceă printr-o multitudine de canale, cum ar fi 

transferurile tehnologice, cre tereaăeconomiilorădeăscar ăsauăavantaje competitive (Chang et al. 

2009).ă Variabileleă careă auă avută oă influen ă negativ ă iă semnificativ ă asupraă cre terii 

economice au fost efectul de levier financiar, totalul cheltuielilor publice generale, exporturile, 

datoriaăprivat ,ăformareaăbrut ădeăcapitalăfixă iăm rimea popula iei. 

Contribu iileă academiceă aleă capitoluluiă 3 - Capitolulă treiă aă ar tată c ă teoriaă cre teriiă

economice este complexă iă unămodelăunificat este dificil de stabilit, din cauza problemelor 



 

22 

 

inerenteădeăestimareă iădeăcolectareăaădatelor.ăAcestăcapitol a folosit mai multe tehnici de date 

panel, care au oferită maiă multeă informa iiă cuă privireă laă principaliiă factoriă determinan iă aiă

cre teriiă economiceă înă Uniuneaă European ,ă laă nivelă deă ar ă iă deă asemenea,ă folosirea lor a 

crescut eficien aă estimarii. Investiga iaă aă inclusă variabileă economiceă publiceă iă private. 

Rezultateleă auă ar tată c , în general, datoria privat sau public, are un efect negativ asupra 

cre teriiă economice.ă Investi iileă publiceă m surateă caă investi ii guvernamentale totale, 

împiedic ă cre terea,ă dară investi iileă str ineă directe auă ună efectă favorabilă asupraă dezvolt riiă

economice.ăStudiulă aăoptat,ă deăasemenea,ăpentruădescompunereaăeduca ieiă înă3ăcomponente.ă

Acestă lucruă aă demonstrată rolulă pozitivă ală înv mântuluiă ter iară înă stimulareaă cre terii 

economice, înă compara ieă cuă înv mântulă primară iă secundar.ă Dup ă cumă am men ionată înă

literatura de specialitate, variabilele non-economice pot juca un rol important în procesul de 

cre tereăeconomic ,ă chiarădac ăunulă indirect.ăRezultateleăauăar tatăc ă statulădeădreptă esteăună

determinantă importantă ală dezvolt riiă economice.ă Controlulă corup ieiă este,ă deă asemenea,ă oă

variabil ănon-economic ăimportant .  

Implica iileăcapitolului 3 - Rezultatele capitolului trei au ar tatăc ăocupareaăfor eiădeămunc ă iă

productivitateaăauăoămareăcontribu ieălaăcre tereaăeconomic .ă Politicileăpubliceă iăcompaniileă

arătrebuiăs ăstimulezeămaiămult ocuparea for eiădeămunc ă iăcre terea productivit ii.ăLeg tura 

unidirec ional  dintre consumul de energie i cre terea economic ăsugereaz ăc ăenergiaăareăună

rolă semnificativă înă modelareaă cre terii economice. Acest concept a fost mult dezb tută iă

confirmatădeănumeroaseălucr riădeăcercetare.ăYuă iăChoiă(1985),ăMasihă iăMasihă(1996),ăLeeă

(2005),ăNarayană iă Prasadă (2008),ă Bhattacharyaă iăBhattacharyaă (2014),ăMahalikă iăMallickă

(2014)ăauăar tatăc ăpentruă rileăînăcursădeădezvoltareă(India,ăChina,ăPakistan,ăTurcia,ăBrazilia,ă

Indonezia,ăetc.),ăprecumă iăpentruă rileădezvoltateă(Fran a,ăAustralia,ăItalia,ăCoreea,ăJaponia,ă

etc.), consumulădeăenergieăjoac ăunărolăimportantăînămodelareaăcre teriiăeconomice. Ar trebui 

subliniată faptulă c ă statul ar trebuieă s ă utilizezeă politiciă energeticeă cuă în elepciuneă caă s ă nuă

d unezeăeconomiei.ăAcest capitolul a demonstrat c ăoăcre tereăaăpopula ieiăcuă1ș,ădetermin ăoă

sc dereă aă PIB-ului real/locuitor cu -1.15ș.ă Cre tereaă popula ieiă ară puteaă aveaă oă influen ă

negativ ăasupraădezvolt riiăeconomiceăprinăschimbarea comportamentului cet enilor pentru a 

economisiiă iăaăinvestii, prin raportul de dependenă iăcalitateaăcapitaluluiăuman. 
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 În capitolul trei, statulă deă dreptă aă avută oă contribu ieă semnificativ ă laă cre tereaă

economic .ăAutorit ileăUEătrebuieăs ăseăconcentrezeăasupraăprotej riiăsistemuluiădeăjusti ieăcaă

s ănuăîmpiediceădezvoltareaăeconomic . Controlulăcorup ieiăeste,ădeăasemenea,ăoăvariabil ăcareă

a avut un efect pozitiv asupra PIB real/locuitor. Implementarea de msuriă maiă eficiente în 

controlulăcorup ieiăar aveaăunăefectăbeneficăasupraăstatuluiădeădrept.ăDeschidereaăcomercial ăaă

fost un factor determinant,ă cuă ună efectă pozitivă semnificativă asupraă cre teriiă economice.ă Un 

accesămaiă bună laă pie e pentruă rileă în curs de dezvoltare din UE poate facilita dezvoltarea 

economic .ăDeschidereaăcomercial ăpoateăaveaăoăinfluen ăasupraăcre teriiăeconomiceăprintr-o 

multitudineă deă canale,ă cumă ară fiă transferurileă tehnologice,ă cre tereaă economiiloră deă scar ,ă

avantaj competitiv (Chang et al. 2009). Înv mântulă ter iară esteă celă maiă importantă tipă deă

educa ieă colar ,ăcareăaăavutăunăefectăpozitivăsemnificativăasupra cre teriiăeconomice.ăPoliticileă

educa ionaleă ară trebuiă s ă seă concentrezeă pentru stimulareaă înv mântuluiă superioră iă ală

cercet rii-inov rii.ă Impactulă negativă ală datorieiă publiceă trebuieă s ă determineă stateleă UEă s ă

reduc ăsauăs ăgestioneze mai bine împrumuturileă iăserviciulădatoriei.ăDeăasemenea,ăfactoriiădeă

decizieă ară trebuiă s ă in ă seamaă deă faptulă c ă supra-îndatorarea sectorului financiar are o 

consecin ănegativ ăpentruăeconomie. 

Capitolul 4 intitulat „CREȘTEREA ECONOMICĂ TERITORIALĂ ÎN UE: O 

ANALIZĂ PENTRU REGIUNILE NUTS 1 ȘI NUTS 2 ÎNTRE 2000-2013” contribuie la 

literaturaă deă specialitateă prină testareaă iă actualizareaă importan eiă mai multor factori 

determinan i.ă Studiulă folosesteă oă serieă deămetodeă diferiteă pentruă aă cuantificaă iă aădemonstraă

statistic leg turaă dintreă acesteă variabile iă cre tereaă economic ă regional .ă Analizaă cre teriiă

economice vaăfiăm surat  pentruădou ăniveluriă teritorialeădiferiteă dinăUniuneaăEuropean .ă Înă

primulărând,ăinvestiga ia va testa un model economic pentru 98 regiuni NUTS 1, întreă2000ă iă

2013. Zonele NUTS 1ăreprezint ă regiunile socio-economice majore din UniuneaăEuropean ,ă

cuăfunc iiăadministrative.ăDup ăaceea,ăstudiulăvaămergeăînăprofunzimeă iăvaăanaliza un model 

deăcre tereăpentruă273ăregiuni NUTS 2 din UE, de asemenea, întreă2000ă iă2013.ăRegiunile 

NUTSă 2ă reprezint ă regiunileă cuă oă popula ieă careă variaz ă deă laă 100ă 000ă laă 10ă milioaneă deă

locuitori.ăAceast ăparteăaălucr riiăcerceteaz  ipotezaădeăconvergen ăsauădivergen ăregional , 

prin analiza intervalul de timp 2000ă iă2013. 
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Deoarece studiul de caz al acestui capitol al tezei deădoctoratăanalizeaz  dou ăniveluriă

teritoriale diferite, voi folosit douăecua iiăseparate. 

Ecua iaăregional ădeăcre tereăeconomic ăpentruăNUTSă1ăareăurm toareaăform : 

� =  + ,�− +   � +  � +  � +  �  +
 � +  � +  � +  � +  & �  +� + � + � � + � +� + � + � �              (1) 

Ecua iaăregional ădeăcre tereăeconomic ăpentru NUTS 2 areăurm toareaăform : 

� =  + ,�− +   � +  � +  � +  �  +
 � +  � +  � +  � +  & �  +� + � + � � + � +� + �+ � +  � + � �        (2) 

unde: 

LY: logaritmul negativ al PIB-uluiă reală regională peă capă deă locuitor.ă Aceast ă variabil ă vaă fiă

exprimat ,ădeăasemenea,ăcaăPIBărealăregional, standardăputereădeăcump rareăpeăcapădeălocuitor, 

pentruăaăvedeaădac ăexist ădiferen eă întreă ceiădoiă indicatoriăaiăcre teriiăeconomice.ăConformă

Eurostatăexprimareaăprodusulăinternăbrutăcaăstandardăputereădeăcump rareăanuleaz ădiferen eleă

deăpre ăîntreă ri.ăPrinăcalculareaăPIBăpeăcapădeălocuitorăesteămaiău orăs ăse compare diferite 

riă iă regiuni,ă înă compara ieă cuă ună calculă înă m rimeă absolut .ă Deă asemenea,ă eligibilitateaă

programelor structurale ale Uniunii Europene pentru NUTS 2 sunt oferite prin determinareaă iă

compararea PIB-uluiăpeăcapădeălocuitorăînăstandardăputereădeăcump rare. 

Lyi,t-1: reprezint ă logaritmul negativ de un decalaj de t-1 al PIB-ului real regional pe cap de 

locuitor, sau al PIB real regional ca standard putereădeăcump rare pe cap de locuitor. Acesta 

esteă deă obiceiă introdusă înă ecua iaă deă cre tere economic  pentruă aă m sura ipoteza de 

convergen ăsauădivergen .ăÎnăcazulăînăcareăcoeficientulăacesteiăvariabileăesteănegativ,ăatunciă

putemăafirmaăc ăregiunileăUEăsuntăconvergente.ăAcestă indicator este foarte important pentru 

acestătipădeăanaliz ăregional . 
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LPOP: logaritmulănegativăaăm rimiiăpopula ieiăregionaleă(locuitori); 

LFERT: logaritmul negativ a rateiăfertilit iiăregionale.ăEsteănum rulămediuădeăcopiiăcareăs-ar 

fiă n scută laă oă femeieă peă parcursulă vie iiă sale.ă Micheliă iă Zuannaă (Micheliă iă Zuannaă 2005,ă

p.80), au definit rata de fertilitate ca substitut pentru răspândirea unei experiențe depline a 

maternității; 

LLIFE: logaritmulă negativă aă speran eiă deă via ă regionale m surat ă înă ani.ă Înă literaturaă deă

specialitatea, este un indicator important pentru măsurarea sănătății locuitorilor. 

LELET: logaritmul negativ al persoaneloră careă p r sescă timpuriuă educa iaă iă formareaă

profesional .ăFlisiă etă al.ă (Flisi,ăGoglio,ăMeroni,ă iăVera-Toscanoă2015)ăconsider ă c ă esteăună

substitut pentru persoanele cele mai expuse riscului excluziunii pe piața muncii; 

LTERT: logaritmul negativ al persoanelor cu studii superioare la nivel regional (procent din 

total). Este un indicator pentruăcapitalulăumană iăpentruăfor aădeămunc ăcalificat . 

LWHOURf: logaritmul negativ al num ruluiămediuădeăoreă lucrateăpeă s pt mân ă laă locul de 

munc ăprincipal, deăc treăfemei. LWHOURm este logaritmul negativ al num ruluiămediuădeă

oreă lucrateăpeăs pt mân ă laă locul deămunc ăprincipal, deăc tre b rba i.ăCuăaceast ăvariabil ,ă

acestă studiuă deă cază vaă doriă s ă determineă dac ă num rulă deă oreă lucrateă areă ună impact asupra 

cre terii economice.ă Dină cauzaă reglement riloră iă aă altoră factoriă socio-economici,ă num rulă

mediuădeăoreălucrateăaăsc zutăînălumeaădezvoltat . 

LEMPL: logaritmul negativ aărateiă regionaleădeăocupare.ăAcestă indicatoră reprezint ănum rulă

de persoane angajateăcaăprocentădinăpopula iaăînăvârst ădeămunc ăîntreă15ă iă64ădeăani.ăAcestă

indicator va fi de asemenea divizat înăocupareaăfor eiădeămunc  totale, pentru b rba iă i pentru 

femei, pentruăaăinvestigaădac ăexist ădiferen eăîntreăsexe. 

LR&Dexp: logaritmul negativ ală cheltuieliloră regionaleă cuă cercetareaă iă dezvoltareaă pentru 

toate sectoarele (% din PIB). Suntăcheltuielileăpentruăcercetareă iădezvoltareăpeăparcursulăuneiă

perioade specifice, indiferent de sursa fondurilor. Includ cheltuieli curenteă iădeăcapital. 

LMOTORWAY and LROADS: logaritmul negativ al indicatorilor pentru autostr ziă iădrumuriă

(alte drumuriăpeă lâng ăautostr zi),ăm sura i înăkilometri.ăAce tiădoiă indicatoriăsuntăproxy-uri 
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pentru dezvoltarea infrastructurii regionale. Infrastructura este v zut ăcaăoăinvesti ieăesen ial ă

pentruădezvoltareaăregional ă i,ădeăasemenea,ăpentruăipotezaăconvergen ei. 

LTOURISMint and LTOURISMext: logaritmul negativ ală nop ilor totale de cazare ale 

reziden iloră iănereziden ilorăînăspa iileădeălocuităturisticeă(șădinătotal).ăConformăOrganiza ieiă

MondialeăaăTurismului,ăună"turistic"ăesteădefinităcaăoăpersoan ăcareăpetreceăcelăpu inăoănoapteă

într-o unitate deă cazareă turistic . Ace tiă indicatoriă suntă m sura i caă procentă dină popula iaă

total . 

LVEHICLES: logaritmul negativ al vehiculeloră (cuă excep iaă remorciloră iă motocicletelor).ă

Este un proxy pentru stocul de vehicule. 

LDENSITY: logaritmul negativ al densit iiă popula ieiă regionaleă (persoaneă peă km2). 

Densitateaăpopula ieiăesteăraportulădintreăpopula iaămedieăanual ă iăsuprafa aăregiunii.ăEsteăună

substitut pentru aglomerarea regională.ăDeăobicei,ăregiunileămariă iădensăpopulateăarătrebuiăs ă

aib ăunăefectăpozitivăasupraăcre teriiăeconomiceăregionale. 

LMIGRATION: logaritmul negativ al migra ieiă neteă regionaleă (ș).ăRataămigra ieiă neteă esteă

raportulămigra ieiăneteăplusăajustareaăpeăparcursulăanuluiălaăpopula iaămedieădinăacelăan. 

η:ăesteăefectulăneobservat specific fiec reiăregiuni; 

ε:ăesteătermenulăerorilor; 

i este utilizatăpentruăvariabilaăregional ă i t este utilizat pentru variabila de timp. 

Datele sunt preluate din baza de date a Eurostat. Toate valorile sunt exprimate în 

pre urileăconstanteă iăîntr-oămoned ăcomun ă(ECU).ăPIB-ulărealăregionalăesteăob inutăfolosindă

deflatorulăpentruăfiecareă ar ,ăanulădeăbaz ăfiindă2010. 

Capitolulă utilizeaz ă maiă multeă tehniciă deă estimareă aă dateloră panelă pentruă aă ob ineă

rezultateleăempiriceă iăpentruăaăoferiărobuste e.ăElăutilizeaz ătreiăestimatoriădeădateăpanel,ămaiă

precisă estimatorulă GMM,ă systemă GMMă iă QML.ă Ultimaă metod ă aă fostă dezvoltat ă deă c treă

Kripfganză(2016).ăAbordareaăMLă(maximizareaăprobabilit ii),ăăaăfostăini iat ădeăBhargavaă iă

Sargan (1983), dezvoltat înă continuareă deă Hsiao,ă Pesarană iă Tahmisciogluă (2002)ă iă esteă
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potrivit ,ădeăasemenea,ăpentruăpanelădeădateăcuălips ădeăvalori.ă“Missingness” (lipsa de valori) 

poateăfiărezolvat ăprinăimplementareaăuneiăestim riăMLăsauăoătehnic ădeăimputareămultipl . 

Rezumatulă constat riloră capitoluluiă 4 - Rezultatele acestui capitol auă furnizată informa iiă

semnificative cuăprivireălaăprincipaliiădeterminan i aiăcre teriiăeconomice la nivel regional în 

UE.ăAcestăcapitolăaădemonstratăc ăpentruăceleă98ădeăregiuni NUTSă1ă iă273 regiuni NUTS 2 a 

existată divergen ă regional .ă Aă existată oă stareă deă convergen ă întreă regiunileă UE înainte de 

2008.ăFiguraă2ăarat ăc ,ăîntreă2001ă iă2008,ăaăfostăprezent ăconvergen aăregional ,ăchiarădac ă

amăob inutăoăcorela ieămic ă iărelativăslab . 

 

Figura 2: Rataămedieădeăcre tereăaăPIBăregionalăvs. PIBăregionalăini ial– 2001-2008 

Sursa: contribu ieăpersonal  

Începând cu 2007, divergen eleădintreăregiunileăUEăs-au accentuat.ăCrizaăfinanciar ăară

putea aveaăoămareăinfluen .ăCoeficientulădeădeterminareădin Figura 3 este mai mare, ceea ce 

dovede te oăcorela ieămai mare întreăceleădou ăvariabile. 
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Figura 3: Rataămedieădeăcre tereăaăPIBăregionalăvs. PIBăregionalăini ial – 2008-2013 

Sursa: contribu ieăpersonal  

Conformă rezultateloră estim riiă QMLă pentruă regiunileă NUTSă 2,ă m rimeaă popula ieiă

p reaăs ăinfluen ezeăcre tereaăeconomic .ăCeleăpentruăNUTSă1ănuăauăfostăsemnificativeăpentruă

ună procentă deă semnifica ieă deă 10ș.ă Rezultateleă pentruă rataă deă fertilitateă auă oferită rezultateă

mixte.ăAceastaăaăfostărelevant ăpentruăeconomieăatunciăcândăvariabilaădependent ăaăfostăPIBă

real/locuitor,ă dară aă avută oă influen ă negativ ă atunciă cândă variabilaă dependent ă aă fostă PIB-ul 

real standard putere deăcump rare/locuitor.ăSperan a deăvia ăaăavutăunăefectăimportantăasupraă

cre teriiăeconomice.ăAceastaăesteăutilizat  ca substitut pentru nivelul de s n tateăalăpopula iei.ă

Esteălogicăc ăoăvia ămaiăs n toas ă iămaiălung ăs ăaib ăunăimpactăpozitivăasupraăeconomiei.ă

Persoanelorăcareăp r sescă timpuriuăeduca iaă iă formareaăprofesional ăauăoăinfluen ănegativ ă

asupraăcre teriiăeconomiceăregionale. 

Educa ia ter iar ăpareăs ăcontribuieălaăcre tereaăeconomic ăregional ,ăîns ăcoeficien iiă

auă fostă miciă iă nuă auă fostă to iă statistică semnificativi.ă Num rulă mediuă deă oreă lucrateă peă

s pt mân ădeăb rba iăîmpiedicatădezvoltareaăeconomic ,ăiarăcoeficien iiăpentruănum rul mediu 

deă oreă lucrateă peă s pt mân ă deă femeiă auă fostă negativi,ă dară deă celeă maiă multeă oriă statistică

nesemnificativi.ăInvestiga iaăasupraăefectelorăratelorădeăocupareăaăoferităurm toareaăconcluzie:ă
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rataă deă ocupareă total ă iă ceaă pentruă b rba iă auă avută ună efect pozitiv pentru economie, iar 

ocupareaă for eiă deă munc  a femeilor un efect negativ. Cheltuielileă pentruă cercetareă iă

dezvoltareăauăavutăunăimpactănegativăasupraădezvolt riiăregionaleăînăaproapeătoateăregresiile,ă

chiară dac ă uniiă dintreă coeficien iiă nuă auă fost semnificativi. De asemenea, dezvoltarea 

infrastructuriiăpareăs ănuăaib ăunărolădeterminantăînămodelareaăcre teriiăeconomiceăregionale.ă

Pentruănop ileă totaleădeăcazareăaleă reziden iloră iă nereziden iloră înă spa iileădeă locuită turisticeă

rezultatele nu au fostăconcludenteăpentruăaăspuneăc ăace tiăindicatoriăauăavutăunăimpactămajoră

asupraă cre teriiă regionale.ă Înă general,ă dină acestă studiuă deă caz,ă stoculă deă vehiculeă laă nivelă

regională aă fostă oă variabil ă careă aă fostă corelat ă pozitivă cuă cre tereaă economic .ă Maiă mult, 

rezultateleăob inuteăpentruădensitateaăpopula ieiăcontrazicăteoriaăeconomiilorădeăaglomerare.ăSeă

pareă c ă aglomerareaă regional ă nuă esteă ună factoră important.ă Acestă rezultată poateă fiă atribuită

num ruluiăridicatădeăora eămiciă iămijlociiălaănivelăeuropeană iăefecteleănegativeăaleăvie iiăîntr-

ună ora ă mareă cumă ară fiă costulă congestion rii,ă competitivitateaă crescut ă aă for eiă deă munc ,ă

poluareaă iăcosturileăridicateădeăînchiriereă(Dijkstraăetăal/ă2013).ăÎnăfinal,ăcapitolulăsugereaz ăc ă

migra iaănet ănuăcontribuie foarteămultăînăstimulareaăcre teriiăeconomice. 

Contribu iileăacademiceăaleăcapitoluluiă4 – Acest capitol a continuat analiza precedentului 

capitol prin aplicarea tehnicilor de date panelă pentruă dou ă ecua iiă deă cre tereă economic ,ă

pentru un grup de 98 regiuniăNUTSă1ă iă273ă regiuniăNUTSă2.ăAcestă capitolă aă contribuită la 

literatura de specialitate, printr-oă maiă bun ă în elegereă aă roluluiă principaliloră factoriă careă

determin ăcre terea.ăAceast ă investiga ie a folosit tehnicileăGMMă iăsystemăGMMăcareăsuntă

utilizateăpeăscar ălarg ăînăastfelădeăanalizeăaleăcre teriiăeconomiceă i,ădeăasemenea,ăutilizeaz ăoă

nou ămetod ,ă iă anumeăceaăQML.ăRezultateleă acestuiă capitolă auă ar tată caă principaliiă factoriă

care au un efect favorabilăasupraăcre teriiăeconomiceăregional ăsuntăocupareaăfor eiădeămunc ,ă

speran aă deă via ,ă educa iaă ter iar .ă Ină plus,ă acestă capitol,ă laă felă caă celelalteă dou ,ă utilizeaz ă

lagulă 1ă ală variabileiă dependenteă pentruă aă demonstraă sauă infirmaă ipotezaă convergen ei.ă

Capitolulăconfirm ăipotezaădivergen eiăregionale,ăprintr-oăilustrareăgrafic . 

Implica iileă capitoluluiă 4 - Capitolulă aă demonstrată faptulă c ă persoaneloră careă p r sescă

timpuriuăeduca iaă iăformareaăprofesional  auăoăinfluen ănegativ ăasupraăcre teriiăeconomice 

regionale.ăAceast ăcategorieăsocial ăseăafl ăînăriscădeăexcluziuneăsocial ă iăfactoriiădeădecizieă

trebuieăs ăadopteăm suriăeficienteăpentruăoămaiăbun ăintegrareăînăsocietateă iăpeăpia aămuncii.ă
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Dezvoltareaăinfrastructuriiănuăpareăs ăaib ăunărolădeterminant în modelareaăcre teriiăeconomiceă

regional. Exist ă oă legatur ă cauzal ă slab ă între infrastructur ă iă cre tereaă economic . 

Randamenteleăexacteă iăimplica iileăeiănuăsuntăînc ăclareă(Crescenziă iăRodriguez-Pose 2012, 

Rodriguez-Pose,ăPsycharisă iăTseliosă2012). Rezultateleăob inuteăpentruădensitateaăpopula ieiă

contrazic teoriaăeconomiilorădeăaglomerare.ăSeăpareăc ăaglomerareaăregional ănuăesteăunăfactoră

important. 

Capitolul 5 intitulat „MAI SUNT REGIUNILE METROPOLITANE EUROPENE 

RELEVANTE ȘI CARE SUNT FACTORII DETERMINANȚI AI CREȘTERII 

ECONOMICE URBANE?” aduce o contribuieă important  literaturii metropolitane de 

cre tereă economic ă prină implementareaă uneiă analizeă pentruă 271 zone situate în Uniunea 

European .ăPentruăacestădemers,ăstudiulăutilizeaz ămaiămulte metode empirice (GMM, System 

GMM si QML) care cuantific iă demonstreaz  statistică leg turaă dintreă variabileleă

independenteă iă PIB-ul real, m surateă peă capă deă locuitoră iă caă putereă deă cump rare/cap de 

locuitor. 

Pentru a oferiă consisten ă estim rilor, modelul econometric este estimat i prin 

împ r ireaă perioadeiă deă timpă înă dou ă p r iă (postă i anteă crizaă economic )ă iă prină divizareaă

e antionuluiădeăregiuniămetropolitaneăînădou ăcomponenteă- regiunileăvesticeămaiădezvoltateă iă

regiunile central-estice (fostele state comuniste,ăcuăexcep iaăCiprului). 

Principaleleăîntreb riălaăcareăacestăstudiuăvreaăs ăr spund ăsunt: 

1. Careă suntă celeă maiă importanteă sectoareă economiceă pentruă cre tere economic  

metropolitan ? 

2. Are cre terea popula iei, densitatea sauă m rimea ei un efect semnificativ asupra 

regiunilor metropolitane? 

3. Esteămigra iaăoăinfluen ăpozitiv ăasupraădezvolt rii? 

4. Sunt regiunile metropolitane divergente, iar extinderea UE a avută oă influen ă

considerabil ? 

Ecua iaădeăcre tereăeconomic ăareăurm toareaăform : 

� =  + ,�− +  �  � +  � � +  � � + 
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 �  +  � +  � � +  � +  � + �  + � + � + � + � + � + � �    (1) 

unde: 

LY: logaritmul negativ al PIB-ului real metropolitan pe cap de locuitor sau PIB-ului real 

standardăputereădeăcump rareăpeăcapădeălocuitor; 

Lyi,t-1: reprezint ălogaritmul negativ la t-1 al PIB real metropolitan pe cap de locuitor sau de un 

decalaj de t-1 al PIB real metropolitan standardăputereădeăcump rare pe cap de locuitor. Acesta 

esteă deă obiceiă introdusă înă ecua iaă deă cre tereă pentruă aă m sura ipotezaă deă convergen ă sau 

divergen .ăÎnăcazulăînăcareăcoeficientulăacesteiăvariabileăesteănegativ,ăatunciăputemăafirmaăc ă

regiunile metropolitane sunt convergente. Acest indicator este foarte important pentru acest tip 

deăanaliz . 

LGVAagr: reprezint ă logaritmul negativ al ponderiiăvaloriiăad ugate brute metropolitane din 

agricultur ,ăsilvicultur ă iăpescuităînăvaloareăad ugat ăbrut  total ămetropolitan .ăEaăreprezint ă

contribu iaă peă careă aceast ă activitateă economic ă (sector) o areă asupraă produc ieiă economiceă

metropolitane. 

LGVAind: reprezint ă logaritmul negativ al ponderiiăvaloriiăad ugate brute metropolitane din 

industrie înă valoareă ad ugat ă brut  total ă metropolitan .ă Eaă reprezint ă contribu iaă peă careă

aceast ăactivitateăeconomic ă(sector) o areăasupraăproduc ieiăeconomice metropolitane. 

LGVAmanuf: reprezint ă logaritmul negativ al ponderiiă valoriiă ad ugate brute metropolitane 

din sectorulă deă fabrica ieă înă valoareă ad ugat ă brut  total ă metropolitan .ă Eaă reprezint ă

contribu iaă peă careă aceast ă activitateă economic ă (sector) o areă asupraă produc ieiă economiceă

metropolitane. 

LGVAconst: reprezint ălogaritmul negativ al ponderiiăvaloriiăad ugate brute metropolitane din 

sectorulăconstruc iilorăînăvaloareăad ugat ăbrut  total ămetropolitan .ăEaăreprezint ăcontribu iaă

peăcareăaceast ăactivitateăeconomic ă(sector) o areăasupraăproduc ieiăeconomiceămetropolitane. 

LGVAserv: reprezint ă logaritmul negativ al ponderiiă valoriiă ad ugate brute metropolitane 

pentru comer ul cuă ridicataă iă cuă am nuntul,ă transporturilor, de cazareă i a activit ilor de 
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serviciiăalimentareăînăvaloareăad ugat ăbrut  total ămetropolitan .ăEaăreprezint ăcontribu iaăpeă

careăaceast ăactivitateăeconomic ă(sector) o areăasupraăproduc ieiăeconomiceămetropolitane. 

LGVAitc: reprezint ă logaritmul negativ al ponderiiă valoriiă ad ugate brute metropolitane al 

sectoruluiăinfroma iiloră(IT)ă iăcomunica iilor înăvaloareăad ugat ăbrut  total ămetropolitan .ă 

LEMPL: logaritmul negativ al num rului totală deă angaja iă laă nivelă metropolitan.ă Acestă

indicatorăvaăm suraăimpactulăpersoanelorăangajateăasupraăcre teriiăeconomiceămetropolitane. 

LDENSITY: logaritmul negativ al densit iiă popula iei metropolitane (persoane pe km2). 

Densitateaăpopula ieiăesteăraportulădintreăpopula iaămedieăanual ă iăsuprafa aăregiunii.ăAceast ă

variabil ă esteă ună substitut pentru aglomerarea regională. De obicei, oă zon ă urban ămareă iă

densăpopulat  arătrebuiăs ăaib ăunăefectăpozitivăasupraăcre teriiăeconomice. 

LEAP: logaritmul negativ al popula ieiăactiveădinăpunctădeăvedereăeconomică(locuitori). 

LPOP: logaritmul negativ al popula ieă metropolitaneă (locuitori).ă Acestaă m soar ă impactulă

m rimiiăpopula ieiăasupraăproduc ieiăeconomiceămetropolitane; 

LPOPgr: logaritmulănegativăaă rateiădeăcre tereă aă popula ieiămetropolitaneă (locuitori).ăAcestaă

m soar ă impactulă cre teriiă popula ieiă asupraă produc ieiă economiceă metropolitane.ă Studiulă

folose teărataăbrut ădeămodificare aăpopula iei. 

LMIGRATION: logaritmul negativ a migra ieiăneteămetropolitaneă(ș).ăStudiulăfolose teărataă

brut ăaămigra ieiănete,ăplusăajustareaăstatistic . 

D: reprezint ă variabilaă dummyă pentruă extindereaă european .ă Aceast ă variabil ă dummyă vaă

evaluaă dac ă extindereaă UEă aă avută ună impactă asupraă cre teriiă economiceă aă zoneloră

metropolitane.ăDeoareceăstudiulăanalizeaz ă toateăceleă28ădeăzoneămetropolitaneăaleăUEăîntreă

2000ă iă 2013,ă uneleă dintreă eleă nuă auă f cută parteă dină UEă înainteă deă 2004,ă 2007ă sauă 2013.ă

Variabila va lua valoarea 1 în cazul în careăzonaămetropolitan ă face parteădinăUEă iă0ădac ă

zona metropolitan ănuăfaceăparteădinăUniuneaăEuropean . 

η:ăesteăefectulăneobservat specific fiec reiăregiuni; 
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ε:ăesteătermenulăerorilor; 

i este utilizatăpentruăvariabilaăregional ă i t este utilizat pentru variabila de timp 

 Datele sunt preluate din baza de date Eurostat. Toate valorile monetare sunt exprimate 

înăpre uriăconstante i exprimate într-oămoned ăcomun ă(ECU). PIB-ul real metropolitan este 

ob inutăfolosindădeflatorulăpentruăfiecareă ar ,ăanulădeăbaz ăfiindă2010. 

Rezumatulăconstat rilorăcapitoluluiă5 - Principalele rezultate ale acestei analize au ar tatăc ă

agricultura, silviculturaă iă pescuitulă au avut un impact negativ pentru cele 271 de zone 

metropolitane ale UE. Industria,ă construc iile iă comer ul cuă ridicataă iă cuă am nuntul,ă

transporturile, activit ile de cazareă i  de servicii alimentare au avut un efect pozitiv asupra 

cre terii metropolitane. Sectoareleă deă fabrica ie iă deă informa iiă iă comunica ii au fost, în 

general,ă nesemnificativeă statistică iă nuă au contribuită laă cre tereaă economic .ă Num rulă deă

angaja iăaăavutăunăefectăînsemnatăasupraăcre teriiămetropolitane. Extindereaăeuropean ăpareăs ă

fi contribuit laă dezvoltareaă metropolitan ,ă îns  coeficien iiă auă fostă mici.ă Rezultateleă acestuiă

capitolă auă demonstrată c ă densitateaă popula ieiă aă avută oă mic ă influen ă asupraă dezvolt riiă

metropolitane.ăRezultateleă ob inuteă sunt înă contradic ie cu teoria economiilor de aglomerare 

care consider ăcre tereaăpopula ieiăurbane caăunăstimulentăalăcre teriiăeconomiceă(Rosenthală iă

Strangeă2004;ăvanăOort,ădeăGeusă iăăDogaru 2015).ăM rimeaăpopula ieiăm surat ăprinănum rulă

de locuitori a avutăunăefectănegativăsemnificativăasupraăcre teriiămetropolitaneă iăcoeficien iiă

rateiă deă cre tereă aă popula ieiă auă fostă pozitivi, dar impactul global a fost foarte mic, ceea ce 

implic ă faptulă c ă densitateaă iă dimensiuneaă popula ieiă suntă maiă importanteă decât rata ei de 

cre tere.ă Migra iaă net ă a avut un efect negativ asupra economiei luând în calcul doar 

estimatorul GMMă iănuăaăfostăsemnificativ ăstatisticăpentruăcelelalteădou ătehnici panel. 

Contribu iileăacademiceăaleăcapitolulă5 – Acest capitol ofer ăoăprivireăcuprinz toareăînăceeaă

ceă prive teă principaliiă factoriă determinan iă aiă cre teriiă economiceă laă nivelă metropolitan.ă Înă

compara ieă cuă studiileă efectuateă la nivel de ar ă sauă laă nivelă regional,ă nuă exist ă preaă multeă

investiga iiăempiriceăpentruăzoneleămetropolitane. Acest capitol vaă încercaăs ăumpleăgolurileă

din literatura de specialitate. Un fapt interesant a fost acela c ă aă folosită toateă sectoarele 

economiceă metropolitaneă (industrie,ă agricultur ,ă construc ii,ă comer  cuă ridicataă iă cuă

am nuntul,ăătansport, cazareă iăserviciiăalimentare,ădeăfabrica ieă i ITC), pentru a investiga ce 
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ramuraă areă oă influen ă pozitiv ă sauă negativ  asupraă cre teriiă economice. Pentru a oferi 

robuste e studiul aăfolositătreiătehniciăpanelădeădate,ă iăanumeăGMM,ăsystem GMMă iăQML.ă

Principaleleă rezultateă auă ar tată c ă agricultura,ă silviculturaă iă pescuitulă au avut un impact 

negativ pentru cele 271 de zone metropolitane ale UE. Industria,ăconstruc iile iăcomer ul cu 

ridicataă iăcuăam nuntul,ătransporturile, activit ileădeăcazareă i de servicii alimentare au avut 

un efect pozitiv asupra economiei. Sectoarele de fabrica ie iădeăinforma iiă iăcomunica ii au 

fost,ă înăgeneral,ănesemnificativeăstatistică iănuăau contribuitălaăcre tereaăeconomic . Pentru a 

îmbun t iăeficien aă iărobuste ea rezultatelor, studiul aăoptatăpentruăaăîmp r iăperioadaădeătimpă

înădou ă(2000-2008ă iă2008-2013)ă i,ădeăasemeneaăaăîmp r it panelul de date pentru aăm suraă

diferen aădintreăEuropaădeăVestă iăEuropa Central ă iădeăEst. 

Implica iileă capitoluluiă 5 - Rezultatele acesteiă investiga iiă ne-au ar tat înă modă clară c ă

regiunileămetropolitaneănuăsuntăconvergente.ăExist ădiferen eăconsiderabileăînăceeaăceăprive teă

dezvoltareaă întreă zoneleă metropolitaneă iă exist ă ună decalajă vizibilă întreă regiunileă vesticeă iă

regiunileăestice.ăDeăexemplu,ăsinguraăregiuneămetropolitan ădinăcentrulă iăestulăEuropei care se 

afl ăînătopăzeceăînăceeaăceăprive teăPIB-ul pe cap de locuitor în anul 2012 este Bratislava. În 

acestă sens,ă zoneleă urbaneă cuă performan eă slabeă suntă situateă înă România,ă Bulgaria,ă Ungaria,ă

Poloniaă iă Croa ia.ă Factorii politici deă decizieă trebuieă s ă iaă înă considerareă acestă lucruă iă s ă

încerceăs ălimitezeădecalajeleădintre aceste regiuni, prin alocarea de fonduri de coeziune mai 

substan iale. Principalele constat riă aleă acestuiă capitol înă ceeaă ceă prive teă influen eleă

sectoareloră economiceă asupraă cre teriiă economiceă metropolitaneă suntă c ă agricultura,ă

silviculturaă iăpescuitul au un efect negativăasupraăcre teriiăeconomice.ăOăparteăconsiderabil ăaă

fondurilor Uniunii Europene sunt folosite pentruăstimulareaăinvesti iilorăînăproduc iaăagricol , 

iar rileămari primescă subven iiă substan iale astfelă încâtă s ă fieămaiă competitive. Rezultatele 

acestuiă capitolă sugereaz ă faptulă c ă acesteă aloc riă nuă pară s ă fieă eficienteă pentruă cre terea 

economic ă metropolitan . Industria,ă construc iile iă comer ul cuă ridicataă iă cuă am nuntul,ă

transporturile, activit ileă deă cazareă i de servicii alimentare sunt foarte importante pentru 

cre tereăeconomic . Sectoarele de fabrica ie iădeăinforma iiă iăcomunica iiăau, în general, efect 

statistic nesemnificativ. Acesteăconcluziiăauăimplica ii politice considerabile pentru factorii de 

decizie, în sensul în careă autorit ileă Uniuniiă Europeneă ară trebui s ă stimulezeă ramurileă

economiceăcuăceaămaiămareăvaloareăad ugat . 
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Rezultatele auă ar tat c ă densitateaă popula ieiă areă oămic ă influen ă asupraă dezvolt riiă

metropolitane.ăDensitateaă popula ieiă esteă utilizat ă caă substitută pentruăaglomerareaă regional . 

Potrivit lui Puga (2002) aglomerarea poate aveaăoăinfluen ăasupraăcre teriiăspecializ riiăfor ei 

deămunc ă iăaăproductivit ii.ăvanăOort,ădeăGeusă iăDogaruă(2015)ăau ar tatăc ăaglomerarea la 

nivelă regională joac ă ună rolă importantă pentruă 15ă t ri ale UE, în special pentru 205 regiuni 

NUTS2.ăRezultateleăob inuteăprin metoda system GMM sunt în contrast cu teoria economiilor 

de aglomerare care consider ă cre tereaă popula ieiă urbane caă ună stimulentă ală cre teriiă

economiceă (Rosenthală iă Strangeă 2004;ă vană Oort,ă deă Geusă iă ă Dogaru 2015).ă M rimeaă

popula ieiă m surat ă prină num rulă deă locuitoriă aă avută ună efectă negativ semnificativ asupra 

cre teriiămetropolitaneă iăcoeficien iiărateiădeăcre tereăaăpopula ieiăauăfostăpozitivi, dar impactul 

global a fost foarte mic,ă ceeaăceă implic ă faptulă c ădensitateaă iădimensiuneaă popula ieiă suntă

maiăimportanteădecâtărataăeiădeăcre tere. 
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