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Dezvoltarea economică regională în România. 

Factori de influență, modele de creștere, inegalități și convergență 

 

REZUMAT 

 

Teoria și practica economică au recunoscut dintotdeauna relevanța economică a spațiului: 

dotarea specifică cu resurse naturale, capital uman și bunuri fizice, accesibilitatea geografică, 

proximitatea piețelor etc. fac locația o sursă importantă de avantaje sau dezavantaje, care se 

transformă în dezvoltare economică mai mare sau mai mică. Acest subiect este de asemenea de 

interes pentru factorii de decizie economică în căutarea unor mijloace eficiente de sprijinire a 

dezvoltării locale. 

În acest context, prima parte a tezei de abilitare prezintă cele mai relevante rezultate din 

nucleul cercetărilor pe care le-am realizat după susținerea tezei de doctorat. Explorând 

instrumente noi și îmbunătățite specifice analizelor spațiale, am încercat o schiță a dezvoltării 

economice regionale în România în ultimii 20 de ani, o perioadă suficient de lungă pentru a 

include tranziția la economia de piață, creșterea economică, aderarea la Uniunea Europeană, 

criza și recuperarea. 

Pornind de la perspectiva noii teorii a creșterii economice privind progresul tehnic și 

dezvoltarea, am utilizat mai întâi modelul standard Cobb-Douglas pentru a testa relevanța 

cercetării și dezvoltării (C&D) ca sursă de dezvoltare regională endogenă în România și am 

estimat o contribuție pozitivă dar redusă a C&D la creșterea PIB-ului regional. Pe aceeași linie 

de cercetare, am estimat impactul C&D asupra creșterii regionale prin intermediul unei model tip 

funcție de cunoaștere, obținând rezultate similare. O altă abordare a creșterii regionale antrenată 

de C&D s-a bazat pe un model de date panel (surprinzând diferențele specifice regiunilor), care a 

confirmat rezultatele pozitive ale strategiei de creștere bazată pe inovare. Cercetările efectuate de 

către sectorul învățământului superior aduc, de asemenea, un aport semnificativ la dezvoltarea 

regională în România, dar impactul lor economic este mult mai mic.  

Un alt factor de creștere regională abordat în cercetările mele este capitalul străin, ca un 

vehicul pentru modernizare, competitivitate și dezvoltare economică. În conformitate cu 

literatura anterioară, am constatat că stocurile de ISD au avut o influență pozitivă asupra PIB-

ului regional/locuitor, deși impactul destul de redus asupra performanței economice globale a 

regiunilor sugerează că beneficiile lor potențiale nu sunt recoltate în întregime. Alți factori 

importanți care influențează creșterea regională în România sunt capitalului autohton și 

tehnologia. 

 Inegalitățile spațiale au reprezentat o temă abordată frecvent în publicațiile mele deoarece 

pun în pericol eficacitatea politicilor de dezvoltare regională. Am analizat evoluția disparităților 

teritoriale pe un interval lung de timp, combinând diferiți indicatori și metode statistice. Am 

elaborat un nou indicator sintetic în măsură să ofere o imagine mai bună asupra inegalităților 

teritoriale prin încorporarea mai multor variabile și am estimat în continuare impactul asupra 

dezvoltării regionale prin intermediul unui model de creștere economică. Rezultatele sugerează 

că dezvoltarea regională a fost sistematic dezechilibrată în România și disparitățile au avut 

tendința de a se adânci în timp, odată cu creșterea economică, cu unele abateri pe sub-perioade, 

în funcție de evoluția economiei naționale în ansamblu. Divergența a fost amplificată în ultimii 

ani de impactul suprapuneri eforturilor pentru a se adapta la rigorile calității de membru al UE cu 

efectele negative ale recentei crize economice. 



2 
 

Un subiect înrudit este procesul de divergență regională, abordat în cercetările mele atât 

din perspectiva PIB pe cap de locuitor, cât și din perspectiva salariilor reale. Rezultatele empirice 

indică divergența absolută a PIB pe locuitor pe termen lung, pe baza metodelor tradiționale de 

convergență sigma și beta, viteza anuală de divergență fiind în medie 1,69% în perioada 1995-

2010. Dispersia teritorială a salariilor s-a mărit de asemenea în contextul crizei economice și a 

persistat în prima etapă de relansare economică, confirmând teoria formulată de Barro și Sala-i-

Martin privind efectul temporar de divergență indus de șocurile economice.   

Creșterea economică a regiunilor României a fost împiedicată de recenta criză economică 

globală, care a adus cu sine multiple provocări pe care le-am abordat în mai multe lucrări, 

folosind tehnici spațiale specifice (analiza shift-share, indicatori de convergență, modele cu date 

panel etc.). O nouă tipologie regională a fost concepută pentru România combinând analiza 

statică și dinamică în vederea evaluării pozițiilor relative ale regiunilor în cadrul complexului 

economic național. Am aplicat mai întâi această tipologie la PIB pe locuitor și apoi la un indice 

compozit de dezvoltare economică special conceput, împărțind intervalul de timp analizat în 

două sub-perioade, astfel încât să surprindă doi factori majori de influență: aderarea României la 

UE și criza economică. Rezultatele au indicat faptul că impactul negativ crizei economice asupra 

regiunilor a fost neuniform și nu a putut fi compensat de beneficiile așteptate în urma aderării la 

UE. 

Rezultatele empirice ale cercetărilor mele transmit mesaje relevante pentru factorii de 

decizie, evidențiind factori de creștere care pot stimula dezvoltarea regională. De asemenea, am 

subliniat faptul că persistența inegalităților spațiale semnificative în economia României impune 

proiectarea unor politici teritoriale capabile să susțină dezvoltarea mai rapidă a județelor rămase 

în urmă, îndeosebi prin valorificarea mai bună a resurselor locale pentru creștere. 

Cea de a doua parte a tezei de abilitare trasează viitoarele direcții de dezvoltare a carierei 

în sensul perfecționării activității mele didactice și de cercetare. Recunoscând provocările care 

stau în prezent din fața activității didactice, vizez îmbunătățirea continuă a abilităților mele de 

predare, actualizarea permanentă a prelegerilor în pas cu progresele înregistrate în disciplinele 

predate, precum și extinderea părții aplicative. Valorificând competențele dobândite, direcțiile 

viitoare de cercetare sunt în mare măsură în concordanță cu domeniile de interes descrise în 

prima parte, dar cu un accent mai mare pe introducerea de instrumente statistice de analiză 

spațială noi și performante, care asigură o mai bună înțelegere a proceselor regionale. Interesele 

mele științifice se concentrează în principal pe dezvoltarea unor direcții noi în cercetarea 

economiilor regionale. Îmi propun să identific principalele aspecte critice și probleme, să 

formulez întrebări de cercetare relevante, să selectez și să aplic metodele adecvate de cercetare 

spațială pentru a oferi concluzii solide și recomandări pentru factorii de decizie. 

În concluzie, îmi așez planurile de dezvoltare a carierei pe bazele deja construite, 

mergând mai departe cu temele deja abordate și căutând teme noi de cercetare cât mai relevante, 

perfecționându-mi în același timp abilitățile de predare. Pentru a realiza acest plan, îmi voi 

urmări cu perseverență obiectivele de dezvoltare profesională, menținând standardele de 

excelență academică, precum și o colaborare fructuoasă cu colegii mei din învățământ și 

cercetare. 


