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Rezumatul tezei de doctorat 

Lucrarea de față „Migrația și Remitențele - modele statistico-econometrice utilizate în analiza 

impactului remitențelor asupra incluziunii financiare și reducerii sărăciei” examinează fenomenul 

migrației internaționale și efectul economic principal al acesteia – remitențele. 

În cadrul tezei se prezintă aspectele teoretice ale celor patru concepte evidențiate în titlu: migrația, 

remitențele, incluziunea financiară și sărăcia; tendințele globale și europene ale acestora, precum și 

modelele statistico-econometrice utilizate în analiza legăturilor economice și influențele dintre 

conceptele analizate. Acestă teză își propune alegerea și aplicarea unuia dintre modele prezentate 

pentru a demonstra impactul pozitiv al remitențelor asupra incluziunii financiare și reducerii sărăciei 

în România, utilizând un set de date din perioada 1990-2017, folosind tehnici econometrice moderne, 

cum ar fi metoda Autoregressive Distributed Lag (ARDL).  

Importanța studiului, rezultatele cercetării, contribuțiile proprii, împreună cu recomandările propuse 

sunt evidențiate în capitolul final al tezei. 
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