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Rezumatul tezei de doctorat  
 

Lucrarea de față „Modele macroeconomice de analiză structurală a Produsului Intern Brut” 

efectuează o abordare complexă cu privire la evoluția PIB, pe total, dar și pe structură. Sunt 

selectate patru categorii de factori structurali care își aduc contribuția la formarea și creșterea 

acestui indicator macroeconomic de rezultate. Cele patru grupe de factori sunt: resursele, 

utilizările, repartizarea teritorială și formele de proprietate.  

Teza își propune să evidențieze analiza dinamicii PIB și a factorilor de influență prin utilizarea 

metodelor și modelelor statistico-econometrice la nivel macroeconomic. Structura tezei de 

doctorat urmărește analiza aspectelor evidențiate în titlul lucrării: aspecte metodologice privind 

măsurarea, prezentarea și compararea rezultatelor macroeconomice, aspecte teoretice privind 

analiza structurală a PIB prin utilizarea de modele econometrice, studiu comparativ al evoluției 

structurale a PIB în țările membre ale Uniunii Europene, evoluția PIB al României – model de 

analiză structurală și modele macroeconometrice de analiză structurală a evoluției PIB.  

Teza se încheie prin evidențierea rezultatelor cercetării, contribuțiile proprii, incluse în capitolul 

„Concluzii”. 


