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SINTEZA LUCRĂRII 

Tema aleasă pentru lucrarea de doctorat abordează analiza consumului privat (consumul 

populaţiei) şi influenţa acestuia asupra bunăstării economice, reprezentând agregatul 

macroeconomic cu cea mai mare pondere în Produsul Intern Brut (PIB).  

Analiza statistică a consumului privat a urmărit o abordare complexă asupra acestui indicator 

macroeconomic, aplicând atât metode şi modele statistico-econometrice din teoria economică 

clasică cât şi tehnici şi modele mai recente în vederea cuantificării influenţei şi contribuţiei 

indicatorilor economici şi de asemenea de a valida sau infirma ipotezele cercetării în 

conformitate cu schimbările prin care economia României a trecut în ultimii 25 de ani.  

Obiectivele lucrării de doctorat au fost definite de ipotezele cercetării şi au urmărit mai multe 

direcţii de analiză a consumului privat considerând schimbările prin care România a trecut de la 

căderea regimului comunist spre economia de piaţă, influenţa schimbărilor din regimul politic, 

aderarea la Uniunea Europeană, criza financiară şi economică şi redresarea economică din 

ultimii ani.  

Lucrarea de faţă realizată în cadrul perioadei de cercetare doctorală propune câteva 

răspunsuri la unele probleme şi direcţii de dezvoltare economică ale consumului privat şi 

bunăstării economice din România, din ultimele două decenii post Revoluţie. Printre acestea se 

găsesc:  

1. Evoluţia volumului şi structura consumului populaţiei din România. 

2. Care sunt asemănările şi diferenţele comportamentului de consum al populaţiei din România 

comparativ cu celelalte state membre UE. 

3. Veridicitatea (din punct de vedere al datelor cunoscute) modelelor de consum clasice 

formulate de Keynes şi Friedman în cazul României şi în ce măsură acestea se validează în 

perioada analizată.  

4. Veridicitatea ipotezei modelului de tip „mers aleator” („random walk”) a lui Robert Hall în 

cazul consumului privat din România. 

5. Existenţa unei relaţii pe termen lung între PIB şi consumul populaţiei din România, precum şi 

definirea acesteia.  

6. Influenţa migraţiei asupra consumului privat din România luând în considerare fenomenul 

migraţionist în creştere din România mai ales după accederea în UE. 
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7. Existenţa şi cuantificarea unei relaţii de cointegrare între efectele economice ale migraţiei sub 

forma remitenţelor şi consumul populaţiei din România.  

8. În ce măsură este posibilă introducerea unui indicator pentru cuantificarea bunăstării 

economice bazat pe consumul populaţiei din România. 

Pentru a răspunde la aceste întrebări s-au formulat şi testat ipoteze statistice validate prin 

metode specifice econometriei descrise în cele opt capitole ale lucrării de doctorat. Ele s-au bazat 

pe formule aparţinând unor cercetători de renume la nivel internaţional, precum şi pe baze de 

date aflate la dispoziţie la nivel global (WorldBank), european (Eurostat) sau naţional (INSSE). 

Rezultatele au evidenţiat clar posibilitatea obţinerii unor răspunsuri, chiar dacă uneori parţiale, la 

problemele abordate în cele opt capitole ale lucrării. Unele limitări ale rezultatelor pot fi date şi 

de lungimea seriilor analizate. Din acest motiv sunt propuse în final şi dezvoltări ulterioare ale 

metodelor de cercetare abordate pe serii mai lungi, care să valideze mai bine ipotezele de lucru.  

Cercetarea s-a bazat şi pe mai multe lucrări originale publicate în timpul perioadei de 

cercetare doctorală, lucrări citate la unele capitole şi aflate în bibliografie.  

Discuţia asupra introducerii unui nou indicator pentru cuantificarea monetară a bunăstării 

economice bazat pe consumul populaţiei constituie o abordare cu totul nouă pentru România şi 

poate constitui o legătură nedescifrată încă în totalitate între bunăstarea materială şi nivelul 

economic al unei populaţii.  

 

 

 

 

 


