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Cuvinte cheie: dezechilibre macroeconomice, ciclicalitate, stabilitate, output gap, criză, 

redresare, efecte de durată, șomaj, inegalitate, catching-up, inflație  

 

Această teză urmărește să integreze un instrumentar statistic cuprinzător în studiul unor teme 

relevante din domeniul macroeconomic. Instrumentarul statistic folosit în această lucrare poate fi 

utilizat în studiul unor diferite alte teme din domeniul economic. În această teză, conceptele, 

instrumentele și metodele statistice sunt ilustrate prin intermediul a trei teme principale: 

1. Dezechilibre macroeconomice și caracterul ciclic al economiei 

2. Procesul de redresare și efectele de durată ale crizei recente 

3. Procesul de catching-up economic în țări selectate din centrul și estul Europei către 

media UE. 

Fiecare temă este prezentată mai întâi din punct de vedere al aspectelor teoretice relevante. 

Abordarea nu este exhaustivă, ci mai degrabă se concentrează pe aspecte specifice și pe subiecte 

de discutat. Bibliografia conține numeroase surse de dată recentă, încercând să încorporeze 

informații și evoluții pe temele de mare actualitate care sunt analizate. 

Corespunzător celor trei teme, sunt elaborate șapte studii empirice: 

1. Dezechilibre macroeconomice și caracterul ciclic al economiei 

1.1. Output gap  în studiul stabilității macroeconomice  

1.2. Un cadru de analiză a output gap, inflației și șomajului 

1.3. Stabilitate macroeconomică versus stabilitatea prețurilor. Un focus pe relația dintre 

credit și prețurile locuințelor 

2.   Procesul de redresare și efectele de durată ale crizei recente  

2.1. Procesul de redresare și efectele de durată ale crizei recente într-un cadru de analiză 

multivariat 

2.2. Dezvoltări suplimentare ale studiului privind procesul de redresare și efectele de 

durată ale crizei recente într-un cadru de analiză multivariat  

3.  Procesul de catching-up economic în țări selectate din centrul și estul Europei către 

media UE 

 3.1. Integrare prin canalul comerțului 

3.2. Procesul de catching-up în țări selectate din centrul și estul Europei. 
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Secțiunea dedicată studiilor empirice prezintă principalele rezultate din articole elaborate de 

autor și co-autorii săi, respectiv conține, de asemenea, studii noi și dezvoltări noi ale unor studii. 

Teza are caracter pronunțat empiric, cantitativ și practic, iar secțiunea empirică are ponderea cea 

mai mare, pentru a ilustra în mod adecvat instrumentarul statistic aplicat, care conține o gamă 

largă de concepte, instrumente și metode statistice. 

O idee importantă referitoare la conceptul tezei este aceea ca partea statistică să fie aplicată în 

contextul unor teme relevante și de actualitate. Astfel, temele discutate în teză au fost atent 

considerate.   

Structura tezei este robustă și facilitează o incursiune în cele trei teme principale atât pe linia 

aspectelor teoretice cât și pe cea a studiilor empirice. Structura permite o navigare rapidă prin 

conținutul tezei.  

Cele trei teme principale tratate în teză acoperă o zonă relativ largă, iar instrumentarul statistic 

folosit oferă un cadru de analiză consecvent în acest context. În plus, sunt făcute numeroase 

legături între cele trei teme principale, astfel încât acestea sunt văzute dintr-o perspectivă care le 

pune în evidență nu doar la nivel individual, ci subliniază de asemenea elementele de 

interconectare dintre ele.   

Este important faptul că un număr relativ mare de țări sunt analizate, într-un cadru cu multe 

analize și comparații între țări. Unul dintre obiectivele tezei este de a pune accentul pe evoluțiile 

din țările din Europa centrală și de est și de a investiga evoluția lor în raport cu performanța din 

trecut și respectiv cu performanța altor țări din regiune și din vestul Europei. 

Autorul urmărește să aibă o abordare personală în privința lucrării, în sensul că nu încearcă să 

prezinte subiectele într-un mod supra-standardizat, ci încearcă să pună în valoare propriile sale 

puncte de vedere, idei și dubii pe anumite teme de economie și de statistică în general. 

Lucrarea este structurată în trei părți plus concluziile. Prima parte se concentrează pe aspectele 

teoretice ale temelor propuse pentru analiză și pe stadiul cunoașterii în domeniile respective. A 

doua parte prezintă datele și instrumentarul statistic. A treia parte prezintă metodele statistice în 

practică, în studii empirice care ilustrează temele prezentate în prima parte.  
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Aspecte teoretice 

 

1. Dezechilibre macroeconomice și caracterul ciclic al economiei 

În partea teoretică se parcurge literatură de specialitate relevantă, completată cu opinii proprii 

privind aspecte din această zonă de interes. Dezechilibrele macroeconomice sunt prezentate ca o 

temă majoră și este prezentat un cadru general pentru evaluarea lor. 

Conceptele de output gap  și de potential output sunt prezentate ca și indicatori cheie în analiza 

ciclurilor economice. Output gap este principalul concept utilizat în două studii empirice 

prezentate în secțiunea corespunzătoare. 

Ciclicitatea din economie este privită din perspectiva politicilor publice. Un accent deosebit este 

pus pe relația dintre ciclurile de afaceri și ciclurile financiare. De asemenea, chestiunea pro- și 

contra-ciclicității este discutată. Este tratată chestiunea stabilității macroeconomice versus 

stabilitatea prețurilor, și un studiu empiric este dedicat acestei teme.  

O altă problemă discutată în partea teoretică este cea a politicilor publice și a stimulentelor 

(incentives). Atenția se îndreaptă asupra faptului că guvernul și banca centrală au stimulente ușor 

diferite din motive practice, respectiv asupra avantajelor și dezavantajelor care derivă din 

aceasta. 

 

2. Procesul de redresare și efectele de durată ale crizei recente  

Partea teoretică referitoare la această temă abordează aspecte legate de criza recentă, efectele 

sale și procesul de redresare. În particular, atenția se concentrează pe efectele pe termen lung sau 

chiar permanente, care pot modela procesul de redresare în moduri diferite față de așteptări. Sunt 

făcute legături cu tema dezechilibrelor macoreconomice, dar și cu cea a procesului de catching-

up din țările central și est Europene (CEE). Pro- și contra-ciclicitatea sunt discutate, de 

asemenea, în contextul unei crize aflate în desfășurare, cu referiri la capcana pe care guvernul o 

poate întâmpina dacă nu este pregătit pentru evoluții adverse.  

O criză poate avea efecte de durată sau chiar permanente, iar în acest context au fost discutate 

mai multe subiecte de interes cum ar fi șomajul, remunerarea muncii și a capitalului, 

inegalitatea, excluziunea socială. Un accent deosebit este pus pe problema șomajului și a 

remunerării muncii și capitalului în urma crizei și în contextul progresului tehnologic. Conceptul 
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de dezvoltare sustenabilă este prezentat, iar importanța sa pentru viitor este clar menționată, 

având în vedere provocările tehnologice, de mediu și așa mai departe. 

 

3. Procesul de catching-up economic în țări selectate din centrul și estul Europei către 

media UE 

Secțiunea corespunzătoare prezintă unele aspecte teoretice ale procesului de catching-up 

economic în țările din centrul și estul Europei. O atenție deosebită este acordată acestei teme din 

perspectiva crizei recente.  

Efectul Balassa-Samuelson este abordat în contextul procesului de catching-up, cu exemple din 

literatura de specialitate. De asemenea, este ilustrată tema diferențialelor de inflație, iar procesul 

de catching-up este analizat și din perspectiva dezechilibrelor macroeconomice.  

O altă temă tratată este cea a comerțului și a procesului de catching-up, iar un studiu empiric pe 

acest subiect este prezentat în secțiunea corespunzătoare. 

Se ridică problema dacă procesul de catching-up asigură o creștere generalizată a nivelului de 

trai în țările analizate, sau dacă disparitățile din interiorul țărilor devin din ce în ce mai mari, iar 

creșterea nivelului de trai reprezintă de fapt o agregare între zone cu dezvoltare puternică și zone  

cu dezvoltare redusă sau fără dezvoltare. 

Considerațiile făcute de Comisia Europeană (2004) reflectă un proces de catching-up, la acel 

moment în timp, complex, cu multe fațete și diferențiat între țări și regiuni. Studiul din secțiunea 

empirică indică faptul că 10 ani mai târziu, după criza recentă, există mai multe probleme și 

provocări importante în legătură cu procesul de catching-up.  

Chestiunea perioadei de timp necesară pentru o țară CEE pentru a realiza un catch-up deplin este 

abordată, iar un accent deosebit este pus pe tema emigrației. Deși nu este sigur faptul că procesul 

de catching-up va conduce la niveluri de trai foarte similare în țări diferite, este probabil ca 

discrepanțele majore să fie diminuate și ca majoritatea țărilor să evolueze într-un interval care să 

prevină acumularea de dezechilibre macroeconomice majore. 

Consider că este rezonabilă așteptarea ca, la un nivel de aproximativ 80% din nivelul de trai al 

UE28, presiunile pe emigrație să fie atenuate de așa maieră încât acest fenomen să nu mai 

reprezinte o problemă majoră în țările CEE care sunt în prezent afectate de ea. 
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Date și instrumentar statistic 

 

Datele folosite în cadrul tezei sunt date macroeconomice pentru țări din Uniunea Europeană. 

Frecvența este în multe cazuri anuală. Pentru un număr de serii, frecvența datelor este lunară și 

respectiv trimestrială. Folosirea datelor macroeconomice are unele particularități care sunt 

diferite de cele ale altor tipuri de date, de exemplu ale datelor financiare. Frecvența redusă a 

datelor aduce limitări inerente, iar majoritatea seriilor de timp sunt relativ scurte. Totuși, 

numărul relativ mare de țări folosit în unele studii permite analize de tip panel coerente, iar acest 

fapt este în centrul părții empirice a tezei. 

Cadrul de analiză folosit urmărește în general reducerea dimensionalității și extragerea a cât mai 

multă informație din cât mai puține date. Acest cadru poate facilita o perspectivă eficientă 

asupra unor fenomene economice complexe prin concentrarea asupra coordonatelor principale 

din date. Seturile de date folosite sunt construite în așa fel încât să fie robuste și să nu fie 

supraîncărcate cu informație. Acest fapt oferă o bază pentru versatilitate și pentru posibile 

extensii ale studiilor empirice. 

Sursele principale de date primare sunt Eurostat și baza de date AMECO a Comisiei Europene. 

Aceasta este, de asemenea, o expresie a faptului că partea empirică a tezei se referă în principal 

la țări din UE și, în particular, la chestiuni referitoare la comparația și evoluțiile în ceea ce 

privește statele membre vechi și statele membre noi. 

Seriile folosite acoperă variabile macroeconomice relevante, cum sunt: creșterea PIB, output 

gap, inflație, șomaj, prețurile locuințelor, fluxul de credite din sectorul privat, raportul datorie 

publică/PIB, deficitul bugetar, deficitul de cont curent, exporturi, importuri, PIB per capita la 

paritatea puterii de cumpărare la nivel național și regional, randamentele obligațiunilor 

guvernamentale pe temen lung, cursul de schimb. 

Perioada de timp pentru date diferă, dar în cele mai multe cazuri se încadrează în intervalul 

1995-2014. Pentru unele țări (Franța, UK, Italia și Spania), sunt folosite date pentru output gap 

începând cu 1965. Chestiunea perioadei de timp a datelor este importantă și reprezintă o limitare 

în legătură cu ceea ce se poate face cu seriile. Cu timpul, această problemă se va atenua, pe 

măsură ce seriile devin mai lungi. Este posibilă actualizarea anumitor studii folosind serii de 

timp care să includă observații noi și verificarea modului în care se comportă rezultatele în 

contextul unor serii de date mai lungi.  
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Cele trei teme principale tratate în teză sunt analizate în partea empirică folosind un instrumentar 

statistic adaptat la nevoile specifice ale cercetării și care reperezintă un element ce definește un 

cadru consecvent de analiză. 

Metodele de explorare a datelor sunt considerate a fi foarte importante și li se acordă o atenție 

adecvată în cadrul tezei. Instrumentele variate pentru explorarea datelor permit vizualizarea și 

înțelegerea datelor din perspective diferite și strângerea de informații prezentate într-o formă 

intuitivă. 

Analiza de corelație este folosită pentru a identifica relații între variabile (sau absența relațiilor) 

și reprezintă unul dintre instrumentele cele mai eficace din punct de vedere al informației oferite. 

Este interesant de văzut dacă între variabile corelate există, de asemenea, cauzalitate, iar 

stabilirea acestui aspect din punct de vedere statistic se face prin analiză pe bază de regresii.   

Testarea ipotezelor este o modalitate importantă de a afla dacă anumite afirmații particulare 

referitoare la variabile sunt valabile din punct de vedere statistic. Testele statistice oferă 

informații prețioase care pot fi folosite în procesul de luare a deciziilor. 

Numărul de variabile reprezintă un aspect important în cadrul tezei, iar abordarea este în sensul 

reducerii dimensionalității datelor și obținerea a cât mai multă informație posibil fără a necesita 

seturi de date foarte mari. Analiza pe componente principale permite reducerea suplimentară a 

dimensionalității datelor și capturarea caracteristicilor principale într-un număr și mai mic de 

variabile. 

Analiza cluster permite gruparea obiectelor în funcție de un algoritm specific, astfel încât 

obiectele din cadrul unui cluster sunt omogene între ele și eterogene în comparație cu obiectele 

din ale clustere. Este posibilă generarea de grupuri de țări (sau regiuni) care au caracteristici 

similare în interiorul fiecărui grup, dar suficient de diferite între grupuri.  

 

Studii empirice 

 

1.  Dezechilibre macroeconomice și caracterul ciclic al economiei  

Primul studiu empiric pe această temă, “Output gap în studiul stabilității macroeconomice”, 

prezintă principalele aspecte și rezultate ale articoului scris de Ţiţan, E., Georgescu, V. 

(2013)(1). 
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Articolul subliniază importanța output gap, o variabilă care oferă informații despre starea 

economiei și despre faza ciclului economic. Cadrul de analiză include cinci state vechi membre 

ale UE (Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, Spania) și cinci state noi membre (Polonia, 

Republica Cehă, România, Ungaria și Bulgaria). Datele sunt date anuale pentru output gap, 

inclusiv valori prognozate.  

Unul dintre rezultatele articolului scris de Ţiţan, E., Georgescu, V. (2013)(1) este acela că 

“amplitudinea mișcărilor economiilor în jurul punctului de echilibru a fost, în general, mai mare 

pentru grupul statelor noi membre în comparație cu grupul statelor vechi membre, perioada 

1999-2014” (p. 58). Există excepții de la aceasta, anume “Polonia prezintă o stabilitate robustă și 

este a doua, după Germania, în clasamentul stabilității celor zece state, în timp ce Spania este 

mai puțin stabilă decât mai multe dintre statele noi membre” (p. 58). Un alt rezultat indică faptul 

că “ciclurile economice sunt sincronizate în mare măsură” (p. 58-59). În plus, în cazul Franței, 

Marii Britanii, Italiei și Spaniei, orizontul de timp al analizei este mai lung, perioada 1965-2014, 

iar rezultatele arată că ele “devin mai corelate cu timpul, ceea ce implică faptul că ciclurile 

economice devin mai sincronizate în perioada mai recentă. Acest fapt reprezintă un indiciu 

puternic al integrării economice europene mai adânci” (p. 59). De asemenea, Ţiţan, E., 

Georgescu, V. (2013)(1) menționează ca util următorul rezultat: “conform metodologiei 

existente definite ad-hoc, faptul că pentru cazul Franței, Marii Britanii, Italiei și Spaniei, 

perioada 1965-2014, un ciclu economic durează 10,5 ani” (p.59). Un alt rezultat al articolului 

scris de Ţiţan, E., Georgescu, V. (2013)(1) este: “considerând perioada 1965-2014, datele output 

gap pentru Franța, Marea Britanie, Italia și Spania sunt normal distribuite. Rezultatul a fost 

obținut folosind testul Jarque-Bera. În plus, soliditatea acestui test pentru serii mici de date s-a 

confirmat de un exercițiu de simulare ” (p. 59). 

Al doilea studiu empiric corespunzător acestei teme,  “Un cadru pentu analiza output gap, a 

inflației și a șomajului”, prezintă aspectele principale și rezultatele articolului scris de Ţiţan, E., 

Georgescu, V. (2013)(2). Articolul se concentrează pe relația dintre output gap, inflație și șomaj, 

luând în considerare patru state vechi membre ale UE (Germania, Spania, Franța și Italia) și 

patru state noi membre (Bulgaria, Ungaria, Polonia și România). Factorul timp (lag-uri) se află 

în centrul articolului, deoarece poate exista un răspuns decalat al inflației sau șomajului la 

influența output gap. Perioada considerată în articol este 1999-2014 (date anuale, inclusiv valori 

prognozate). Studiul include o parte care investighează corelațiile dintre variabile și o parte care 

investighează relațiile cauzale dintre variabile. 
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Ţiţan, E., Georgescu, V. (2013)(2) menționează: “corelațiile dintre inflație și șomaj sunt 

negative, ceea ce este în linie cu intuiția. Totuși, acestea variază de la aproape zero la corelație 

puternică” (p. 8). În plus, “există o relație pozitivă între output gap și inflație pentru majoritatea 

țărilor, cu intensități scăzute, medii și ridicate. Pentru România coeficientul este negativ. În ceea 

ce privește relațiile cu lag-uri, acestea au un comportament diferit pentru diferite țări” (p. 8). 

Ţiţan, E., Georgescu, V. (2013)(2) indică faptul că “în toate țările, relația dintre output gap și 

șomaj este negativă, variind de la intensitate scăzută la intensitate ridicată. […] relația dintre 

output gap și șomaj cu lag-uri arată caracteristici diferite între țări” (p. 8). 

În partea care investighează relația cauzală dintre variabile, Ţiţan, E., Georgescu, V. (2013)(2) 

afirmă că “facem o selecție a relațiilor bazate pe coeficienții de corelație obținuți în partea 

precedentă, folosind o metodologie ad-hoc. Modelăm aceste relații folosind modele de regresie 

simplă cu intercept […] În fiecare model, variabila explicativă este output gap, iar variabila 

explicată este inflația sau șomajul. Luăm în cosiderare 26 de modele, din care 16 nu au lag-uri 

(modele de bază), iar 10 au lag-uri” (p. 8). Ţiţan, E., Georgescu, V. (2013)(2) obțin faptul că 

“toate modelele au intercept-uri care sunt semnificative statistic la nivelul de 5%, ceea ce 

reprezintă un rezultat important având în vedere faptul că în acest cadru de analiză, intercept-ul 

reprezintă valoarea inflației sau a șomajului în condițiile în care output gap-ul este zero” (p. 8). 

În plus, “obținem 14 din 26 de modele în care coeficientul variabilei este semnificativ statistic la 

nivelul de 5%. Pentru modelele fără lag-uri, 8 din 16 au coeficienți semnificativi statistic la 

nivelul de semnificație considerat, în timp ce același lucru se întâmplă în cazul a 6 din 10 

modele cu lag-uri” (p. 8). 

Ţiţan, E., Georgescu, V. (2013)(2) afirmă că “există multe dovezi privind impactul output gap 

asupra inflației și șomajului, dar aceste dovezi sunt relativ mixte între țări […] Totuși dovezile 

găsite sunt valoroase, iar în special dacă luăm în considerare modelele cu lag-uri este interesant 

de observat faptul că unele efecte pot deveni vizibile cu un decalaj de unu-doi ani. Acest fapt 

poate avea implicații majore asupra ciclului electoral și a elaborării de politici” (p. 8). 

Al treilea studiu empiric corespunzător acestei teme,  “Stabilitate macroeconomică versus 

stabilitatea prețurilor. Un focus pe relația dintre credit și prețurile locuințelor”, investighează 

posibilitatea acumulării de dezechilibre macroeconomice într-un mediu caracterizat de 

stabilitatea prețurilor, cu o aplicație practică în ceea ce privește creditul și prețurile locuințelor. 

Luând în considerare cadrul de analiză al scoreboard-ului pentru Procedura de Dezechilibre 

Macroeconomice 2015, situația relativă a țărilor central și est europene (CEE) în ceea ce privește 
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dezechilibrele macroeconomice pare să fie mai bună în comparație cu cea a vechilor state 

membre UE. Toate țările UE urmează politici consecvente în ceea ce privește inflația, dar 

abordările lor în ceea ce privește stabilitatea macroeconomică poate fi destul de diferită. Analiza 

arată faptul că grupul de țări CEE este omogen din punct de vedere al evoluțiilor prețurilor de 

consum, dar neomogen din punct de vedere al evoluțiilor de pe piața imobiliară.   

Relația cauzală dintre credit și prețurile locuințelor este semnificativă statistic în cazul a 10 din 

19 țări analizate. Studiul investighează, de asemenea, situația din țările în care relația nu este 

semnificativă statistic și găsește dovezi că valorile critice (thresholds) din scoreboard pentru 

variabilele utilizate în studiul relației credit-prețurile locuințelor sunt relevante. Acumularea de 

dezechilibre în perioada de dinainte de criză și depășirea sistematică a valorilor critice din 

scoreboard este asociată cu o relație între credit și prețurile locuințelor care este semnificativă 

statistic. Evoluția indicelui prețurilor locuințelor poate fi modelată în așa fel încât să fie mai 

apropiată de cea a indicelui prețurilor de consum printr-o abordare prudentă referitoare la 

evoluția creditului în relație cu prețurile locuințelor. Studiul indică faptul că există, de asemenea, 

un rol important pentru volatilitate în cazul indicelui prețurilor locuințelor, dar nu și în cazul 

fluxului de credit din sectorul privat. 

Rezultatele studiului ridică întrebarea dacă prețurile activelor în general, și prețurile locuințelor 

în special, ar trebui să fie o preocupare pentru factorii de decizie, în aceeași manieră în care este 

inflația. Prețurile locuințelor depind de factori ce pot face obiectul politicilor publice, cum ar fi 

evoluția creditului, nu numai de factori fundamentali. Întrebarea este dacă factorii de decizie ar 

trebui să aibă un scop explicit de a evita bulele de pe piața imobiliară și de a ancora așteptările în 

sensul unor evoluții rezonabile pentru prețurile locuințelor.   

Din punctul meu de vedere, stabilitatea și predictibilitatea pieței imobiliare nu sunt mai puțin 

importante decât cea a prețurilor de consum. Luând în considerare impactul asupra indivizilor și 

a societății a evoluțiilor din acest domeniu, ca și dovezile din criza recentă, prețurile locuințelor 

ar trebui să fie o preocupare majoră pentru politicile publice. 

În ceea ce privește implementarea practică, monitorizarea și asigurarea stabilității pieței 

imobiliare ar putea să fie o sarcină pentru o instituție publică existentă, sau o sarcină pentru una 

nou-înființată. În cazul în care o instituție publică existentă ar primi această sarcină, instituția ar 

trebui să nu se afle într-un conflict de interese în asigurarea acestei funcții.   
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2. Procesul de redresare și efectele de durată ale crizei recente  

Primul studiu empiric pe această temă, “Procesul de redresare și efectele de durată ale crizei 

recente într-un cadru de analiză multivariat”, prezintă principalele aspecte și rezultate ale 

articolului scris de Ţiţan, E., Georgescu, V. (2015). Articolul investighează criza recentă și 

încearcă să identifice elemente privind posibile efecte permanente sau de durată ale acesteia. Un 

punct important pe care articolul se concentrează este reprezentat de caracteristicile procesului 

de redresare. De asemenea, articolul încearcă să găsească informații legate de comportamentul 

relativ al țărilor UE28 și schimbările din perioada de după criză comparativ cu cea de dinainte de 

criză.   

Articolul folosește date cu frecvență anuală. Cadrul de analiză este multivariat, dar se 

concentrează pe un număr limitat de variabile, pentru a obține o privire sintetică de ansamblu 

asupra situației economice din țările UE28 în două perioade distincte – înainte de criză (2004-

2007) și după debutul crizei (2010-2013).  

Ţiţan, E., Georgescu, V. (2015) observă că “în destul de multe situații, criza poate fi o perioadă 

care oferă o oportunitate de reechilibrare a unor variabile care au deraiat” (p.16). În legătură cu 

factorii care sunt așteptați să aibă un impact negativ asupra procesului de redresare, Ţiţan, E., 

Georgescu, V. (2015) identifică “în particular evoluțiile șomajului, cele ale datoriei în PIB și 

respectiv ale deficitului bugetar” (p. 16). Ţiţan, E., Georgescu, V. (2015) menționează că “în 

același timp, evoluția exporturilor de bunuri și servicii și evoluția de ansamblu a comerțului cu 

bunuri și servicii aduce o influență pozitivă în ceea ce privește procesul de redresare” (p. 16). 

Ţiţan, E., Georgescu, V. (2015) afirmă că “sunt mai multe dovezi care susțin scenariul conform 

căruia traiectoria de creștere este afectată considerabil pe termen lung și o nouă traiectorie este 

probabil să aibă o pantă mai redusă decât cea de dinainte de criză” (p. 16). Ţiţan, E., Georgescu, 

V. (2015) notează că “criza a produs, de asemenea, o reechilibrare a relațiilor dintre variabile 

[…] Nu sunt vizibile doar schimbări în nivelurile variabilelor, ci și schimbări în natura și 

intensitatea relațiilor” (p. 16). 

Un alt rezultat obținut de Ţiţan, E., Georgescu, V. (2015) este faptul că “pentru 6 din 8 variabile 

analizate, comportamentul relativ al țărilor UE 28 nu se schimbă între cele două perioade, în 

timp ce pentru 2 variabile acest lucru nu se întâmplă” (p. 16). Ţiţan, E., Georgescu, V. (2015) 

obțin faptul că “există o convergență în cazul inflației HICP și o divergență în cazul șomajului, 
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în sensul că țările UE28 se comportă într-un mod mai similar în termeni de inflație HICP și într-

un mod mai diferențiat în ceea ce privește șomajul” (p. 16). 

Al doilea studiu empiric pe aseastă temă, “Dezvoltări suplimentare ale studiului privind 

procesul de redresare și efectele de durată ale crizei recente într-un cadru de analiză multivariat”, 

reprezintă o extensie a primului studiu și efectuează analize suplimentare folosind setul de date 

din primul studiu. O gamă largă de instrumente de explorare a datelor este folosită pentru a 

analiza datele din diferite perspective și pentru a le prezenta într-o formă intuitivă. O parte 

dedicată analizei pe bază de regresii este elaborată pentru a testa și identifica legături cauzale 

între variabilele din setul de date. Folosind modele de regresie simplă, studiul identifică 

următoarele relații semnificative statistic: PIB real este influențat în ambele perioade de output 

gap cu o relație pozitivă, output gap din prima perioadă influențează nivelul inflației din prima 

perioadă (relație pozitivă), output gap din a doua perioadă afectează negativ șomajul din a doua 

perioadă, deficitul bugetar din perioada 2 afectează negativ șomajul din perioada 2, iar 

importurile din ambele perioade influențează pozitiv PIB real din ambele perioade. Folosind 

două modele de regresie multiplă, PIB real din ambele perioade este variabila explicată iar 

celelalte 7 variabile sunt variabilele explicative. În prima perioadă, output gap (relație pozitivă) 

și datoria în PIB (relație negativă) au coeficienți semnificativi statistic, în timp ce în a doua 

perioadă, doar output gap (relație pozitivă) are un coeficient semnificativ statistic.  

O analiză pe componente principale este efectuată pentru a reduce dimensionalitatea datelor și 

pentru a încerca surprinderea caracteristicilor acestora într-un număr și mai mic de variabile. 

Mai întâi, deoarece scala varianțelor variabilelor folosite este diferită, se standardizează datele. 

Rezultatele analizei pe componente principale sunt afișate pentru cele două perioade, 2004-2007 

și 2010-2013. În ambele perioade, primele trei componente principale explică o proporție mare 

din varianța totală. Cadrul de analiză inițial cu opt variabile poate fi redus la primele trei 

componente principale, păstrând o proporție foarte mare din setul de informații. 

 

3. Procesul de catching-up economic în țări selectate din centrul și estul Europei către 

media UE 

Primul studiu empiric pe această temă, “Integrare prin canalul comerțului”, prezintă 

principalele aspecte și rezultate ale articolului scris de Georgescu, V. (2014). Sunt 20 de țări 

luate în considerare, dintre care 10 sunt vechi state membre ale UE și 10 sunt noi state membre 

ale UE. Folosind date anuale pentru perioada 1999-2013, articolul efectuează o analiză detaliată 
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a evoluției exporturilor și importurilor țărilor analizate, luând în considerare aspecte ca dinamica 

schimburilor comerciale, corelații cu PIB-ul, volatilitate, defalcare a comerțului intra- și extra-

UE, gradul de deschidere al economiei. Principala concluzie a articolului scris de Georgescu, V. 

(2014) este aceea conform căreia “canalul comerțului este un factor activ și important al 

integrării europene” (p.130). 

Al doilea studiu empiric pe această temă, “Procesul de catching-up economic în țări selectate 

din centrul și estul Europei”, este unul extins și discută aspecte legate de catching-up la nivel de 

țară, de regiune și se concentrează, de asemenea, pe situația din România. 

La nivel de țară, studiul prezintă principalele evoluții pentru țările CEE, luând în considerare 

variabile cum sunt PIB per capita în PPS, rata șomajului, deficitul de cont curent, rata inflației, 

datoria publică, deficitul bugetar, randamentele pe termen lung ale obligațiunilor 

guvernamentale, cursul de schimb. 

Evoluțiile și problemele prezentate arată un proces de catching-up economic la nivel de țară care 

are multe fațete, este real, cuantificabil și foarte diferit de la țară la țară. În plus, acesta nu este 

automat, nu este constant în timp și are multe particularități.  

Unul dintre aspectele discutate este acela că, din punctul meu de vedere, menținerea avantajului 

competitiv exclusiv sau în mare măsură prin intermediul unor salarii mai mici este o abordare 

greșită într-o țară CEE cum este România. În plus, din punctul meu de vedere, deși menținerea 

echilibrelor macroeconomice este foarte importantă, aceasta ar trebui să fie subordonată celui 

mai important obiectiv, acela de catching-up economic.   

Un alt aspect subliniat este acela că este imperativă reducerea diferențelor din punct de vedere 

economic dintre România și țările mai dezvoltate din UE, deoarece a nu face acest lucru 

contribuie la un mecanism auto-propulsat în care resursele umane în special, dar și alte resurse 

se “scurg” din țară. Aceasta devine o problemă de selecție adversă care conduce la un potențial 

economic mai redus și la sărăcie. Consider că un aspect fundamental atunci când se discută 

despre catching-up economic este perioada de timp în care acesta se face. 

Un alt subiect discutat este faptul că, din punctul meu de vedere, uniformitatea thresholdului 

pentru deficit bugetar între țările UE este un dezavantaj pentru țările aflate în proces de catching-

up, deoarece acestea au nevoie să investească mai mult decât țările dezvoltate, iar potențialul lor 

de dezvoltare este diminuat în acest fel. Avantajul siguranței în ceea ce privește acumularea de 

datorii nu anulează complet, în opinia mea, dezavantajul menționat anterior, și mai multă atenție 
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ar trebui acordată modalităților de a reduce datoriile prin creștere economică, nu încercării de a 

rezolva problema deficitelor sacrificând dezvoltarea viitoare. În opinia mea, politicile referitoare 

la deficitul bugetar și datoria publică ar trebui să fie adaptate pentru a se potrivi situației și 

nevoilor specifice din fiecare țară CEE.  

O privire de ansamblu sintetică asupra procesului de catching-up la nivel de țară poate fi 

obținută prin intermediul analizei cluster. În contextul acestui studiu, obiectivul este de a genera 

grupuri de țări având caracteristici similare în interiorul fiecărui grup și suficient de diferite între 

grupuri. Tehnica de clusterizare folosită este algoritmul Ward. O dendrogramă ilustrează 

procesul de formare a clusterelor pentru PIB per capita în PPS pentru 27 de țări UE (UE28 

excluzând LU din motive de outlier). O altă dendrogramă ilustrează procesul de formare a 

clusterelor pentru 28 de țări UE, în care fiecare țară este reprezentată de un obiect multivariat de 

date conținând variabile care reflectă în principal stabilitatea economiei.  

La nivel regional, studiul investighează procesul de catching-up economic pentru a afla dacă 

acesta reduce nivelul disparităților sau dacă acesta conduce la un nivel crescut al disparităților 

între regiuni. Sunt folosite date regionale de la Eurostat, la nivel de regiuni NUTS 2. 

Gradul de inegalitate între regiuni ale UE (NUTS 2, fără Luxemburg din motive de outlier) este 

mai mare decât gradul de inegalitate între țări ale UE (de asemenea fără Luxemburg). În plus, 

gradul de inegalitate între țări scade substanțial de-a lungul perioadei 2000-2011, în timp ce 

gradul de inegalitate între regiuni scade doar marginal de-a lungul aceleiași perioade. 

Faptul că problema convergenței este mai acută la nivel regional decât la nivel național este un 

aspect cheie și indică un caracter eterogen al procesului de convergență în Uniunea Europeană. 

Acest lucru poate reprezenta un aspect important în ceea ce privește analiza asupra politicilor de 

coeziune la nivel regional versus cele la nivel național.   

În subsecțiunea dedicată României în contextul procesului de catching-up economic, este 

prezentat un sumar al evoluției țărilor CEE relativ la media UE28 în ceea ce privește PIB per 

capita în PPS pentru perioada 1995-2014 și sunt subliniate particularitățile acestui proces pentru 

România.  

Discuția atinge mai multe subiecte, dintre care unele au fost de asemenea menționate în partea 

de studiu dedicate procesului de catching-up la nivel de țară. În opinia mea, prioritatea 

fundamentală pentru o țară ca România este aceea de a relua un proces puternic de catching-up 

economic către media UE28 și ar trebui să fie clar care sunt așteptările în ceea ce privește poziția 
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României relativ la media UE28 și relativ la celelalte țări CEE peste intervale de timp, de 

exemplu, de 5, 10, 15, 20 de ani. Consider că procesul de catching-up economic este o necesitate 

obiectivă, iar justificarea pentru acest fapt este următoarea: cu cât diferența de dezvoltare dintre 

România și țările mai dezvoltate din UE este mai mare, respectiv cu cât procesul de catching-up 

economic durează mai mult, cu atât mai multe resurse, umane și economice se vor “scurge” din 

România până ce se va ajunge la echilibru. Aș dori să subliniez în mod deosebit componenta de 

timp și aș menționa faptul că procesul va fi cu atât mai scump cu cât va dura mai mult. O țară ca 

România trebuie să își dezvolte capitalul pentru a-și păstra forța de muncă acasă și trebuie să 

facă acest lucru rapid, înainte să fie golită de resursa sa umană și de a fi și mai afectată de 

selecția adversă. Timpul este esențial în acest proces. Pentru o țară ca România, economiștii 

trebuie să găsească politici și căi pentru o traiectorie susținută de catching-up, având 

constrângerile aferente legate de stabilitatea macroeconomică. În opinia mea, nevoia de 

stabilitate macroeconomică, deși foarte importantă, este subordonată nevoii de catching-up 

economic și nu invers.   

Sunt prezentate trei scenarii privind situația posibilă a României relativ la media UE28 la 

sfârșitul anului 2025. Deși există multe limitări, este util să existe o indicație conform căreia, 

ceteris paribus, la sfârșitul anului 2025, într-un scenariu pesimist, România se va afla la 

aproximativ 63% din media UE28, într-un scenariu de bază la aproximativ 75% din media 

UE28, iar într-un scenariu optimist, la aproximativ 83% din media UE28. 

În scenariul de bază, care este, de asemenea, cel mai probabil scenariu dintre cele trei, la sfârșitul 

anului 2025, la aproximativ 75% din media UE28, una dintre problemele cu care România se 

confruntă ar putea fi diminuată în mare măsură, respectiv emigrația și selecția adversă asociată 

cu emigrația. 

Consider că, în absența unor șocuri negative majore și urmând o traiectorie normală de 

dezvoltare, este posibil ca România să își schimbe statutul și să devină o economie dezvoltată 

într-un interval de circa 15-20 de ani (2030-2035).  
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