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1. Agenda Lisabona: ce este şi de ce este importantă
1.1. Obiectivele şi relevanţa Agendei Lisabona
Agenda Lisabona este cel mai important proiect european de dezvoltare, este reﬂectarea gândirii
strategice pentru economie şi societate la nivel comunitar. Gândită iniţial pentru a ajuta Europa
să devină „cea mai competitivă economie bazată pe cunoaştere” până în 2010, Agenda Lisabona
a suferit în martie 2005, la jumătatea drumului, o revizuire prin care accentul a fost mutat pe
creşterea economică bazată pe progres tehnologic şi pe ocuparea forţei de muncă. Sub presiunea
lipsei de rezultate, Agenda Lisabona a fost reşapată, primind ceea ce a fost numit „un nou start”
(Comisia Europeană, 2005).
Noua Agendă Lisabona urmăreşte acum trei obiective majore:
• să promoveze creşterea economică bazată pe cunoaştere şi inovare;
• să facă din Europa un loc mai atractiv pentru investiţii şi muncă;
• să ofere locuri de muncă mai multe şi mai bune.
Activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare, parte acum a priorităţii de creştere economică
bazată pe cunoaştere şi inovare, a rămas cea mai cunoscută componentă a Agendei Lisabona,
şi principala acţiune-cheie a Agendei Lisabona, căreia îi este ataşată cea mai cunoscută dintre
ţintele concrete ale Agendei, şi anume angajamentul luat de ţările membre UE1 de a cheltui din
bugetul public 1% din PIB pentru cercetare-dezvoltare, şi de a facilita cheltuieli private pentru
cercetare-dezvoltare de 2% din PIB. Dar Agenda Lisabona nu se mai referă doar la cercetaredezvoltare-inovare. A te dezvolta în linie cu obiectivele Agendei Lisabona înseamnă a asigura o
creştere economică durabilă şi un nivel mai bun de ocupare al forţei de muncă.
Este oare Agenda Lisabona relevantă pentru România, o economie mult diferită structural
decât economiile ţărilor din zona euro? Sunt multe argumente în favoarea relevanţei Agendei
Lisabona pentru România, dintre care vom enumera doar câteva:
• Investiţia în educaţie şi cercetare este un pilon important al creşterii economice
sustenabile care să permită reducerea decalajelor faţă de media UE. Pe de o parte, investiţia
în cercetare poate duce la creşterea valorii adăugate a produselor locale, şi astfel la reducerea
deﬁcitului comercial. Pe de altă parte, accesul la educaţie şi la cunoaştere stimulează
comportamentul de economisire şi investire (opus consumerismului) şi creşte mobilitatea forţei
de muncă în interiorul ţării.
• Investiţia în inovare poate contribui la trecerea României către o nouă paradigmă de
dezvoltare economico-socială, prin creşterea competitivităţii şi trecerea de la economia bazată

1

Angajament asumat şi de România prin Tratatul de Aderare;
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pe factori întâi la economia bazată pe investiţii şi apoi la economia bazată pe cunoaştere.
• Politicile de incluziune socială şi de creştere a ocupării şi a calităţii locurilor de muncă
pot contribui la reducerea înclinaţiei către emigraţie.
• Consolidarea pieţei unice interne, unul din principiile Agendei Lisabona, este de
importanţă vitală pentru România, ţară nou intrată în UE, care are încă probleme de adaptare
la cerinţele şi standardele pieţei unice interne.
Nu este intenţia noastră de a dezbate aici ritmul în care Uniunea Europeană, pe ansamblu, sau
România în special, reuşesc să se apropie de ţintele Agendei Lisabona. La nivelul indicatorilor
structurali am făcut acest exerciţiu în rapoartele anuale GEA privind România şi Agenda
Lisabona2. În ce priveşte capacitatea instituţională, Voinea şi alţii (2006) au făcut analiza
designului instituţional necesar pentru succesul Agendei Lisabona3.
Pentru a nu rămâne însă la un nivel abstract, şi pentru a creşte nivelul de responsabilizare al
actorilor sociali implicaţi în implementarea Agendei Lisabona, este important să trecem de
la planul naţional la cel regional, şi eventual sub-regional. Performanţa privitoare la Agenda
Lisabona diferă mult nu doar de la o ţară la alta, ci şi în interiorul aceleiaşi ţări, de la o regiune la
alta. Agenda Lisabona este în fapt o agendă de dezvoltare echilibrată, este practic strategia postaderare a României. Pentru ca România să se dezvolte echilibrat în linie cu Agenda Lisabona,
regiunile trebuie să ﬁe primele care să înţeleagă, să preia şi să implementeze obiectivele şi
instrumentele Agendei Lisabona.
Uniunea Europeană a înţeles aceasta şi, prin Comitetul Regiunilor, a pus în practică un mecanism
deocamdată voluntar, din care România încă nu face parte, de monitorizare a Agendei Lisabona
la nivel regional (vezi secţiunea următoare). Este ceea ce ne propunem să facem şi noi, cu
mijloace ştiinţiﬁce proprii: un mecanism de monitorizare, comparare şi evaluare a competitivităţii
regionale în linie cu Agenda Lisabona; un mecanism repetitiv, uşor de folosit şi replicat de către
actorii regionali, cu precădere dar nu numai de către Agenţiile de Dezvoltare Regională.
Agenda Lisabona trebuie înţeleasă, şi transformată dintr-o strategie abstractă a UE într-un
obiectiv măsurabil al ﬁecărei regiuni, în competiţie cu ea însăşi şi cu celelate regiuni.
1.2. Platforma regională europeană de monitorizare a Agendei Lisabona
Ca reprezentant al autorităţilor locale şi regionale la nivelul Uniunii Europene (UE), Comitetul
Regiunilor (CR) (http://www.cor.europa.eu/en/index.htm) a preluat în 2005 iniţiativa de a
examina modul în care acestea se implică şi sunt implicate în elaborarea la nivel naţional a
2

Ultima ediţie a fost publicată în Noiembrie 2006. Ambasada Marii Britanii a oferit sprijin pentru apariţia
primelor 2 rapoarte;
3
În studiul de impact nr. 4, din cadrul colecţiei PAIS 3, publicată de Institutul European din România;
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Programelor Naţionale de Reformă (PNR) – componentă critică a Agendei Lisabona – şi a
Cadrului Naţional Strategic de Referinţă (CNSR) – componentă critică a gestionării fondurilor
structurale. Răspunsurile primite în 2006 de la un număr de 65 de autorităţi au arătat că 47%
dintre acestea sunt satisfăcute de paniﬁcarea legată de CNSR, dar numai 14% faţă de procesul
de elaborare a PNR4.
O primă consecinţă a acestor iniţiative a fost lansarea unei Platforme de Monitorizare a [Agendei]
Lisabona (PML) cu două componente:
• Componenta web – instrument operaţional al autorităţilor regionale care include şi
foloseşte informaţii privind date regionale detaliate, un centru de documentare şi forumuri
interactive prin intermediul cărora se schimbă informaţii (de ex. bune practici) privind Agenda
Lisabona.
• Componenta de ateliere de lucru cu participanţii.
PML a fost instituită printr-o solicitare tip chestionar adresată în mai 2006 şi a devenit
operaţională din noiembrie 2006. Prin această Platformă, autorităţile locale sunt invitate să
participe la procesul de examinare a Agendei Lisabona. A răspuns în această primă fază un
număr de 140 autorităţi locale şi regionale, în timp ce autorităţile din România şi Bulgaria vor
ﬁ considerate pentru faza următoare a apelului.
Partea ştiinţiﬁcă a acestui proiect constă într-un sistem de clasiﬁcare econometric a regiunilor
în 11 grupe în funcţie de anumite caracteristici socio-economice aşa cum sunt ele cuantiﬁcate
de indicatorii EUROSTAT5. Urmează o succintă prezentare a acestor indicatori, precum şi a
tipologiilor regionale care au rezultat. De remarcat că majoritatea datelor au fost disponibile cel
mai recent la nivelul anului 2003.
• Indicatori de analiză
1. Produsul intern brut pe locuitor
2. Şomajul pe termen lung, ca % din total şomaj
3. Servicii de înaltă tehnologie, ca % din ocupare
4. Educaţie universitară, ca % din populaţie care a absolvit universitatea
5. Lucrători în sectorul de cunoştinţe, ca % din populaţie care are o licenţă în domeniul
ştiinţei şi tehnologiei şi lucrează în sectorul de cercetare
6. Cheltuieli publice cu C&D, ca % din PIB
4

Aceste informaţii şi următoarele din această secţiune se bazează pe Committee of the Regions, “Horizon 2010
- Local and Regional Authorities for Growth and Jobs”, CoR Lisbon Monitoring Platform, CdR 365/2006 ﬁn,
October 2006, disponibil la http://lisbon.cor.europa.eu/Docs/showDoc.php?idD=59;
5
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_ pageid=1133,47800773,1133_47802558&_ dad=portal&_
schema=PORTAL;
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7. Densitatea populaţiei
8. Valoarea adăugată în industrie, cota industriei de prelucrare în total valoare brută
adăugată
9. Valoarea adăugată în servicii, cota serviciilor în total valoare brută adăugată
10. Servicii guvernamentale, ocuparea în administraţie publică ca % în total ocupare
11. Industria de prelucrare de înaltă tehnologie, ocuparea din industria de înaltă şi medie
tehnologie ca % în total ocupare
12. Cercetarea - Dezvoltarea din mediul de afaceri, cheltuieli pentru C&D din mediul
de afaceri ca % din PIB
13. Lucrători de cercetare, ca % din populaţie care lucrează în sectorul de cercetare
14. Valoarea adăugată în agricultură, cota agriculturii de prelucrare în total valoare
brută adăugată
15. Formarea continuă, ca % din populaţia adultă înscrisă recent la programe de
caliﬁcare
16. Tinereţe, ca % din populaţia sub 10 ani
17. Activitatea femeilor, ca % din totalul categoriilor de vârstă
• Tipologia regională
1. Platforme ale industriei de prelucrare: economii regionale care depind preponderent
de industria de prelucrare. Localizări principale în Cehia, Ungaria şi una dintre regiunile din
Slovacia.
2. Coeziune orientată spre terţiar: Activităţi orientate în principal către servicii, iar
nivelul PIB/locuitor este de regulă scăzut. Localizări principale în Polonia, Spania şi Ungaria.
3. Ştiinţă şi servicii: Arii urbane care servesc ca centre naţionale pentru serviciile de
afaceri, administrare guvernamentală, institute publice de cercetare şi universităţi. Localizări
importante mai ales în capitale, precum Madrid, Varşovia, Lisabona, Budapesta şi Atena.
4. Tehno-central: Sunt caracterizate printr-o pondere importantă a industriei de
prelucrare bazată pe înaltă şi medie tehnologie. Localizări mai ales în centrul UE, în Germania,
Franţa şi Italia.
5. Ocupare înaltă: Regiuni care sunt capabile să ofere locuri de muncă pe o scară largă
– pentru tineri, femei şi pe termen lung. Localizări mai ales în Marea Britanie, Olanda, Suedia,
Austria şi Finlanda.
6. Experienţă şi caliﬁcări: Pondere importantă a populaţiei cu educaţie universitară,
dar capacitate mică de a sigura o dinamică semniﬁcativă a ocupaţiei. Localizări importante în
Germania de Est şi Spania, dar şi în capitalele din România şi Bulgaria.
7. Accesiune: Toţi indicatorii se aﬂă la nivel joase sau cel mult medii. Şomajul pe termen
lung se distinge faţă de celelalte regiuni. Cuprinde zone în principal din Bulgaria şi România.
8. Periferie şi rural: Folosirea tehnologiei în mediul privat înregistrează scoruri reduse,
iar densitatea populaţiei. Cele mai multe regiuni se aﬂă în Grecia, Spania, Portugalia şi un grup
restrâns din Estonia şi Finlanda.
9. Servicii guvernamentale: Servicii urbane şi ocuparea în administraţia publică
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excelează, în schimb şomajul este o mare problemă; nivelul pe locuitor al PIB-ului este la media
UE. Localizare predominantă în sudul Italiei, dar şi Malta, Spania şi Irlanda de Nord.
10. Zona de înaltă tehnologie germană: Aici se includ renumite regiuni ale industriei
prelucrătoare de înaltă tehnologie din Bavaria şi Baden-Württemberg. Excelează printr-o foarte
înaltă productivitate a muncii, deşi perspectivele ocupaţionale sunt relativ critice. Creşterea
PIB-ului pe locuitor a fost cea mai mică din cele 11 grupări.
11. Centre dinamice: Principala caracteristică sunt marile aglomerări urbane, cu o
densitate a populaţiei foarte mare, dar şi nivele ridicate ale productivităţii sau PIB-ului pe
locuitor. Cercetarea mediului de afaceri sau industria prelucrătoare bazată pe tehnologie înaltă
se pot aﬂa la nivele relativ scăzute.
Vom folosi şi noi în matricea de evaluare a competitivităţii regionale atât indicatori „hard” (date
statistice) cât şi indicatori „soft” (informaţii obţinute prin sondaj), asemeni PML. Dar nu vom
agrega aceşti indicatori într-unul singur, şi vom avea alte unităţi de analiză, sub-regională şi
locală, pentru partea de chestionar. Vom folosi de asemenea nu lista scurtă de 17 indicatori cheie,
ci vom selecta indicatori structurali dintr-o paletă mai largă (între care şi unii indicatori din
PML), pentru a permite updatarea indicilor astfel construiţi cu date disponibile la nivel regional
în România, cât mai recente. Dar PML este o iniţiativă semniﬁcativă, şi vom încerca să facilităm
introducerea unor regiuni din România în acest sistem de monitorizare, prin creşterea gradului
de cunoaştere al acestui sistem în România. Matricea noastră de evaluare a competitivităţii
regionale are destule asemănări cu PML, dar nu se suprapune acesteia, ci este un instrument
complementar, şi deocamdată mai uşor de folosit şi poate mai adaptat necesităţilor regiunilor
României în contextul actual de dezvoltare.
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2. Analiza competitivităţii regionale: proces şi măsurare
Accentul pus pe importanţa competitivităţii regionale a crescut în ultima vreme din ce în ce mai
mult în forţă şi amploare. De la primele rapoarte UE despre competitivitate care au semnalat
tendinţe îngrijorătoare în ceea ce priveşte avantajul competitiv atât în context global, cât şi local,
până la actualele linii directoare strategice ale Comunităţii care dau prioritate competitivităţii
regionale, subiectul a ajuns “cap de aﬁş” la nivelul formulării politicilor europene. Noua Agendă
Lisabona cere ca “UE să-şi mobilizeze toate resursele naţionale şi comunitare corespunzătoare –
inclusiv politica de coeziune socială” şi spune răspicat că o mai puternică asumare a obiectivelor
de la Lisabona este posibilă numai prin implicarea actorilor locali şi regionali, precum şi a
partenerilor sociali (Comisia Europeană, 2005).
Distribuţia regională a surselor de dezvoltare este strâns legată de capacitatea localnicilor de a
utiliza eﬁcient anumiţi factori comuni importanţi ai iniţiativei antreprenoriale. Unele evoluţii
regionale se explică printr-un potenţial antreprenorial emergent, independent de anumite clişee
geograﬁce sau de altă factură deterministă.
Apariţia unor noi perspective asupra creării avantajelor competitive la nivel naţional scoate clar
în evidenţă rolul factorilor locali şi ai iniţiativei economice în dezvoltarea economică generală
a unei ţări prin construcţii conceptuale, cum ar ﬁ aglomerările sau districtele industriale,
reţelele de inovaţie sau centrele de competenţe. În acelaşi timp însă, avem o ofertă redusă de
analize empirice care să studieze sistematic relaţia dintre iniţiativele economice şi dezvoltarea
economica locală (OCDE, 2003: p. 10; p. 13).
Mediul regional este modelat de trei mari grupe de factori care inﬂuenţează spiritul antreprenorial,
mai exact, factori speciﬁci macro-climatului, micro-climatului şi factori speciﬁci ﬁecărui
individ în parte. Macro-climatul unei întreprinderi de afaceri este caracterizat de indicatori care
pun în evidenţă aspecte precum infrastructura regională, nivelul de cultură regional, situaţia
economică sau sistemele politice. Toţi aceşti factori sunt însă interpretaţi în mod diferit şi astfel,
factorii micro-climatului din “lumea” întreprinzătorului sunt reprezentaţi printr-o varietate
inﬁnită de modalităţi de a percepe realitatea înconjurătoare. Din aceste motive, reacţiile sale,
viziunea, strategia, maniera de a acţiona, eﬁcienţa şi, evident, succesul sunt în mare parte
rezultatul factorilor micro-climatici beneﬁci iniţiativei antreprenoriale. Printre alte categorii
de factori speciﬁci antreprenorului se numără vârsta, sexul, starea civilă, nivelul de educaţie;
aceşti factori pot descrie intensitatea iniţiativei sale latente sau evoluţia celei deja manifeste.
Eşafodajul teoretic combină din ce în ce mai mult aspectele macro ale politicilor industriale cu
aspectele regionale ale economiei aglomerărilor industriale. Într-un raport al Comisiei Europene
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(2002), experţii UE se întreabă dacă nu cumva politica aglomerărilor industriale nu este “vârful
de lance” al obiectivului de referinţă al UE, acela de a deveni regiunea cea mai competitivă
din lume până în 2010. Acelaşi studiu oferă amănunte care sunt mai rar întâlnite în textele de
economie obişnuite: iniţiativele menite să genereze noi afaceri au fost distribuite în mod egal
între localităţile urbane medii şi mari pe de o parte şi între aşezările rurale şi oraşele mici pe de
altă parte (Comisia Europeană 2002: p. 21). Aceasta este o dovadă prima facie privind existenţa
unor condiţii propice dezvoltării, care sunt legate mai curând de economia regiunii decât de
inﬂuenţe superioare intrinsece, ﬁe ele de natură istorică, psihologică sau de altă factură.
Dincolo de preocupările academice, se poate observa o reorientare a publicului către acest gen
de probleme. De exemplu, dacă rapoartele anuale UE despre competitivitate s-au concentrat
la început numai asupra comparaţiei UE cu „omologii” săi evoluaţi, ultimele rapoarte arată
nevoia de a extinde la nivel naţional6 analiza referitoare la implicaţiile politicilor competitive.
Mai precis, aceasta înseamnă că politica competitivităţii regionale joacă un rol nou, sporit prin
accentul asupra regiunilor care se bucură de cele mai mari creşteri de competitivitate. În acelaşi
timp, nivelul regional al analizei transcende şi graniţele naţionale, atrăgând atenţia asupra
modului în care capacitatea de producţie este realocată în zona europeană extinsă, datorită, în
special, creşterii producţiei industriale în acele domenii în care pot ﬁ obţinute economii de scară
semniﬁcative (interne sau externe).
2.1. Procesul de analiză a competitivităţii regionale
Indiferent de deﬁniţie, competitivitatea este legată de obicei de rezultate tangibile, cum ar ﬁ
creşterea continuă a productivităţii, salarii reale şi nivel de trai ridicate, şi procese inovatoare
cu efecte de antrenare. Condiţiile necesare studiului competitivităţii la nivel naţional pot ﬁ
comune cu cele necesare analizei la nivel regional, deşi, în ultimul caz, constrângerile uzuale
– apartenenţa la o uniune monetară, mobilitatea factorilor de producţie, bariere comerciale,
absorbţia şocurilor macroeconomice – sunt incomparabil mai relaxate. În acelaşi timp, ar trebui
luată în considerare şi relaţia reciprocă, în special relativ la comportamentul de cooperare pe
plan internaţional.
Dacă este necesară, totuşi, o deﬁniţie, competitivitatea regională poate ﬁ deﬁnită ca ﬁind
abilitatea unei regiuni şi, deci, a autorităţilor ei publice, de a-şi menţine baza locală de ﬁrme şi
forţa de muncă caliﬁcată şi de a atrage investiţii străine (responsabilitatea socială corporativă şi
IMM-urile). În consecinţă, caracteristicile sale competitive se bazează, deşi nu în mod exclusiv,
pe următoarele:
• Calitatea infrastructurii

6

Toate rapoartele UE referitoare la competitivitate se pot găsi la: http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_
policy/competitiveness/;
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• Calitatea generală a mediului
• Calitatea centrelor de cercetare şi inovare a regiunii
• Capacitatea de a reţine şi de a atrage resurse umane caliﬁcate
• Fiscalitatea
• Costul şi calitatea forţei de muncă
Cadrul uzual de analiză utilizează concepte provenind din:
• Economia neoclasică, ce consideră ca factori cheie capitalul uman şi capitalul ﬁzic
• Noua teorie a creşterii, care accentuează faptul că acumularea de cunoştinţe ar putea
genera randamente din ce în ce mai mari; în acest caz, cunoaşterea se măsoară prin caliﬁcarea
forţei de muncă, cum ar ﬁ nivelul de educaţie sau investiţiile în educaţie ori prin măsurarea
cheltuielilor cu cercetarea-dezvoltarea (C-D)
• Analiza costurilor, care se referă în principal la costul unitar al mâinii de lucru
• Efectele localizării/specializării, care ţin cont de faptul că aglomerarea industrială într-o
anumită zonă geograﬁcă este rezultatul echilibrului unor forţe opuse (centripete şi centrifuge)
Baza analitică a competitivităţii regională nu poate neglija (Hoover si Giarratani) o serie de
aspecte esenţiale precum cauzele creşterii, structura, convergenţa şi controlul asupra dezvoltării
regionale:
1. Cauze ale creşterii. De ce unele regiuni se dezvolta mai repede decât celelalte? Care
sunt principalii factori iniţiatori responsabili şi prin ce procese operează aceste cauze? Ce rol
joacă schimburile comerciale inter-regionale, migraţia şi investiţiile în transmiterea efectelor de
antrenare ale dezvoltării de la o regiune la alta?
2. Structura. Care este legătura dintre structura economică regională şi creşterea
economică? Ce tipuri de structuri au ca rezultat creşterea economică sau invers? Ce schimbări
de ordin structural sunt asociate cu creşterea economica?
3. Convergenţa. De ce este convergenţa atât de vizibilă? Este aceasta universală şi
inevitabilă sau este supusă schimbărilor de trend?
4. Controlul asupra dezvoltării regionale. Poate ﬁ dezvoltarea regională modelată prin
politici şi strategii? Daca da, care sunt obiectivele uşor de susţinut şi strategiile adecvate?
Economiştii sunt pe deplin conştienţi însă de faptul că, cel mai adesea, între competitivitate şi
creştere nu există o corelaţie directă, de unde să rezulte că o creştere mai mare este echivalentă
cu îmbunătăţirea competitivităţii. Tocmai din acest motiv, analiza evoluţiilor în curs trebuie să
ﬁe atent întreprinsă pe acest fundal teoretic. În acest sens, UE aduce unele clariﬁcări capitale
pentru înţelegerea obiectivelor oricărei iniţiative referitoare la competitivitate: “Scopul noilor
obiective de competitivitate regională şi ocupare este de a anticipa şi promova transformarea
economică prin îmbunătăţirea competitivităţii şi creşterea atractivităţii regiunilor UE”. (Comisia
Europeană, 2005: p. 90)
Exista o tendinţă bine deﬁnită (Comisia Europeană, 2003: p. 131) de a lega conceptul de
competitivitate regională de acele împrejurări ale activităţilor economice care împing spre
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aglomerare industrială într-un număr limitat de zone, cu perimetre clar delimitate. De obicei,
aglomerările industriale sunt asociate cu o performanţă economică superioară, cum ar ﬁ:
• Servicii ﬁnanciare la Londra si pe Wall Street
• Industria modei la Paris si Milano
• Industria de divertisment la Hollywood
• Produse chimice în zona Basel
• Producţia de ﬁlme în zona Buftea
Înţelegerea noii geograﬁi economice oferă datele de bază pentru formarea economiei bazată pe
aglomerare (aglomerări industriale):
• Concentrarea activităţilor economice depinde de forţele de dispersie şi de concentrare
• Când costurile de tranzacţie sunt foarte mari, industriile se vor vedea nevoite să se
dezvolte pe plan local
• Când costurile de tranzacţie sunt foarte mici, input-urile necesare pot ﬁ distribuite în
zonele care înregistrează costuri maxime cu factorii de producţie
• Aglomerările industriale consolidează forţa de atracţie relativă a economiilor
regionale
Observarea unor diferite exemple de dezvoltare regională arată că noţiunile, cunoştinţele
necodiﬁcate (tacite, informale) joacă un rol crucial în punerea bazelor oricărei forme de economie
locală/regională. Această formă tacită de cunoaştere este remanentă deoarece împrumută din
modelele locale de dezvoltare şi este astfel transmisă cel mai bine prin interacţiunea dintre
indivizi. Vecinătatea geograﬁcă este importantă deoarece capitalul social – reprezentarea
standard a cunoştinţelor tacite ca factor de producţie – conﬁgurează în mod unic o regiune din
punct de vedere al condiţiilor intrinsece pentru evoluţia competitivă.
Avantajul regional are 2 dimensiuni:
• Tradiţional vs. bazat pe ştiinţă – succesul concurenţial este caracteristic de-a lungul
domeniilor tehnologice
• Local vs. global – exemplele de aglomerări regionale transnaţionale includ:
- Grupul industriei de sticlă din Austria Superioară (A), Bavaria (D) şi Boemia
(Republica Cehă)
- Gruparea industriei textile din Austria de Jos (A) şi Boemia (Republica Cehă)
- Grupul tehnic din Styria (A) şi Slovenia
- “Valea Dommel” la graniţa belgiano-olandeza este format din grupări regionale
de ﬁrme din domeniul high-tech şi organizaţii speciﬁce economiei cunoaşterii.
Aglomerările industriale sunt concentrări geograﬁce de companii inter-relaţionate, furnizori
specializaţi, prestatori de servicii, companii din industrii înrudite şi instituţii asociate (de
exemplu: universităţi, agenţii de standardizare şi asociaţii comerciale) din anumite domenii
care concurează, dar şi cooperează (Porter). Din această deﬁniţie rezultă că o reprezentare
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tipică a economiilor caracterizate prin aglomerări industriale poate ﬁ descrisă simultan de
următoarele:
• activităţi economice concentrate într-un anumit spaţiu
• masa critică de agenţi economici
• agenţi economici specializaţi
• agenţi economici multipli, care se adresează mai multor pieţe
• strategii de competiţie si cooperare care implică toţi participanţii
• adaptarea în timp a diferiţilor agenţi economici care sunt interconectaţi prin intermediul
grupării industriale
Succesul competitivităţii regionale se bazează pe factori ca:
• Aglomerările industriale şi productivitatea
Accesul la input-uri şi angajaţi specializaţi
Accesul la informaţie
Complementarităţi
Accesul la instituţii şi la bunuri publice
Stimulente şi măsurarea performanţei
• Aglomerările industriale şi inovaţia
Nevoile noilor cumpărători
Noi posibilităţi tehnologice, de producţie sau de distribuţie
Capacitatea de a acţiona rapid pe baza acestor elemente
• Aglomerările industriale şi formarea de noi ﬁrme
Barierele de intrare pe piaţă sunt mai mici decât oriunde altundeva
O mai bună informare asupra oportunităţilor
Companiile observă mai uşor nişele/segmentele neacoperite în materie de produse,
servicii sau furnizori şi le pot deservi
O primă de risc a capitalului mai scăzută
O piaţă locală semniﬁcativă
Barierele de ieşire de pe piaţă pot ﬁ şi ele mai mici
• Concurenţa şi cooperarea în interiorul aglomerărilor industriale
Relaţii verticale (cele cu furnizorii şi compărătorii)
Diseminarea de informaţii ce pot contribui la elaborarea de noi produse si procese sau
obţinerea de câştiguri printr-o mai bună coordonare a activităţii
Relaţii orizontale (cele cu competitorii direcţi)

14

MANUAL DE EVALUARE A COMPETITIVITĂŢII REGIONALE

Efectul de compensare între accesul la un volum mai mare de resurse pe de o parte şi
potenţiala pierdere a proprietăţii intelectuale sau apariţia unor concurenţi mai redutabili pe de
altă parte.
Analiza aglomerărilor industriale trebuie să devină parte integrantă din evaluarea competitivă,
alături de analiza companiilor si a industriei. Întrebarea corectă pe care trebuie să şi-o pună
companiile nu este dacă să concureze sau să coopereze, ci mai degrabă pe ce planuri să concureze
şi pe ce planuri să coopereze.
Desigur, există şi obstacole pe drumul spre dezvoltarea regională bazată pe aglomerări
industriale, în principal din cauza aglomerărilor industriale sclerotice (prea multe ﬁrme mici) şi
a pragului tehnologic (limita inferioară a tehnologiei de vârf).
2.2. Modalităţi de cuantiﬁcare a competitivităţii regionale
Această secţiune abordează modurile de măsurare a competitivităţii regionale şi a principalilor
săi determinanţi. Deşi nu există o deﬁniţie universal acceptată a competitivităţii regionale, acest
concept încearcă să măsoare nivelul de prosperitate economică al regiunilor. Acest lucru este
realizat de obicei prin construirea unui set de indicatori şi, apoi, prin compararea rezultatelor pe
regiuni cu scopul de a cuantiﬁca gradul de succes obţinut de ﬁecare regiune în parte. Utilitatea
acestui exerciţiu constă în a vedea dacă aceşti factori fundamentali ai succesului pot ﬁ aplicaţi
şi în altă parte, în speţă în regiunile mai slab performante.
Deşi atât studiile teoretice, cât şi cele empirice au dat naştere unor serii de indici care evaluează
competitivitatea unei regiuni, într-o primă fază, trebuie găsit răspunsul la câteva întrebări, şi
anume:
- Care sunt determinanţii dezvoltării regionale ?
- Care sunt cei mai potriviţi indicatori pentru a descrie nivelul de dezvoltare regională?
- Ce implicaţii au aceşti indicatori asupra relaţiei de cauzalitate?
- În ce măsură disponibilitatea datelor face posibile analize regionale în termeni
comparabili?
Literatura de specialitate sugerează existenţa unei diversităţi de factori generali care inﬂuenţează
competitivitatea (ilustraţi alături). De exemplu, teoria neoclasică scoate în evidenţă importanţa
capitalului ﬁzic şi uman, presupunând că inﬂuenţele tehnologice sunt exogene. Pentru a remedia
ipoteza ad hoc a inﬂuenţelor tehnologice exogene, teoria creşterii a inclus tehnologia în sistem
ca factor endogen, sugerând că acumularea de cunoaştere poate genera randamente crescătoare
– aşa cum sunt cele generate de acumularea capitalului uman, de pildă. O altă ramură a teoriei
economice a încercat să explice competitivitatea regională folosind o altă abordare, cea a
concentrării geograﬁce.
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Figura 2.1. Teorii ale competitivităţii regionale

Sursa: Adaptare după European Competitiveness Report, 2003.

Competitivitatea pe bază de costuri este un alt posibil mod de evaluare a competitivităţii
regionale. Teoriile economice care pun accentul pe costuri sunt: teoria lui Ricardo a avantajului
comparativ sau teoria Heckscher-Ohlin. Costul mediu unitar (CMU) este o metodă mai directă
de a măsura cât de costisitoare este producţia într-o anumită regiune. CMU este deﬁnit ca ﬁind
raportul dintre costurile cu forţa de muncă şi unitatea de producţie. Aici, numărătorul cuprinde
atât salariul brut, cât şi costurile indirecte pe salariat. In consecinţă, CMU mai mari implică o
scădere a competitivităţii. Aceasta creşte atunci când costurile cu mâna de lucru cresc mai rapid
decât productivitatea.
Evident, diverse teorii ar necesita utilizarea de indicatori diferiţi. Cu toate acestea, în practică,
unii indicatori ar putea conţine informaţii similare. Aşadar, pentru a evalua competitivitatea
unei regiuni, provocarea stă în selectarea indicatorilor celor mai relevanţi, cu putere explicativă
maximă.
Există şi alţi factori care pot afecta competitivitatea, însă aceştia nu pot ﬁ uşor aproximaţi
cantitativ. În această categorie se încadrează şi multe din politicile guvernamentale, precum
indicatorii care măsoară gradul de implicare în operaţiuni cu capital de risc, ratele de înregistrare
ale ﬁrmelor, precum şi prezenţa aglomerărilor industriale high-tech. Cu toate acestea, asemenea
trăsături pot ﬁ examinate pentru a observa dacă sunt prezente în caracteristicile acelor regiuni
16
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care le ilustrează. În plus, alţi factori precum structura pe sectoare, investiţiile sau gradul efectelor
de antrenare sunt importante în a evalua competitivitatea unei regiuni. Empiric vorbind, cele
mai prospere regiuni deţin o cotă mare din piaţa serviciilor, de obicei peste 70%, dar succesul
lor tinde să depindă de tipul serviciului predominant. De exemplu, turismul nu este asociat cu
niveluri extrem de mari de productivitate. Investiţiile măsoară variaţia stocului de capital a
unei economii regionale şi este un indicator important al viitoarei performante în materie de
producţie.
Cu toate că indicatorii sunt necesari în a evalua competitivitatea unei regiuni, de cele mai multe
ori aceştia sunt calculaţi individual. Crearea unui indice compozit la nivel local sau regional
– care să cuprindă informaţia conţinută de mai mulţi indicatori diferiţi – ar reprezenta un pas
înainte. La aceasta dată există câteva organizaţii care calculează astfel de indici, aceştia ﬁind
prezentaţi mai jos:
• Indicele Forumului Economic Mondial (FEM) – Raportul Competitivităţii Globale,
1999. Până în prezent, aceasta este una dintre cele mai elaborate tentative de a construi un indice
compozit al competitivităţii. A fost conceput pe bază de input-uri din Porter (1999). Indicele se
bazează pe date cantitative şi calitative clasiﬁcate în opt grupuri, dintre care primele reprezintă
75%. Mai mult de atât, Indicele FEM atribuie următoarele ponderi pentru ﬁecare dintre indicii
de clasiﬁcare ale celor opt grupuri: deschidere externă, ﬁnanţe, guvernare şi forţă de muncă,
câte 1/6 ﬁecare, infrastructură si tehnologie, câte 1/9 ﬁecare, management şi instituţii, câte 1/18
ﬁecare. Ponderile sunt alese prin regresie, având in vedere coeﬁcientul de corelare cu creşterea
economică pe cap de locuitor.
• Modelul trifactorial (Huggins, 2003) este un indice compozit care cuprinde date
disponibile la nivel local, regional şi naţional. Indicele se bazează pe trei componente: input-uri,
output-uri şi rezultate. Variabilele utilizate pentru a construi indicele compozit – şi ponderile
aferente trecute în paranteze – sunt următoarele:
a) densitatea ﬁrmelor măsurată ca număr al companiilor pe cap de locuitor (0,111).
Aceasta măsoară dezvoltarea potenţială de noi întreprinderi;
b) ponderea ﬁrmelor bazate pe cunoaştere măsurată ca procent al acestui tip de ﬁrme
din numărul total al ﬁrmelor (0,111);
c) PIB-ul pe cap de locuitor măsoară impactul istoric al competitivităţii (0,333);
d) câştigurile medii, cele ridicate ﬁind de obicei un indicator al gradului ridicat de
competitivitate (0,166);
e) procentul activităţilor economice, care măsoară modul de utilizare a capitalului uman
dintr-o regiune (0,111);
f) şomajul (0,166).
Huggins (1999) calculează un astfel de Indice al Competitivităţii pentru toate regiunile din
Marea Britanie, operând cu diferite sisteme de alocare a ponderilor care ar putea inﬂuenţa
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punctajele si ierarhia indicelui. Rezultatele autorului sunt oarecum încurajatoare prin aceea ca
diferitele sisteme de alocare a ponderilor nu schimbă semniﬁcativ ierarhia indicelui.
• Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (ONUDI). ONUDI
realizează un tabel compus din două nivele ierarhice7:
1) Un indice de competitivitate al performanţei industriale pe baza a patru factori şi 2) Un
top al economiilor pe baza celor cinci principali factori ai performanţei industriale, şi anume:
cunoaşterea, deschiderea unei economii, sistemul ﬁnanciar, guvernarea şi sistemul politic. Toţi
aceşti cinci factori sunt obţinuţi prin analiza8 multivariată dintr-un set iniţial de 29 indicatori
relevanţi. Din cei cinci indicatori, cel referitor la cunoaştere este de departe cel mai important
şi cuprinde variabile care sunt în strânsă corelaţie cu formarea, răspândirea şi utilizarea
cunoştinţelor, cum ar ﬁ C-D şi inovaţia sau managementul calităţii şi educaţia. Deschiderea
unei economii cuprinde indicatori care se referă la tranzacţiile de import şi la inﬂuxurile de
ISD. Indicatorul ce vizează sistemul ﬁnanciar se referă la aspecte cum ar ﬁ capitalizarea pieţei,
riscul de ţară şi accesul la credite.
• Topul Raportului de Dezvoltare realizat de către Corporaţia pentru Dezvoltarea
Întreprinderilor, care generează trei indici:
a) Indicele Performanţei care măsoară următoarele: rata de angajare, veniturile şi
calitatea muncii, echitatea (în raport cu venitul), calitatea vieţii, eﬁcienţa resurselor şi câteva
trend-uri (indicatori de tendinţe) care măsoară schimbările survenite într-un set de variabile.
b) Indicele Vitalităţii Afacerilor, compus din indicatori care reﬂectă competitivitatea
afacerilor existente, energia antreprenorială şi indicatorii de tendinţe.
c) Indicele Capacităţii de Dezvoltare, care include informaţii referitoare la resursele
umane, ﬁnanciare şi de infrastructură, activele cu potenţial de inovare/inovatoare, locaţiile de
agrement şi indicatorii de tendinţe.
Scorurile sunt calculate după cum urmează:
- Datele brute sunt colectate pentru toţi cei 68 de sub-indici ce compun indicatorii de
mai sus9.
- Fiecare stat este ierarhizat individual de la 1 (cel mai bun) până la 50 (cel mai slab) din
punctul de vedere al ﬁecărui sub-indice conform datelor brute obţinute.
- Pentru a calcula atât punctajele indicelui, cât si pe cele ale sub-indicilor, se adună
7

Nivelele ierarhice sunt la nivel naţional. Totusi, disponibilitatea datelor face posibilă calcularea acestor indici
şi la nivel regional;
8
Analiza lansează ideea conform căreia un set complex de date poate ﬁ redus la un număr mai mic de variabile
complexe necorelate, ﬁecare reﬂectând o dimensiune speciﬁcă a variaţiei totale a setului de date;
9
Fiecare dintre indicatorii mentionaţi mai sus are mai mulţi sub-indicatori, în număr total de 68. O deﬁniţie
completă a acestora este oferită pe site-ul web al CFED, www.cfed.org. Indicii sunt calculaţi pentru regiunile
SUA, prin urmare termenul “stat” este utilizat pe tot parcursul textului, explicând cum sunt calculate scorurile;
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poziţiile relevante pe care se clasează ﬁecare stat în parte. Din nou, punctajele sunt ierarhizate
de la 1 la 50.
- Statele care se clasează între locurile 1-10 primesc ‘A’, cele care realizează un punctaj
cuprins intre 11-20 primesc ‘B’, statele care se încadrează între 21-35 primesc ‘C’, cele care
obţin un punctaj între 36-45 primesc ‘D’, iar statele cu punctaje între 46-50 primesc ‘F’.
- Când există o situaţie de egalitate, ﬁecare stat primeşte acelaşi loc (punctaj), iar
următorul stat este notat ca şi cum egalitatea nu ar ﬁ avut loc. De exemplu, dacă două state au
cel mai bun punctaj, ﬁecare este clasat pe locul ‘1’, iar următorul stat este clasat pe locul ‘3’.
2.3. Un exerciţiu orientativ de cuantiﬁcare: potenţialul antreprenorial al regiunilor din
România
Această parte încearcă să arunce o privire asupra modului de funcţionare a economiei reale
cu ajutorul unor dovezi empirice legate de economia României. Pe acest fundal este propusă şi
apoi discutată o metodologie care pune în corelaţie dezvoltarea şi spiritul antreprenorial. Date
ﬁind anumite constrângeri, setul de date ales reﬂectă cea mai lungă listă posibilă de aspecte
economice şi social-culturale care corespund în mare inﬂuenţelor pe care macro-climatul şi
micro-climatul le au asupra spiritului antreprenorial. S-a prelucrat un set de 33 de indicatori10
pentru toate cele 42 de judeţe/unităţi administrative regionale cu ajutorul unui soft de statistică,
SPSS, folosind analiza/metoda cluster. Această metodă se bazează pe un algoritm speciﬁc
ce optimizează gruparea judeţelor în funcţie de similitudinile şi diferenţele dintre indicatorii
selectaţi. Acest program grupează judeţele asemănătoare pe baza indicatorilor selectaţi, în timp
ce cazurile particulare, care prezintă anumite caracteristici ce diferă semniﬁcativ de restul
cazurilor, apar separat.
Numărul “clusterelor”/grupurilor sau numărul zonelor similare a fost ﬁxat la opt. Această

10

Locuitori pe km pătrat – LOCKM, Populaţie activă ocupată – PAC, Rata şomajului – R-SOM, Populaţie
scolară în sistemul de educaţie pre-scolar – PSPRS, Populaţie scolară în sistemul de învăţământ superior –
PSSUP, Număr mediu de salariaţi – NMS, Număr mediu de salariaţi dintr-o industrie – NMSI, Număr mediu
de salariaţi în construcţii – NMSCNS, Număr mediu de salariaţi în comerţ – NMSCOM, Număr mediu de
salariaţi în hoteluri şi restaurante – NMSHR, Număr mediu de salariaţi în transport, depozitare şi comunicaţii
– NMSTDC, Număr mediu de salariaţi în servicii ﬁnanciare – NMSIF, Număr mediu de salariaţi în tranzacţii
imobiliare şi alte servicii – NMSTIAS, Salariu net mediu nominal lunar – CSMNL, Unităţi locale active în
industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii – ULAICCS, Cifra de afaceri – CA, Investiţii brute - IB, Salariaţi
în activitatea de cercetare şi dezvoltare la 1000 de salariaţi civili – SACD, Cheltuieli totale cu activitatea de
cercetare şi dezvoltare – CTACD, Număr total de biblioteci – NTB, Sportivi localizaţi – SL, Număr de spitale
– NS, Număr de paturi în spitale – NPS, Rata criminalităţii (crime investigate de poliţie la 10 000 de locuitori)
– R-CRIM, Venit total al bugetul local – TVBL, Cifra de afaceri pe cap de locuitor - CAPLOC, Investiţii
brute pe cap de locuitor – IBPLOC, ULAICCS pe cap de locuitor – ULAPLOC, CTACD pe cap de locuitor
– CTACDLOC, SL raportat la numărul de locuitori – SLLOC, NS raportat la populaţia totală – NSPITLOC,
NPS raportat la populaţia totală – NPSLOC, TVBL pe cap de locuitor – TVBLPLOC;
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opţiune este susţinută de argumentul că există tot atâtea regiuni de dezvoltare şi, prin această
analogie, se poate observa cum se “descurcă” judeţele în această cercetare statistica în comparaţie
cu amplasarea lor administrativă. Pe de altă parte, alte tipuri de diviziuni experimentate, de
exemplu, în grupuri de câte 2, 4 sau 6, au dus frecvent la apariţia multor grupuri reprezentate de
câte un singur judeţ, ceea ce a degringolat într-o analiză prea puţin relevantă.
Concluziile includ observaţii asupra diverselor iteraţii bazate pe diferite combinaţii ale
indicatorilor aleşi, dar combinaţiei care reuneşte întreg setul i s-a conferit o semniﬁcaţie
deosebită. În cele ce urmează ne vom referi doar la acest ultim caz.
Rezultatele încearcă să dezvăluie zonele de dezvoltare regională (districtele) cu un spirit
antreprenorial dezvoltat, districtele care au un astfel de potenţial şi pe acelea care se aﬂă într-o
situaţie critică, precum şi să pună în contrast aceste rezultate mai nuanţate cu imaginea familiară
a discrepanţelor dintre, de pildă, vestul avansat şi estul sărac.
Mai întâi, trebuie observat că datele procesate scot la iveală un număr de judeţe/zone “izolate”
- Bucureşti, Argeş, Constanţa, Mehedinţi – care s-au singularizat din anumite motive. Cum era
de aşteptat, Bucureştiul a ieşit de departe în frunte cu rezultate pozitive pentru toţi indicatorii,
cu excepţia ratei criminalităţii, în comparaţie cu restul ţării. În ceea ce priveşte celelalte grupuri,
acestea prezintă de obicei o combinaţie de caracteristici favorabile şi mai puţin favorabile care
necesită o interpretare de la caz la caz.
De exemplu, Constanţa pare să aibă un mediu antreprenorial destul de bine conturat, dar ceea
ce o deosebeşte de celelalte zone este un nivel foarte scăzut în materie de cercetare-dezvoltare.
Datorită unui nivel de activitate deosebit de ridicat în două sectoare de servicii – turism şi
transport – care nu necesită mari investiţii în dezvoltarea produsului, judeţul se poate clasa încă
printre fruntaşii clasamentului prin scorul său total.
Mai interesant, formarea unor grupuri de judeţe cu un nivel foarte bun de performanţă – Braşov,
Timiş, Cluj, Iaşi, Bihor, Bacău, Galaţi, Prahova, Mureş, Dolj – sugerează, în mod remarcabil, o
distribuţie egală a activităţii antreprenoriale pe întreg teritoriul ţării.
Conform raţionamentului metodologiei, aceste judeţe semnalează cel mai înalt grad de dezvoltare
antreprenorială. În acest context, trebuie făcute două observaţii.
În primul rând, acest grup conţine un subnucleu alcătuit din Braşov, Timiş, Bihor, Cluj si Iaşi,
care îşi păstrează caracteristicile după nenumărate iteraţii.
Pe baza comentariilor precedente, daca adăugam la grupul în discuţie Bucureştiul, Argeşul şi
Constanţa, putem să ilustrăm cu mai multă exactitate imaginea primului front de dezvoltare
antreprenorială din România.
In al doilea rând, trebuie notat şi faptul că mai multe judeţe din această grupare proﬁtă în mod
disproporţionat ﬁe de prezenţa unei companii mari (de exemplu, Dolj - Daewoo Automobile,
Galaţi - Mittal Steel, Argeş - Renault), ﬁe a unei industrii pe măsură (Prahova - ţiţei).
Tocmai datorită acestor împrejurări devin destul de evidente limitele investigaţiei statistice.
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Există şi alte câteva judeţe care manifestă un bun potenţial pentru dezvoltare antreprenorială,
dar care necesită sprijin prin programe adecvate. În judeţe precum Arad, Sibiu, Alba, Satu-Mare,
Maramureş, Vâlcea, Gorj, Covasna, Harghita şi Suceava, se dezvoltă un mediu încurajator pentru
iniţiativa economică printre uşoarele „sclipiri” din unele domenii şi micile dezechilibre dintraltele. Celelalte judeţe se regăsesc sub media naţională sau cu mult sub aceasta la majoritatea
indicatorilor semniﬁcativi. În aceste cazuri vor ﬁ necesare proiecte complexe pentru a le aduce
la un nivel acceptabil de dezvoltare. O listă a judeţelor care au evoluat cel mai slab - Ialomiţa,
Caraş-Severin, Giurgiu, Vrancea, Călăraşi, Dâmboviţa, Vaslui, Botoşani – demonstrează că, cel
puţin în ceea ce priveşte „coada” clasamentulului, există o clară localizare a problemelor pe axa
Sud - Sud - Est – Est.
O consecinţă importantă a analizei se referă la gradul puternic de interdependenţă între factorii
economici şi cei socio-culturali dintr-o regiune. In general, se poate observa faptul că judeţele
cu un mediu economic favorabil prezintă şi o situaţie socio-culturala pozitivă; relaţia se aplică
şi viceversa.
Aceste estimări conduc la rezultate similare concluziilor unor rapoarte care tratează acelaşi
subiect (de exemplu, PNUD, 2004). Cu toate acestea, ele aprofundează discuţia prin detectarea
unor similarităţi dintr-un set mixt de inﬂuente asupra spiritului întreprinzător din regiunile
româneşti. Concluziile vizează două zone de interes.
În primul rând, rezultatele oferă o perspectivă asupra dinamicii întreprinderii, aceasta putând ﬁ
împărţită la modul rezonabil pe trei arii de dezvoltare.
• Există un prim grup care prezintă un climat favorabil iniţiativelor antreprenoriale, de
la performanţa în materie de afaceri la reţele de piaţă şi infrastructura socială de suport.
• Apoi, există acele judeţe poziţionate satisfăcător pentru a-şi surclasa actualul nivel
mediu de dezvoltare antreprenorială. Acestea deţin în mod cert avantaje importante ce trebuie
exploatate pe mai departe, dar, în acelaşi timp, trebuie create condiţii favorabile de diversiﬁcare
a iniaţiativelor antreprenoriale regionale. Printr-o politică inadecvată, aceste zone cu potenţial
pot la fel de bine să involueze, tocmai acesta este şi motivul pentru care acest caz necesită
atenţie specială.
• În ﬁnal, ultima categorie de judeţe prezintă un număr atât de mare de eşecuri încât ele
au devenit neatractive pentru dezvoltarea afacerilor.
În al doilea rând, intră pe undeva în tradiţia intelectuală ideea că dezvoltarea regională trebuie
să ﬁe privita din prisma diferitelor uzanţe de afaceri, care favorizează anumite „mentalităţi”,
în general, condiţii inerent mai bune în anumite regiuni spre deosebire de altele. Într-adevăr,
această investigaţie recunoaşte existenţa unor practici diferite în materie de iniţiative de afaceri
regionale, dar capacitatea de demarare a unor afaceri prospere găseşte mediu propice în orice
regiune. Varietatea condiţiilor şi abilităţilor locale reprezintă materialul „brut” de dezvoltare,
care trebuie să ﬁe pus in valoare prin politici publice şi strategii de afaceri.
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3. Matricea de evaluare a competitivităţii regionale: cui foloseşte şi cum se
procedează?
3.1. Cui foloseşte?
România are un mediu de afaceri dinamic, şi un potential competitiv însemnat, dar şi o capacitate
limitată de monitorizare şi evaluare a acestora. De exemplu, numeroase municipalităţi emit
obligaţiuni, dar nu există nici o agenţie independentă de evaluare a riscurilor municipale sau
regionale. Investiţiile imobiliare şi cele în retail, predominante în ultimul timp, nu pot constitui
baza unei dezvoltări economico-sociale echilibrate.
Matricea de evaluare a competitivităţii regionale, propusă aici, în linie cu obiectivele Agendei
Lisabona privind creşterea şi ocuparea, are scopul ﬁnal de a creşte performanţele regionale
în ce priveşte construcţia instituţională, poziţia competitivă şi absorbţia fondurilor europene.
Grupurile ţintă sunt Agenţiile de Dezvoltare Regională şi autorităţile locale, iar la un nivel mai
larg întreprinderile mici şi mijlocii din regiunile respective.
Efectul de durată al realizării şi implementării acestei matrice constă în:
- crearea unui mecanism sustenabil de evaluare la nivel regional;
- îmbunătăţirea alocării fondurilor la nivel regional, către autorităţi locale şi IMM-uri;
- facilitarea dezvoltării regionale prin creşterea capacităţii de evaluare a necesităţilor şi
facilitarea unor linii de proiecte;
- reducerea riscurilor de management al datoriei la nivelul autorităţilor locale;
- creşterea gradului de cunoaştere a implicaţiilor dezvoltării regionale, şi a particularităţilor
ﬁecărei regiuni;
- creşterea coeziunii sociale prin identiﬁcarea decalajelor inter şi intra regionale;
- creşterea capacităţii de atingere a ţintelor Agendei Lisabona prin detalierea şi
monitorizarea acestora permanentă la nivel regional.
Noi nu ne propunem să acordăm valori acestei matrice, aici şi acum. Acesta este un manual de
explicitare şi folosire a matricei, astfel încât oricine citeşte acest manual să înţeleagă necesitatea
acestei matrice, şi să ﬁe capabil să o calculeze independent şi să interpreteze rezultatele în mod
corect.
3.2. Selecţia indicatorilor
Matricea pe care o propunem se constituie din două părţi independente una de cealaltă, dar a
căror analiză împreună oferă o imagine completă a competitivităţii regionale.
Astfel, am creat o matrice de indicatori „hard”, bazaţi pe date statistice disponibile regulat la
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nivel regional, şi o matrice de indicatori „soft”, bazaţi pe informaţii obţinute prin administrare
de chestionar, la nivel sub-regional şi local.
• Matricea „hard” pleacă de la indicatorii structurali ai Agendei Lisabona, dar nu de
la lista scurtă de indicatori cheie în număr de 17, ci de la lista completă de indicatori structurali
măsurabili, de 125. Aceşti indicatori structurali sunt grupaţi de Eurostat în următoarele categorii:
mediu economic general, ocuparea forţei de muncă, inovare şi cercetare, reformă economică,
coeziune socială, mediu.
Am luat apoi indicator cu indicator, analizând pe de o parte relevanţa indicatorului, şi pe de altă
parte disponibilitatea datelor. Din punctul de vedere al relevanţei, am urmărit indicatorii care
arată aspecte concrete ale competitvităţii regionale, şi am căutat să alegem între indicatorii care
se suprapun sau care sunt puternic corelaţi între ei. Din punctul de vedere al disponibilităţii
datelor, am urmărit dacă există date regionale disponibile pentru România, dacă aceste date
sunt publicate regulat şi dacă ultimele date disponibile sunt recente.
Pentru a simpliﬁca selecţia indicatorilor, am grupat categoriile de indicatori structurali ai
Agendei Lisabona astfel:
- indicatori economici (mediu economic general şi reformă economică);
- indicatori sociali (ocuparea forţei de muncă şi coeziune socială);
- indicatori tehnologici (inovare şi cercetare).
Am renunţat la indicatorii de mediu pentru că nu există date regionale disponibile decât pentru
doi indicatori, iar interpretarea acestora din punctul de vedere al competitivităţii regionale este
controversată.
Am selectat în cele din urmă un număr de 13 indicatori structurali relevanţi pentru competitivitatea
regională şi măsurabili cu date disponibile la nivel de regiune în România. Am grupat prin
ponderare aceşti 13 indicatori în trei indici – economic, social, şi tehnologic. La rândul lor, am
agregat cei trei indici într-un indice al competitivităţii regionale.
Întrucât publicăm metoda de ponderare şi de agregare, oricine poate calcula această matrice
„hard”, la orice moment în timp, culegând datele statistice necesare şi folosind metoda descrisă
de noi.
• Matricea „soft” pleacă de la o serie de indicatori comunitari11 ai dezvoltării regionale,
cu scopul de a introduce indicatorii la nivel de localitate relevanţi pentru diagnosticarea
competitivităţii regionale. Datele disponibile în statisticile oﬁciale folosite pentru analiza

11

În contextul prezentului capitol „comunitar” are sensul de „la nivel de localitate”, de comună sau oraş. Există
şi un sens continental al noţiunii prin referire la caracteristici ale Uniunii Europene ca instituţie macroregională.
Dacă nu menţionăm explicit altfel, referirea se va face la primul sens al termenului de comunitar;
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dezvoltării regionale sunt ,majoritar, generate pentru a ﬁ relevante la nivel de judeţ sau de
regiune de dezvoltare. Agregările „de jos în sus” de la localitate spre judeţ şi ulterior regiune
sunt mult mai rare.
Nevoia de a produce şi utiliza astfel de date comunitare de relevanţă regională este dată, în
primul rând, de eterogenitatea regiunilor. În cadrul regiunilor de dezvoltare există subregiuni,
arii prioritare care pot constitui subunităţi relevante în proiectarea politicilor de dezvoltare
regională. Deşi au fost menţionate explicit în documentul fondator Carta Verde a dezvoltarii
regionale în Romania (1997), astfel de subunităţi au fost neglijate în bună măsură în practica
dezvoltarii regionale. La nivelul ﬁecăreia dintre cele şapte regiuni de dezvoltare diferite de
Bucureşti au fost identiﬁcate câte două subregiuni cu grad de omogenitate mult mai mare decât
cel care caracterizează regiunea în ansamblu. Ariile prioritare au fost menţionate în documentul
respectiv ca grupări de localităţi învecinate caracterizate prin probleme comune a căror
soluţionare poate constitui o ţintă a dezvoltării regionale. Absenţa unor date statistice la nivel
de comună sau oraş sau diﬁcultatea sporită în a le obţine a favorizat ignorarea diferenţierilor
intraregionale.
Nu numai faptul că regiunile sunt relativ eterogene justiﬁcă producerea unor date la nivel
comunitar. Este nevoie de eforturi speciﬁce de culegere a unor date comunitare şi datorită
faptului că în statisticile oﬁciale nu sunt disponibile date pentru anumite aspecte care să
caracterizeze suﬁcient de nuanţat competitivitatea regională .Resursele de capital uman la nivel
regional, spre exemplu, nu sunt date numai de stocul de educaţie ci şi de manifestări ale acestuia
precum capacitatea de a formula şi câştiga proiecte pentru competiţiile de dezvoltare regională.
Astfel de date nu sunt disponibile direct la nivel de regiune sau judeţ şi pot ﬁ produse prin
agregări speciﬁce pornind de la nivelul localităţii.
Pornind de la aceste premise propunem prin matricea „soft” o serie de indicatori ai
competitivităţii regionale construiţi prin agregare ascendentă, de jos în sus, pornind de la date
de nivel comunitar şi modalităţile de culegere a datelor pentru respectivii indicatori, sondaje sau
înregistrări complete de tip „recensământ comunitar”.
Mai exact propunem:
- o listă de indicatori comunitari ai competitivităţii regionale cu formularul (chestionarul)
aferent culegerii datelor pentru producerea lor;
- un algoritm de culegere a datelor aplicabil de către ADRurile care îşi pot asuma o astfel
de ţintă;
- un indice al competitivităţii comunitare INDCOM;
- un indice al competitivităţii regionale ca medie INDCOM ponderată cu populaţia
localităţilor de referinţă.
Matricea „hard” şi matricea „soft” sunt complementare. Prima poate ﬁ calculată cu uşurinţă,
prin culegerea de date statistice cu frecvenţă anuală sau trimestrială. A doua poate ﬁ calculată
după administrarea unui chestionar, la nivel sub-regional sau local. Am ales să nu producem o
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metodă de agregare a celor două matrice, pentru că triangularea (îmbinarea metodei cantitative
şi calitative) este controversată în literatura de specialitate (Frankfort-Nachmias, 1992) şi
pentru că ﬁecare dintre cele două matrice este de sine stătătoare şi ne spune multe despre
competitivitatea regională. Matricea „hard” se calculează la nivel regional. Matricea „soft”
se calculează la nivel sub-regional sau local, dar în măsura în care au fost aplicate suﬁciente
chestionare, se poate agrega la nivel regional.
În continuare prezentăm întreg instrumentarul metodologic (indici, coeﬁcienţi de ponderare şi
metoda de agregare) care permite aplicarea şi calcularea independentă a celor două matrice.
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4. Matricea „hard”
4.1. Indicatori economici
4.1.1. PIB/locuitor
Deﬁniţie
Produsul intern brut (PIB) pe locuitor este unul dintre cei mai reprezentativi indicatori al
competitivităţii regionale. PIB măsoară activitatea economică generată într-o anumită regiune
realizată prin producţia de noi bunuri şi servicii.
Semniﬁcaţie
Raportarea PIB la numărul de locuitori măsoară astfel standardul de viaţă dintr-o anumită
regiune. Acest indicator este relativ uşor de calculat permiţând astfel o comparaţie facilă între
standardele de viaţă ale diverselor regiuni.
Justiﬁcare
Acest indicator este utilizat frecvent ca o măsură a productivităţii într-o anumită regiune. În
practică există numeroase argumente pentru o asemenea interpretare. De exemplu, o abordare
frecventă în practica analizei de competitivitate regională este decompoziţia PIB-ului/locuitor
într-o serie de alţi factori componenţi, ﬁecare din aceştia având o interpretare economică.
Această decompoziţie nu este total independentă în sensul că este foarte probabil să existe o
anumită legătură între indicatori. O posibilă decompoziţie a PIB-ului/locuitor folosită foarte des
în practică este cea de mai jos.

Avantajul unei astfel de decompoziţii este că permite factorilor de decizie regionali elaborarea
unor strategii de creştere a competitivităţii concentrate pe unul sau mai mulţi din cei patru
indicatori aﬂaţi în partea dreaptă a identităţii de mai sus. Trebuie remarcat faptul că cei mai
importanţi indicatori în creşterea PIB/locuitor sunt primii trei, PIB/număr total de ore lucrate
(productivitatea muncii), numărul total de ore lucrate/total angajaţi şi total angajaţi/populaţia
activă (rata de angajare). Ultimul din cei patru indicatori, populaţia activă/total populaţie,
reprezintă componenta demograﬁcă şi este de regulă mai puţin relevant pe termen scurt şi
mediu în îmbunătăţirea semniﬁcativă a standardului de viaţă.
Măsurare şi Interpretare
În general metoda de calcul al PIB-ului regional alocă veniturile dupa locul de muncă unde
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acestea sunt obţinute. Există şi alte metode de calcul al PIB-ului regional care alocă veniturile
după locul de domiciliu al angajaţilor. Această distincţie este relevantă însă doar în ipoteza în
care există un numar mare de navetişti care lucrează şi locuiesc în regiuni diferite.
Unitatea de măsură a PIB/locuitor este unitatea monetară/cap de locuitor, i.e. în Romania aceasta
este RON/cap de locuitor. Pentru comparaţii între regiuni care au unităţi monetare diferite
se face conversia într-una din cele două unităţi monetare. În Uniunea Europeana moneda de
conversie este evident, euro. La nivel european există diverse baze de date cu valori regionale
PIB, exprimate in euro12.
Sursa: Comisia Naţională de Prognoza sau în Anuarul Statistic publicat de INSSE.
Alternativ, se poate face raportul între valorile PIB-ului regional, obţinute din Statistica
Teritorială publicată de INSSE în capitolul ‘Conturi Nationale’ şi numărul total de locuitori în
regiune publicate tot în Statistica Teritorială.
4.1.2. Rata de creştere a PIB
Deﬁniţie
Rata de creştere a PIB oferă o imagine dinamică a evoluţiei economiei unei regiuni. Aceasta
masoară rata reală de creştere a PIB-ului unei regiuni într-o anumită perioadă de timp – de
regulă perioada considerată este un an calendaristic.
Semniﬁcaţie
Valori ridicate ale ratei de creştere a PIB-ului sunt asociate cu performanţe bune ale economiei
regionale. Rata de creştere a PIB-ului regional este un indicator care permite o comparaţie
relativ facilă a vitezei relative de creştere economică a unei regiuni în comparaţie cu altele.
Justiﬁcare
Printre variabilele care au un conţinut informaţional similar cu rata de creştere a PIB se aﬂă
ratele de creştere ale PIB-ului pe cap de locuitor şi venitului net. Însă, în timp ce prima variabilă
măsoară oarecum mai adecvat standardul de viaţă dintr-o regiune – datorită faptului că se
raportează la elementul demograﬁc, cel de-al doilea indicator, creşterea venitului net, este mai
sugestiv în aproximarea creşterii PIB-ului.
Măsurare şi Interpretare
Modul de calcul al acestui indicator constă în cumularea valorii adăugate la nivel de regiune,
12

În cazurile în care se urmăreşte o comparaţie a PIB/capital între diverse regiuni ce au unităţi monetare diferite,
trebuie avut grijă la modul de interpretare al rezultatelor. Aceasta deoarece modul de calcul al ratei de schimb este
relevant. Astfel, PIB-ul se poate calcula ﬁe la valoarea efectivă a ratei de schimb, cea preluată direct din datele
statistice, ﬁe se poate raporta la puterea de cumpărare. Cele două metode pot da rezultate diferite semniﬁcativ;
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pentru ﬁecare sector economic. Înainte de aceasta însă este necesară exprimarea valorilor
adăugate în preţuri constante – operaţie care implică raportarea valorii adăugate pentru ﬁecare
sector la indicii deﬂatori corespunzători. În practică însă, toate aceste operaţii sunt executate de
departamentele de statistică.
Este important de remarcat faptul că structura economiei regionale are un rol important în
interpretarea rezultatelor la o anumită perioadă de timp dată. Aceasta deoarece inﬂuenţa
ciclurilor economice poate favoriza sau nu anumite subsectoare la nivel regional. Iar evoluţia
acestora are un impact direct asupra ratei de creştere a PIB-ului.
Sursa: Comisia Naţională de Prognoză
4.1.3. Productivitatea muncii
Deﬁniţie
Productivitatea muncii măsoară cât de eﬁcientă este utilizarea capitalului uman în obţinerea
PIB-ului regional.
Semniﬁcaţie
Este un indicator care măsoară cât de competitivă este o regiune relativ la alte regiuni prin
evaluarea aportului capitalului uman la PIB-ul regional.
Justiﬁcare
În practică există două metode de calcul a productivităţii muncii, care pot da rezultate diferite.
Prima metodă raportează PIB-ul regional la numărul total de angajaţi dintr-o regiune. A doua
metodă raportează PIB-ul regional la numărul efectiv de ore lucrate într-o regiune într-un
interval de timp stabilit. Lipsa datelor la nivel regional în România în ceea ce priveşte numărul
efectiv de ore lucrate face ca relevanţa celei de-a doua metode de calcul a productivităţii muncii
să ﬁe mai redusă.
Totuşi trebuie remarcat că metoda de măsură a productivităţii muncii care invocă calcularea
numărului efectiv de ore lucrate are implicaţii mai profunde la nivel regional decât la nivel
naţional. Aceasta deoarece regiunile tind în general să ﬁe specializate pe diverse sectoare de
activitate, ca şi agricultura de exemplu, ceea ce face ca ajustarea după proﬁlurile de muncă care
necesită anumite ore efective de lucru să reprezinte mai exact randamentul capitalului uman
angajat în procesul de producţie.
Măsurare şi Interpretare
Datorită deﬁcienţelor existente în România (şi nu numai), în calcularea numărului efectiv de
ore lucrate într-un mod consistent care să permită realizarea unor comparaţii între regiuni,
indicatorul sugerat al productivităţii muncii este cel care raportează PIB-ul regional la numărul
total de angajaţi dintr-o regiune. Însă, pentru remedierea unor potenţiale diferente între cele
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două metode de calcul ar ﬁ util un calcul al productivităţii muncii regionale la nivel de sector
în agricultură, industrie, servicii etc. Astfel, comparaţiile la nivel de sector între regiuni, ar
permite o evaluare mai exactă a diferenţelor de productivitate a muncii. O agregare la nivel
de regiune al acestui indicator creează probleme legate de heterogeneitate din moment ce
contribuţia sectoarelor în formarea PIB-ului este diferită.
Sursa: Statistica Teritorială, INSSE
4.1.4. Exporturile nete
Deﬁniţie
Exporturile nete reprezintă diferenţa între valoarea totală a exporturilor şi cea a importurilor
realizate la nivelul unei regiuni. Valoarea absolută a exporturilor nete are puţină relevanţă când
acest indicator se foloseşte în analize comparative. Din această cauză, de regulă, exporturile
nete se raportează ﬁe la populaţia existentă în regiune, ﬁe la PIB-ul regional.
Semniﬁcaţie
Valoarea exporturilor realizate de către o regiune este dependentă de mărimea economiei acelei
regiuni. În mod similar, pe termen lung, valoarea exporturilor determină potenţialul de creştere
economică regională. Aceasta este de altfel şi raţiunea pentru care o serie de instituţii utilizează
acest indicator pentru evaluarea vulnerabilităţii economice. Un nivel ridicat al exporturilor unei
regiuni reﬂectă o competitivitate ridicată a acelei regiuni.
Justiﬁcare
Exporturile nete reprezintă excesul de cerere la nivelul regiunii. Din această cauză analiza
exporturilor nete se face în conjuncţie cu alţi indicatori regionali cum ar ﬁ valoarea PIB sau
venitul net. În plus trebuie analizată structura importurilor şi a exporturilor în paralel cu o
analiză a componentei investiţionale.
Măsurare şi Interpretare
În practică este utilă o analiză a compoziţiei atât a structurii exporturilor cât şi a importurilor
regionale. De exemplu, o parte a importurilor pot ﬁ utilizate în procesul de producţie pentru
obţinerea de produse care apoi se exportă. Prin calcularea valorii exportului net rezultat în acest
caz se obţine valoarea adăugată. Evident, interesul oricărei regiuni este de a avea o valoare
adăugată, obţinută în acea regiune, cât mai mare. În consecinţă, cu cât raportul exporturilor
nete/PIB dintr-o regiune este mai mare cu atât acea regiune este mai competitivă13.

13

Evident, este de dorit ca valoarea exporturilor nete să ﬁe pozitivă, ceea ce înseamnă că valoarea exporturilor
o depăşeşte pe cea a importurilor. Sunt frecvente însă situaţiile când valoarea exporturilor nete este negativă în
anumiţi ani;
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Sursa: Comisia Naţională de Prognoză publică atât valoarea exporturilor, a importurilor cât
şi cea a exporturilor nete la nivel de regiune. Ultima din ele poate ﬁ uşor raportată la PIB-ul
regional, pentru ﬁecare regiune în parte.
4.1.5. Formarea brută de capital ﬁx raportată la PIB
Deﬁniţie
Conform standardului ESA 95, formarea brută de capital ﬁx la nivelul unei regiuni constă în
diferenţa netă dintre achiziţiile şi dispunerile de active ﬁxe făcute de rezidenţii acelei regiuni.
Este de remarcat faptul că activele ﬁxe pot ﬁ atât tangibile cât şi intangibile.
Semniﬁcaţie
Pentru analizele comparative între regiuni indicatorul relevant este raportul între formarea brută
de capital ﬁx şi PIB. Cu cât acest raport este mai mare, cu atât mai atractivă este acea regiune
pentru investiţii. Un nivel de investiţii mai ridicat duce, pe termen mediu si lung, la o creştere a
economiei regionale şi, implicit, a nivelului de trai.
Justiﬁcare
De regulă este necesară o anumită perioadă de timp între momentul în care se face o investiţie şi
momentul în care acea investiţie generează o creştere a activităţii economice regionale. Evident,
este de dorit ca formarea brută de capital ﬁx să ﬁe pozitivă – ceea ce sugerează că rata procesului
de achiziţie a activelor ﬁxe este superioară ratei procesului de dispunere a acestora14.
Măsurare şi Interpretare
La fel ca şi în cazul altor indicatori, şi în acest caz rezultatele obţinute prin comparaţiile la
nivel regional ale acestui indicator trebuie interpretate cu grijă. Activitatea economică în
diverse regiuni poate ﬁ specializată pe diverse sectoare ale economiei care au grade diferite de
utilizare a capitalului ﬁx în procesul de producţie. De exemplu, sectorul serviciilor, în general,
are o rată mai scazută a formării brute de capital ﬁx în PIB comparativ cu sectorul producţiei
industriale.
Sursa: Statistica Teritorială, în secţiunea Conturi Naţionale, INSSE.
4.1.6. Venitul net pe cap de locuitor
Deﬁniţie
Venitul net se obţine făcând diferenţa între venitul brut şi impozitul pe venit, a contribuţiilor

14

Rata procesului de dispunere a activelor ﬁxe poate ﬁ aproximată cu rata de depreciere;
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platite la asigurarile sociale si orice alte impozite pe alte active generatoare de venit.
Semniﬁcaţie
Venitul net stabileşte în fapt puterea efectivă de cumpărare a populaţiei la nivelul unei regiuni.
Pe de altă parte, încasările salariale ale populaţiei angajate în activităţi economice reprezintă un
cost pentru ﬁrmele angajatoare. Astfel, în condiţiile în care ﬁrmele trebuie să ﬁe competitive
la nivel extra-regional, un nivel ridicat al salariilor reﬂectă în mare măsură forţa economică a
acestora15. Ceea ce duce în ultimă instanţă la creşterea forţei economice a regiunii.
Justiﬁcare
Acest indicator este unul dintre indicatorii economici care măsoară nivelul de bunăstare
regională. Modul de interpretare al acestuia este într-o oarecare măsură similar cu cel oferit de
valoarea PIB-ului regional. Însă, în timp ce PIB-ul oferă o indicaţie asupra activităţii economice
generale dintr-o regiune, venitul net măsoară resursele ﬁnanciare disponibile consumatorilor
pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii.
Măsurare şi Interpretare
Datele statistice măsoară venitul net al populaţiei, cu frecvenţa lunară, la nivel de sector
economic. În mod ﬁresc, la nivelul unei regiuni pot exista disparităţi între veniturile obţinute
de diverse categorii sociale în diverse sectoare ale economiei. Din acest motiv interpretarea
acestui indicator este indicat să se facă în conjuncţie cu alţi indicatori care măsoară fenomenul
de depravare sau inechitate socială.
Sursa: Statistica Teritorială, în secţiunea Veniturile Populaţiei, INSSE.
4.2. Indicatori sociali
4.2.1. Dispersia ratelor regionale de ocupare
Deﬁniţie
Rata de ocupare reprezintă raportul dintre populaţia ocupată şi populaţia totală în vârstă de 1564 ani, exprimat procentual. Populaţia ocupată cuprinde toate persoanele de 15 ani şi peste, care
au desfăşurat o activitate economică producătoare de bunuri sau servicii de cel puţin o oră în
perioada de referinţă (săptămâna dinaintea înregistrării), în scopul obţinerii unor venituri sub
formă de salarii, plată în natură sau alte beneﬁcii.
15

Evident, de regulă există anumite condiţii de optimalitate pe care ﬁrmele le îndeplinesc în stabilirea costurilor
legate de salarii. Acestea adresează în primul rând factorul de productivitate al muncii. Chiar dacă pe termen
scurt anumite distorsiuni pot inﬂuenţa valoarea acestui indicator, pe termen lung condiţiile de optimalitate trebuie
să ﬁe îndeplinite;
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Semniﬁcaţie
Dispersia ratelor de ocupare la nivel regional arată diferenţele regionale în ocupare în cadrul
regiunilor de dezvoltare şi în cadrul grupului de regiuni (ţară). Dacă unitatea de analiză este
ţara, atunci regiunile de dezvoltare reprezintă componentele de analiză; dacă, precum în cazul
de faţă, unitatea de analiză este regiunea, atunci investigaţia se referă la diferitele componente
semniﬁcative ale acesteia (mediul urban-rural; judeţe; ocupare femei-bărbaţi) în funcţie de
datele existente.
Justiﬁcare
Pe măsură ce diferenţele sunt mai mari între domeniile analizate, performanţa socială a regiunii
scade. Există riscul ca omogenizarea să se producă la rate mici ale ocupării. Din acest motiv,
este introdusă inﬂuenţa variaţiei absolute a ratei de ocupare (vezi punctele 2 şi 3 mai jos) ca un
element al componentei sociale.
Măsurare şi Interpretare
Dispersia ratelor de ocupare regionale este zero când ratele de ocupare în interiorul regiunii
(urban-rural) sunt identice şi creşte când există o modiﬁcare pozitivă în diferenţele de ocupare
pe medii (urban-rural).
Dispersia intra-regională este dată de expresia Di de mai jos şi exprimă variaţia ponderată a
ratelor de ocupare pe medii (urban-rural) divizată prin rata de ocupare la nivelul unităţii de
analiză (regiunea).
Variaţia ponderată a ratelor de ocupare este deﬁnită prin:

unde

reprezintă persoane ocupate de vârstă 15-64 ani din regiunea / mediul i,

de vârstă 15-64 din regiunea/mediul i,

şi

reprezintă mediile

ocupare la nivelul unităţii de analiză, adică
Subindicele de dispersie se obţine raportând valoarea
(ie

) unde D este dat de

şi

, iar

populaţia
rata de

.
obţinută pentru ﬁecare regiune la D,
, iar j este numărul regiunii, în cazul de

faţă, 8.
Sursa:
Datele sunt colectate din Institutul Naţional de Statistică, Statistica teritorială, Bucureşti,
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CD ROM, diferite ediţii la capitolul “Forţa de muncă: Participarea populaţiei la activitatea
economică, pe sexe şi medii”. Comparaţii europene la nivel de ţară şi grupuri de ţări sunt
prezentate în:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_ pageid=1996,45323734&_dad=portal&_
schema=PORTAL&screen=welcomeref&open=/&product=STRIND_SOCOHE&depth=2
4.2.2. Ocuparea forţei de muncă (total)
şi
4.2.3. Ocuparea forţei de muncă (femei)
Deﬁniţie
Rata de ocupare a forţei de muncă este deﬁnită ca la punctul 1 şi este evidenţiată pe “total” şi
“femei”.
Semniﬁcaţie
Creşterea ratei de ocupare este, în orice condiţii, o evoluţie pozitivă. Activitatea economică este
susţinută astfel de o mai bună folosire extensivă a factorului de producţie “muncă”.
Justiﬁcare
Analizele arată că procesul de reformă sau dezvoltare economică are un impact diferit asupra
diferitelor categorii sociale, unele grupuri – de ex. minorităţile etnice, familiile monoparentale,
şomerii, pensionarii – ﬁind afectate, în sens nefavorabil, mai mult decât altele.
Măsurare şi Interpretare
Din populaţia ocupată, femeile sunt evidenţiate distinct datorită importanţei aparte în procesul
productiv: pe de o parte, este vorba de capacitatea acestora de a contribui în condiţii cel puţin
egale de randament la formarea valorii; pe de altă parte, piaţa muncii prezintă o serie de
deﬁcienţe (de exemplu: atitudini discriminatorii, lipsa de diversiﬁcare a ocupaţiilor, tradiţii,
asistenţă socială precară) care împiedică folosirea pe o scară largă a contingentului feminin în
activitatea economică. Din aceste motive, o creştere a ratei de ocupare pentru sexul feminin este
o evoluţie de două ori favorabilă.
Sursa:
Datele sunt colectate din Institutul Naţional de Statistică, Statistica teritorială, Bucureşti,
CD ROM, diferite ediţii la capitolul “Forţa de muncă: Participarea populaţiei la activitatea
economică, pe sexe şi medii”. Comparaţii europene la nivel de ţară şi grupuri de ţări sunt
prezentate în:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_ pageid=1996,45323734&_dad=portal&_
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schema=PORTAL&screen=welcomeref&open=/&product=STRIND_SOCOHE&depth=2
4.2.4. Indicele speranţei medii de viaţă
Deﬁniţie
Durata medie a vieţii reprezintă numărul mediu de ani pe care îi are de trăit un nou-născut, dacă
ar trăi tot restul vieţii în condiţiile mortalităţii pe vârste din perioada de referinţă.
Semniﬁcaţie
Indicele exprimă performanţa relativă a unei regiuni în privinţa speranţei de viaţă la naştere. El
este raportat la nivelele maxime şi minime înregistrate în mediul (naţional sau internaţional) de
referinţă.
Justiﬁcare
Speranţa de viaţă este un indicator al calităţii vieţii. Nu poţi avea o regiune competitivă cu oameni
care trăiesc prost. Resursa umană este până la urmă esenţială în asigurarea competitivităţii unei
ﬁrme şi, prin extrapolare, unei regiuni.
Speranţa de viaţă sintetizează calitatea mediului de lucru, calitatea serviciilor sociale, nivelul şi
inﬂuenţa factorilor de stres.
Măsurare şi Interpretare
Măsura indicelui este dată de următoarea formulă generală:
Dimensiunea indicelui =
valoarea actuală – valoare minimă / valoarea maximă – valoare minimă
Indicele ia valori de la 0 la 1, unde 1 exprimă nivelul similar celui înregistrat în cel mai bun
dintre cazurile existente, iar aproprierea de 0 reﬂectă o situaţie socială precară.
Pentru România, de exemplu, cu o speranţă de viaţă de 71.32 de ani în 2002-2004, indicele este
0.772 în 2004.
Indicele speranţei medii de viaţă = 71.32 – 25 / 85 – 25 = 0.772,
unde valorile maxime şi minime sunt cele preluate la nivel internaţional.
Sursa:
Datele sunt colectate din Institutul Naţional de Statistică, Statistica teritorială, Bucureşti, CD
ROM, diferite ediţii la capitolul “Populaţie: Durata medie a vieţii”.
Comparaţiile internaţionale, la nivel de ţară, sunt permise prin accesarea rapoartelor UNDP,
Human Development Report, diferite ediţii, http://hdr.undp.org/reports/
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4.3. Indicatori tehnologici
4.3.1. Cheltuielile totale de cercetare-dezvoltare
Deﬁniţie
Cheltuielile totale de cercetare-dezvoltare reprezintă cheltuielile făcute de administraţia publică
centrală şi locală, de mediul privat şi de mediul academic, cu cercetarea-dezvoltarea. Activitatea
de cercetare-dezvoltare se referă la munca creativă realizată pe o bază sistematică cu scopul
de a creşte stocul de cunoştiinţe şi de a folosi aceste cunoştiinţe pentru a realiza noi aplicaţii
(conform Manualului Frascati, ediţia 2002).
Semniﬁcaţie
Acest indicator arată gradul în care este susţinută activitatea de cercetare-dezvoltare. El este
un obiectiv esenţial al Agendei Lisabona, care a ﬁxat o ţintă pentru anul 2010 de 3% din PIB.
Numeroase studii arată că nivelul cheltuielilor publice de cercetare-dezvoltare este puternic
corelat (inﬂuenţează puternic) cu nivelul cheltuielilor private de cercetare-dezvoltare.
Justiﬁcare
Este un indicator esenţial al Agendei Lisabona, care arată potenţialul de dezvoltare al economiei
bazate pe cunoaştere. În plus, discrepanţa între regiuni în România este absolut uriaşă la acest
indicator. Am ales acest indicator, în detrimentul cheltuielilor publice sau al celor private, pentru
că exprimă mai bine contextul pentru cercetare-dezvoltare. De exemplu, cheltuielile publice,
chiar dacă sunt mari, pot ﬁ foarte ineﬁciente, şi să nu exprime în fapt un potenţial competitiv.
Măsurare şi Interpretare
Se calculează ca procent din PIB. Cu cât este mai apropiat de 3%, cu atât este mai bine.
Sursa: Eurostat şi Comisia Naţională de Prognoză..
4.3.2. Populaţia ocupată în sectoare cu înaltă tehnologie
Deﬁniţie
Populaţia ocupată în sectoare din industrie şi servicii intensive în înaltă tehnologie.
Semniﬁcaţie
Arată intensitatea unei economii în crearea de tehnologie; acest indicator leagă piaţa muncii de
competitivitate.
Justiﬁcare
Indicatorul arată nu doar capacitatea unei economii de a produce bunuri şi servicii de înaltă
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tehnologie, dar şi capacitatea de a oferi locuri de muncă în aceste sectoare.
Măsurare şi Interpretare
Se calculează ca procent în total populaţie ocupată. Cu cât este un procent mai mare, cu atât este
mai bine pentru competitivitate.
Sursa: Eurostat şi INS.
4.3.3. Educaţia terţiară cu specializare avansată în cercetare
Deﬁniţie
Indicatorul include studenţii cu specializare avansată în cercetare atât din universităţi de stat
cât şi private.
Semniﬁcaţie
Indică existenţa capitalului uman caliﬁcat care poate contribui la activitatea de cercetaredezvoltare-inovare.
Justiﬁcare
Este un indicator al educaţiei terţiare adecvate obiectivului de cercetare dezvoltare. Este un
indicator educaţional, dar şi tehnologic. Existenţa capitalului uman claiﬁcat este un factor
important al competitivităţii, pe latura ofertei.
Măsurare şi Interpretare
Ponderea studenţilor cu specializare avansată în cercetare în total studenţi.
Sursa: Eurostat şi INS
4.4. Indicele de competitivitate regională
Formula calculului indicelui de competitivitate regională – IC, este ca medie ponderată a trei
indicatori, economic, social şi tehnologic16. La rândul lor ﬁecare din aceşti trei indicatori
sunt calculaţi ca medie ponderată a variabilelor selectate din cadrul ﬁecărei grupe de interes
(economic, social si tehnologic).
Ponderile utilizate pentru ﬁecare dintre cei trei indicatori (suma ponderilor ﬁecărui indice este

16

Suma ponderilor utilizate are ca rezultat valoarea 100;
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100) sunt prezentate mai jos:
• Indicatorul Economic (IE)
E1 - PIB/locuitor
E2 - Rata de creştere a PIB
E3 - Productivitatea muncii
E4 - Exporturile nete
E5 - Formarea brută de capital ﬁx raportată la PIB
E6 - Venitul net pe cap de locuitor

10
10
30
10
20
20

• Indicatorul Social (IS)
S1 - Dispersia ratelor regionale de ocupare
S2 - Ocuparea forţei de muncă (total)
S3 - Ocuparea forţei de muncă – femei
S4 - Indicele speranţei medii de viaţă

30
40
10
20

• Indicatorul de Tehnologie (IT)
T1 - Cheltuieli de cercetare dezvoltare ca % din PIB
40
T2 - Populaţia ocupată în sectoare cu înaltă tehnologie
30
T3 - Educaţia terţiară cu specializare avansată în cercetare 30
Astfel, modelul de calcul al celor trei indicatori este următorul:
Indicatorul Economic

IE = (10*E1+10*E2+30*E3+10*E4+20*E5+20*E6)/100

Indicatorul Social

IS = (30*S1+40*S2+10*S3+20*S4)/100

Indicatorul de Tehnologie

IT = (40*T1+30*T2+30*T3)/100

În ﬁnal, valoarea indicelui de competitivitate regională, IC, este dată de media ponderată a celor
trei indicatori, adică:
IC = (40*IE + 30*IS + 30*IT)/100
Se cuvin făcute câteva observaţii:
- Valorile ponderilor sunt de aşa natură încât să reﬂecte aportul ﬁecaruia dintre cei trei
sub-indicatori la indicatorul de competitivitate regională. Ponderile au fost acordate pe
baza unui focus grup al experţilor GEA.
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- În general, regiunile cu productivitatea muncii ridicată şi cu o rată de ocupare mare tind
să aibă o competitivitate ridicată. Aceasta este şi raţiunea pentru care ponderile acordate
acestor două variabile sunt mai ridicate.
- O parte dintre variabilele folosite au un grad ridicat de corelare, de exemplu venitul net
pe cap de locuitor şi PIB pe locuitor. Astfel, practic, o mare parte din acelaşi conţinut
informaţional se regăseşte în ambele variabile. Din aceasta cauză, chiar şi în cazul unei
reponderări – în limite relativ apropiate – a variabilelor de mai sus, este puţin probabil să
se obţină o schimbare semniﬁcativă a ordinii unei regiuni în clasamentul competitivităţii
regionale.
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5. Matricea “soft”
Competitivitatea la nivel de comunitate locală este măsurată prin 15 indicatori, grupaţi în cinci
categorii referitoare la:
Dezvoltare / Combatere a sărăciei prin proiecte
Coeziune socială

DEZPRO
COEZ

Comunicare

COMUN

Competitivitate economică

COMPET

Dezvoltare socială

DEZSO

Detalii referitoare la sursele de date şi modul de calcul sunt prezentate în Tabelul 5.1.
În vederea construirii unui indice al competitivităţii comunitare se calculează valorile pentru
câte un indice care sintetizează informaţia pentru ﬁecare dintre cele cinci categorii de indicatori.
O măsură sintetică a competitivităţii comunitare este determinată prin agregarea celor cinci
indici într-o singură măsură17. Paşii de calcul sunt următorii:
•• Se inspectează matricea cu date de intrare referitoare la valorile celor 15 indicatori
pentru totalul localităţilor incluse în analiză:
• În cazurile în care lipsesc valori se procedează la completarea lor, ﬁe prin revenirea
la sursa de date, ﬁe, dacă nu este posibil, prin procedee standard de înlocuire a
valorilor lipsă (replace missing values).
• Dacă pentru aceeaşi localitate lipsesc mai multe valori care nu pot ﬁ determinate
prin revenirea la sursa de date, unitatea respectivă se elimină din analiză.
• Se examinează ﬁecare serie de date pentru identiﬁcarea valorilor extreme sau
„aberante” (în sens statistic). În situaţiile în care astfel de valori apar, în primul rând
se veriﬁcă dacă ele nu provin din înregistrări sau calcule greşite. Dacă este vorba
de valori extreme care reﬂectă o stare de fapt şi abaterea lor de la „cel mai apropiat
vecin” este foarte mare, atunci se accepta o „netezire” convenţională prin procedee
de genul logaritmării seriei de date.

17

Am folosit acelaşi procedeu de calcul ca şi în Dumitru Sandu, Dezvoltare şi sărăcie în satele României,
Sociologie românească, 4/1999. Indicatorii de pornire sunt diferiţi, însă, în concordanţă cu obiectivele speciﬁce
de măsurare;
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•• Elaborarea indicelui referitor la dezvoltarea prin proiecte DEZPRO ca scor factorial din
indicatorii IN1, IN2 şi IN3. Programe de calcul obişnuite precum SPSS, SAS sau STATA
realizează foarte rapid astfel de transformări. Rezultă o variabilă de tip z cu media 0 şi
abaterea standard 1.
Pentru o citire mai uşoară a datelor, acesta se transformă în scor Hull (H) care are o
variaţie aproximativă între 0 şi 100, după formula: H= 50+14*z.
•• După acelaşi algoritm se calculează scorurile factoriale care dau valorile indicilor
COEZ, COMUN, COMPET, DEZSO.
•• Indicele competitivităţii comunitare INDCOM este determinat ca scor factorial din cei
cinci indici anterior calculaţi, prin folosirea unei analize factoriale cu extragere obligată
a unui singur factor.
•• Indicele competitivităţii regionale INDREG se calculează ca medie a valorilor INDCOM,
ponderată cu populaţia localităţilor. Pot ﬁ calculaţi astfel de indici.
•• Trei dintre măsurile folosite în analiză – DEZSO, COMUN şi COMPET – se referă la
nivelul de dezvoltare economică şi socială. Agregarea lor factorială generează un indice
speciﬁc nivelului de dezvoltare economico-socială DEZECSO.
Dezvoltarea prin proiecte şi coeziunea socială se referă la aspecte acţionale ale dezvoltării,
mai exact, la acţiuni pentru promovarea bunăstării sau pentru reducerea sărăciei.
Pentru aplicarea procedurii anterior descrise este necesară implicarea unui specialist în analiza
cantitativă a datelor sociale (sociolog, econometrician, psiholog), bun cunoscător al unui soft
care include un modul de analiză factorială (SPSS, STATA, SAS etc.).
Tabelul 5.1. Indicatori ai competitivităţii comunitare
Sigla

Dimensiuni şi indicatori
DEZVOLTARE / COMBATERE A
SĂRĂCIEI PRIN PROIECTE DEZPRO

IN1.

Proiecte realizate în localitate în perioada • Numărul de gospodării la
2005-2007 la 1000 gospodării
recensământul din 2002

IN2.

Proiecte în curs de desfăşurare la 1000
• Se consideră proiectele de
gospodării
dezvoltare sau de combatere a
Proiecte în curs de aprobare la 1000 sărăciei, indiferent de sursa de
ﬁnanţare, la nivel de primărie sau
gospodării
în afara acesteia

IN3.
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Sigla

Dimensiuni şi indicatori

Speciﬁcări

COEZIUNE SOCIALĂ COEZ
IN4.

Persoane care primesc venitul minim garantat
VMG la 1000 locuitori

IN5.

Şomeri la 1000 locuitori

IN6.

Gospodării care stau în locuinţe insalubre,
improvizate la 1000 gospodării

• Beneﬁciari de VMG şi şomeri la
momentul ultimei înregistrări
• Populaţia legală la 1 iunie 2005

COMUNICARE COMUN
IN7.

Procent gospodării conectate la internet

IN8.

Procent din lungimea totală a drumurilor din
localitate care sunt modernizate

IN9.

Primăria are o pagină de WEB

Estimări ale primăriei

1 da 0 nu

COMPETITIVITATE ECONOMICĂ
COMPET
IN10.

Locuri de muncă nou create la 1000 locuitori

IN11.

Sosiri în localitate la 1000 locuitori

IN12.

Date de la INS sau DJS

Date de la Ministerul de Finanţe
Venituri proprii în total venituri la bugetul
sau de la Institutul de Politici
local, %
Publice
DEZVOLTARE SOCIALA DEZSO

IN13.

Locuinţe nou construite la 1000 locuitori

IN14.

Autoturisme proprietate personală la 1000
locuitori

IN15.

Rata mortalităţii infantile

Date de la primărie sau din Fişa
localităţii BDL- INS.
Se raportează media anuală de
locuinţe la populaţia medie din
2004.
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6. Competitivitatea regională în România
6.1. Exemplu de calcul al matricei “hard” de competitivitate regională
Calculăm ﬁecare indicator în parte, normalizând datele statistice regionale prin raportarea lor
la media naţională.
Astfel, media naţională va ﬁ practic 1.00, iar indicatorii regionali vor varia în jurul acestei valori
(supraunitar înseamnă peste media naţională, subunitar înseamnă sub media naţională).
Apoi agregăm ﬁecare indicator prin ponderare sub-indicatorilor cu ponderile menţionate în
capitolul 4.4.
Toate datele statistice de la care am plecat în calculul indicatorilor se referă la anul 2005.
Tabelul 6.1. Indicatorul economic, pe componente-raportarea regiunilor la media
naţională*
Regiunea

PIB/locuitor

Creşterea
PIB

Productivitatea
muncii

Exporturile
nete

Venitul net
pe locuitor

Nord - Est

0.69

0.54

0.70

- 0.02

0.89

Sud - Est

0.91

0.63

0.94

- 0.07

0.94

Sud - Muntenia

0.84

0.90

0.83

- 0.22

0.96

Sud - Vest

0.83

0.63

1.21

0.18

0.99

Vest

1.15

1.37

1.35

0.02

0.96

Nord - Vest

0.97

0.63

0.96

- 0.18

0.91

Centru

1.04

0.93

1.03

- 0.34

0.89

Bucureşti - Ilfov

1.91

1.78

1.30

- 1.08

1.31

* datele privind formarea brută de capital ﬁx nu au fost disponibile.

Tabelul 6.2. Indicatorul economic agregat
Regiunea

IE

Nord - Est

0.64

Sud - Est

0.79
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Sud - Muntenia

0.80

Sud - Vest

0.91

Vest

1.06

Nord - Vest

0.81

Centru

0.90

Bucureşti - Ilfov

1.41

Tabelul 6.3. Indicatorul social, pe componente – raportarea regiunilor la media naţională

Regiunea

Dispersia
ratelor
regionale de
ocupare

Ocuparea forţei
de muncă
(total)

Ocuparea forţei
de muncă
(femei)

Indicele
speranţei
medii de viaţă

Nord - Est

0.988

0.865

1.138

0.996

Sud - Est

0.989

1.059

0.896

0.993

Sud - Muntenia

0.958

0.997

0.990

0.996

Sud - Vest

0.931

0.967

1.040

1.002

Vest

0.975

1.018

0.969

0.988

Nord - Vest

1.023

1.032

0.977

0.984

Centru

1.059

1.074

0.914

1.011

Bucureşti - Ilfov

1.098

0.970

1.038

1.048

Tabelul 6.4. Indicatorul social agregat
Regiunea

IS

Nord - Est

0.96

Sud - Est

1.01
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Sud - Muntenia

0.98

Sud - Vest

0.97

Vest

0.99

Nord - Vest

1.01

Centru

1.04

Bucureşti - Ilfov

1.03

Tabelul 6.5. Indicatorul tehnologic, pe componente – raportarea regiunilor la media
naţională
Regiunea

Cheltuielile totale
de cercetare
dezvoltare

Populaţia ocupată
în sectoare
high-tech

Educaţia terţiară
cu caliﬁcare în
cercetare

Nord - Est

0.385

0.605

1.260

Sud - Est

0.308

0.372

0.200

Sud - Muntenia

1.103

0.576

0.040

Sud - Vest

0.308

0.645

0.060

Vest

0.590

1.477

0.660

Nord - Vest

0.385

0.791

1.980

Centru

0.513

0.924

0.560

Bucureşti - Ilfov

2.897

3.419

2.740

Tabelul 6.6. Indicatorul tehnologic agregat
Regiunea

IT

Nord - Est

0.71

Sud - Est

0.29
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Sud - Muntenia

0.63

Sud - Vest

0.33

Vest

0.88

Nord - Vest

0.99

Centru

0.65

Bucureşti - Ilfov

3.01

Acum ponderăm aceşti trei mari indicatori, economic, social şi tehnologic, pentru a calcula
indicele de competitivitate.
Se observă că Bucureşti-Ilfov este singura regiune cu valoare supraunitară, diferenţele între
această regiune şi toate celelalte ﬁind mari, dar variabile în funcţie de indicatori:
indicatorul tehnologic face în primul rând diferenţa, în timp ce indicatorul social este destul de
echilibrat pentru toate regiunile, având o variaţie inter-regională scăzută.
Tabelul 6.7. Indicele de competitivitate regională
Coef. de
ponderare

Nord - Est

0.64

0.96

0.71

0.76

Sud - Est

0.79

1.01

0.29

0.71

Sud Muntenia

0.80

0.98

0.63

0.80

Sud - Vest

0.91

Vest

1.06

Nord - Vest

0.81

1.01

0.99

0.92

Centru

0.90

1.04

0.65

0.87

Bucureşti Ilfov

1.41

1.03

3.01

1.78

0.97
0.99

0,3

IT

Indicele de
Coef. de
ponderare competitivitate

IE

0,4

IS

Coef. de
ponderare

Regiunea

0.33
0.88

0,3

0.75
0.99
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Tabelul 6.8. Clasamentul regiunilor – o privire comparativă
Clasament după indicele de
competivitate*

Clasament după PIB pe locuitor**

Nord - Est

6

8

Sud - Est

8

5

Sud - Muntenia

5

6

Sud - Vest

7

7

Vest

2

2

Nord - Vest

3

4

Centru

4

3

Bucureşti -Ilfov

1

1

Regiunea

* calcule GEA
** calcule Comisia Naţională de Prognoză

Este interesant de comparat rezultatele indicelui de competitivitate regională calculate de GEA
cu clasamentul regiunilor după PIB/locuitor.
Acesta face de altfel parte din indicatorul economic agregat al indicelui de competitivitate, dar
existenţa unor deosebiri nu lipsite de semniﬁcaţie între cele două clasamente arată speciﬁcitatea
şi complexitatea indicelui de competitivitate regională.
Astfel, Bucureşti-Ilfov şi Regiunea Vest îşi păstrează în ambele clasamente primele două locuri,
dar Regiunea Nord-Est nu mai apare pe ultimul loc, acesta ﬁind ocupat de Regiunea Sud-Vest,
care după PIB/locuitor ar ﬁ pe locul 5.
Această schimbare este explicată, pe de o parte, de faptul că Regiunea Nord-Vest are un indicator
tehnologic mult mai bun, în special în ceea ce priveşte educaţia terţiară cu specializare în
cercetare; şi pe de altă parte, de faptul că în Regiunea Sud-Est, mare parte a creşterii economice
se bazează pe comerţ (beneﬁciind de zona portuară), dar comerţul nu este un obiectiv prioritar
al Agendei Lisabona.
Astfel, din punctul de vedere al Agendei Lisabona, Regiunea Nord-Est are un potenţial important,
în timp ce Regiunea Sud-Est ar trebui să investească mai mult în cercetare-dezvoltare şi în
educaţia terţiară.
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6.2. Harta competitivităţii în Regiunea de Dezvoltare Centru - un exemplu de aplicare
a matricei „soft”
Metodologia descrisă în subcapitolul anterior a fost aplicată pentru testare la nivelul regiunii
Centru.
Datele au fost culese prin intermediul ADR-ului din regiune, în baza tabelului următor, transmis
la toate primăriile de pe teritoriul regiunii centru:
Tabelul 6.9. Indicatori pentru care au fost culese date la nivelul Regiunii Centru
DEZVOLTARE / COMBATERE A SĂRĂCIEI PRIN PROIECTE
1.

Număr proiecte realizate în localitate în perioada 2005 – 2007 la nivelul primăriei

3.

Număr proiecte realizate în localitate în perioada 2005 – 2007 la nivel de ONG,
grupuri de cetăţeni, sector privat, în parteneriat
Valoarea totală a proiectelor de infrastructură realizate în localitate în perioada 2005
- 2007 în milioane lei vechi

4.

Număr proiecte în curs de desfăşurare în localitate

5.

Număr proiecte propuse din localitate, aﬂate în curs de aprobare

2.

COEZIUNE SOCIALĂ
6.

Număr persoane care primesc venitul minim garantat VMG

7.

Număr cereri neaprobate pentru VMG

8.

Număr şomeri care primesc ajutor de şomaj

9.

Număr gospodării care stau în locuinţe insalubre, improvizate (unităţi de locuire din
necesitate)
COMUNICARE

10. Procent gospodării conectate la internet
11. Procent şcoli conectate la internet
12. Procent din lungimea totală a drumurilor din localitate care sunt modernizate
13. Primăria are o pagină de WEB 1 da, 0 nu
COMPETITIVITATE ECONOMICĂ
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14. Locuri de muncă nou create în 2006 – 2007
15. Locuri de muncă disponibile pentru angajare
DEZVOLTARE SOCIALĂ
16. Număr persoane plecate la lucru în străinătate
17. Număr autoturisme proprietate personală
Restul datelor necesare au fost obţinute de la INS sau IPP.
Indicatorul 3, referitor la valoarea proiectelor de infrastructura a fost eliminat din analiză dat
ﬁind faptul că raportările au fost făcute neunitar, fără posibilitatea de a reveni la primăriile care
au furnizat datele. La indicatorii 7, 11 şi 17 am renunţat pentru că includerea lor în indicii pe
domeniu nu respectă condiţia de unifactorialitate (toţi indicatorii pentru o dimensiune teoretică
să se subsumeze aceluiaşi factor în calcularea scorului factorial).
Din teritoriu au sosit 298 chestionare completate din totalul posibil de 413:
Chestionare
completate

Localităţi
existente în 2005

Rata de completare
%

Alba

77

77

100.0

Braşov

51

58

87.9

Covasna

9

45

20.0

Harghita

67

67

100.0

Mureş

30

102

29.4

Sibiu

64

64

100.0

Total

298

413

72.2

Cu o rată de completare de sub 30%, interpretările judeţene pentru Mureş şi Covasna trebuie
luate cu toate prudenţa datorită reprezentativităţii reduse.
Din analiză am eliminat încă 19 localităţi care nu existau în 2002, data ultimului recensamant:
9 din Harghita, 5 din Braşov, 2 din Covasna, 2 din Sibiu şi una din Alba. Toate cele 19 sunt
comune noi apărute prin redeﬁnire administrativă, după 2002. Eliminarea a fost determinată
de faptul că numărul de gospodării, una din principalele cifre de relativizare, are valorile de
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lucru date de recensământul din 2002. Pentru comunele nou înﬁinţate, cifra respectivă nu este
disponibilă în statisticile recensământului 2002.
În consecinţă, analiza a cuprins 298 - 19 = 279 localităţi.
Pentru 7 oraşe şi pentru 5 comune nu a fost completat numărul de autoturisme. Pentru a păstra
localităţile respective în analiză am utilizat un procedeu simplu de estimare: am sortat ﬁşierul
în funcţie de mărimea populaţiei şi am estimat numărul de autoturisme neraportat în chestionar,
prin media valorilor din localităţile adiacente localităţii cu date lipsă.
Tabloul general pe care îl sugerează datele, incomplete, pe care le-am analizat ar putea ﬁ rezumat
astfel:
• Principalele decalaje de dezvoltare în Regiunea Centru sunt la nivel de mediu rural, cu
o situaţie bună pentru Braşov şi Mureş şi cu una diﬁcilă mai ales pentru satele din Alba şi
din Covasna.
• Braşov şi Sibiu sunt judeţele de maximă competitivitate economică la nivel comunitar.
Sub acest aspect, performanţa este mai accentuată în urban la Sibiu şi în rural la Braşov.
Tabelul 6.10. Proﬁlul de competitivitate comunitară pe judeţe şi medii rezidenţiale
Dezvoltare
economico
- socială

Competitivitate
comunitară

Dezvoltare
socială

Competitivitate
economică

Comunicare

Coeziune
socială

Dezvoltare
prin
proiecte

DEZECSO

INDCOM

DEZSO

COMPET

COMUN

COEZ

DEZPRO

Braşov

61

61

55

61

57

48

41

Mureş

57

59

57

52

56

44

43

Sibiu

59

59

47

62

61

45

43

Alba

56

57

55

51

59

47

46

Harghita

51

54

57

42

56

44

48

Coavsna

47

46

51

41

54

52

54

Mureş

51

54

55

49

47

45

48

Braşov

59

54

56

61

49

59

51

Sibiu

53

50

46

59

50

55

49

Harghita

45

48

53

40

46

45

51

Alba

43

46

45

43

49

48

48

total
judeţ

Rural judeţ
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41

41

49

37

47

56

54

Alba

66

65

63

56

66

46

44

Mureş

62

64

59

54

65

43

38

Sibiu

62

63

48

63

66

41

40

Braşov

62

63

55

60

60

45

38

Harghita

58

61

62

43

66

42

44

Covasna

58

58

55

50

67

43

54

Covasna
Urban judeţ

Indicii sunt astfel calculaţi încât 50 reprezintă media seriei de date. Valorile pentru Mureş şi
Covasna sunt foarte instabile datorită lipsei de reprezentativitate a localităţilor din care au sosit
chestionare completate. Am marcat cu bold valorile maxime.
Disparităţile rural - urban par să ﬁe maxime la Covasna şi Alba şi minime la Braşov şi la
Mureş.
Datele sugerează cu claritate că în satele din Alba se trăieşte mult mai prost decât în oraşele din
judeţul respectiv.
Tabelul 6.11. Decalaje de dezvoltare / competitivitate între rural şi urban în cadrul
aceluiaşi judeţ
INDCOM

DEZSO

COMPET

COMUN

COEZ

DEZPRO

Alba

20

17

13

17

-3

-5

Covasna

17

5

13

20

-13

1

Sibiu

13

2

4

16

-14

-10

Harghita

13

9

3

20

-4

-7

Mureş

10

4

5

18

-2

-10

Braşov

9

-1

-1

11

-14

-13

Cifrele din tabel reprezintă diferenţa dintre valorile pentru urban si cele pentru rural, la nivelul
aceluiaşi judeţ.
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Dintre cele 69 de localităţi cu nivel minim de competitivitate comunitară, cele mai multe (21)
se aﬂă în Alba.
Tabelul 6.12. Localităţile cu minimă competitivitate comunitară din Regiunea Centru
INDCOM

DEZSO

DEZPRO

COEZ

CONPET

COMUN

Alba

SCĂRIŞOARA

11

24

49

106

35

55

Alba

OCOLIŞ

26

1

47

40

44

47

Alba

AVRAM IANCU

28

35

60

67

32

57

Alba

POSAGA

28

44

83

50

31

28

Alba

CERGĂU

30

36

59

62

36

47

Alba

ALBAC

30

38

49

73

34

59

Alba

ALMAŞU MARE

31

31

58

47

30

47

Alba

GÂRDA DE SUS

31

42

63

63

33

48

Alba

VADU MOŢILOR

31

33

60

50

40

32

Alba

POIANA VADULUI

33

36

37

52

32

30

Alba

CETATEA DE BALTĂ

34

39

39

73

41

47

Alba

HOPARTA

35

42

36

70

41

36

Alba

SÂNCEL

36

38

46

59

44

35

Alba

SOHODOL

36

43

62

46

36

32

Alba

CENADE

36

44

70

52

46

28

Alba

STREMT

37

32

50

38

41

28

Alba

SĂLIŞTEA

37

33

63

48

42

54

Alba

MOGOŞ

37

22

53

43

42

67

Alba

CRĂCIUNELU DE JOS

38

36

44

46

43

28

Alba

LUPŞA

40

37

54

49

43

51

Alba

RĂDEŞTI

40

45

63

49

40

47

Braşov

BUDILA

20

41

47

111

43

51

51
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INDCOM

DEZSO

DEZPRO

COEZ

CONPET

COMUN

Braşov

RACOŞ

25

41

41

105

46

49

Braşov

TĂRLUNGENI

26

50

65

93

47

32

Braşov

COMANA

31

43

66

78

39

63

Braşov

MAIERUŞ

32

36

58

109

69

75

Braşov

ŞOARŞ

35

47

62

68

49

28

Braşov

PĂRĂU

35

46

79

84

64

47

Braşov

MUNICIPIUL
CODLEA

36

37

50

88

60

63

Braşov

LISA

37

50

108

47

55

28

Braşov

BUNEŞTI

38

39

62

64

54

48

Braşov

ŞINCA

38

42

96

60

57

64

Braşov

HOMOROD

39

42

57

62

57

28

Braşov

CAŢA

40

35

44

67

53

59

Braşov

CINCU

40

41

41

63

53

35

Braşov

VAMA BUZĂULUI

41

49

38

69

42

47

Braşov

SERCAIA

41

43

58

66

58

47

Covasna

BELIN

25

42

84

76

34

59

Covasna

BRADUŢ

36

43

49

62

36

48

Covasna

SÂNZIENI

38

54

43

65

37

30

Harghita

ATID

22

37

44

92

38

40

Harghita

ULIEŞ

26

30

68

67

43

47

Harghita

DÂRJIU

34

50

91

58

38

47

Harghita

ZETEA

35

59

137

38

40

35

Harghita

SÂNMARTIN

37

42

68

57

42

52

Harghita

PLĂIEŞII DE JOS

38

37

65

42

38

48

Harghita

AVRĂMEŞTI

38

47

46

58

41

28

52
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INDCOM

DEZSO

DEZPRO

COEZ

CONPET

COMUN

Harghita

SECUIENI

38

47

63

51

42

28

Harghita

MĂRTINIŞ

40

42

41

51

42

28

Harghita

DEALU

40

44

52

43

38

30

Harghita

LUETA

40

42

49

40

38

28

Harghita

SĂCEL

41

44

48

51

46

28

Harghita

MEREŞTI

41

47

49

42

35

28

Harghita

OCLAND

41

43

42

49

44

29

Mureş

SASCHIZ

36

41

85

58

50

53

Mureş

VALEA LUNGĂ

40

42

87

38

44

47

Sibiu

TÂRNAVA

27

39

51

102

54

52

Sibiu

ORAŞ DUMBRĂVENI

29

46

64

79

47

28

Sibiu

BRATEIU

30

36

36

96

54

51

Sibiu

IACOBENI

31

39

70

79

50

56

Sibiu

VURPĂR

33

39

87

51

40

55

Sibiu

ALTINA

35

40

45

75

57

28

Sibiu

MERGHINDEAL

35

41

60

95

61

72

Sibiu

MIHĂILENI

35

36

52

81

59

54

Sibiu

BRĂDENI

36

36

57

65

60

28

Sibiu

JINA

37

43

54

73

41

71

Sibiu

HOGHILAG

39

36

49

49

49

28

Sibiu

RĂŞINARI

40

41

39

57

49

28

Sibiu

ŞEICA MARE

41

40

66

51

49

53

53
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MULŢUMIRI
Grupul de Economie Aplicată (GEA) mulţumeşte ADR-urilor pentru sprijinul acordat în
realizarea acestui proiect.
În cadrul proiectului au fost organizate 7 seminarii regionale (Brăila, Alba Iulia, Cluj, Timişoara,
Iaşi, Craiova, Sinaia) precum şi o implementare a matricei soft (Regiunea Centru).
ADR NORD - EST
Str. Lt. Drăghescu nr. 9, Piatra Neamţ, cod poştal 610125, România
Tel. : +40 233 218 071
Fax: +40 233 218 072
E-mail: adrnordest@adrnordest.ro; www.adrnordest.ro
ADR SUD - EST
Str. P-ţa Independenţei nr. 1, et. 5, Brăila, cod poştal 810210, România
Tel.: +40 339 401 018
+40 339 401 019
+40 339 401 020
Fax: +40 339 401 017
E-mail : adrse@adrse.ro; www.adrse.ro
ADR SUD - MUNTENIA
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, Călăraşi, cod poştal 910019, România
Tel.: +40 242 331 769
Fax: +40 242 313 167
E-mail: ofﬁce@adrmuntenia.ro; www.adrmuntenia.ro
ADR SUD - VEST OLTENIA
Str. Unirii nr. 19 (clădirea Palatului Administrativ) - camerele 86, 87 şi 40
Craiova, cod poştal 200585, România
Tel./Fax: +40 251 419 496
+40 251 414 904
+40 251 418 240
+40 251 412 780
E-mail: ofﬁce@adroltenia.ro; www.adroltenia.ro
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ADR VEST
Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, cod poştal 300054, Timişoara, România
Tel./ Fax: +40 256 491 981
+40 256 491 923
E-mail: ofﬁce@adrvest.ro; www.adrvest.ro
ADR NORD - VEST
Str. Sextil Puşcariu nr. 2, Cluj - Napoca, România
Tel.: +40 264 431 550
Fax: +40 264 439 222
E-mail: adrnv@mail.dntcj.ro; www.nord-vest.ro
ADR CENTRU
Str. Piaţa Consiliului Europei 32 D, cod poştal 510096, Alba - Iulia, România
Tel.: +40 258 818 616
Fax: +40 258 818 613
E-mail: ofﬁce@adrcentru.ro; www.adrcentru.ro
ADR BUCUREŞTI – ILFOV
Calea Victoriei nr. 16-20, Scara A, Etaj 2, Sector 3, Bucureşti, România
Tel.: +40 21 315 96 59
Fax: +40 21 315 96 65
E-mail: contact@adrbi.ro; www.adrbi.ro
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