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MODEL TEORETIC AL COMPETITIVITĂȚII TERITORIALE, DUPĂ
TIPOLOGIA URBAN-RURAL
Lucrarea abordează problematica evaluării performanței teritoriale, de ansamblu, la
nivel județean, urmărind elaborarea unui model de evaluare a competitivității și având la baza
o serie de elemente teoretice elaborate de-a lungul timpului, la nivel internațional și național.
Punctul de plecare al prezentului demers l-a constituit analiza anterioară a cadrului teoretic
din domeniul competitivității teritoriale din care s-a conturat următoarea idee: pe măsură ce
avansăm la nivelurile superioare de agregare (regional, macroregional, național) performanța
locală se estompează, într-un rezultat agregat. Pentru elaborarea modelului s-a apelat la
metode econometrice clasice, pentru standardizarea indicatorilor selectați, precum și la
analiza factorială, pentru identificarea factorilor determinați ai competitivității la nivel de
județ. Analiza rezultatelor a avut în vedere tipologia urban-rural și a evidențiat diferențe
semnificative între cele trei tipuri de județe (predominat rurale, intermediare, predominant
urbane), dar și caracterul determinant al unor grupe de indicatori din componența modelului,
precum performanța economică și populația și forța de muncă.
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THEORETICAL MODEL OF TERRITORIAL COMPETITIVENESS,
BY URBAN-RURAL TIPOLOGY
The paper approaches the evaluation of overall territorial competitiveness, at county
level, following the elaboration of an evaluation model based on a series of theoretical
elements elaborated over time, at international and national level. The starting point was a
previous analysis of the theoretical framework of territorial competitiveness, from which the
following idea emerged: as we access upper aggregation levels (regional, macro-regional,
national) the local performance fades into an aggregated result. For the elaboration of the
model, we turned to classical econometric methods, for standardizing the selected indicators,
as well as to factor analysis for identifying the determinant factors of competitiveness at
county level. The analysis of the results took into consideration the urban-rural typology and
revealed significant differences between the three types of counties (predominantly rural,
intermediate, predominantly urban), as well as the determinant character of some groups of
indicators in the model structure, such as economic performance and population and labor
force.
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