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Studiu ce leag  performan ele economice de primul „Index
al Descentraliz rii în Europa”

Un studiu independent cerut de Adunarea Regiunilor
Europene demonstreaz  ceea ce regiunile tiau deja –
principiul subsidiarit ii este cheie c tre dezvoltare

economic
Bruxelles, 18 mai 2009

Un studiu independent a stabilit primul “ Index al Descentraliz rii” unde se arat  c
economiile rilor descentralizate au rezultate mai bune decât economiile rilor cu un sistem
administrativ.

“Aceste rezultate sunt menite s  deschid  o dezbatere crucial  între cei responsabili de
politici publice din rile centralizate, acum când Europa lupt  s  contracareze efectele crizei
economice globale” afirm Michèle Sabban, pre edintele Adun rii Regiunilor Europene (AER),
care a cerut acest studiu în numele celei mai mari re ele independente de autorit i regionale din
Europa.

Lansat în Bruxelles, “De la subsidiaritate la succes: Impactul descentraliz rii asupra
cre terii economice”, studiul este rezultatul a doi ani de cercetare i analiz  a Institutului BAK
Basel Economics, un institut de cercetare economic  cu sediul în Elve ia..

“Avem nevoie de solu ii pe termen lung pentru aceast  criz  economic . Din aceast
cauz , administra iile regionale, dar i cele na ionale trebuie s  se pun  de acord asupra
distribuirii echilibrate a puterii, astfel încât acest echilibru s  maximizeze poten ialul de cre tere
economic  din fiecare regiune, stat. Aceste studiu ofer  aceast  posibilitate cu ajutorul unor
date concrete i printr-o analiz  empiric  ” a spus d-nul Sabban.

Studiul a g sit c  aplicarea principiului subsidiarit ii în echilibrul puterii este cheia
pentru cre tere economic , iar rezultatele pozitive în economia unei ri pot fi îmbun ite prin
cre terea gradului de influen  a regiunii la nivel na ional, o mai mare independen  a regiunii,
competen e financiare i mai multe resurse pentru regiuni, de asemenea mai multe competen e în
domeniul culturii, infrastructurii, educa iei i cercet rii, s tate i protec ie social .
„Aceste rezultate demonstreaz  ceea ce  A.R.E. sus inea de mult  vreme: economia unei regiuni
ce posed  competen e l rgite are rezultate mai bune decât economiile unor ri centralizate” a
declarat d-nul Sabban.

Singurele excep ii înregistrate în cadrul acestui curent, dup  cum arat i acest studiu,
sunt cazurile rilor cu o economie centralizat  în tranzi ie ce au înregistrat o cre tere economic



rapid  în ultimii ani. Datele sugereaz  c  aceste economii ar fi putut înregistra rezultate mai bune
dac  ar fi fost încadrate într-un sistem descentralizat.

Studiu în dou  p i

Prima parte a studiului, “Crearea unui  Index Descentralizat”, marcheaz  prima
analiza combinat  a indicatorilor  calitativi i cantitativi ai descentraliz rii . Analiza  a folosit atât
date cantitative din surse existente precum - OECD, IMF i Eurostat –  cât i date calitative
rezultate în urma a 88 de chestionare completate de regiuni din 26 de ri europene i un num r
de ri din afara Europei.  Bazându-se pe 5 sub-indicatori (administrativ, func ional, politic,
vertical i descentralizare financiar ), “ Indexul  Descentraliz rii” a fost creat pentru a marca
gradul de descentralizare al unei regiuni/ ri pe o scar  de 0 la 100. Elve ia este statul cu cel mai
mare grad de descentralizare din Europa cu o valoare de 70, în timp ce Bulgaria este cel mai
centralizat stat cu o valoare de 25.

Partea a doua a studiului, “Decentralizare i cre tere economic ”, dezvoltat  cu
ajutorul analizei regresive cu privire la impactul descentraliz rii asupra variabilelor economice,
în conformitate cu indicatorii de performan  precum PIB per cap de locuitor i cre tere PIB i
rezultate în inovare (universit i, cercetare academic , brevete  ). Studiul a concluzionat ca
descentralizarea are un impact pozitiv asupra economiei regiunilor, de i în anumite domenii –
notabil în cercetarea academic  – s-a putut observa ca îi este benefic  un sistem centralizat . S-a
analizat i gradul optim de descentralizare ce poate s  duc  la cre tere economic , îns
rezultatele g site au ar tat c  o astfel de formul  poate fi dezvoltat  dup  o cercetare indelungat
i minu ioas , desf urat  la nivelul fiec rui stat.

Cea de a treia parte a studiului “Sumar i concluzii”, releveaz  cei mai importan i
termeni ai studiului i exploreaz  implica iile politice ale acestora pentru factorii de decizie.

ile întâi i doi ale studiului sunt disponibile în Englez , în timp ce “Sumarul i
concluziile” pot fi g site în Englez , Francez i German , urmând linkul:
http://www.aer.eu/publications/aer-study.html
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