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Rezumat. Clusterele regionale și antreprenoriatul au devenit în 

ultimii ani subiecte de cercetare extrem de populare, existând multiple 
abordări în domenii precum: economie, științe regionale și geografie 
economică. 

Un număr important de lucrări științifice publicate în ultimul deceniu 
au avut ca scop definirea clusterelor, aduc dovezi empirice referitoare la 
clusterele economice și la implicațiile acestora pentru politica economică. 
De asemenea, au fost propuse o serie de instrumente de lucru pentru analiza 
clusterelor regionale. 

Activitățile de tip antreprenorial sunt puternic influenţate de mediul în 
care se desfăşoară. Activități antreprenoriale au loc în interacţiune cu alte 
activităţi economice desfăşurate la nivel local, iar interacţiunea dintre 
acestea poate constitui punctul de plecare al unui cluster economic. 

Există o serie de argumente care susţin ideea că existenţa clusterelor 
economice are un impact pozitiv asupra activității antreprenoriale. Dar 
există doar câteva analize care fac referire la relația dintre clusterele unei 
regiuni și activitățile antreprenoriale desfăşurate în aceeași regiune. Din 
cunoștințele noastre nu există astfel de analize disponibile referitoare la 
România. 

Lucrarea îşi propune testarea ipotezei dovedite empiric care 
stipulează că existența uneia sau mai multor aglomerări de tip cluster într-o 
regiune are un impact pozitiv asupra numărului de start-up-uri din aceeași 
regiune. 

Economie teoretică şi aplicată  
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În vederea atingerii obiectivului propus este necesară identificarea 
regiunilor cu potenţiale clustere economice, precum și analiza impactului 
acestora asupra mediului antreprenorial. Pentru identificarea aglomerărilor 
economice de tip cluster sunt utilizate date referitoare la companiile care 
activau în România în anul 2011. Un al doilea set de date, cu informații 
referitoare la companiile nou înfiinţate în ultimul an, a fost folosit pentru a 
evalua relația dintre aglomerările economice de tip cluster și activitățile 
antreprenoriale desfăşurate în aceleaşi regiuni, în România.  

Rezultatele obținute arată că există o corelaţie directă între numărul 
de aglomerări de tip cluster identificate și numărul firmelor nou înfiinţate în 
aceeaşi regiune din România. 

 
Cuvinte-cheie: aglomerări economice de tip cluster; antreprenoriat 

regional; geografie economică; impact economic; GIS. 
 
Coduri JEL:  R12, L26. 
Coduri REL: 16G, 16H. 
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Introducere 
 
Teoriile dezvoltate de Porter (1990, 1998) și Krugman (1991), care susțin 

ideea că „aglomerările de firme de tip cluster au rolul de a susţine dezvoltarea 
antreprenoriatului prin încurajarea înfiinţării de noi firm”, au determinat o serie 
de cercetători să caute dovezi empirice, să identifice şi să analizeze implicațiile 
clusterelor economice în diferite domenii. 

În prezența aglomerărilor economice de tip cluster potențialul de creștere 
economică la nivelul activităţii economice este semnificativ mai mare (Glaeser 
et al., 1992). 

Această lucrare analizează în ce măsură aglomerările economice de tip 
cluster pot influenţa spiritul antreprenorial. 

Prezența unui cluster în sectoare industriale conexe dintr-o locație poate 
stimula spiritul antreprenorial prin reducerea costurilor necesare începerii unei 
afaceri, prin creșterea oportunităților pentru inovații și prin îmbunătăţirea 
accesului la o gamă diversă de materii prime și de produse complementare. 
(Porter, 1998, Feldman et al., 2005, Glaeser, Kerr, 2009). 

Întrebările referitoare la relația dintre antreprenoriat, inovare și dezvoltare 
regională se concentrează în jurul rolului jucat de economiile aglomerării în 
stimularea proceselor de învățare din cadrul economiei (Glaeser, 1992). 

Cu toate că există o mulțime de lucrări teoretice care abordează relația 
dintre clusterele economice și antreprenoriat, există foarte puține studii de caz 
care să evalueze relația dintre clusterele economice dintr-o regiune şi activitățile 
antreprenoriatului derulate în aceeași regiune. Există puține studii care 
abordează problematica concentrărilor economice sau clusterelor regionale 
potențiale disponibile în România. Majoritatea acestor studii sunt bazate pe 
cercetări calitative sau presupun cuantificarea concentrărilor şi specializărilor 
industriilor la nivel regional NUTS2, ignorând dimensiunea spațială a regiunilor 
investigate. Dar aglomerări economice de tip cluster pot fi identificate la 
niveluri de agregare inferioare, ca de exemplu nivelul NUTS3 (județean) sau 
chiar la nivel de oraş. 

Această lucrare analizează anumite componente ale relației dintre clustere 
și antreprenoriat. Pentru exemplificarea acestei relații se vor folosi date 
referitoare la companiile care activează în fiecare județ. 

 
Aglomerările economice de tip cluster din România 
 
Potrivit lui Porter (1990), un cluster economic este format dintr-o serie de 

activităţi economice înrudite pe baza relațiilor de tip cumpărător-furnizor, sau 
prin utilizarea în comun a unor tehnologii, prin existenţa unor cumpărători sau a 
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unor canale de distribuție comune, sau prin utilizarea în comun a forței de 
muncă. 

Clusterele regionale sunt acele clustere economice în care membrii 
acestuia sunt localizaţi din punct de vedere geografic în imediata vecinătate 
unul cu celălalt (Enright, 2000). 

Nu există o metodă unanim acceptată pentru identificarea și reprezentarea 
clusterelor economice şi nu există consens în ceea ce privește variabilele cheie 
care ar trebui analizate şi nici referitor la procedurile folosite pentru 
determinarea limitelor geografice ale clusterelor regionale (Martin, Sunley, 
2002). 

Aceste metode presupun investigarea gradului de concentrare spaţială a 
unui sector industrial înainte de a încerca localizarea clusterelor economice din 
acea regiune.  

În literatura de specialitate (Amiti, 1998, Kim, 1995, Krugman, 1991) 
concentrația este descrisă prin măsurarea gradului de diviziune spațială a 
muncii sau prin specializarea industrială.  

Există câteva metode statistice utilizate pentru identificarea inegalităţilor 
și concentrațiilor în distribuția spaţială a unui fenomen, care au fost aplicate 
pentru o serie de probleme economice. Câteva exemple folosite în acest sens 
sunt: coeficientul localizării, indicele Herfindahl, folosit pentru măsurarea 
concentrației industriale, coeficientul Gini, care descrie concentrarea spaţială, 
indicele Ellison și Glaeser, precum și indicele Maurel și Sedillot, destinat 
măsurării gradului de aglomerare. 

Cel mai folosit instrument este coeficientul localizării (Kim, 1995). 
Coeficientul localizării a fost definit de Hoover (1936) și prezintă gradul de 
specializare a unei regiuni într-o anumită industrie. 

În această lucrare am folosit indicele Gini pentru determinarea 
concentrației spațiale totale a industriilor și coeficientul localizării pentru 
măsurarea nivelului de concentrare economică la nivel regional (judeţean). 

Formula de calcul a coeficientului localizării este:  
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unde:  
nA,R – numărul persoanelor angajate în firme din industria A, din regiunea R, 
NR – numărul tuturor persoanelor angajate în firme localizate în regiunea R, 
NA,T – numărul persoanelor angajate în firme din industria A la nivel 

naţional, 
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NT – numărul total al persoanelor angajate la nivel naţional. 
Pe baza acestei metode, o industrie este considerată a avea un grad ridicat 

de specializare într-o anumită regiune dacă coeficientul localizării calculat 
pentru un anumit județ este mai mare sau egal cu 1,5. 

Pentru o evaluare a concentrării spaţiale globale a unui sector industrial în 
comparaţie cu alte industrii, Krugman (Krugman, 1991) a definit coeficientul 
Gini al localizării. 

Metoda presupune parcurgerea următorilor paşi, pentru determinarea 
coeficientului: 

 Se determină ponderea salariaţilor dintr-o anumită industrie, în totalul 

angajaţilor, la nivel naţional, folosind formula: ,
i

n
in

i Z

z
l   

unde: 
n
il  – ponderea regiunii n în salariaţii din ramura i, 
n
iz  – numărul salariaţilor în ramura i, din regiunea n, 

iZ  – numărul salariaţilor în ramura i, la nivel naţional. 

 Regiunile se ierarhizează descrescător, astfel încât: N
iii lll  ...21 , 

unde N este numărul total al regiunilor. 
Se determinată pondere cumulativă a salariaţilor din industria i şi 

ponderea cumulativă a salariaţilor din întreaga industrie. Ponderile cumulative 
pot fi reprezentate prin intermediul aşa-numitei curbe Lorenz. Valoarea 
coeficientului localizării a lui Gini este reprezentată de suprafaţa dintre linia 
dreaptă cu un coeficient unghiular de 45 şi curba Lorenz şi poate fi determinat 

folosind ecuaţia: 
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)(  este suma cumulată a procentelor salariaţilor în ramura i, 

din regiunea n, 
gn  – ponderea regiunii n în ocuparea forţei de muncă în întreaga industrie. 
Coeficientul Gini a fost utilizat pentru a măsura gradul de concentrare a 

unei activităţi economice. Acesta compară curba Lorenz, a distribuţiei empirice, 
cu linia egalității perfecte. Această linie presupune că fiecare element are 
aceeaşi contribuţie la suma totală a valorilor unei variabile. Coeficientul Gini 
variază între 0, în cazul în care nu există o concentrare (egalitate perfectă), şi 1, 
în cazul în care există o concentraţie totală (inegalitate perfectă). 
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 O problemă importantă referitoare la identificarea aglomerărilor 
economice și a clusterelor regionale este că nu există nicio „linie de referință” 
faţă de care să se interpreteze rezultatele. Indicele Gini arată numai măsura în 
care o industrie se abate de la o situaţie în care ocuparea forţei de muncă este 
distribuită pe regiuni exact în acelaşi mod ca şi întreaga populaţie. 

Indicatorii concentrărilor economice precum coeficientul localizării și 
indicele Gini sunt proiectaţi să furnizeze informații despre gradul în care fiecare 
industrie dintr-o țară, în cazul nostru din România, este concentrat într-un 
număr de domenii, dar nu se ţine cont dacă zonele sunt învecinate sau nu. 
Indicatorii amintiţi măsoară gradul de variabilitate a distribuției ocupării forței 
de muncă în toate observațiile unei anumite regiuni din întregul spațiu, adică a 
concentrării activităţii economice (Arbia, 2001, Lafourcade, Mion, 2005). 

O distribuție neuniformă în spațiu a unui sector industrial și, prin urmare, 
o anumită concentrație spațială a firmelor este precondiția pentru formarea 
clusterelor regionale (Sternberg, Litzenberger, 2004). 

În urma aplicării coeficientului lui Gini, am determinat clasamentul celor 
mai concentrate 30 de sectoare industriale ale economiei României. Acesta este 
prezentat în tabelul 1. 

Pentru a evita identificarea unui sector industrial ca fiind concentrată doar 
din cauza numărului mic de firme care activează în acea industrie comparativ 
cu numărul județelor în care există firme care activează în acea industrie, am 
exclus din analiza noastră sectoarele industriale cu mai putin de 60 de companii. 

Tabelul 1 
Clasamentul celor mai concentrate sectoare industriale din România 

Activitatea economică (CAEN rev. 2) 
– 

nivelul pe două poziţii 

Valoarea 
coeficien-
tului Gini 

Nr. 
angajaţi 

Nr. 
firmelor 

Judeţe cu un nivel ridicat de 
concentrare a activităţii economice 

Activităţi de producere de bunuri şi 
servicii destinate consumului propriu în 
gospodăriile private (CAEN 98) 

0,27 7 3 - 

Activităţi ale gospodăriilor private în 
calitate de angajatori de personal 
casnic (CAEN 97) 

0,23 57 27 - 

Industria metalurgică (CAEN 24) 0,23 39336 527 Tulcea, Brăila, Galaţi, Buzău, Olt, Dâmboviţa, 
Neamţ, Bistriţa Năsăud, Cluj, Caraş-Severin 

Agricultură, vânătoare şi servicii 
conexe (CAEN 01) 

0,23 65945 13568 Tulcea, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Buzău, 
Vrancea, Vaslui, Neamţ, Teleorman, Olt, 
Dolj, Alba, Sălaj 

Fabricarea altor mijloace de transport 
(CAEN 30) 

0,23 35060 555 Tulcea, Constanţa, Brăila, Galaţi, Bacău, 
Olt, Mehedinţi, Arad 

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 
(CAEN 14) 

0,22 137119 4914 Tulcea, Brăila, Buzău, Ialomiţa, Călăraşi, 
Vrancea, Covasna, Harghita, Neamţ, 
Vaslui, Teleorman, Olt, Dolj, Alba, Arad, 
Sălaj, Satu Mare 

Activităţi şi servicii de decontaminare 
(CAEN 39) 

0,22 525 59 - 

Fabricarea substanţelor şi a produselor 
chimice (CAEN 20) 

0,22 31466 1040 Bacău, Neamţ, Ialomiţa, Teleorman, 
Mehedinţi, Vâlcea, Alba, Mureş, Braşov 
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Extracţia cărbunelui superior şi inferior 
(CAEN 05) 

0,22 20139 55 - 

Pescuitul şi acvacultura (CAEN 03) 0,21 1947 780 Tulcea, Brăila, Constanţa, Ialomiţa, 
Călăraşi, Braşov, Dâmboviţa, Iaşi, Vaslui, 
Sălaj, Bihor 

Prelucrarea lemnului, fabricarea 
produselor din lemn şi plută, cu 
excepția mobilei; fabricarea articolelor 
din paie (CAEN 16) 

0,21 47901 6708 Suceava, Neamţ, Bacău, Vrancea, 
Covasna, Braşov, Argeş, Harghita, Mureş, 
Alba, Bistrița Năsăud, Maramureş, Caraș 
Severin, Mehedinţi 

Activităţi veterinare (CAEN 75) 0,2 3745 1700 Vaslui, Vrancea, Covasna, Buzău, Tulcea, 
Suceava, Bistriţa Năsăud, Maramureş, 
Sălaj, Arad, Caras Severin, Mehedinţi, Olt , 
Teleorman 

Silvicultura şi exploatare forestieră 
(CAEN 2) 

0,2 37509 4009 Tulcea, București, Vrancea, Covasna, 
Suceava, Bistriţa Năsăud, Hunedoara, 
Caraș Severin 

Industria alimentară (CAEN 10) 0,19 146397 8804 Tulcea, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Ilfov, 
Buzău, Covasna, Bacău, Vaslui, Suceava, 
Satu Mare, Alba, Vâlcea 

Fabricarea de maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. (CAEN 28) 

0,19 51411 1525 Braşov, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, 
Brăila, Teleorman, Bacău, Vaslui, Bistriţa 
Năsăud, Alba, Caras Severin 

Fabricarea hârtiei şi a produselor din 
hârtie (CAEN 17) 

0,19 11597 811 Suceava, Neamţ, Bacău, Vrancea, 
Covasna, Cluj, Alba, Vâlcea, Dâmboviţa, 
Călăraşi 

Activităţi de difuzare şi transmitere de 
programe (CAEN 60) 

0,19 6040 604 București, Gorj, Teleorman 

Captarea, tratarea şi distribuția apei 
(CAEN 36) 

0,19 28098 228 Constanţa, Călăraşi, Brăila, Galaţi, Vrancea, 
Covasna, Vaslui, Neamţ, Suceava, Mureş, 
Cluj, Alba, Hunedoara, Caras Severin, 
Mehedinţi, Dolj, Teleorman, Dâmboviţa 

Fabricarea produselor textile  
(CAEN 13) 

0,19 28857 1750 Iaşi, Vaslui, Neamţ, Bacău, Buzău, Harghita, 
Covasna, Mureş, Sibiu, Bistriţa Năsăud, 
Sălaj, Arad, Hunedoara, Dâmboviţa, Olt 

Transporturi pe apă (CAEN 50) 0,19 3207 509 Tulcea, Constanţa, Brăila, Galaţi, 
Mehedinţi 

Fabricarea mobilei (CAEN 31) 0,18 59579 4256 Arad, Alba, Argeş, Satu Mare, Sălaj, 
Maramureş, Suceava, Harghita, Mureş 

Fabricarea produselor din cauciuc şi 
mase plastice (CAEN 22) 

0,18 39208 3275 Bihor, Satu Mare, Bistriţa Năsăud, Neamţ, 
Sibiu, Vrancea, Buzău, Ialomiţa, Ilfov, 
Argeş, Olt, Gorj, Mehedinţi 

Comerţul cu amănuntul, cu excepţia 
autovehiculelor şi motocicletelor (CAEN 
47) 

0,18 403433 125287 Suceava, Bacău, Ialomiţa, Teleorman 

Activităţi asociative diverse (CAEN 94) 0,18 277 39 - 
Industria construcţiilor metalice şi a 
produselor din metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi instalaţii (CAEN 25) 

0,18 84085 6630 Satu Mare, Alba, Hunedoara, Gorj, Vâlcea, 
Argeş, Dâmboviţa, Braşov, Buzău, Tulcea 

Fabricarea băuturilor (CAEN 11) 0,17 19401 888 Harghita, Vrancea, Prahova, Ialomiţa, Ilfov 
Servicii combinate de îngrijire medicală 
şi asistență socială, cu cazare (CAEN 
87) 

0,17 307 80 Sălaj, Vaslui, Sibiu, Argeş, Bucureşti 

Fabricarea echipamentelor electrice 
(CAEN 27) 

0,17 35223 715 Satu Mare, Maramureş, Bistriţa Năsăud, 
Arad, Sibiu, Argeş, Dâmboviţa, Dolj, Timiş, 
Arad 

Activităţi de investigații şi protecţie 
(CAEN 80) 

0,17 98820 2029 Mehedinţi, Bucureşti 

Construcţia de clădiri (CAEN 41) 0,17 174293 36313 Satu Mare, Maramureş, Suceava, 
Harghita, Argeş 
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Formarea şi dezvoltarea clusterelor este puternic influenţată de situaţia 
economiă, geografică și regională. Cu toate acestea, nu există nicio metodologie 
care să reglementeze mărimea necesară a concentrării spațiale dintr-o regiune în 
comparaţie cu valorile de la nivel naţional care să permită formarea unui 
cluster. Nu există o valoare prag universală, valoarea critică depinzând de scala 
regiunii, de nivelul de agregare industrială și de mărimea clusterelor ce se 
doresc a fi identificate. În ultima coloană a tabelului 1 (judeţe cu un nivel ridicat 
de concentrare a activității economice) sunt indicate numele județelor în care 
există aglomerări economice de tip cluster care ar putea fi parte ale unui cluster 
economic în domeniul de activitate specificat. În funcție de mărimea aleasă 
pentru clusterele regionale, putem avea în fiecare domeniu de activitate unul 
sau mai multe clustere. 

 
Antreprenoriatul la nivel regional 
 
O lungă perioadă de timp, lucrările ştiinţifice au analizat activitățile 

antreprenoriale facând abstracţie de factorii de natură spațială. În ultimii ani 
însă, abordările care iau în considerare factorii de mediu, într-un sens larg, 
incluzând aici proximitatea spațială și caracteristicile regionale, sunt tot mai 
răspândite și mai populare. 

Totalitatea activităților antreprenoriale desfăşurate în mod individual într-
o regiune formează activitatea antreprenorială a regiunii. Dar nu numai factorii 
din interiorul regiunii influenţează activitățile antreprenoriale. 

Potrivit lui Feldman ş.a. (2005), factorii care influenţează decizia unei 
persoane de a înfiinţa o companie nu sunt aceiaşi cu factorii care influenţează 
succesul companiei, iar succesul unei companii este puternic influenţat de 
condiţiile socioeconomice ale regiunii în care funcţionează. 

Deoarece antreprenorii sunt consideraţi a fi agenți esențiali ai inovării, un 
mediu economic puternic ar trebui să încurajeze activitatea antreprenorială. 
(Delgado et al., 2010) 

În vederea analizei relaţiei dintre aglomerările economice de tip cluster şi 
activităţile antreprenoriale am testat ipoteza susţinută de Sternberg (2004), 
Delgado ş.a. (2010) potrivit căreia aglomerările economice de tip cluster au 
impact pozitiv asupra activităților antreprenoriale. Principalul argument al 
ipotezei este că existența și dezvoltarea start-up-urilor ar putea genera la nivel 
regional un mediu constructiv, centrat pe un climat antreprenorial pozitiv. 
Companiile aflate în interiorul unei aglomerări economice de tip cluster, 
concentrate din punct de vedere geografic, pot folosi în comun acelaşi set de 
tehnologii, abilități, cunoștințe, furnizori de servicii şi materii prime, 
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consumatori și instituții, rezultând astfel o serie de facilităţi în domenii 
complementare și conexe. 

Pentru a analiza activitățile de tip antreprenorial desfăşurate la nivel 
regional în România am folosit date referitoare la companiile nou înfiinţate în 
ultimele 12 luni (iunie 2011 - mai 2012) în România, date preluate de la Oficiul 
Naţional al Registrului Comerțului din România. Pe baza acestui set de date am 
determinat distribuția spaţială a companiilor nou create în ultimele 12 luni, în 
România, iar rezultatele sunt prezentate în figura 1. 

 
Figura 1. Distribuţia spaţială a firmelor nou înfiinţate în ultimele 12 luni, în România 
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Relaţia dintre aglomerările economice de tip cluster și activităţile  
de tip antreprenorial 
 
În literatura de specialitate referitoare la activităţile antreprenoriale se 

face distincţie între factorii determinanți de natură personală şi cei datoraţi 
mediului, ca principalele motivaţii teoretice pentru decizia unei persoane de a 
înfiinţa o nouă companie (Sternberg, Litzenberger, 2004). Sintagma factorii de 
mediu include toţi factorii care influenţează decizia unui potențial antreprenor 
care este externă propriei persoanei, aici fiind incluşi, de asemenea, şi factorii 
regionali. 

Pe de altă parte, activitățile antreprenoriale locale pot fi un punct de 
plecare pentru dezvoltarea unui cluster regional. Activitățile antreprenoriale 
interacționează și caracteristicile lor sunt în mod normal asociate regiunii. 
(Bergmann, 2002). Existenţa mai multor start-up-uri duce la o concentrare 
spațială a companiilor, condiţia principală pentru apariţia unei aglomerări 
economice de tip cluster şi pentru identificarea unui cluster regional. 

În România, nu există date disponibile referitoare la cooperarea între 
firmele care funcţionează într-o regiune sau într-un județ. Dar, atunci când 
unele companii care activează în același sector de activitate sunt localizate  
într-o proximitate spațială, acest lucru are ca efect facilitatea comunicării şi a 
colaborării dintre angajații companiilor din proximitate. Acest lucru permite 
dezvoltarea de contactele directe, informale între angajații diferitelor companii, 
facilitând schimbul de cunoștințe tacite între salariaţi.  

 
Dovezi empirice ale influenţelor aglomerărilor de tip cluster  
asupra antreprenoriatului 
 
Pentru realizarea cercetării am folosit două seturi de date: datele 

referitoare la companiile înregistrate în România în anul 2011 sunt folosite 
pentru identificarea aglomerărilor de tip cluster din cele mai concentrate 
sectoare industriale ale României. Locaţia fiecărei companii, numărul 
salariaţilor și clasificarea CAEN sunt folosite pentru a descrie sectorul de 
activitate în care activează fiecare companie. Datele sunt prelucrate și agregate 
la nivel NUTS 3 (județ) și la nivel de două cifre al CAEN, în vederea 
clasificării activităților economice. 

O a doua sursă de date este preluată de la Oficiul Naţional al Registrului 
Comerțului din România şi conţine informaţii referitoare la companiile nou 
înființate pe parcursul a 12 luni, între iunie 2011 și mai 2012, şi este folosită 
pentru evaluarea activităților antreprenoriale din România, precum şi la analiza 
legăturii dintre clusterele regionale și activitățile antreprenoriale. 
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Folosind cele două seturi de date am determinat pentru fiecare județ 
numărul sectoarelor industriale în care activitatea economică este specializata. 
Distribuția spațială astfel obţinută este prezentat în figura 2. 

 
Figura 2. Distribuţia spaţială concentraţiilor economice în judeţele României 

 
A fost determinată corelația dintre numărul de companii nou înființate în 

fiecare județ al României, în ultimele 12 luni, și numărul de industrii în care 
județul este specializat. Diagrama scatter-plot corespunzătoare legăturii dintre 
cele două seturi de date este prezentată în figura 3 și sugerează existenţa unei 
corelații pozitive între numărul industriilor concentrate și numărul companiilor 
nou-înfiinţate în fiecare județ. 

Pentru a testa natura relaţiei dintre numărul industriilor concentrate 
identificate în fiecare județ și numărul companiilor nou-înființate în ultimele 12 
luni a fost calculat coeficientul de corelație Pearson. Valoarea obţinută a 
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coeficientului de corelație Pearson este de 0,7, aceasta fiind semnificativă din 
punct de vedere statistic, valoarea Sig fiind 0. 

Pe baza coeficientului de corelație liniară (r), calculat pentru a testa 
intensitatea legăturii dintre numărul sectoarelor industriale în care un judeţ este 
specializat și numărul companiilor nou-înființate în anul trecut, în fiecare județ 
din România, putem observa că înființarea de noi companii este explicată de 
concentrarea activităților economice în spaţiu, în proporţie de 49%. 

Ecuația de regresie obţinută are forma:  
Numărul de unități nou-înfiinţate = 470 x numărul sectoarelor industriale 

concentrate – 2122. 
 

 
 

Figura 3. Graficul scatter-plot al legăturii dintre sectoarele industriale concentrate  
şi companiile nou înfiinţate 

 
În continuarea analizei am verificat natura relaţiei dintre concentrația 

activității economice în fiecare sector industrial, exprimată prin indicele Gini, şi 
numărul firmelor nou-înfiinţate în  același sector industrial. Am folosit 
coeficientul de corelație liniară (r) pentru a determina tipul legăturilor dintre 
valoarea indicelui Gini pentru primele 30 de industrii analizate și intensitatea 
activităților antreprenoriale în ultimele 12 luni, în România. A reieşit că 
înființarea noilor companii poate fi explicată de concentrația activităților 
economice, într-o proporţie de 35%. Valoarea coeficientului de corelație dintre 
indicele Gini și numărul de companii nou-înfiinţate în ultimele 12 luni este de 
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0,59, iar valoarea pragului de semnificaţie este 0,001, ceea ce indică o valoare 
semnificativă a coeficientului de corelație. 

Ecuația de regresie are forma:  
Intensitatea înfiinţării de noi companii = 1377 x indicele Gini -243. 
Valoarea coeficientului de corelație Pearson este 0,59 și este 

semnificativă din punct de vedere statistic (p = 0,001), ceea ce indică o corelaţie 
directă şi pozitivă între cele două seturi de date . 

  
Concluzii  
 
Specializare activităţii economice dintr-o anumită regiune, ce ar putea 

favoriza apariţia aglomerărilor economice de tip cluster, explică înfiinţarea de 
noi companii în proporţie de aproximativ 50%. 

Concentrarea activității economice în diverse industrii explică activitățile 
de tip antreprenorial doar într-o proporție de 35%. 

Potrivit rezultatelor obţinute putem concluziona că, în România, existența 
uneia sau multor aglomerări tip cluster într-o regiune are un impact pozitiv 
asupra numărului de companii nou-înființate în aceeași regiune, dar este doar un 
factor, unul extrem de important. 
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