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Rezumat. Studiul constă în analiza relației, pe termen lung, dintre 
rata economisirii și cea a creșterii economice reale la nivelul țărilor zonei 
euro. Utilizând serii de date anuale și tehnici econometrice precum 
procedura cointegrării Johansen, cauzalitatea de tip Granger sau modele 
panel data, rezultatele obținute susțin existența unei cauzalități 
unidirecționale între cele două variabile macroeconomice; sensul acestei 
conexiuni este dinspre creșterea reală a GDP-ului spre rata economisirii 
naționale brute, cu o întârziere de cel puțin patru ani. 
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Introducere 
 
Creșterea economică reprezintă cea mai fascinantă și mai complexă 

problemă macroeconomică; impactul ratei economisirii, unul dintre determinanții 
cheie asupra evoluției GDP-ului, pe termen lung, constituie subiectul principal de 
analiză în numeroase studii empirice. În acest sens, relevante sunt lucrările lui 
Aghion et al. (2009), Barro și Sala-i-Martin (2004), Mankiw (2003), Acemoglu și 
Ventura (2000), Romer (1996). Luând în considerare predicțiile teoriei neoclasice 
și endogene a creșterii, mare parte dintre aceste lucrări, utilizând regresii cross-
country, în vederea estimării relației dintre economisire și creșterea economică 
reală, concluzionează că: (i) în modelul Solow, o creștere permanentă a ratei 
economisirii conduce la o creștere economică rapidă doar temporar – are numai 
efecte moderate asupra nivelului output-ului; (ii) în cele mai multe modele 
endogene, țările tind să crească rapid în funcție de nivelul ratei lor de economisire 
în steady-state – cu cât este mai ridicată rata economisirii cu atât va fi mai 
semnificativă creșterea economică; (iii) pe termen lung, efectele economisirii 
asupra creșterii economice sunt mai puternice pentru economiile bogate și mai 
puțin pentru economiile sărace.  

Aceste studii evidențiază existența unei relații pozitive semnificative între 
cele două variabile macroeconomice, însă ele nu oferă nicio informație cu privire 
la direcția și sensul acestei legături de cauzalitate.  

Pentru a identifica existența unei relații unidirecționale, dintr-un sens în 
altul, sau existența unei conexiuni bidirecționale, între două sau mai multe 
variabile macroeconomice, cele mai indicate metode sunt cauzalitatea de tip 
Granger, procedura cointegrării Johansen, modelul vector auto-regressive 
(VAR), modelul vector error correction (VEC) sau modelele de tip panel data. 
Analiza noastră se concentrează pe studierea relației de interdependență, pe 
termen lung, dintre creșterea reală a GDP-ului și rata economisirii naționale la 
nivelul țărilor zonei euro. Ne propunem să investigăm două aspecte principale: 
primul constă în a determina dacă economisirea și GDP-ul sunt cointegrate, iar al 
doilea în a identifica direcția cauzalității dintre cele două variabile 
macroeconomice.  

Următoarele părți ale acestei lucrări sunt structurate după cum urmează: 
Secțiunea 2 oferă o privire de ansamblu asupra metodologiei econometrice 
utilizate,  Secțiunea 3 evidențiază rezultatele obținute în urma analizei empirice, 
iar Secțiunea 4 punctează concluziile.  
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1. Metodologie 
 
Înainte de a testa dacă între două sau mai multe serii de timp se manifestă o 

cauzalitate de tip Granger, trebuie să verificăm dacă seriile de date sunt staționare 
și, în același timp, cointegrate. La nivel formal, staționaritatea poate fi sesizată 
dacă seriile de timp conțin o rădăcină unitate. Cel mai cunoscut test ce poate fi 
utilizat în acest scop este testul Augmented Dikey-Fuller (ADF); acest test constă 
în estimarea următorului model de regresie: 

titi

p

i
tt YYtY   

1
121 , 

unde tY  este variabila testată pentru staționaritate,   reprezintă lag-urile utilizate 

pentru a identifica posibilele autocorelații de ordin superior, iar t  este termenul 

eroare zgomot alb. 
 
Testul statistic rădăcină unitate este generat sub ipoteza nulă :0H 0  

împotriva ipotezei alternative :AH 1 .  
Procedura de testare este aceeași ca și pentru testul Dikey-Fuller (DF): odată 

ce valoarea testului 

















SE

DF  este calculată, ea poate fi comparată cu 

valoarea critică relevantă pentru testul DF. Prin urmare, cu cât valoarea testului 
statistic ADF este mai negativă, cu atât este mai puternică respingerea ipotezei 
nule.  

Testarea ipotezei, că există o conexiune semnificativă statistic, pe termen 
lung, între seriile de timp, poate fi realizată prin aplicarea procedurii co-integrării 
Johansen (1991). Pentru a modela cointegrarea, pașii de bază ai metodologiei 
Johansen sunt următorii: 

1. Specificarea și estimarea unui model  pVAR pentru tY : 

tptptt YAYAY   ...11  ,  

unde: tY  este vectorul variabilelor  1I , iar t este vectorul inovațiilor. 

2. Rescrierea modelului  pVAR  în vederea determinării numărului 
vectorilor cointegrați, sub forma: 
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3. Impunerea normalizării și identificarea restricților asupra vectorilor de 
co-integrare ce rezultă din considerarea unui rang kr   pentru coeficienții 
matricei  ; 

4. Estimarea modelului de cointegrare Vector Error Correction (VEC) 
rezultat. 

În abordarea Granger (1969), X  este o cauză a lui Y  dacă este util în 
previzionarea lui Y, luând în considerare doar valorile trecute ale lui Y. Există trei 
tipuri diferite de situații în care un test de cauzalitate Granger poate fi aplicat:  
(i) test de cauzalitate simplă Granger pentru nu mai mult de două variabile și lag-
urile lor, (ii) test de cauzalitate multivariată Granger pentru mai mult de două 
variabile sau (iii) într-o accepțiune VAR pentru testarea simultaneității tuturor 
variabilelor luate în considerare. Pentru a testa dacă X  cauzează Granger Y  și 
invers, putem proceda la estimarea următoarele regresii OLS: 

tltltltltt XXYYY    ...... 11110  
tltltltltt uYYXXX    ...... 11110 . 

Pe baza coeficienților OLS estimați pentru cele două ecuații, putem afirma 
că între cele două variabile:  

 se manifestă o cauzalitate unidirecțională Granger dinspre X  spre Y sau 
dinspre Y  spre X; 

 se manifestă o cauzalitate bidirecțională sau un feedback – în aceast caz 
X  determină Y și invers; 

 nu este evidentă o cauzalitate Granger în nicio direcție. 
O altă metodă econometrică pe care o putem utiliza pentru testarea relației 

dintre două variabile este panel data. Referitor la decizia de a utiliza sau nu panel 
data, Hsiao (2003) evidențiază câteva dintre avantajele unor astfel de modele de 
regresie: 

 spre deosebire de seriile de timp și studiile cross-section, un model panel 
data pleacă de la ipoteza că indivizii, firmele, statele sau țările sunt 
heterogene; 

 modelele panel data conțin un număr mare de observații, așa că afișază 
mai multe informații, o mai mare variabilitate, o coliniaritate mai redusă 
între variabile, mai multe grade de libertate și  estimări mai eficiente ale 
parametrilor; 

 un model panel data este mult mai potrivit pentru a studia dinamica 
ajustării politicilor economice; 

 prin estimarea unei regresii panel putem identifica și analiza efecte ce nu 
pot fi sesizate în observații cross-section sau serii de timp obișnuite; 

 panel data reprezintă un background excelent pentru construirea și 
testarea unor modele comportamentale mai complicate, precum 
economiile de scală sau progresul technologic; 
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 un panel data macroeconomic implică o serie de timp mai mare față de o 
serie de timp obișnuită; 

 în panel data testele rădăcină unitate comportă o distribuție standard 
asimptotică. 

Cele mai semnificative limitări ale panel data sunt legate de problemele de 
colectare a datelor – acoperirea sau frecvența, distorsiuni ale erorilor de măsurare, 
probleme ale selectivității, dimensiunea redusă a seriilor de timp și dependența 
cross-section care afectează inferența.  

În studiul său, Gujarati (2004) indică faptul că estimarea unor modele de 
regresie panel data depinde de presupunerile pe care le vom face în legătură cu 
interceptul, coeficienții pantei și termenul eroare precum: (i) interceptul și 
coeficientul pantei sunt constanți în timp și spațiu, iar termenul eroare surprinde 
diferențele de-a lungul perioadei de timp și la nivelul entităților, (ii) coeficienții 
pantei sunt constanți, iar interceptul variază la nivelul entităților, (iii) coeficienții 
pantei sunt constanți, iar interceptul variază la nivelul entităților și de-a lungul 
perioadei de timp, (iv) atât coeficienții pantei, cât și interceptul variază la nivelul 
entităților sau (v) toți coeficienții variază la nivel entităților și în timp.  

Pentru a analiza impactul variabilelor ce pot varia la nivelul entităților și  
de-a lungul timpului, Baltagi (2005) estimează un model Fixed Effects (FE) 
utilizând intercepți dummy diferențiali: 

ititititititit XXDDDy   33224433221 ,        

where: 1 reprezintă interceptul, iar 2 , 3  4  sunt coeficienții interceptului 

diferențial. 
 
În literatura de specialitate, tehnica variabilei dummy este cunoscută sub 

denumirea de modelul Least - Squares Dummy Variable (LSDV) sau modelul 
covarianței. Putem testa importanța comună a acestor variabile dummy prin 
aplicarea testului restricted F : 

   
    KTNN

H F
KTNTURSS

NURSSRRSS
F 




 1,1
0

/

1/
.           

Deși ușor de aplicat, modelul poate fi afectat de o pierdere însemnată a 
gradelor de libertate. De asemenea, estimarea unui număr atât de mare de 
variabile în model poate genera apariția multicoliniarității între regresori. În plus, 
în cazul în care vom include variabile care nu variază în timp, este posibil ca 
estimatorul FE  să nu poată identifica efectul unor astfel de variabile. Lancaster 
(2000) sugerează drept soluții la problema parametrului incidental utilizarea 
variabilelor instrumentale, prima diferențiere sau condiționarea modelului.  

Un alt aspect important de care trebuie să ținem cont este analiza varianței 
termenului eroare; putem asuma că varianța termenului eroare este aceeași pentru 
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toate unitățile cross-section sau este heteroscedastică și nu se manifestă 
autocorelarea de-a lungul timpului.  

Brüderl (2005) arată că dacă într-un model FE  sunt prea mulți parametri 
atunci pierderea gradelor de libertate poate fi evitată dacă vom considera varianța 
termenului eroare ca fiind întâmplătoare la nivelul entităților.  

Dougherty (2007) indică faptul că cea mai cunoscută procedură utilizată 
pentru alegerea între estimarea FE și estimarea RE este testul Durbin-Wu-
Hausman. Ipoteza nulă ce stă la baza testului este accea că i  sunt distribuiți 

independent de Xi. Dacă ipoteza nulă nu este respinsă, atât efectele la întâmplare, 
cât și efectele fixe sunt semnificative statistic, însă efectele fixe vor fi ineficiente, 
întrucât forma LSDV implică estimarea unui set de coeficienți ai variabilei 
dummy ce nu este necesar. Dacă ipoteza nulă este respinsă, concluzia va fi că 
modelul RE nu este indicat și că va trebui să alegem să utilizăm modelul FE.  

 
3. Analiza empirică 
 
Această analiză utilizează serii de timp pentru rata economisrii naționale 

brute și creșterea economică reală pentru țările zonei euro. Toate datele au o 
frecvență anuală, acoperind perioada de timp 1960-2011; datele au fost preluate 
de pe website-ul The World Bank Data: 

 tGDP  - creșterea economică reală (anuală %) a țărilor UE-17: Austria, 

Belgia, Cipru, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, 
Italia, Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania;  

 tGNS  - economisirea națională brută (% din GDP). 

 

 
 

Figura 1: Evoluția ratelor creșterii GDP-ului real al zonei euro 
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Figura 2: Evoluția ratei economisirii naționale brute  
 
Teste ale staționarității și cointegrării 
Pentru a testa staționaritatea și, de asemenea, pentru a identifica gradul de 

integrare a celor două serii de timp, am aplicat testul rădacină unitate Augmented 
Dikey-Fuller (ADF) pentru seriile nivel și pentru diferențele de ordinul unu.  

 
Tabelul 1 

 Rezultatele testului rădăcină unitate pentru seriile nivel și pentru primele diferențe 
  GNSt GDPt GNSt GDPt 
 t -statistic -2,474 -3,790 -5,182 -8,347 
 value 0,129 0,005 0,000 0,000 

critical value (5%) -2,945 -2,921 -2,948 -2,923 
2
adjR  0,127 0,214 0,432 0,691 

F - statistic 6,125 14,369 26,860 53,774 
Prob F  0,018 0,000 0,000 0,000 
ρ-value (0.000) asociat lui t -statistic pentru diferențele de ordinul întâi indică o respingere clară a 
ipotezei nonstationarității pentru ambele serii de timp, rata economisirii naționale brute și rata de 
creștere a GDP-ului real; astfel, putem afirma că cele două serii de date sunt staționare integrate de 

ordinul întâi -  1I . 

 
Testul cointegrării Johansen  
Întrucât cele două variabile macroeconomice sunt  1I , putem verifica dacă 

seriile de date sunt cointegrate prin aplicarea procedurii Johansen. 
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Tabelul  2 
 Rezultatele testului de co-integrare  Johansen pentru variabilele staționare  

Data trend None None Linear Linear Quadratic 
Test type No Intercept Intercept Intercept Trend Trend 

No Trend No Trend No Trend Trend Trend 
Trace 1 1 2 0 2 
Max-Eig 1 0 2 0 0 

 
Rezulatele evidențiază existența a cel puțin una și nu mai mult de două 

conexiuni, pe termen lung, între rata economisirii naționale brute și evoluția GDP-
ului real.  

 
Testul cauzalității Granger 
În vederea determinării existenței unei relații între rata economisirii și 

dinamica economiei reale am testat cauzalitatea bivariată Granger prin estimarea 
următoarelor modele de regresie OLS: 

 

tltltltltt GNSGNSGDPGDPGDP    ...... 11110  
 

tltltltltt uGDPGDPGNSGNSGNS    ...... 11110  
 

Prin urmare, vom testa mai întâi dacă tGNS  cauzează Granger tGDP  și, în 

al doilea rând, dacă tGDP  cauzează Granger GNSt.  
 

Tabelul 3 
Teste ale cauzalității Granger pentru l=5 

Null hypothesis F - statistic P value 

tGDP  does not Granger cause tGNS  2.610 0.054 

tGNS does not Granger cause tGDP  1.099 0.390 

 
Datorită faptului că valoarea lui F este semnificativă statistic doar pentru 

primul model de regresie putem asuma că se manifestă o cauzalitate 
unidirecțională între cele două variabile macroeconomice, dinspre real GDP spre 
rata economisirii la nivelul țărilor zonei euro.  
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Vom estima următorul model VAR(4) în vederea determinării intensității și 
direcției acestei relații cauzale: 
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Rezultatele estimărilor VAR(4) sunt sintetizate în tabelul de mai jos: 

 
Tabelul 4 

Rezultatele estimării VAR pentru  l=4 
 GNSt GDPt 

1tGNS  0,685 -0,137 

2tGNS  0,186 0,137 

3tGNS  -0,275 -0,679 

4tGNS  -0,205 -0,101 

1 tGDP  0,099 0,431 

2 tGDP  -0,247 -0,440 

3 tGDP  0,607 0,448 

4 tGDP  0,055 -0,249 

C 12,933 14,362 
2R  0,593 0,396 

2
adjR  0,457 0,195 

F - statistic 4,378 1,970 
AIC  2,590 3,797 
SC  2,998 4,205 

 * semnificativ statistic 95%. 
 
Potrivit rezultatelor estimării putem observa că există o cauzalitate 

unidirecțională pozitivă puternică dinspre creșterea ratei GDP-ului real spre rata 
economisirii naționale brute la nivelul țarilor zonei euro, cu o întârziere de cel 
puțin patru ani, așa cum de altfel evidențiază și graficul funcției impuls-răspuns. 
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Figura 3. Răspunsul ratei economisirii la un șoc din partea creșterii economice reale 
 
Modelul Vector Error Correction (VEC)  
Utilizăm modelul VEC deoarece: (i) testul rădăcină unitate a evidențiat că 

seriile de timp nu sunt staționare în nivelurile lor, ci în primele diferețieri, (ii) 
pentru a testa dacă variabilele macroeconomice  1I  sunt cointegrate și, de 
asemenea, (iii) dacă există o relație pe termen lung între ele. Astfel, introducând 
ecuația cointegrării pentru real GDP și GNS, am estimat modelul VEC după cum 
urmează: 
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Rezultatele estimărilor VEC(4) sunt sintetizate în tabelul de mai jos: 

 
 Tabelul 5 

Rezultatele estimării modelului VEC pentru l=4 
 GNSt GDPt 

1 tGNS  0,608 0,954 

2 tGNS  0,890 1,420 

3 tGNS  0,453 0,447 

4 tGNS  0,362 0,395 
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1 tGDP  0,071 -0,361 

2 tGDP  -0,157 -0,776 

3 tGDP  -0,289 -0,299 

4 tGDP  0,076 -0,139 

Intercept 0,001 0,008 
Cointegrating eq, -0,986 -1,343 
B 1  
C 0,088*  
A -21,293  

2R  0,675 0,528 

2
adjR  0,542 0,335 

F - statistic 5,092 2,739 
AIC  2,156 3,926 
SC  2,614 4,384 

  - * semnificativ statistic 95%. 
 
Modelul VEC este semnificativ statistic demonstrând că pe termen lung se 

manifestă o relație directă pozitivă între creșterea reală a GDP-ului și rata 
economisirii (figura 4); mai mult, valoarea și semnul coeficientului c  indică 
faptul că rata economisirii comportă o elasticitate mai mare de unu față de 
evoluția ratei de creștere a GDP-ului. 

 
 

 
 

Figura 4: Grafice combinate ale funcției impuls-răspuns 
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Relația dintre rata economisirii și creșterea economică reală utilizând 
panel data 

În vederea verificării interdependenței dintre economisire și creșterea 
economică reală la nivelul țărilor zonei euro, am efectuat o analiză panel data; în 
acest sens, am utilizat următoarele variabile macroeconomice: 

 tGDP  - rata reală de creștere a GDP-ului (anual %) pentru țările  

UE-17: Austria, Belgia, Cipru, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia, Slovacia, 
Slovenia, Spania; 

 tGNS  - economisirea națională brută (% din real GDP). 

Observațiile noastre au o frecvență anuală, acoperind perioada de timp 
2000-2011; ele au fost furnizate, pentru fiecare țară în parte, de către The World 
Bank Data.  

 
Modele Panel Data  
Utilizând variabilele menționate mai sus, putem estima fie modele Fixed 

Effects (FE), fie modele Random Effects (RE).  
Modelul Fixed Effects (FE) are următoarea expresie: 

ititiit Xuy   ')( , 

unde: ity  este variabila dependentă, itX  este o matrice a variabilelor explicative, 

iar it ~ ),0( 2
IID . 

 
Modelul Random Effects (RE) poate fi exprimat astfel: 

)('
itiitit uXy                         

unde ity  este variabila dependentă, itX  este o matrice a variabilelor explicative, 

iar it ~ ),0( 2
IID . 

 
Există diferențe majore între cele două modele:  
 în modelul FE  interceptul variză la nivelul țărilor sau perioadelor de 

timp, spre deosebire de modelul RE în care interceptul este constant; 
 varianța termenului rezidual este constantă pentru modelul FE , în timp 

ce în modelul RE varianța nu este constantă de-a lungul timpul sau la 
nivelul țărilor. 

Pentru a alege între modelul FE și RE folosim testul Hausman; prin urmare, 
testăm ipoteza nulă, respectiv intercepții sunt ortogonali pentru ambele variabile 
explicative și variabila reziduală. 

În continuare sunt prezentate doar modelele relevante (fie FE sau RE), 
potrivit testului Hausman. 
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Rata economisirii naționale brute ca predictor al ratei creșterii  
GDP-ului real 

Pentru a analiza dependența dintre rata economisirii și dinamica creșterii 
economice reale, am estimat următorul model Fixed Effects (FE): 

  itititit GNSGDP   
'

1 , 

unde 17...,,1i  reprezintă țara, iar  t  este indexul timpului. 
Tabelul 6 

Rata economisirii și creșterea economică reală 
Variable Coefficient St. Error T-statistic Prob. 

C -2.302 1.403 -1.640 0.102 
GNS ? 0.220 0.068 3.217 0.016 
Cross section fixed (dummy variables)
_Austria_C  -1.533
_Belgium_C -1.292
_Cyprus_C 2.583
_Estonia_C 1.814
_Finland_C -1.134
_France_C -0.496
_Germany_C -1.260
_Greece_C 1.432
_Ireland_C 0.395
_Italy_C -1.265
_Luxembourg_C 0.244
-Malta_C 1.352
_Netherlands_C -1.911
_Portugal_C -0.191
_Slovakia_C 2.590
_Slovenia_C -0.414
_Spain_C -0.187
Period fixed (dummy variables) 
2000_C 2.159  
2001_C 0.246  
2002_C 0.089  
2003_C -0.179  
2004_C 0.651  
2005_C 0.951  
2006_C 1.821  
2007_C 1.958  
2008_C -1.123  
2009_C -6.364  
2010_C 0.153  
2011_C -0.365  
R-squared                                    0.678 Mean dependent var 2.187 
Adjusted R-squared 0.624 S.D. dependent var 3.391 
S.E. of regression   2.077 Akaike info criterion 4.435 
Sum squared resid 725.229 Schwarz criterion 4.918 
Log likelihood -407.904 F-statistic 12.648 
Durbin-Watson stat 1.214 Prob(F-statistic) 0.000 
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După cum putem observa, modelul estimat nu este valid pentru întrega zonă 
Euro-17. Astfel, influența ratei economisirii naționale brute nu este semnificativă 
statistic; însă, pentru Cipru, Estonia, Grecia, Malta și Slovakia, coeficientul cross-
section este semnificativ, sugerând că pentru aceste țări se manifestă o legătură de 
cauzalitate între cele două variabile dinspre rata economisirii spre creșterea 
economică reală. 

 
Creșterea economică reală ca predictor al ratei economisirii 
În vederea determinării capacității creșterii economice reale de a previziona 

evoluția ratei economisirii naționale brute, am estimat următorul model Random 
Effects (RE): 

 itititit GDPGNS   
'

1 , 

unde 17...,,1i  reprezintă țara, iar  t  este indexul timpului. 
 

Tabelul 7 
Creșterea economică reală și rata economisirii 

Variable Coefficient St. Error T-statistic Prob. 
C 19.218 1.239 15.502 0.000 
GDP ? 0.503 0.056 8.920 0.000 
Cross section random effects 
_Austria_C 5.125    
_Belgium_C 4.121    
_Cyprus_C -8.352    
_Estonia_C 1.444    
_Finland_C 5.001    
_France_C -0.463    
_Germany_C 2.596    
_Greece_C -9.031    
_Ireland_C 0.315    
_Italy_C -0.012    
_Luxembourg_C 3.243    
_Malta_C -7.194    
_Netherlands_C 5.819    
_Portugal_C -5.112    
_Slovakia_C -2.404    
_Slovenia_C 3.776    
_Spain_C 1.125    
R-squared                                    0.290 Mean dependent 

var 
 2.981 

Adjusted R-squared 0.286 S.D. dependent var  2.997 
S.E. of regression   2.532 Schwarz criterion  1250.239 
F-statistic 79.666 Durbin-Watson stat  0.786 
Prob(F-statistic) 0.000    
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Petru zona euro, ca întreg, rata de creștere a GDP-ului real poate fi văzută 
precum un determinant cheie al ratei economisirii naționale brute; există o 
puternică relație pozitivă între cele două variabile, cu alte cuvinte cu cât este mai 
ridicat GDP-ul cu atât este mai ridicată rata economisirii. Din nou, impactul nu 
este semnificativ statistic pentru Cipru, Grecia, Malta și Portugalia.    

 
Concluzii 
 
Eșantionul acestei lucrări este constituit din observații anuale la nivelul 

întregii zone euro, pentru variabile precum rata economisirii naționale brute și rata 
de creștere a GDP-ului real, înainte și după criza financiară. Rezultatele noastre 
principale evidențiază faptul că există o cauzalitate semnificativă unidirecțională 
între cele două variabile macroeconomice dinspre real GDP spre rata 
economisirii, cu o întârziere de cel puțin patru ani. Acest rezultat este în 
concordanță cu literatura de specialitate, care subliniază o legătură pozitivă pe 
termen lung între cele două în cazul economiilor dezvoltate.   

Am ales să estimăm modele panel data pentru fiecare țară în parte în 
vederea observării diferențelor în direcția și sensul legăturii de cauzalitate. Astfel, 
pentru țări precum Cipru, Grecia, Malta și Portugalia intensitatea acestei relații 
cauzale unidirecționale dinspre rata de creștere a GDP-ului spre rata economisirii 
este redusă. Posibile explicații ar consta în aceea că aceste țări nu prezintă aceiași 
parametri structuali precum celelalte economii ale zonei euro, astfel că ipoteza 
convergenței reale condiționate este validă din perspectiva dezvoltării economice 
și, de asemenea, din punct de vedere al stabilității politice. 
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Figura 5. Evoluția grafică a rezidurilor pentru țările zonei euro 

 
Nu am testat cauzalitatea Granger în panel data, întrucât acesta va fi 

următorul pas în cercetarea noastră, când intenționăm să surprindem relația pentru 
toate economiile UE-27, înainte și după criza financiară, luând în considerare alți 
determinați cheie ai creșterii economice reale precum acumularea de capital, rata 
de creștere a populației sau progresul tehnologic, precum și alte metodologii, cum 
sunt modelele Auto-regressive distributive-lag (ARDL). 
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