ORIENTAREA AXIOLOGICĂ A ECONOMIEI MODERNE - PERFORMANȚĂ,
SUSTENABILITATE ȘI DEZVOLTARE REGIONALĂ
A. REZUMAT
Economia românească este departe de a fi aliniată țintelor de performanță ale economiei
europene, calitatea resursei umane fiind în acest domeniu de maximă importanță pentru atingerea
scopului final, și anume dezvoltarea unei economii durabile, pe principii de performanță și
eficacitate.
În acest context teza de abilitare cu titlul: Orientarea axiologică a economiei moderne performanță, sustenabilitate și dezvoltare regională, are ca scop evaluarea contextului actual
economic, pe baza cercetării științifice realizate de autor în perioada 2010 – 2020.
Cercetarea permite formularea unor obiective, pornind de la obiectivul general și anume:
Dezvoltarea sustenabila a economiei moderne și consolidarea mediului de afaceri reprezintă
provocarea perpetuă a decidenților în termeni de performanță, eficacitate și eficiență, în scopul
asigurării dezvoltării durabile a societății, pentru satisfacerea la un nivel ridicat a cerințelor
acesteia, ținând cont de dinamica actuală a comerțului global și utilizarea celor mai noi tehnologii
disponibile în contextul digitalizării economei moderne.
Obiectivele specifice ce decurg din obiectivul general constau în:
1. Evaluarea impactului globalizării asupra economiei moderne
2. Evaluarea impactului dezvoltării regionale asupra economiei moderne
3. Analiza factorilor motivaționali, rezultați din aplicarea Agendei europene
2030, privind dezvoltarea economică sustenabilă
4. Analiza performanței mediului de afaceri prin modele economice de
performanță
5. Cuantificarea principalelor provocări induse de crizele economice asupra
economiei și a mediului de afaceri
6. Analiza relației dintre fiscalizare și performanță prin modele de optimizare
fiscală
Ipotezele cercetării realizate în cadrul tezei de abilitare au urmărit următoarele aspecte:

I1. Economia sustenabilă este viabilă doar în contextul integrării în cadrul economic actual
global și regional, lipsa integrării globale și regionale contribuind la stagnarea pe temen mediu a
dezvoltării economice sustenabile din România;
I2. Dezvoltarea economică sustenabilă reprezintă o motivație pe termen lung în
consolidarea mediului de afaceri, neasumarea și neimplementarea obiectivelor de sustenabilitate
conduce la un dezavantaj competitiv, care pe termen mediu va frâna evoluția economică a
entităților din România;
I3. Viabilitatea economica este realizată dacă și numai dacă se asigură echilibrul fluxurilor
informaționale interne, și se produc bunuri/servicii la cel mai înalt nivel de calitate posibil,
competitive economic pentru o piață globală/regională dinamică, care să asigure performanța
mediului de afaceri. Această ipoteză a fost demonstrată prin modelarea performanței pe mai multe
paliere economice, inclusiv prin corelarea acesteia cu crizele economice, alimentare, sanitare,
politice.
Metodele de cercetare abordate de autor în cadrul echipelor de cercetare interdisciplinară
au asigurat acoperirea unor domenii extinse, cu impact asupra economiei moderne, atât în ceea ce
privește abordările integrate de management, performanța, fluxurile comerciale, cât și concepte de
sustenabilitate, globalizare și dezvoltare regională.
Metodele de lucru (cercetarea literaturii de specialitate, modelarea statistică, proiectarea
modelelor de optimizare, diseminarea rezultatelor) au permis realizarea unui tablou complex al
cercetării, care surprinde în detaliu temele de cercetare prezentate în Secțiunea I - Realizările
ştiinţifice, profesionale şi academice, cercetarea bucurându-se de recunoaștere internațională prin
citări în reviste științifice indexate ISI sau BDI, premii și medalii la saloanele internaționale de
inventică sau premii oferite de UEFSCDI.
Realizările ştiinţifice, profesionale şi academice sunt prezentate pe parcursul a trei capitole
distincte, care vizează:
•

Capitolul I.1. Impactul globalizării și dezvoltării regionale asupra economiei
moderne și a mediului de afaceri

•

Capitolul I.2. Dezvoltarea sustenabilă, abordare pe termen lung în economia
modernă

•

Capitolul I.3. Performanța în consolidarea mediului de afaceri și vulnerabilitățile
induse de crize economice

În Capitolul I.1. am prezentat conceptele de globalizare și dezvoltare regională și impactul
acestora asupra economiei moderne. Prezentarea efectuată în capitolul I.1 asigură îndeplinirea
primelor două obiective specifice, cât și demonstrarea primei ipoteze de lucru.
În Capitolul I.2. am arătat faptul că dezvoltarea sustenabilă reprezintă o motivație pe termen
lung în consolidarea mediului de afaceri, aducând în evidență principalele provocări și oportunități
privind implementarea dezvoltării sustenabile în România, dar și vulnerabilitățile dezvoltării
economiei în context sustenabil. Prezentarea efectuată în Capitolul I.2. a acoperit obiectivul
specific 3 și ipoteza 2 de lucru.
Capitolul I.3 abordează performanța economică și complementar analiza vulnerabilităților
induse de crizele economice asupra acestui deziderat economic. Cercetarea prezintă modele de
performanță economică elaborate de autor împreună cu echipe de cercetare multidisciplinară,
evaluează dinamica performanței economice în condiții de criză și afectarea economică în
contextul fiscalizării excesive. Prezentarea efectuată în Capitolul I.3. a acoperit obiectivele
specifice 4, 5 și 6 prezentate anterior și ipoteza 3 de lucru.
Concluziile Secțiunii I argumentează prin evaluarea succintă a direcțiilor de cercetare alese
demonstrarea obiectivului general propus.
În a doua parte a tezei de abilitare este prezentat planul de cercetare științifică în
concordanță cu ariile de interes descrise în prima parte si direcții de dezvoltare activității
academice și de predare.
Cuvinte cheie: economie modernă, globalizare, dezvoltare regională, sustenabilitate,
performanță, criză economică, fiscalitate, consolidarea mediului de afaceri.

