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 Teza de abilitare intitulată “Abordări cantitative la nivel corporativ şi 

macroeconomic în context naŃional şi internaŃional” prezintă principalele rezultate obŃinute 

de către candidat în cercetarea ştiinŃifică, după conferirea titlului de doctor, în domeniul de 

doctorat FinanŃe. Lucrarea este structurată în două părŃi, urmărind să evidenŃieze rezultatele 

cercetării ştiinŃifice şi deopotrivă să prezinte evoluŃia carierei şi direcŃiile viitoare de 

dezvoltare a acesteia.  

 Prima parte, “Rezultatele cercetării ştiin Ńifice” , cuprinde două secŃiuni orientate, pe 

de o parte, către studii cantitative la nivel corporativ, respectiv către abordări empirice la nivel 

macroeconomic, pe de altă parte. 

 În prima secŃiune, “Studii empirice privind factorii de influenŃă asupra riscului şi a 

cotei efective de impozitare a profitului întreprinderii” , obiectivele fundamentale sunt 

reprezentate de examinarea empirică a relaŃiei dintre guvernanŃa corporativă şi riscul de 

faliment al întreprinderilor listate la Bursa de Valori Bucureşti, precum şi de investigarea 

factorilor determinanŃi ai cotei efective de impozitare a profitului, atât pentru companiile 

listate la bursele de valori americane, cât şi pentru întreprinderile listate la bursele de valori 

est-europene. 

 O întreprindere ar trebui să ateste existenŃa unui echilibru între stimulentele 

managementului şi preocupările acŃionariatului pentru a genera valoare pe termen lung. În 

acest sens, guvernanŃa corporativă este un dispozitiv esenŃial pentru armonizarea 

convingerilor mandanŃilor şi mandatarilor, precum şi pentru promovarea responsabilităŃii. Mai 

mult decât atât, corporaŃiile nu sunt entităŃi solitare, fiind un fragment dintr-un sistem mai 

amplu care include întreaga societate, precum şi mediul înconjurător. O organizaŃie rezilientă, 

din contră, instaurează un climat de transparenŃă şi mecanisme de supraveghere pentru 

directori şi consilii care să gestioneze riscurile la nivelul întreprinderii, pentru a diminua 

pierderile şi a menŃine valoarea acŃiunilor. Astfel, rezilienŃa susŃine societăŃile nu numai 

pentru a le ajuta să supravieŃuiască perioadelor de criză, ci şi să îşi atingă obiectivele 

esenŃiale, datorită capacităŃii de a profita de oportunităŃile apărute.  

 Capitolul 1 “Investigarea impactului structurii consiliilor de administraŃie asupra 

riscului de faliment” cercetează legătura dintre caracteristicile Directorului Executiv (CEO) 

(dualitate, gen, vârstă, durata mandatului), caracteristicile Consiliului de AdministraŃie 

(dimensiune, independenŃă, diversitate, existenŃa Comitetelor Consultative) şi managementul 

riscurilor, pentru întreprinderile listate în România. Această cercetare aduce noi perspective în 

literatura de specialitate de vreme ce, potrivit documentării pe baza surselor existente, nu 

există dovezi anterioare în sensul examinării existenŃei unei legături între caracteristicile unui 
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consiliu de administraŃie şi managementul riscurilor la Bursa de Valori Bucureşti. De 

asemenea, utilizând tehnici de analiză multidimensională a datelor, respectiv analiza 

componentelor principale, a fost elaborat un indicator comprehensiv privind riscul de 

faliment, la nivel global, al întreprinderilor, alături de doi indicatori de risc pentru averea 

acŃionarilor şi riscul pe termen scurt. Prin aplicarea unei abordări prin prisma regresiei, 

rezultatele empirice au evidenŃiat relaŃii negative, semnificative din punct de vedere statistic, 

între genul CEO, dimensiunea Consiliului de AdministraŃie, existenŃa Comitetului de Audit şi 

riscul de faliment al întreprinderilor. 

 Dintr-o altă perspectivă, cotele de impozitare statutare reprezintă impozitarea din 

cadrul pieŃelor financiare, însă informaŃiile de detaliu adecvate sunt capturate de cota efectivă 

de impozit pe profit (ECTR). Impozitarea face diferenŃa între pieŃe, în sensul că poate atrage 

sau împiedica participarea companiilor. ImportanŃa înŃelegerii pieŃelor emergente este legată 

de distribuirea avuŃiei publice. Cota efectivă de impozitare este un barometru care captează, 

chiar dacă indirect, contribuŃiile plătite de întreprinderi la bugetul public din veniturile lor.  

 Capitolul 2 “Examinarea factorilor determinanŃi ai cotei efective de impozitare a 

profitului”  urmăreşte să analizeze legătura dintre cota efectivă de impozit pe profit şi 

variabile specifice companiilor (precum rentabilitatea, structura activelor, gradul de 

îndatorare, lichiditatea), respectiv guvernanŃei corporative, pentru companiile cotate în Statele 

Unite ale Americii, incluse în indicele bursier S&P 500, dar şi pentru cele din Europa de Est, 

listate la bursele de valori din Bulgaria, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, România 

şi Slovenia. Pentru acestea din urmă, folosind metoda celor mai mici pătrate generalizată 

(GLS), a fost identificată o legătura pozitivă între rentabilitate şi ECTR, fiind astfel susŃinută 

teoria costului politic. Totodată, intensitatea capitalului şi intensitatea stocurilor au înregistrat 

legături pozitive cu ECTR. În cazul companiilor nefinanciare din indicele bursier S&P 500, 

rezultatele empirice au indicat un impact pozitiv asupra ETCR al intensităŃii capitalului, al 

raportului dintre îndatorare şi capitalul propriu, al multiplicatorului capitalului propriu, al 

rentabilităŃii capitalului propriu şi al atribuirii de acŃiuni către CEO. În sens contrar, am 

remarcat factorii care indică o influenŃă negativă asupra ECTR, respectiv intensitatea 

stocurilor, raportul dintre îndatorare şi active, raportul dintre datoria pe termen lung şi active, 

intensitatea cercetării şi a dezvoltării, lichiditatea curentă, randamentul capitalului investit şi 

salariul de bază al CEO-ului. 

 SecŃiunea a doua, “Cercetări cantitative privind factorii de influenŃă asupra creşterii 

economice sustenabile în contextul Agendei 2030 a OrganizaŃiei NaŃiunilor Unite pentru 

dezvoltare durabilă” vizează analiza influenŃei unor obiective din Agenda 2030 pentru 
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dezvoltare sustenabilă, precum educaŃie de calitate (obiectivul 4), energie curată şi la preŃuri 

accesibile (obiectivul 7), industrie, inovaŃie şi infrastructură (obiectivul 9), acŃiune climatică 

(obiectivul 13), asupra creşterii economice, la nivelul statelor din Uniunea Europeană. 

Totodată, în contextul promovării unor societăŃi paşnice şi incluzive pentru o dezvoltare 

sustenabilă, a accesului la justiŃie pentru toŃi şi crearea unor instituŃii eficiente, responsabile şi 

incluzive la toate nivelurile (obiectivul 16), sunt examinaŃi factorii de influenŃă asupra 

încrederii în mediul economic din zona euro. 

 Standardele sunt menite să crească eficienŃa într-o companie şi astfel să 

îmbunătăŃească performanŃa (Ochieng, Muturi & Njihia, 2015). Există două abordări care 

evidenŃiază modul în care practicile de management al calităŃii influenŃează performanŃa 

întreprinderilor (Lafuente, Bayo-Moriones & García-Cestona, 2010). Conform concepŃiei 

operaŃionale, companiile care implementează sisteme de management al calităŃii îşi majorează 

performanŃele datorită gestionării defecŃiunilor din procesul de producŃie, îndrumării 

lucrătorilor în sensul descoperirii unor surse potenŃiale de avantaje de calitate, precum şi 

angajamentului faŃă de satisfacerea clientului. De altfel, abordarea strategică sugerează că 

acele costuri determinate de ameliorarea calităŃii ar trebui privite drept investiŃii, în timp ce 

beneficiile aferente sunt reflectate în performanŃa întreprinderii.  

 Capitolul 3 “Cercetarea factorilor de influenŃă asupra încrederii în mediul 

economic din zona euro” investighează impactul adoptării standardelor internaŃionale ISO 

privind sistemele de management asupra opiniei generale a agenŃilor economici privind 

mediul economic, surprinsă prin indicatorul de încredere în economie (ESI), la nivelul statelor 

din Uniunea Europeană. Rezultatele modelelor de regresie cu efecte fixe, precum şi cele prin 

metoda generalizată a momentelor au evidenŃiat un impact pozitiv al standardului ISO 16949 

privind sistemele de management al calităŃii pentru industria auto asupra ESI, întrucât 

inovarea, calitatea superioară şi cele mai înalte standarde în cadrul lanŃului de aprovizionare 

sunt vitale pentru atingerea succesului în industria internaŃională a automobilelor. ConcurenŃa 

ridicată, alături de presiunea manifestată de clienŃi, au determinat producătorii să exploreze 

metode noi, cu scopul de a depăşi concurenŃii şi să ofere produse de o calitate superioară. Prin 

urmare, un sistem de management certificat în conformitate cu standardul ISO 16949 

marchează trecerea către pieŃe şi clienŃi noi. De asemenea, breşele de securitate a informaŃiei 

pot permite obŃinerea, sustragerea, degradarea sau dezorganizarea datelor. Întrucât informaŃia 

reprezintă o resursă preŃioasă care solicită o protecŃie corespunzătoare, s-a constatat faptul că 

standardul ISO 27001 pentru sistemele de management al securităŃii informaŃiei influenŃează 

pozitiv ESI. În acelaşi timp, rezultatele studiului au evidenŃiat o influenŃă pozitivă a 



 

6 

 

standardului ISO 13485 privind sistemele de management al calităŃii specifice industriei 

dispozitivelor medicale asupra ESI. 

 O creştere economică inteligentă este foarte importantă pentru a dezvolta o economie 

pe baza ştiinŃei şi inovaŃiei, fiind o condiŃie indispensabilă a unor investiŃii mai eficiente în 

educaŃie, cercetare şi inovaŃie. De fapt, educaŃia accentuează una dintre investiŃiile cele mai 

semnificative din capitalul uman, având în vedere faptul că productivitatea poate spori 

investind mai mult în educaŃie. Capitolul 4 “EvidenŃe empirice privind impactul educaŃiei 

asupra creşterii economice” urmăreşte să examineze dacă obiectivele stabilite în Agenda 

2030 pentru dezvoltare durabilă (United Nations, 2015) influenŃează creşterea economică. 

Totodată, obiectivele cercetării au urmărit: (i) evaluarea influenŃei educaŃiei superioare asupra 

creşterii economice; (ii) aprecierea efectului pe care mediul de afaceri îl are asupra creşterii 

economice; (iii) estimarea impactului pe care infrastructura şi tehnologia îl au asupra creşterii 

economice; (iv) analizarea impactului corespunzător stilului de viaŃă al populaŃiei şi 

modificărilor demografice asupra creşterii economice. Estimând modele de regresie cu efecte 

fixe, precum şi prin metoda generalizată a momentelor, a rezultat faptul că rata de alfabetizare 

a adulŃilor, costul per student în învăŃământul superior, studenŃii obişnuiŃi, cu vârste cuprinse 

între 18 şi 22 de ani, cheltuielile totale cu cercetarea şi dezvoltarea şi procentele de angajare 

ale proaspeŃilor absolvenŃi sunt într-o relaŃie pozitivă cu creşterea reală a produsului intern 

brut (PIB) din Ńările UE-28. Pe de altă parte, s-a constatat o influenŃă negativă a 

infrastructurii, tehnologiei şi a schimbărilor demografice asupra creşterii economice. 

 Energia reprezintă un factor vital pentru o creştere economică sustenabilă (Sebri, 

2015), însă bunăstarea economică contemporană este pusă în pericol de circumstanŃe cum ar 

fi cererea ridicată de energie, determinată de creşterea populaŃiei mondiale, care a dus la 

consumul rapid de resurse energetice tradiŃionale, cum ar fi petrolul, cărbunele şi gazele 

naturale, precum şi de creşterea preŃurilor la energie şi de evacuarea gazelor nocive în 

atmosferă. Astfel, energia regenerabilă contribuie la rezilienŃa energetică prin structura sa 

descentralizată, diminuându-se efectul cauzat de eşecurile tehnice potenŃiale sau de atacurile 

extremiste, care determină deteriorarea în mod semnificativ a reŃelei electrice naŃionale şi 

redirecŃionând astfel profiturile generate din petrol, care pot fi transmise către state nesigure 

din punct de vedere guvernamental (Valentine, 2011). În plus, în contextul migraŃiei externe 

observate în regiunile rurale, proiectarea fabricilor de bioenergie poate avea efecte pozitive 

asupra pieŃei muncii din zonele rurale aferente (Domac, Richards & Risovic, 2005).  

 Capitolul 5 “Examinarea relaŃiei dintre energia regenerabilă şi creşterea 

economică” explorează influenŃa energiei regenerabile, atât pe ansamblu, cât şi pe tip 
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(biomasa, hidroenergie, energie geotermală, energie solară, energie eoliană) asupra creşterii 

economice. Estimând modelele de regresie cu efecte fixe, cu date tip panel, pentru statele UE-

28, pentru perioada 2003-2014, a fost stabilit faptul că producŃia primară de energie 

regenerabilă, consumul brut intern de energie regenerabilă, ponderea energiei regenerabile în 

consumul final brut de energie, ponderea energiei regenerabile în consumul de combustibil al 

transporturilor şi energia electrică generată din surse regenerabile influenŃează pozitiv 

produsul intern brut pe cap de locuitor. De asemenea, energia din biomasă, sub forma 

producŃiei primare de biocarburanŃi solizi, biogaz, deşeuri municipale, biobenzină şi biodiesel, 

influenŃează pozitiv creşterea economică sustenabilă. Totodată, au fost oferite dovezi pentru o 

influenŃă pozitivă a energiei hidroelectrice, a energiei geotermale, a energiei eoliene şi a 

energiei solare, asupra creşterii economice sustenabile. Mai mult, energia din biomasă a 

evidenŃiat cea mai mare influenŃă asupra creşterii economice în rândul celorlalte tipuri de 

energie regenerabilă. În plus, rezultatele cauzalităŃii Granger (pe baza PVECM) evidenŃiază o 

relaŃie pe termen lung între producŃia primară de energie regenerabilă, dependenŃa energetică 

şi produsul intern brut pe cap de locuitor. Prin estimarea unor modele de regresie de tip panel 

fully modified şi dynamic ordinary least squares, s-a observat influenŃa pozitivă a producŃiei 

primare de energie regenerabilă asupra creşterii economice. În egală măsură, a fost 

recunoscută ipoteza de conservare, fiind identificată o relaŃie de cauzalitate unidirecŃională, 

atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, de la produsul intern brut pe cap de locuitor către 

producŃia primară de energii regenerabile. 

 Transportul este un segment strategic al economiei UE care exercită o influenŃă 

izbitoare asupra expansiunii sociale, economice şi de mediu. Totodată, transportul susŃine 

creşterea economică, ocuparea forŃei de muncă, competitivitatea la nivel mondial şi comerŃul, 

permiŃând persoanelor şi mărfurilor să se deplaseze în Europa. Infrastructura asigură 

furnizarea sistemelor şi structurilor fizice de bază, indispensabile oamenilor şi companiilor 

(United Nations Economic and Social Council, 2016). Printre tipurile de infrastructuri 

multiple, factorii de decizie consideră că infrastructura de transport este una dintre cele mai 

importante, deoarece costurile aferente sunt esenŃiale pentru stabilirea locaŃiei corporaŃiilor şi, 

prin urmare, pentru dezvoltarea economică a unei regiuni (Maparu & Mazumder, 2017).  

 Capitolul 6 “Analiza legăturii dintre infrastructură şi creşterea economică” a vizat 

investigarea empirică a relaŃiei dintre sistemele infrastructurii de transport şi creşterea 

economică pentru cele 28 de state din UE. Prin urmare, scopurile principale ale cercetării au 

fost: (i) examinarea influenŃei principalelor forme de transport, respectiv feroviar, rutier, 

maritim şi aerian asupra produsului intern brut pe cap de locuitor; (ii) explorarea impactului 
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investiŃiilor în infrastructura de transport asupra creşterii economice; (iii) analiza efectului 

emisiilor de dioxid de carbon provenite de la transporturi şi alŃi poluanŃi atmosferici specifici 

proveniŃi de la transporturi asupra creşterii economice. Prin intermediul modelelor de regresie 

cu efecte fixe, rezultatele empirice au furnizat evidenŃe pentru un impact pozitiv al 

infrastructurii de transport rutier, fluvial, maritim şi aerian asupra creşterii economice. De 

asemenea, investiŃiile în infrastructura de transport influenŃează pozitiv produsul intern brut 

pe cap de locuitor pentru fiecare formă de transport, cu excepŃia căilor navigabile interioare, 

în timp ce emisiile de CO2 generate de transporturi şi alŃi poluanŃi atmosferici specifici 

prezintă un impact negativ asupra creşterii economice. În ansamblu, rezultatele regresiilor 

panel fully modified şi dynamic ordinary least squares confirmă constatările.  

 Conform cauzalităŃii Granger, bazată pe un model panel vector error correction, am 

observat o legătură pe termen scurt, care porneşte de la volumul mărfurilor transportate pe 

cale aeriană către PIB-ul pe cap de locuitor, precum şi de la transporturile de mărfuri pe căile 

navigabile interioare şi greutatea brută a mărfurilor maritime manipulate în porturi către PIB-

ul pe cap de locuitor. În cazul lungimii liniilor feroviare şi al lungimii autostrăzilor, nu a fost 

observată o relaŃie cauzală pe termen scurt cu creşterea economică. În ceea ce privesc 

investiŃiile în transporturi, am constatat o conexiune cauzală de scurtă durată, de la investiŃiile 

în infrastructura de transport rutier şi investiŃiile în transportul pe căile navigabile interioare 

către PIB. Referitor la poluanŃii atmosferici, am identificat o legătură bidirecŃională între 

emisiile de CO2 generate de transportul feroviar şi PIB-ul pe cap de locuitor, în timp ce 

relaŃiile unidirecŃionale au apărut de la creşterea economică spre CO2 generat de drumuri şi de 

la CO2 asociat aviaŃiei interne la creşterea economică. Pe termen lung, a fost identificată o 

legătură cauzală bidirecŃională între lungimea liniilor de cale ferată, investiŃiile în 

infrastructura de transport feroviar şi creşterea economică, precum şi o conexiune cauzală 

bidirecŃională între greutatea brută a mărfurilor maritime prelucrate în porturi şi produsul 

intern brut pe cap de locuitor. 

 Energia reprezintă o resursă crucială pentru orice economie, deoarece toate activităŃile 

care presupun producŃie sau consum sunt direct legate de consumul de energie, asigurând 

astfel baza activităŃii economice şi a bunăstării sociale. Cu toate acestea, utilizarea 

combustibililor fosili ca sursă primară de energie a provocat o creştere notabilă a emisiilor 

globale ale mai multor gaze potenŃial dăunătoare (Javid & Sharif, 2016). De altfel, s-a constat 

faptul că există o epuizare anticipată a resurselor petroliere, a gazelor naturale şi a uraniului în 

câteva decenii şi a cărbunelui în aproape două secole (Omer, 2008). În consecinŃă, Programul 

de Mediu al OrganizaŃiei NaŃiunilor Unite prin Panelul Resurselor InternaŃionale a propus o 
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abordare strategică către o economie ecologică, eficientă din punct de vedere al resurselor, cu 

emisii reduse de carbon, care urmăreşte decuplarea bunăstării umane de la consumul de 

resurse (UNEP, 2011). Astfel, decuplarea relativă presupune o uşoară rată de creştere a 

utilizării resurselor comparativ cu rata de creştere a economiei, în timp ce decuplarea absolută 

evidenŃiază o scădere globală a utilizării resurselor pe măsură ce economia creşte (UNEP, 

2014). În mod similar, Strategia de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene (UE) (Council of 

the European Union, 2006) încearcă să împiedice şi să reducă poluarea mediului, sprijinind 

astfel consumul şi producŃia sustenabilă, pentru a rupe legătura dintre creşterea economică şi 

privarea de resurse ecologice. În conformitate cu a doua fază de angajament a Protocolului de 

la Kyoto 2013-2020 (UNFCCC, 2013), UE a stabilit un obiectiv de reducere cu 20% a 

emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) până în anul 2020, în comparaŃie cu nivelul din 1990 

(European Commission, 2010), şi, de asemenea, o scădere cu cel puŃin 40% sub nivelurile din 

1990 până în 2030 (European Council, 2014). 

 Capitolul 7 “EvidenŃe empirice privind influenŃa poluării mediului asupra creşterii 

economice” examinează curba de mediu Kuznets (EKC), considerând emisiile de gaze cu 

efect de seră, intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru consumul de energie, 

emisiile de oxizi de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili nemetanici, amoniac şi 

emisiile de gaze cu efect de seră generate de transport. Rezultatele modelelor de regresie 

pooled ordinary least squares au confirmat ipoteza EKC pentru emisiile de oxizi de sulf şi 

emisiile de compuşi organici volatili nemetanici, însă estimările cu efecte fixe au validat 

abordarea EKC pentru emisiile de gaze cu efect de seră, intensitatea emisiilor de gaze cu efect 

de seră pentru consumul de energie, emisiile de oxizi de azot, emisiile de compuşi organici 

volatili nemetanici şi emisiile de amoniac. În plus, estimarea unui model panel vector error 

correction a indicat prezenŃa unei cauzalităŃi unidirecŃionale, pe termen scurt, de la creşterea 

PIB-ului pe cap de locuitor la emisiile de gaze cu efect de seră, precum şi o legătură de 

cauzalitate bidirecŃională între consumul de energie primară şi emisiile de gaze cu efect de 

seră. Totodată, viziunea neoclasică a fost susŃinută, respectiv ipoteza neutralităŃii. 

 Partea a doua, “Evolu Ńia şi direcŃii de dezvoltare a carierei academice, ştiin Ńifice şi 

profesionale” evidenŃiază în Capitolul 8 “EvoluŃia şi direcŃii de dezvoltare a carierei 

academice” şi în Capitolul 9 “EvoluŃia şi direcŃii de dezvoltare a carierei ştiin Ńifice şi 

profesionale”, evoluŃia carierei candidatului şi stabileşte obiective viitoare în activitatea 

didactică şi de cercetare, reliefând în acelaşi timp capacitatea individuală de a coordona 

echipe de cercetare, de a organiza şi gestiona activităŃi didactice, de explicare şi facilitare a 

învăŃării şi cercetării. 


