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REZUMATUL 

tezei de abilitare intitulată: 

“Contribuții științifice și rezultate empirice privind eficiența comerțului exterior 

și competitivitatea exporturilor României ca stat membru al Uniunii Europene” 

 

întocmită de candidat: conf.univ.dr. Adriana GIURGIU 

 
 
În teza de abilitare intitulată “Contribuții științifice și rezultate empirice privind eficiența 

comerțului exterior și competitivitatea exporturilor României ca stat membru al Uniunii 

Europene”, abordez două subiecte de importanță majoră pentru economia românească, și 
anume, eficiența comerțului exterior și competitivitatea exporturilor, prin prezentarea 
principalelor rezultate ale cercetărilor proprii, a principalelor contribuții personale la 
dezvoltarea metodologiei cercetării științifice în domeniul Economie și afaceri internaționale, 
precum și a direcțiilor viitoare de cercetare. 

Teza este structurată pe două secțiuni mari, precedate de rezumat în limba română și 
engleză. În prima secțiune (Secțiunea A), prezint principalele rezultate științifice originale 
obținute în cercetarea știinfifică și didactică în domeniul de doctorat Economie și Afaceri 

Internaționale, după conferirea titlului de doctor (anul 2008), cu indicarea evoluției carierei 
academice, științifice și profesionale, precum și a direcțiilor principale de dezvoltare a acesteia, 
în contextul global al realizărilor științifice semnificative și de actualitate din domeniul meu de 
specialitate. În a doua secțiune (Secțiunea B), prezint argumentele care susțin capacitatea mea 
de a coordona echipe de cercetare, de a organiza și gestiona activități didactice, de explicare și 
facilitare a învățării și cercetării. Teza se încheie cu referințele bibliografice. 

Pornind de la specificul temei de cercetare, ce a făcut obiectul principal al preocupărilor 
mele științifice, și de la direcțiile pe care am întreprins cercetările până în prezent, prima parte 
a tezei reprezintă o însumare sintetică a celor consemnate și constatate de mine de-a lungul 
carierei, fiind structurată pe patru capitole, după cum urmează: primul capitol prezintă 
contribuțiile mele la cercetarea științifică în domeniul comerțului internațional, a teoriilor și 
politicilor comerciale; al doilea capitol prezintă contribuții științifice la analiza eficienței și 
competitivității în comerțul exterior; al treilea capitol prezintă rezultatele empirice ale 
cercetărilor privind eficiența și competitivitatea comerțului exterior românesc în contextul 
integrării economice europene, cu indicarea concluziilor principale desprinse din cercetări, a 
direcțiilor și intențiilor de aprofundare a cercetării și a sintezei cu privire la rezultatele și 
contribuțiile cercetărilor proprii în domeniul Economie și Afaceri Internaționale, iar ultimul 
capitol prezintă direcțiile principale de dezvoltare a carierei academice, științifice și 
profesionale pe care mi le propun. 

Direcțiile de cercetare prezentate sunt în concordanță atât cu interesele și preocupările 
mele didactice, în cei 18 ani de carieră academică, în care am parcurs progresiv treptele 
universitare de la preparator universitar, până la conferențiar universitar, fiind titulară – funcție 
de etapă - pe următoarele discipline: Comerț internațional și politici comerciale / Politici 

comerciale internaționale, Economia integrării / Economie Europeană, Tehnica operațiilor de 

comerț exterior, Tranzacții economice internaționale și Investiții internaționale, cât și cu 
formarea mea profesională, fiind absolventă de studii universitare de licență în specializarea 
Tranzacții Internaționale (1998 – titlul lucrării de licență: „Investițiile străine directe – formă a 
adâncirii cooperării economice și a creșterii dezvoltării statelor din Europa Centrală și de Est, 
aflate în tranziție la economia de piață”), studii postuniversitare aprofundate în specializarea 
Economia integrării (1999 – titlul disertației: „Prevenirea conflictelor, condiție esențială a 
integrării economice și a globalizării”), studii universitare de master în specializarea Relații 
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economice europene (2005 – titlul disertației: „Negocierile de aderare a României la Uniunea 
Europeană”), studii de doctorat în specializarea Relații economice internaționale (2008 - titlul 
tezei de doctorat: „Politica comercială și comerțul exterior românesc în contextul integrării 
României în UE”) și studii postdoctorale în domeniul Științe economice și științe exacte aplicate 

în economie (2013 - titlul proiectului de cercetare postdoctorală: „Costuri și beneficii ale 
integrării României în Uniunea Europeană, din perspectiva comerțului exterior și a 
investițiilor străine directe”). De asemenea, în anul 2003, am considerat util și necesar să 
aprofundez multidisciplinar și complementar tema complexă de cercetare doctorală abordată în 
specializarea Relații economice internaționale, prin înscrierea și la un program de doctorat în 
domeniul fundamental Științe Politice, specializarea Relații Internaționale, tema tezei de 
doctorat fiind „Particularitățile sistemului de negocieri ale Uniunii Europene în contextul 

regionalizării și globalizării”, sub conducerea științifică a Academician dr. Mircea Malița. 
În cercetarea teoriilor și politicilor comerciale am abordat aspecte cum sunt: analiza 

diferențelor de costuri, a diferențelor între intensitatea înzestrării cu factori de producție sau a 
ritmului inovațiilor tehnice și tehnologice, a gradului de noutate al produsului sau a 
modalităților de acumulare a capitalului, problema bazelor teoretice ale relațiilor economice 
internaționale și ale politicii economice externe optime, avantajele absolute și relative 
(comparative), costurile de oportunitate crescătoare și curbele de indiferență la consum colectiv, 
decalajul tehnologic, teoria ciclului de viață al produsului, specializare intraramură pe verticală 
și lanțul valoric global, definițiile, funcțiile, tipologia, măsurile și instrumentele de politică 
comercială, prezentarea dezbaterilor curente privind opțiunea guvernelor/factorilor decidenți 
pentru adoptarea unuia sau altuia dintre tipurile de politică comercială, incursiune în dinamica 
istorică a politicilor și a instrumentelor comerciale adoptate de către statele selecționate după 
criteriul dominanței lor în comerțul mondial într-o perioadă sau alta, Politica Comercială 

Comună (PCC) a UE și impactul acesteia asupra politicii comerciale și comerțului exterior al 
României, dar și problema lobby-ului politic în contextul politicii comerciale. 

O parte importantă a tezei de abilitare este consacrată eficienței comerțului exterior și a 
competitivității exporturilor, abordate atât din punctul de vedere al teoriei economice și 
metodologiei științifice de cercetare specifică pentru o mai bună determinare și înțelegere a 
factorilor care afectează competitivitatea sectoarelor implicate în competiția internațională, a 
motivelor care explică de ce anumite țări pot exporta mai mult decât altele și de ce anumite țări 
câștigă cote de piață la export în detrimentul altora, cât și din punctul de vedere al rezultatelor 
studiilor empirice pe care le-am efectuat aplicat asupra performanței comerțului exterior al 
României, inclusiv prin raportare la cel al Uniunii Europene. Abordarea științifică vizează 
contribuțiile personale și rezultatele obținute din cercetarea teoriilor cu privire la 
competitivitatea internațională, prin sintetizarea acestora, alături de încercările de definire a 
competitivității la nivel de națiune și de diferitele abordări privind noțiunea de competitivitate. 
De asemenea, am prezentat conceptele specifice cu care aceasta operează (avantajul absolut, 
avantajul relativ sau comparativ, avantajul competitiv) și am evidențiat factorii care 
influențează și determină competitivitatea. După cum se cunoaște, competitivitatea exporturilor 
este un teren fertil pentru analiza potențialului antreprenorial și a modului în care acesta se 
manifestă, cultura antreprenorială reprezentând – alături de ceilalți factori de producție 
specializați - o sursă importantă a avantajului competitiv și unul din determinanții avantajelor 
competitive naționale. Din acest motiv, dar și datorită faptului că în domeniul eficientizării 
comerțului exterior și creșterii competitivității exporturilor, succesul măsurilor și politicilor 
macroeconomice depinde direct de modul în care antreprenorii le implementează și le 
potențează, în ultimii ani am abordat în cercetările mele și problematica antreprenoriatului din 
România, sub aspectele factorilor și facilitatorilor ce determină crearea de firme 
antreprenoriale, a proceselor antreprenoriale și de afaceri, a obstacolelor și factorilor ce 
afectează dezvoltarea antreprenoriatului românesc, a aspectelor legate de antreprenoriatul 
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feminin, precum și sub aspectul educației antreprenoriale și a modului în care trebuie evaluat 
rolul său în promovarea antreprenoriatului, pe de o parte, și în creșterea competitivității 
exporturilor românești, pe de altă parte. În acest context, am fost preocupată de identificarea de 
metode și strategii inovative de stabilire și valorificare a avantajelor competitive ale firmelor 
românești cu activitate de comerț exterior ca urmare a aderării țării noastre la Uniunea 
Europeană, pentru rezolvarea problemelor economice complexe generate de deficitul comercial 
major al României, precum și de crearea mecanismelor de implementare a strategiilor și 
metodelor rezultate din cercetările efectuate pentru diminuarea acestui deficit și pentru 
maximizarea efectelor pozitive ale aderării României la UE. 

Concret, studiile empirice pe care le-am efectuat aplicat asupra performanței comerțului 
exterior al României, au urmărit să stabilească, pe de o parte, produsele cu care România este 
competitivă pe piețele externe și care sunt piețele externe pe care produsele românești 
înregistrează cea mai mare competitivitate, astfel încât factorii responsabili de comerțul exterior 
românesc să poată adopta strategia de promovare corectă și fundamentată științific la nivel 
macroeconomic, iar pe de altă parte, să indice agenților economici români direcțiile pe care 
aceștia trebuie să-și orienteze sau reorienteze exporturile, pentru a-și maximiza efectele pozitive 
derivate din aderarea la UE, profitând de acordurile comerciale de liber-schimb pe care le-am 
preluat și noi ca parteneri, de la momentul aderării României la UE, acorduri care ne creează 
acces în condiții avantajoase, de competitivitate ridicată, pe piețe externe cu care țara noastră 
nu a avut astfel de acorduri înainte de aderare, și totodată, să încurajeze activitatea de export a 
agenților economici români care produc produse identificate în cadrul cercetărilor mele, ca 
având potențial competitiv ridicat la export pe piețele vizate. De asemenea, am efectuat analiza 
deschiderii internaționale a economiei românești, a concentrării schimburilor comerciale 
externe, a dinamicii schimburilor cu străinătatea, a raportului de schimb și gradului de acoperire 
și a specializării comerțului exterior pentru întreaga perioadă 1990-2016, în scopul reliefării 
evoluției comerțului exterior a țării noastre și a rolului strategic jucat de Uniunea Europeană în 
această evoluție. În capitolul 3 al tezei de față prezint însă numai analizele și rezultatele acestora 
aferente perioadei 2000-2016, pe care o consider elocventă pentru integrarea economică 
europeană a României, ținând cont de faptul că în februarie 2000 au demarat negocierile de 
aderare a țării noastre la UE. Pentru aceste analize am reușit să actualizez până la nivelul anului 
2016 inclusiv, baza de date statistice privind comerțul exterior românesc, alcătuită și pusă inițial 
la dispoziția cititorilor avizați prin intermediul celor 35 Anexe (totalizând peste 100 pagini) la 
cartea „Comerțul intraeuropean. O nouă perspectivă asupra comerțului exterior al 

României”1, încât în prezent, dispun de serii de date statistice complete (bazate pe date furnizate 
de organismele statistice naționale și internaționale) reflectând întreaga perioadă 1990-2016 (în 
unele cazuri sunt prezentate datele inclusiv de la nivelul anului 1989), ce au fost deja intens 
utilizate în cercetarea efectuată pentru realizarea acestei teze și care îmi vor fi deosebit de utile 
și pentru demersurile și cercetările viitoare. 

Realizarea acestor studii deosebit de complexe s-a bazat pe de o parte, pe date furnizate 
de organismele statistice naționale și internaționale, la o parte din aceste studii empirice 
beneficiind de sprijinul și parteneriatul Centrului Român pentru Promovarea Comerțului și 

Investițiilor Străine – CRPCIS, iar pe de altă parte, pe sondaje, proces care a necesitat eforturi 
considerabile pentru aplicarea chestionarelor, colectarea datelor și interpretarea rezultatelor, și 
care au fost facilitate și de cele 9 proiecte de cercetare-dezvoltare pe care le-am coordonat și 
implementat (de ex., SVACEX, EDCO, SSFA, AntrES, LISBOAN), precum și de unele dintre 
celelalte 9 proiecte de cercetare-dezvoltare în care am avut calitatea de membru în echipa de 
cercetare sau expert. 

                                                
1 Giurgiu, Adriana (2008) Comerțul intraeuropean. O nouă perspectivă asupra comerțului exterior al României, 
Editura Economică, București 
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Rezultatele obținute în urma cercetărilor empirice asupra performanței și eficienței 
comerțului exterior al României și competitivității exporturilor sale mi-au deschis noi orizonturi 
pentru aprofundarea cercetării, care s-a concentrat în ultimii ani, asupra sectoarelor economiei 
românești identificate cu avantaje competitive și potențial la export, cum sunt sectorul agricol, 
sectorul serviciilor turistice și sectorul medical, interconectate prin avantajele competitive pe 
care le dețin în agro-turism, turism rural și respectiv, în turismul medical, care pot beneficia și 
de potențialul oferit industriei alimentare de avantajele competitive ale produselor agricole bio 
din țara noastră; de asemenea, sectorul industriei textile (inclusiv îmbrăcăminte) a înregistrat 
competitivitate foarte ridicată la export, motiv pentru care a făcut obiectul unor cercetări 
aprofundate sub diverse aspecte economice, cu atât mai mult cu cât – chiar dacă așa cum arat 
în teza de abilitare – a înregistrat un declin al competitivității în perioada recentă - am 
convingerea că alături de industria încălțămintei și industria mobilei, au încă potențial 
competitiv ridicat, dacă sunt reorientate spre produse de calitate, sofisticate, cu valoare adăugată 
ridicată, destinate piețelor dezvoltate (de ex., încălțăminte de piele cu talpă de piele; mobilă din 
lemn masiv, sculptat manual). Din acest motiv, îmi propun să aprofundez cercetarea acestor 
sectoare ale economiei românești și pe viitor, în echipe multi-disciplinare, care să ne permită o 
diagnosticare mai bună a cauzelor pierderii competitivității și identificarea de soluții viabile 
pentru redresarea acestor sectoare pe baze competitive. 

Teza mea de abilitare prezintă, de asemenea, viitoarele direcții de cercetare în domeniul 
Economie și afaceri internaționale. Cu siguranță, voi aborda și dezvolta în principal aceleași 
direcții pe care le-am tratat și până acum, aprofundând însă cercetările pe câteva direcții, cum 
ar fi:  
• aspectele reglementative ale comerțului internațional, prin investigarea ramificațiilor 

extensive ale tensiunilor ce există în relația dintre OMC și acordurile comerciale regionale, 
pe care le consider de importanță sistemică, deoarece ele își pun puternic amprenta și asupra 
comerțului exterior românesc și politicii noastre comerciale, România, ca membră UE, fiind 
parte în mai mult de jumătate dintre acordurile comerciale regionale bilaterale funcționale 
la nivel mondial;  

• reorientarea geografică a schimburilor comerciale externe ale României, prin oferirea de 
studii agenților comerciali români care să le permită să maximizeze oportunitățile pe care 
ni le oferă bogatul portofoliu de acorduri comerciale de liber-schimb pus la dispoziție de 
Uniunea Europeană, pe baza produselor care compun actuala structură a exporturilor 
românești și care sunt identificate că dețin avantaj comparativ și competitiv; 

• competitivitatea grupelor de produse ce aparțin Secțiunii II (Produse ale regnului vegetal), 
Secțiunii IV (Produse ale industriei alimentare), Secțiunii XI (Materiale textile si articole 
din aceste materiale, inclusiv îmbrăcăminte), Secțiunii XII (Încălțăminte) și respectiv, 
Secțiunii XX (Mobilă) din Nomenclatura de export a României, conform TARIC3, prin 
investigarea legăturilor dinamice dintre activitățile productive care depășesc un anumit 
sector, cât și printr-o analiză dezagregată la nivel de industrie, pe care să le corelez ulterior 
cu rezultatele obținute deja cu privire la orientarea geografică a schimburilor noastre externe 
și cotele de piață deținute la export. 

Secțiunea A se încheie cu prezentarea direcțiilor principale de dezvoltare a carierei mele 
academice, științifice și profesionale, în contextul global al realizărilor științifice semnificative 
și de actualitate din domeniul meu de specialitate - Economie și Afaceri Internaționale.  

În Secțiunea B a tezei, prezint argumentele pentru capacitatea mea de a coordona echipe 
de cercetare, de a organiza și gestiona activități didactice, de explicare și facilitare a învățării și 
cercetării în contextul evoluției în carieră, prin referirea la experiența și realizările mele în 
calitate de cadru didactic, cercetător, director/coordonator și membru al unor echipe de 
cercetare, editor-șef/editor adjunct/membru în comitetele editoriale ale unor reviste indexate 
ISI Thomson Reuters, ISI Proceedings și/sau BDI, recenzor pentru reviste indexate ISI 
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Thomson Reuters, ISI Proceedings și/sau BDI, președinte/președinte executiv/membru în 
comitetele de organizare și/sau comitetele științifice ale unor conferințe internaționale cu 
volume indexate ISI Proceedings și/sau BDI, membru în comisii de îndrumare a doctoranzilor, 
evaluator al activităților didactice, Decan, Prodecan, Director DID și DIDIFR, Responsabil 
Relații Internaționale, Secretar Științific, Membru în Senatul universitar, Membru în Consiliul 
facultății, Membru în Consiliul departamentului, expert evaluator ARACIS, Secretar General 
al AFER, etc. 

În ultima parte, am prezentat referințele bibliografice pe care le-am utilizat, inclusiv 
propriile publicații referențiate în cuprinsul tezei de abilitare. Contribuțiile cercetării prezentate 
în această teză au fost incluse în aceste publicații. 


