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REZUMAT 

 
 

Teza de abilitare ”O abordare multi-nivel a inovării în sistemele economice 

internaționale” prezintă contribuțiile aduse literaturii economice de specialitate și rezultatele 

științifice obținute prin cercetare proprie în ultimii 10 ani, ulterior dobândirii titlului științific de 

doctor în Relații Economice Internaționale.  

Lucrarea  oferă o perspectivă integratoare asupra diferitelor curente principale de gândire 

economică ce au cercetat inovarea, incluzând diferitele abordări într-un cadru unic, alături de 

concepte conexe ce influențează stimularea inovării la diferite nivele. Pe lângă cercetarea inovării 

în curentele principale de gândire economică, lucrarea recompune prin analiză și o literatură 

fragmentată asupra aspectelor conexe inovării și face lumină asupra relațiilor de cauzalitate dintre 

acestea. Demersul rezultă într-un cadru de cercetare inter- și multi-disciplinar, ce combină abordări 

și instrumentar metodologic de economie internațională, științe regionale, geografie economică, 

management, afaceri internaționale, științele educației, statistică și econometrie. 

Lucrarea este structurată în două părți, conform cerințelor de redactare. Prima parte 

prezintă contribuția specifică la dezvoltarea cercetării științifice în domeniul economiei și 

afacerilor internaționale printr-o abordare multi-nivel a inovării în sistemele economice 

internaționale și este structurată, la rândul ei, în cinci secțiuni: 

Prima secțiune prezintă sinteza principalelor direcții de cercetare științifică și a 

rezultatelor obținute. Secțiunea construiește scheletul conceptual al propunerii de analiză multi-

nivel a procesului de inovare în sistemele economice internaționale, încadrând direcțiile principale 

de cercetare în contextul literaturii privind schimbarea tehnologică și inovarea în teoria și practica 

economică. Se argumentează, apoi, integrarea în perspectiva multi-sistemică a diferitelor niveluri 

de analiză a performanței de inovare, respectiv: sistemul național de inovare, sistemul regional de 

inovare și sistemul local de inovare. Abordarea sistemică este îmbunătățită cu argumentul 

încorporării în context, potrivit căruia economia este cufundată în relații sociale, adică nu poate fi 

o sferă separată, autonomă față de societate în ansamblu. Astfel, funcționarea unei economii nu 

poate fi înțeleasă disociată de lumea socială în care este încorporată, iar procesele și instituțiile 

specifice trebuie înțelese ca părți ale unor structuri mai mari, derivate din punct de vedere istoric, 

instituțional sau social.  
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Secțiunea se încheie cu prezentarea rezultatelor științifice în termeni scientometrici, 

reprezentând astfel un prim pas în recunoașterea abilităților științifice, de cercetare și didactice a 

candidatei. 

A doua secțiune prezintă prima direcție de cercetare, Schimbarea tehnologică și inovarea 

în teoria și practica economică. În cadrul acestei direcții de cercetare, m-am preocupat de 

examinarea inovării și schimbării tehnologice din perspectiva contribuției acestora la creșterea și 

dezvoltarea economică (Tema 1. Schimbarea tehnologică și inovarea în teoria creșterii 

economice). Aici, se revizuiește critic modul în care economiștii au încercat să explice, de-a lungul 

timpului, ratele de creștere economică folosind lentile diferite de analiză clasică, neo-clasică, 

schumpeteriană și neo-schumpeteriană, evoluționistă și instituționalistă, cu presupuneri despre 

tehnologie, cunoștințe și învățare. Tabloul este completat cu noi teorii și concepte desprinse din 

principalele ramuri de gândire economică discutate, precum noua teorie a creșterii, noua geografie 

economică, economia bunăstării, dependența de cale, teoria difuzării cunoștințelor antreprenoriale, 

perspective axate pe agenție, toate aducând elemente suplimentare de analiză a inovării ca substrat 

al creșterii economice. 

Orice demers empiric de cercetare a inovării trebuie să decidă asupra modului cel mai 

potrivit de măsurare a inovării, sau mai precis a rezultatului procesului de inovare. Din acest 

considerent, am alocat o atenție particulară diferitelor modalități prin care inovarea se poate 

cuantifica, modalități extrase din literatura economică de specialitate (Tema 2. Cuantificarea 

inovării în context internațional). În mod tradițional, măsurarea inovației s-a bazat extensiv pe 

indicatori arondați domeniului de cercetare & dezvoltare (C&D) și activității de brevetare. 

Importanța activității de inovare a condus la dezvoltarea unor sisteme de indicatori, îmbunătățite 

în mod continuu, și chiar la publicarea periodică a unor tablouri de bord ale inovării de către 

organismele internaționale. Aceste instrumente se vor aplica în Secțiunea a treia, în măsurarea 

performanței de inovare la nivel național. 

Internaționalizarea procesului de inovare și a inovației reprezintă un subiect de interes 

aparte în teoria și practica economiei și afacerilor internaționale. Prin urmare, tema a treia 

(Difuzia inovației și transferul internațional de tehnologie) grupează eforturile proprii de 

cercetare în domeniu, pornind de la teoria difuziei inovației și discutând tipurile și canalele 

principale de transfer internațional de tehnologie identificate. Se subliniază, de asemenea, rolul 

companiilor multinaționale (CMN) și transnaționale (CTN) în transferul internațional de 

tehnologie, fundamentat teoretic în teoria evoluționistă a firmei. 
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A treia secțiune prezintă direcția de cercetare Sistemul național de inovare și macro-

factori. Sistemul național de inovare este cel mai cuprinzător nivel al abordării propuse multi-

stratificate a inovării. Construirea, dezvoltarea și stabilitatea sistemului național de inovare, 

precum și corecta măsurare a performanței de inovare a acestuia, sunt extrem de importante și 

necesită o reflecție critică pentru a îmbunătăți baza conceptuală și valorile performanței inovării.  

Această direcție de cercetare cuprinde trei teme de cercetare. Tema 1. Sistemul Național 

de Inovare: Cadrul conceptual și performanța națională de inovare analizează emergența 

conceptului de sistem național de inovare (SNI), cu origini mai vechi, dar consolidat în jurul anilor 

’90. Fundamentele SNI sunt diferite de cele utilizate de economiștii clasici și neoclasici care 

puneau accent pe comportamentul rațional pe care îl utilizau în analiza echilibrului. În abordarea 

SNI, premisa comportamentului rațional este inexistentă, deoarece nu se poate prezice rezultatul 

procesului de inovare. Tema se încheie cu analiza critică a performanței sistemului național de 

inovare al României.  

Tema 2. Guvernanța, stabilitatea politică și condițiile macroeconomice evaluează critic 

rolul guvernului în sistemul național de inovare și argumentează că stabilitatea politică și condițiile 

macroeconomice influențează performanța sistemului național de inovare. Cercetarea empirică 

proprie a vizat stabilitatea politică prin prisma longevității ministeriale și a principalelor partide 

de guvernare în corelație cu stabilitatea macro-economică. Rezultatele arată că stabilitatea politică 

este influențată de condițiile macro-economice, iar instabilitatea politică este un factor care inhibă 

activitățile economice și de inovare la nivel național, cu precădere în cele întârziate din punct de 

vedere tehnologic. 

Analiza SNI acordă o importanță deosebită organizării și desfășurării activităților orientate 

expres spre generarea, acumularea și difuzarea cunoștințelor. Din perspectiva inovării, învățarea 

este înțeleasă în sens larg ca generare, acumulare și difuzie de cunoștințe. Tema 3. Economia 

bazată pe cunoaștere și societatea de învățare prezintă rezultatele cercetărilor anterioare, 

subliniind rolurile învățării și cunoștințelor, delimitând cadrele conceptuale ale ”economiei bazate 

pe cunoaștere” și ”regiunii de învățare”, și identificând argumentele prin care dezvoltarea acestora 

contribuie la creșterea performanței unui SNI. 

A patra secțiune prezintă direcția de cercetare Sistemul regional de inovare. Cercetările 

proprii asupra diferitelor aspecte care determină performanța inovării la nivel regional au acoperit 

teme variate, interdisciplinare, ce au fost investigate cu un instrumentar metodologic variat.  

Tema 1. Sistemul regional de inovare: delimitări conceptuale prezintă diferitele 

rafinamente conceptuale ale noțiunii de bază și propune un cadru conceptual de analiză bazat pe 
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patru atribute: proximitatea, dependența de cale, varietatea înrudită și baza de cunoștințe 

diferențiate. Sistemul de inovare al unei regiuni este văzut ca un set de instituții a căror interacțiune 

determină producerea, difuzarea și utilizarea unor cunoștințe noi și utile din punct de vedere 

economic și structura economică asociată acelui teritoriu. Cercetările arată că inovația este 

rezultatul schimburilor și interdependențelor dintre organizații guvernate de un cadru instituțional 

regional comun, care este legat de contextul geografic în care are loc inovarea. 

Tema 2 studiază intensitatea tehnologică și a cunoștințelor la nivel regional, analiza 

realizându-se la nivelul județelor României pe baza sectoarelor de activitate în care s-au format 

afaceri în anul 2020. S-a calculat un scor regional de intensitate a cunoștințelor și tehnologiei și au 

fost grupate județele în funcție de similaritățile identificate prin clusterizare econometrică. 

Rezultatele cercetării empirice indică existența a șase clustere ce grupează județele României în 

funcție de similaritatea intensității tehnologice și a cunoștințelor domeniilor de activitate 

economică în care au fost înființate firmele. 

Tema 3. Regiunea de învățare și rolul capitalului uman regional, include rezultatele 

cercetărilor anterioare privind noțiunile de ”regiune de învățare” și ”capital uman regional”. Am 

stabilit că rolul capitalului uman în deciziile regionale de creștere economică și localizare a fost 

investigat prin studii empirice care au cercetat relația dintre stocul de capital uman al unei regiuni 

și productivitatea acestuia. În plus, am constatat că stocul de capital uman disponibil într-o regiune 

influențează dezvoltarea economică a regiunii. Se propune un model econometric de estimare a 

cererii de specializare prin formare profesională continuă la nivel regional. Modelul propus este 

aplicat empiric la nivelul județelor României.  

A cincea secțiune prezintă direcția de cercetare Sistemul local de inovare și afaceri. 

În această secțiune se prezintă o serie de analize ale literaturii teoretice și empirice pentru 

a dezvolta o înțelegere mai clară a dinamicii diferitelor configurații ale sistemelor locale de 

inovare, însoțită de rezultatele cercetărilor teoretice și empirice proprii. Integrând diversele 

perspective analitice, ne putem imagina un fel de cale ideală pentru constituirea sistemelor de 

inovare, în funcție de actorii implicați și de nivelul de dezvoltare a sistemului antreprenorial local. 

Tema 1. Sisteme locale de inovare și încorporarea în contextul local delimitează 

conceptual cadrul sistemului local de inovare și discută modul în care principalele sale atribute 

(încorporare în context, proximitate în plan local, interconectare, varietate instituțională) afectează 

performanța de inovare a organizațiilor locale. Se propune cadrul procesului de inovare în plan 

local, bazat pe învățare colectivă a cărei eficiență depinde de structura și calitatea relațională, și  
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avansează ipoteza potrivit căreia gradul de încorporare locală în ceea ce privește apropierea 

relațiilor specifice este un indicator relevant al comportamentului inovator. 

Tema 2. Antreprenoriat local și aglomerări de firme integrează în literatura economică 

de specialitate rezultatele cercetărilor proprii privind educația și intențiile antreprenoriale ale 

tinerilor și privind aglomerările de firme pe cazul industriei auto din România. S-a identificat o 

localizare dispersată pe tot teritoriul geografic al României, dar cu precădere în zone 

metropolitane, a principalilor producători-constructori auto și producători de subansamble și 

componente auto (subsidiare ale firmelor străine), în jurul cărora gravitează spațial, în principal, 

mici producători autohtoni. 

Tema 3. Perspective internaționale. Rolul multinaționalelor discută rolul companiilor 

multinaționale în SLI și în dezvoltarea locală, modul prin care CMN stimulează performanța SLI 

și mecanismele prin care CMN poate crea o cultură comună în cadrul SLI. Strategia CMN de 

internaționalizare a activității de C&D duce la diferențierea între două tipuri de subsidiare cu scop 

de C&D în plan local, respectiv unități de C&D din țări gazdă care se ocupă de exploatarea stocului 

de cunoștințe existent al companiei multinaționale și unități de C&D din țări gazdă care vizează 

creșterea stocului de cunoștințe al companiei multinaționale. 

O temă conexă, Inovarea urbană și creșterea calității vieții, prezintă contribuția proprie 

la domeniul emergent al inovării urbane. Am examinat traiectoriile tehnologice ale inovației 

urbane în scopul de contura o imagine a stării actuale a celor mai semnificative inovații tehnologice 

urbane și de a propune o explicație pentru traiectoriile evolutive pe termen lung ale dezvoltărilor 

tehnologice care contribuie la creșterea calitatea a vieții urbane prin inovare. M-am concentrat în 

special pe dimensiunea calității vieții a transformării urbane către sustenabilitate și argumentez că 

inovarea servește la îmbunătățirea calității vieții urbane din perspective sociale, economice și de 

mediu. 

A doua parte prezintă indică evoluția carierei didactice și științifice și formulează 

propuneri de dezvoltare a carierei academice. Aici se prezintă principalele repere din evoluția 

carierei universitare a candidatei, de la preparator universitar doctorand, până la conferențiar 

universitar doctor. Această parte se încheie cu propuneri privind dezvoltarea carierei didactice și 

este urmată de Concluzii. 

 

 

 

 


