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Rezumatul tezei de doctorat 

 

 Lucrarea de faţă  își propune să se analize într-o manieră comparativă evoluţiile 

economice ale Poloniei şi României începând cu 1918 până în prezent, cu accent pe evoluţiile 

de după 1989 şi în special după aderarea la UE. Alegerea temei de cercetare este justificată de 

importanţa transformărilor economice de după 1989, generate de trecerea de la o economie 

centralizată, de comandă, la economia de piaţă. În acest context, lucrarea de doctorat  

analizează cauzele succesului economic al Poloniei după aderarea la UE, comparativ cu 

România, câutând a răspunde la următoarele întrebari: (i)  Cât din miracolul economic polonez 

se poate explica în termenii evoluţiilor ultimilor ani (cu accent pe convergenţa reală) şi cât se 

poate explica în termenii „dependenţei de cale” (path dependency), adică de contexul istoric?; 

(ii) Ce a lipsit României să aibă același destin?  

 Lucrarea este structurată în două părţi. Prima parte este o analiză descriptivă a 

parcursului economic al României şi Poloniei realizată în context european, care se referă la 

trei perioade istorice diferite: (1) perioada interbelică (1918-1939), (2) perioada postbelică 

(1945-1989) şi (3) perioada postcomunistă (1990 până în prezent). Cea de a doua parte este 

destinată analizei convergenţei socio-economice a Poloniei şi României la media ţărilor UE 

prin intermediul analizei cluster, ea realizându-se într-un context mai larg, luând în considerare 

20 de ţări şi UE. Rezultatele obținute arată că Polonia şi România sunt încă departe de media 

europeană, atât pentru fiecare indicator economic în parte pentru perioada 1995-2012, cât şi 

pentru toți indicatorii economici selectați pentru fiecare an al perioadei analizate. Rezultatele 

obținute nu ar trebui să surprindă, la rezultate similare ajungându-se și în alte studii (parte dintre 

ele amintite în lucrare) ceea ce indică o polarizare între țările din nordul și vestul Europei și 

țările din Europa Centrală și de Est, consecință și a influenței factorului istoric. 

 


