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Rezumat 

 

Cuvinte cheie: competitivitate, avantaje competitive, indicatori de măsurare a competitivității, 

sectoare economice, industrii creative, concurență, productivitate, valoare adăugată, cost unitar 

al muncii, export, import, balanță comercială, cercetare-dezvoltare, creștere economică, 

coeziune, fonduri structurale și de coeziune, educație. 

 

Teza de doctorat intitulată „Avantajele competitive ale economiei românești în context 

european și global” este structurată pe trei capitole, în plus față de introducere și partea de 

concluzii finale. Pornind de la obiectivul general de a analiza în dinamică competitivitatea 

economiei României și a factorilor ce pot influența îmbunătățirea acesteia, obiectivele specifice 

programului de cercetare științifică s-au încadrat pe următoarele coordonate: contextualizarea 

temei de cercetare prin analiza multinivel și multiparametru a conceptului de competitivitate; 

analiza locului și rolului ocupat de Uniunea Europeană în cadrul economiei globale; 

identificarea performanțelor competitive ale economiei României comparativ cu alte state 

membre ale Uniunii Europene dar și cu alți actori globali non-UE, stabilirea poziționării 

sectoarelor de activitate ale economiei românești la nivel intern dar și în cadrul economiei 

Uniunii Europene și a celei globale, cu ajutorul unui set de indicatori de cuantificare a 

competitivității pe care l-am propus; furnizarea unor alternative de acțiune fezabile menite să 

faciliteze mai rapida reducere a decalajelor dintre economia românească și cea a Uniunii 

Europene. Prin combinarea metodologiilor de cercetare calitativă cu cele cantitative s-a urmărit 

conturarea un peisaj analitic cât mai clar cu putință. Am insistat în mod distinct pe tot parcursul 

lucrării asupra educației, un element critic pentru România, ținând cont de stadiul de dezvoltare 

în care se află aceasta, educația putându-se transforma într-un avantaj competitiv, catalizator 

al creșterii economice. 


