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Rezumat al tezei de abilitare cu titlul 

Creșterea națiunilor. Între evoluție și stagnare. 
 

CANDIDAT: PROF. UNIV. DR. CRISTIAN C. POPESCU 
 

Lucrarea supusă atenției reprezintă propunerea autorului pentru susținerea abilitării în domeniul 

Economie. Este structurată pe trei capitole plus o anexă. 

Prima parte, intitulată ”Rezultate ale activității de cercetare științifică”, este organizată pe trei 

secțiuni care sintetizează principalele direcții de cercetare ale autorului și scot în evidență tematica cercetării, 

raportarea la stadiul cercetării și contribuții aduse. 

Prima secțiune, ”Factori importanți ai creșterii economice”  aduce în prim plan studiile realizate de 

autor în domeniu teoriilor creșterii economice endogene, cu accent pus pe teoria Capitalului Uman. Astfel, în 

prima subsecțiune, intitualtă Capitalul uman ca factor al creșterii economice sunt prezentate cercetările 

privind educația, sănătate și migrația în context românesc și european. Este realizată o analiză de eficiență a 

politicilor publice care arată că românia, alături de alte câteva țări foste comuniste, ocupă un loc codaș în 

comparație cu celelalte țări europene. Concluzia principală este că fără investiții în educație și sănătate, 

șansele de dezvoltare durabilă sunt serios afectate. 

Următoarea subsecțiune aduce în discuție o ipoteză insuficient exploatată în teoria economică, și 

anume că și capitalul social joacă un rol foarte important în stimulare creșterii. Încrederea, ca determinant al 

capitalului social, a fost analizată în mod distinct în cadrul unui studiu mai amplu, care a presupus nu numai 

analiza unor date existente ci și colectarea și prelucrarea de date pe bază de chestionar. S-a analizat și 

problema corupției și impactul ei asupra diminuării eficienței alocării resurselor publice și implicit a 

bunăstării. A treia subsecțiune tratează problema antreprenoriatului în rândul tinerilor din perspectiva 

educației. Dezvoltarea ntențiilor antreprenoriale este determinant important în luarea deciziei viitoare de 

investiții și, din acest punct de vedere, sistemul de educație trebuie să joace un rol mai important prin 

strategii mai bine țintite. 

A doua secțiune a primei părți, intitulată ”Analize sectoriale” cuprinde o serie de studii realizate de 

autor pe diferitele sectoare ale economiei naționale și globale. 

Astfel, legat de sectorul energetic, am analizat problema sărăciei energetice atât din perspectiva 

bibliografiei existente cât și prin propunerea unui nou indicator de măsurare a acesteia și integrarea lui într-

un model de predicție. 

Apoi, am analizat diferite probleme legate de industria chimică. Mai întâi, am evaluat modul în care 

raspunde sectorul chimic la oscilatiile ciclului economic, dat fiind faptul că indsutriile nu reacționează la fel 

sub influența fricțiunilor macroeconomice. Apoi, am analizat punctual piața muncii din industria chimică și 

am incercat sa surprindem evoluțiile de-a lungul fazelor ciclului economic, izoland o serie de variabile 

determinante. 
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De asemenea, am fost interesați de modul în care colectarea taxelor și impozitelor este influențată de 

anumite decizii administrative, cum ar fi spre exemplu introducerea caselor electronice de marcat. Concluzia 

a fost interesantă. Rezultatele analizei relevă faptul că odată cu introducerea utilizării obligatorii a caselor 

electronice de marcat, a crescut gradul de colectare a TVA(, însă în același timp s-a diminuat indicele de 

eficiență fiscală ca urmare a utilizării unor case de marcat de veche generație, care nu permit includerea unor 

registre electronice. Prin urmare, jumătățile de măsură diminuează semnificativ eficiența și în sectorul 

bugetar. 

O temă interesantă pentru noi a fost legată de influența riscului de țară asupra rezultatelor financiar-

contabile ale firmelor.  Am încercat să găsim o legătură între indicatorii de risc ai țării și raportările financare 

ale firmelor și indicatorii pieței financiare din România. Rezultatele noastre evidențiază o influență 

semnificativă a riscului de țară asupra calității rapoartelor financiare ale acestor companii, în special asupra 

companiilor cu acționari străini semnificativi. 

 

 În a treia secțiune a primei părți, intitulată ”Puterea în cadrul economie mondiale”, am expus 

preocupările noastre legate de economia internațională. Lucrarea analizează din perspectivă istorică evoluția 

principalelor centre de putere economică de-a lungul secolului XX cu scopul de a identifica factorii 

principali care au stimulat creșterea și dezvoltarea. Sunt analizate state precum SUA, Germania, Anglia, 

Franța și Japonia, urmărindu-se atât evoluția lor din perspectiva utilizării factorilor de producție cât și a 

interacțiunii la nivelul economiei globale. Ne-a preocupat analiza termenului de putere economică dar și 

identificarea principalilor factori de influență ai acesteia, din perspectivă economică. Este scos în evidență 

faptul că accentul pus pe inovație și educație a fost numitorul comun al tuturor al tuturor statelor care au 

ocupat sau ocupă statutul de mare putere. 

 

Al doilea capitol al tezei de abilitare este intitulat ”Planul de dezvoltare al carierei”. Sunt 

prezentate principalele intenții și oportunități ale candidatului pentru dezvoltarea profesională din punct de 

vedere didactic și al cercetării. Intențiile stau sub semnul sporirii vizibilității cercetării și a integrării în noi 

echipe de cercetare dar și a continuei perfecționări a calității predării. 

 

Al treilea capitol, ”Bibliografie”, cuprinde o selecție a principalelor surse bibliografice care au stat 

la baza cercetărilor prezentate în această teză. 

 

În Anexă este prezentată succint activitatea didactică și de cercetare a autorului. 
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Summary of the thesis entitled 

The growth of nations. Between evolution and stagnation. 
 

 

The present thesis represents the authors’ proposal for habilitation defense in the field of 

Economics. It is structured on three chapters plus an appendix.   

The first part, entitled "Results of the scientific research activity", is organized in three 

sections that synthesize the main research directions of the author and highlight the topic of the 

research, the approach of the research stage and the author’s contributions. 

The first section – “Important factors of economic growth” – underlines the author's studies 

in the field of endogenous economic growth theories, with an emphasis on the theory of Human 

Capital. Thus, in the first subsection, entitled Human capital as a factor of economic growth, there 

are presented the researches on education, health and migration in Romanian and European context. 

An analysis of public policies’ efficiency is carried out, which shows that Romania, together with 

other former communist countries, occupy the last positions in a top of the European countries. The 

main conclusion is that without investments in education and health, the chances of a sustainable 

development are seriously affected.  

The next subsection discusses a hypothesis that has a limited approached in the economic 

theory, namely that the social capital plays a very important role in stimulating growth. The trust, as 

a determinant of the social capital, was analysed distinctly in a larger study, which involved not 

only the analysis of the existing data, but also the collection and analysis of the data based on a 

questionnaire. 

The issue of corruption and its impact on diminishing the efficiency of the public resources’ 

allocation and, implicitly, the well-being were also analysed. The third subsection addresses the 

issue of entrepreneurship among young people from the perspective of education. Developing 

entrepreneurial intentions is important in determining the future investment’s decision and, from 

this point of view, the education system must play a more important role through better targeted 

strategies. 
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The second section of the first part, entitled "Sectoral analysis", includes a series of studies 

conducted by the author on various sectors of the national and global economy. 

Thus, related to the energy sector, it was analysed the problem of the energy poverty, based 

on the existing bibliography. Moreover, it was proposed a new indicator for its measurement and its 

integration into a prediction model. 

Then, the author analysed different issues related to the chemical industry. First, he assessed 

how the chemical sector responds to the economic cycle fluctuations, considering that the industries 

do not equally react under the influence of the macroeconomic frictions. Then, the author analysed 

the labour market in the chemical industry and he tried to capture the developments during the 

phases of the economic cycle, isolating a number of determinant variables. 

He was also interested in how tax collection is influenced by certain administrative 

decisions, such as the introduction of the electronic cash registers. The conclusion was interesting. 

The results of the analysis reveal that, with the introduction of the mandatory usage of the electronic 

cash registers, the VAT collection rate has increased, but, at the same time, the tax efficiency index 

has diminished, as a result of the usage of some older cash registers, which do not allow the 

inclusion of the electronic registers. Therefore, half of the measurement units significantly reduce 

the efficiency in the budgetary sector as well. 

An interesting topic for the author was related to the influence of the country risk on the 

financial and accounting results of the companies. He has tried to find a link between the country's 

risk indicators and the financial reports of the companies and the financial market indicators in 

Romania. The results highlight a significant influence of the country risk on the quality of the 

financial reports of these companies, especially on firms with significant foreign shareholders. 

In the third section of the first part, entitled “Power in the world economy”, the author 

exposed his concerns about the international economy. The paper analyses, from a historical 

perspective, the evolution of the main centres of economic power throughout the 20
th

 century, in 

order to identify the main factors that have stimulated growth and development. Countries such as 

the USA, Germany, England, France and Japan are analysed, underlying their evolution in terms of 

the usage of inputs and, also, of the interaction in the global economy. The author was concerned 

with the analysis of the term ‘economic power’ and also with the identification of the main factors 

of its influence, from an economic perspective. It is highlighted that the emphasis on innovation and 

education has been the common denominator of all the states that have occupied or still occupy the 

status of great powers. 

The second chapter of the habilitation thesis is entitled “Career development plan”. The 

main intentions and opportunities of the candidate for the professional development are presented, 
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from both didactic and research points of view. The intentions are related to increasing the visibility 

of the research and the integration in new research teams, and also to continuing to improve the 

quality of teaching. 

The third chapter, Bibliography, contains a selection of the main bibliographic sources on 

which the researches presented in this thesis are based. 

The Appendix briefly presents the author's didactic and research activity. 


