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Sinteza tezei de doctorat 

 

 

Încă de la opera lui Adam Smith, „Avuția națiunilor”, apărută în anul 1776, concepția 

referitoare la creșterea bunăstării și a progresului social a fost asociată cu procesul de creștere 

economică. Evoluția gândirii economice începând de la abordarea clasică, cea keynesiană, 

teoria neoclasică și până la noua teorie a creșterii endogene a generat la nivel doctrinar o serie 

de dezbateri academice cu privire la aplicabilitatea și oportunitatea practică a diverselor 

modele de dezvoltare. Adesea, aceste modele teoretice și-au găsit corespondența în strategiile 

economice naționale. 

În prezent o parte însemnată a literaturii economice tratează rolul determinant al ajustărilor 

și reformelor structurale asupra surselor de creștere economică. O parte din aceste dezbateri 

au fost stimulate în special ca urmare a contextului economic foarte volatil indus de criza din 

2007. Astfel, implozia piețelor financiare de pe Wall Street a ridicat inevitabil întrebări cu 

privire la măsura în care piețele pot funcționa optim și a provocat totodată dezbateri cu 

privire la eficacitatea politicilor structurale implementate în trecut, sfera de cuprindere a 

acestora și dacă acestea mai degrabă au cauzat vulnerabilizarea economiilor în fața șocurilor 

endogene și exogene în goana după eficientizarea piețelor și obținerii de profit. 

Actualitatea lucrării este dată inclusiv de realitățile economice curente. Contextul 

macroeconomic complicat dat de revenirea economică lentă, persistența șomajului și erodarea 

veniturilor a făcut ca implementarea reformelor structurale să fie privită ca fiind principala 

soluție viabilă de stimulare a economiei și de trecere către un nou model de dezvoltare, atât la 

nivel global cât și la nivel de economie românească.  

Prin urmare, actuală lucrare a urmărit să abordeze problematica procesului de creștere 

economică printr-o viziune integrativă, atât din perspectiva modului în care ajustările 

structurale determinate de criză generează efecte asupra surselor de creștere economică, cât și 

din perspectiva impactului reformelor structurale asupra stimulării ieșirii economici din criză 

și plasării acesteia pe o nouă traiectorie de dezvoltare. 

Metodologia de cercetare a avut în vedere o abordare analitică de tip „cauză-efect”, 

concentrându-se asupra relațiilor ce se stabilesc direct sau indirect între sursele creșterii 

economice, impactul economico-social al crizelor precum și efectul ajustărilor și reformelor 

structurale. Concret, metodologia de cercetare a avut în vedere mai multe abordări: 
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1. O abordare critică a literaturii de specialitate. Acest demers a reprezentat punctul de 

plecare în direcția elaborării tezei de doctorat. Această etapă a presupus studierea 

literaturii economice ce abordează problematica ajustărilor și reformelor structurale. 

Rezultatul concret al acestei abordării a constat în efectuarea unei sinteze a literaturii 

de specialitate ce cuprinde: analiza noțiunii de ajustare și reformă structurală; trade-

off-ul care se stabilește între beneficiile aduse de reformele structurale și costurile pe 

care acestea le impun; rolul unui eveniment economic de amploare (criză) în 

generarea stimulentelor pentru reforme; descrierea principalelor domenii economice 

în care se pot efectua reforme structurale, precum și exemplificarea indicatorilor ce 

arată magnitudinea refomelor și impactul acestora în economia reală (indicatorii de 

rezultat); analiza implicațiilor reformelor structurale în cadrul procesului de creștere 

economică și asupra dezechilibrelor macroeconomice, cu trimitere la programele de 

ajustare structurală condiționate de instituțiile financiare internaționale, experiența 

țărilor OECD post-criză sau la viziunea de dezvoltare a Uniunii Europene pe termen 

lung; 

 

2. O abordarea istorică. În cadrul tezei de doctorat au fost evaluate și ciclurile 

economice, cu accent asupra șablonului de desfășurare a celor mai acute perioade de 

recesiune din istoria recentă. Cercetarea din perspectiva istorică a vizat identificarea 

cauzelor ce au condus la apariția crizelor economice, în strânsă legătură cu 

surprinderea ajustărilor structurale generate, precum și cu răspunsul politicilor de 

redresare economică. Mai mult, analiza autorului s-a concentrat pe evaluarea 

politicilor de dereglementare a pieței financiare începând cu anii 1980 în economia 

americană și pe modul în care aceste politici au condus progresiv la acumularea 

condițiilor pentru declanșarea crizei din 2007. Scopul acestei abordări constă în 

accentuarea importanței reformelor structurale într-o economie și descrierea efectelor 

(pozitive sau negative) ce pot fi generate în cadrul acesteia, utilizând ca exemplu 

economia SUA în perioada 1920-2015; 

 

3. O abordare comparativă a modelelor de creștere economică. Deși cercetarea a fost 

centrată pe evoluția economiei românești în perioada 2000-2015, metodologia de 

cercetare s-a bazat inclusiv pe o analiză comparativă a indicatorilor macroeconomici 

dintre România și alte state. Ca baza de comparație, au fost utilizate economiile ce 

prezintă particularități similare României, atât din punct de vedere economic cât și 
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social, politic, istoric și geografic. Abordarea comparativă este indicată atât pentru a 

evalua evoluția indicatorilor într-o manieră contextuală, dar și pentru a evita 

interpretarea eronată a rezultatelor/evoluțiilor; 

 

4. O abordare empirică. Această abordare a presupus testarea relevanței practice a 

teoriilor raportat la evoluția economiei pozitive, atât prin colectarea și interpretarea 

indicilor și a indicatorilor statistici, cât și prin constuirea unor modele explicative de 

natură cantitativă. Se remarcă în acest sens utilizarea instrumentelor econometrice și a 

elementelor de statistică descriptivă, dar și utilizarea unor metode de calcul specifice 

cu scopul de a evalua: (1) gradul de sincronizare a ciclurilor de afaceri dintre România 

și țările din Zona Euro (indicele concondanței ciclurilor de afaceri); (2) gradul de 

integrare a producției industriale dintre țările est-europene respectiv Zona Euro, prin 

analiza coeficienților de corelație;  (3) estimarea decalajului dintre producția efectivă 

și producția potențială în cazul României, pentru a reflecta impactul real al crizei 

economice, pentru a determina natura politicii fiscale (expansionistă/restrictivă, pro-

ciclică/anti-ciclică) și pentru a evalua sustenabilitatea modelului de creștere 

economică autohton; (4) efectuarea unor prognoze/simulări în ceea ce privește 

numărul de ani necesar României pentru a atinge același nivel al Produsului Intern 

Brut per locuitor ca cel al mediei Uniunii Europene sau a Zonei Euro.  

 

Lucrarea este alcătuită din patru capitole iar organizarea acestora a presupus o trecere 

treptată de la abordarea teoretică a conceptelor privind ajustările și reformele structurale, 

procesul de creștere economică și fluctuațiile ciclurilor economice, către evaluarea 

pragmatică și empirică a acestor teorii, atât la nivelul economiei autohtone, cât și la nivel 

contextual (global, european, regional). 

În cadrul primului capitol s-a urmărit identificarea principalelor paradigme referitoare la 

factorii determinanți ai reformelor structurale, modul în care ajustările/reformele structurale 

exercită efecte la nivelul piețelor, dar și enumerarea principalele canale de implementare a 

politicilor structurale. Un important aspect asupra căruia s-a pus accentul în cadrul cercetării 

a fost modul în care reformele structurale acționează asupra productivității factorilor de 

producție şi asupra procesului de creștere economică în general. 

În urma analizei literaturii de specialitate efectuată de autor, reiese faptul că reformele 

structurale sunt definite ca fiind acele acțiuni care corectează sincopele adânc înrădăcinate în 

nucleul oricărei economii, fiind aplicabile într-un spectru larg de sectoare economice: de la 
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ajustarea cadrului de reglementarea a pieței de consum și a pieței muncii, deschiderea 

economică și financiară a unei economii către exterior, sectorul financiar, regimul fiscal, 

funcționarea instituțiilor publice, furnizarea de infrastructură publică și până la eficiența 

sistemului juridic. De regulă, reformele structurale din diferite domenii sunt interconectate și 

de multe ori acestea se consolidează reciproc, creând un efect de sinergie la nivelul 

economiei. De asemenea, în literatura economică sunt specificate principalele obiective ale 

reformelor structurale în cadrul agendelor politicilor publice: (1) echilibrarea deficitelor 

macroeconomice interne și externe; (2) creșterea competitivității economice și (3) sporirea 

capacității de adaptare și imunizare a economiei în fața șocurilor exogene. 

În schimb, termenul de ajustare structurală este definit în literatura economică și utilizat 

în lucrarea curentă ca fiind acel tip de modificare pe care o economie o suferă ca răspuns la 

dinamica condițiilor macroeconomice. Aceste ajustări sunt diferite față de evoluțiile 

conjuncturale ale indicatorilor macroeconomici, ce pot apărea în funcție de ciclul economic, 

prin prisma faptului că cele structurale sunt de natură persistentă și nu depind de evoluția 

ciclică pe termen scurt.   

Rezultatele cercetării literaturii economice indică faptul că nu există o relație de 

cauzalitate directă și incontestabilă între crizele economice și accelerarea implementării 

reformelor structurale. Incertitudinea privind rolul de catalizator al crizelor în tiparul 

„creștere economică nominală – recesiune puternică – reforme structurale – revenire 

economică – creștere economică sustenabilă” constă în faptul că există o anumită rezistență 

la schimbare cauzată de incertitudinile legate de consecințele economice ale programelor 

structurale și de faptul că, de regulă, acestea presupun costuri social-economice pe termen 

scurt greu de acceptat în condiții de recesiune economică și instabilitate financiară. La polul 

opus, există viziunea conform căreia starea de anxietate publică cauzată de criză și presiunea 

asupra factorilor politici de a adopta acțiuni care sa redea dinamismul economiei, poate 

reduce rezistența la schimbare. 

În cadrul capitolului 2, contribuția autorului s-a axat pe studierea cauzelor și 

mecanismelor de transmisie ale crizei economice la nivel global. Un prim pas a presupus 

cercetarea cauzelor istorice ce au condus la criza economică din 2007, în strânsă legătura cu 

analiza impactului generat de reformele structurale întreprinse pe piața financiar-bancară din 

Statele Unite ale Americii. Totodată, analiza autorului s-a concentrat pe cuantificarea 

efectului de contagiune al crizei financiare prin relevarea principalelor canale de transmisie a 

șocurilor, evaluarea turbulențelor financiare asupra sistemului economic global și asupra 
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procesului de creștere economică din România și a celorlalte țării din Europa Centrală și de 

Est. 

Conform rezultatelor obținute, una din principalele cauze ale crizei economice din 2007 a 

fost procesul progresiv de dereglementare a sistemului financiar-bancar ale cărui baze 

prudențiale s-au pus după Marea Depresiune din 1929-1933. Principalele acuze aduse acestui 

proces de liberalizare, început în anii 1980 și intensificat în anii 1990, vizează faptul că noul 

cadru de reglementare a condus la acumularea condițiilor pentru criza economică din 2007, 

prin prisma faptului că noile reguli au creat stimulente puternice pentru apariția hazardului 

moral; construirea unui model de afaceri puternic speculativ (bazat pe asumarea unor riscuri 

sporite și așteptări legate de un profit rapid); crearea unor produse financiare derivative cu un 

grad de risc enorm; precum și acordarea în masa a creditelor de tip substandard, ce au 

alimentat bula speculativă de pe piața imobiliară și pe care ulterior a și îngenuncheat-o. 

Astfel, în cadrul analizei cauzelor istorice au fost prezentate o serie de evenimente recente 

ce au avut loc pe piața financiară din SUA și ce au condus într-un mod sau altul la criza 

economică globală. Astfel, se face o trecere succesivă în rândul etapelor de dereglementare 

din SUA: (1) de la eliminarea unor prevederi legislative cu tentă prudențială, cu scopul de a 

eficientiza și de a salva de la colaps Asociațiile de Economisire și Creditare din anii 1980, (2) 

către nereglementarea unor instrumente financiare inovative și a unui sistemului para-bancar 

din ce în ce mai mare în anii 1990-2000; (3) implicarea Rezervei Federale în salvarea 

fondului de hedging Long-Term Capital Management și ulterior în criza „dot.com”, ce a creat 

în rândul investitorilor convingerea că vor fi salvați în situația unui posibil faliment 

(determinând astfel asumarea unor riscuri din ce în ce mai mari); (4) și până la adoptarea 

Legii Gramm-Leach-Bliley, ce a presupus abolirea prevederilor prudețiale ale Legii Glass-

Steagall din 1932, conform căreia băncile comerciale le era interzis să adopte activitățile 

riscante specifice băncilor de investiții, societăților de valori mobiliare sau a societăților de 

asigurare. Toți acești factori combinați au condus la declanșarea celei mai mari crize 

economico-financiare de la Marea Depresiune din 1929-1933. 

Un alt aspect al cercetării a privit înspre evaluarea efectului de contagiune al crizei 

economice determinat de implicarea agenților economici din afara Statelor Unite ale Americii 

în achiziția titlurilor financiare. Conform rezultatelor, activele toxice s-au răspândit la nivel 

global într-un timp foarte scurt afectând agenții economici din toate colțurile lumii ca urmare 

a interdependențelor economice majore dintre țări. Astfel, ce a pornit în 2007 ca un declin al 

unor produse de nișă de pe piața financiară din Statele Unite ale Americii, a escaladat într-o 
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criză economică ce a provocat efecte negative chiar și rândul țărilor cu un grad mai redus de 

integrare pe piețele financiare internaționale. 

În acest sens, autorul a analizat efectul de contagiune al crizei economice la nivelul global, 

cu accent asupra economiei autohtone și a țărilor ce prezintă particularități similare României 

din punct de vedere economic, social, politic sau geografic (țările din Europa Centrală și de 

Est). Conform rezultatelor obținute, se pot formula o serie de concluzii. România și țările din 

Europa Centrală și de Est au fost afectate de efectele crizei financiare prin intermediul mai 

multor canale: (1) înghețarea creditării, pe seama reducerii lichidității globale; (2) reducerea 

exporturilor către economiile afectate de criză; (3) limitarea investițiilor străine directe sau 

chiar retragerea fluxurilor de capital dinspre economiile emergente către țările de origine; (4) 

creșterea costurilor pentru creditele contractate de guverne de pe piețele financiare; (5) și 

reducerea volumului remitențelor. Toate aceste evoluții au provocat efecte negative la nivelul 

economiei reale, rezultând în reducerea consumului public și privat, declinul investițiilor și a 

producției agregate, precum și creșterea ratei șomajului. Rezultatul cumulativ al acestor 

efecte a fost unul previzibil: intrarea într-o adâncă recesiune la nivel regional. 

Un alt set de rezultate arată faptul că efectele crizei la nivel național au fost variate si au 

depins de o serie de condiții specifice fiecărei economii precum: (1) gradul de integrare pe 

piețele externe; (2) gradul de sincronizare a ciclului de afaceri în raport cu țările cele mai 

afectate de criză; (3) ponderea exporturilor în formarea PIB; (4) gradul de penetrare a 

băncilor străine în sistemul financiar local, ș.a.. Însă ceea ce a făcut diferența dintre o scădere 

economică temporară și o criză economico-socială acută a fost sustenabilitatea politicilor 

economice adoptate în perioada 2000-2007. Experiența țărilor din Europa Centrală și de Est 

arată faptul că grupul țărilor ce au intrat în criză cu deficitele bugetare și de cont curent 

reduse, au beneficiat de o reziliență sporită în fața crizei economice, tradusă prin rate de 

creștere economică mai mici în perioada 2000-2008, dar mult mai stabile din punct de vedere 

al fluctuațiilor economice atunci când s-au materializat primele efecte ale crizei. În schimb, în 

cadrul economiilor unde dezechilibrele macroeconomice s-au perpetuat ani la rând, decidenții 

de politici economice au fost forțați să adopte măsuri dure de consolidare fiscală odată cu 

înrăutățirea condițiilor economice externe, fapt ce a redus substanțial atât nivelul activității 

economice interne cât și posibilitățile de stimulare a ieșirii din criză a economiei. 

În cadrul capitolul 3, cercetarea autorului a fost concentrată în jurul evoluției economice a 

României în perioada 2000-2015. Analiza empirică s-a axat în principal pe evaluarea 

ajustărilor structurale determinate de noul context economic global. De asemenea, în cadrul 

acestui capitol au fost evaluate politicile economice adoptate în perioada de referință și 



10 

 

consecințele acestora în ceea ce privește reziliența economiei în fața șocurilor exogene și 

asupra sustenabilității procesului de creștere economică pe termen mediu și lung. 

Rezultatele analizei indică faptul că recenta criză economică a întrerupt trendul de creștere 

economică nesustenabilă din România, relevând vulnerabilități structurale majore. Până la 

izbucnirea crizei în România, modelul economic autohton poate fi sintetizat astfel: (1) 

contribuția semnificativă a consumului asupra ratei de creștere economică, pe bază de credit 

și importuri (2) influxuri majore de capital străin ce au stimulat dezvoltarea unor activități 

economice puternic speculative; (3) amânarea sistematică a efectuării unor reforme 

structurale de amploare în domeniile fundamentale din economie (capital fizic, educație, 

sănătate, infrastructură, eficiența aparatului administrativ etc). Din această perspectivă, se 

poate concluziona faptul că impactul crizei a reprezentat un șoc ce a operat corecții surselor 

de creștere economică nesustenabile.  

Efectele negative ale crizei au fost exacerbate de dezechilibrele macroeconomice interne 

înregistrate în România și ca urmare a faptului că modelul economic s-a constituit pe 

adoptarea unor politici economice puternic prociclice ce au supraîncălzit economia în 

vremurile de expansiune, limitând totodată posibilitățile de stimulare a economiei atunci când 

România a intrat într-un decalaj recesionist. 

Mai mult de atât, interpretările efectuate de autor pe baza evoluției anuale a soldului 

bugetar structural și a decalajului de producție, indică faptul că politicile prociclice au 

continuat și după intrarea în recesiune. În condițiile lipsei spațiului fiscal necesar stimulării 

ieșirii economiei din criză (ca urmare a risipei resurselor bugetare înregistrate în anii 

precedenți) și a unui sector privat supraîndatorat și necompetitiv pe plan extern, criza 

economică a condus la implementarea unuia dintre cele mai dure programe de consolidare 

fiscală din Uniunea Europeană. Astfel, măsurile de austeritate adoptate în România au 

generat o serie de efecte negative ce pot fi sumarizate prin: sufocarea activității economice, 

multiplicarea numărului de falimente, pierderea locurilor de muncă, scăderea veniturilor 

disponibile și reducerea per ansamblu a perspectivelor de creștere economică. Dar în ciuda 

faptului că măsurile de consolidare fiscală au generat pe termen scurt o serie de efecte 

negative la nivel economiei reale, acestea au contribuit semnificativ la macrostabilizarea 

economiei românești. 

În cadrul ultimului capitol al lucrării, cercetarea a vizat evaluarea contribuției pe care 

productivitatea factorilor de producție o are asupra îmbunătățirii perspectivelor de creștere 

economică calitativă și pe modul în care reformele structurale implementate în România pot 

consolida un proces de dezvoltare economică pe termen lung. Astfel, în urma analizei 
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empirice efectuate au reieșit o serie de rezultate cu privire la nivelul de eficiență și de 

competitivitate a economiei românești la nivel global și regional. Conform rezultatelor, 

România înregistrează în prezent decalaje semnificative față de media europeană în ceea ce 

privește productivitatea muncii orare (51,1% din media UE28), ceea ce determină un proces 

lent de convergență a veniturilor și un nivel al calității vieții deficitar comparativ cu țările 

dezvoltate ale Uniunii Europene.  

Un prim pas al cercetării efectuate de autor în cadrul acestui capitol a presupus 

identificarea cauzelor ce menține productivitatea muncii la un nivel atât de scăzut. Potrivit 

rezultatelor obținute,  cauzele productivității reduse sunt multiple: (1) capitalul per lucrător 

insuficient față de media europeană și o distribuție teritorială inechitabilă a celui existent între 

regiunile țări (concentrarea investițiilor în unități de producție și infrastructură în polii urbani 

și în zona de Vest a țării), (2) perpetuarea unui sistem agricol profund neperformant, ce 

menține o largă pondere a populației rurale în munca de subzistență și în cercul vicios al 

sărăciei; (3) subfinanțarea cronică și menținerea unei structuri neperformante a sistemului 

educațional și a celui de sănătate, ce afectează profund calitatea factorului uman. (4) Nu în 

ultimul rând, eficiența utilizării factorilor de producție este inhibată de o serie de factori 

instituționali ce constrâng capacitatea piețelor de a aloca eficient resursele productive: 

birocrația excesivă, nivelul corupției, ineficiența structurilor administrative din arii 

economice fundamentale (ex: evaziunea fiscală, efectele de multiplicare reduse ale 

cheltuielilor publice, „găurile-negre” reprezentate de anumite întreprinderi cu capital de stat 

etc.). 

Însă criza economică nu a generat eminamente numai efecte negative. Pe de o parte, 

aceasta a condus la realocarea mai eficientă a factorilor de producție în economia 

românească, situație ce se reflectă în creșterea productivității muncii, fenomenul de „asanare” 

a întreprinderilor neperformante dar și în ceea ce privește ajustările sectoriale: în timp ce 

sectorul construcțiilor a suferit o reducere semnificativă (în termeni de valoare adăugată 

brută, numărul de societăți comerciale și număr de salariați/persoane ocupate), sectorul 

industrial a fost constituit principala sursă de revenire a economiei românești, pe baza cererii 

externe și a evoluției pozitive a industriei prelucrătoare. De asemenea, în ciuda efectelor 

sociale negative induse de restructurărilor și disponibilizărilor resurselor umane, se constată 

șocul pozitiv asupra productivității muncii în urma crizei economice. Însă chiar și în acest 

context, progresele nu au fost semnificative. 

De asemenea, o altă serie de rezultate ale cercetării obținute de autor indică faptul că 

numărul reformelor implementate în perioada 2009-2013 a crescut în termeni nominali. Dar 
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în ciuda faptului că numărul acestora s-a majorat, atât în cazul pieței muncii cât și în cazul 

pieței bunurilor și serviciilor, impactul nu a fost unul substanțial dacă ne raportăm la evoluția 

post-criză a contribuției productivității factorilor de producție, Indexului Competitivității 

Globale sau pur și simplu la decalajele social-economice majore ce despart România de țările 

dezvoltare. Din această perspectivă, reiese nevoia clară pentru accelerarea reformelor 

structurale care să combată deficiențele pregnante ale economiei românești și să contribuie 

astfel la utilizarea mai bună a resurselor tehnice și umane existente, precum și la plasarea 

economiei românești pe o traiectorie de dezvoltare economică durabilă. 

Prin urmare, rămân o serie de întrebări esențiale, ce par la fel de actuale precum în anul 

2000, atunci când România a ieșit cu greu din perioada de tranziție spre economia de piața: 

Care este viziunea privind stimularea surselor de creștere economică pe termen lung? Care 

sunt mecanismele prin care economia românească se poate proteja în fața viitoarelor șocuri 

externe? Care sunt pârghiile prin care România poate trece de la un model de creștere bazat 

pe factori conjuncturali sau externi, către unul bazat pe surse interne de creștere calitative și 

cu finalitate socială? Cum se poate optimiza procesul de creștere economică în condițiile 

menținerii indicatorilor macroeconomici în limitele sustenabilității? 

Un prim pas către aflarea răspunsului la aceste întrebări poate fi furnizat de experiența 

post-criză a țărilor dezvoltate, spre care economia și societatea românească tinde. Evidențele 

statistice arată că economiile cu un nivel sporit al competitivității au fost mult mai reziliente 

în fața șocurilor exogene, beneficiind în perioada 2007-2015 de rate medii anuale de creștere 

mai robuste față de celelalte state. De asemenea, această situație este similară cazurilor în 

care anumite state au promovat politici economice sustenabile în perioada de boom 

economic, evitând astfel acumularea condițiilor pentru derapaje macroeconomice severe și 

intrarea într-o recesiune acută. 

În urma analizei, reies următoarele concluzii: principalele elemente-cheie ale unui model 

de creștere calitativ și rezilient în fața șocurile externe reprezintă (1) sustenabilitatea 

politicilor macroeconomice și (2) competitivitatea economică. Experiența crizei economice 

în cazul României și a celorlalte state din Uniunea Europeană arată faptul că adoptarea unor 

politici economice anticiclice și evitarea derapajelor macroeconomice constituie o condiție 

esențială pentru promovarea unui proces de creștere economică sustenabil. Acest lucru 

implică evitarea greșelilor ce au fost efectuate în perioada 2004-2008 și întoarcerea la vechiul 

model de creștere economică, bazat pe consum, boom-uri speculative, politici puternic pro-

ciclice și un program de dezvoltare economică fără viziune pe termen mediu și lung. 
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În prezent, România pare să fi atins un mix de politici publice ce mențin indicatorii 

macroeconomici în limitele sustenabilității (cel puțin pe termen scurt). Însă așa cum acest 

proces de macrostabilizare a fost cu greu obținut, în urma unora dintre cele mai dure măsuri 

de austeritate din Uniunea Europeană, este nevoie ca pentru creșterea competitivității 

economice să fie implementate reforme structurale de amploare în toate ariile instituționale ce 

afectează activitatea economică și eficiența factorilor de producție: calitatea infrastructurii 

fizice; nivelul sănătății și educației forței de muncă; ineficiența instituțiilor publice; 

birocrația excesivă și cadrul de reglementare a pieței muncii și a pieței bunurilor și 

serviciilor, ce generează bariere de intrare pe piață și un nivel de concurență redusă.  

Reluarea procesului de creștere economică după aproximativ 4 ani de eforturi în direcția 

macrostabilizării economiei românești poate reprezenta o nouă oportunitate de recalibrare a 

surselor de creștere economică pe termen lung și de atingere a celor două deziderate. Însă 

pentru ca aceste obiective să fie plauzibile, structura economiei românești trebuie să se 

plaseze pe noi fundamente. Iar acest lucru nu se poate obține în lipsa unor reforme structurale 

care să stimuleze productivitatea/competitivitatea agenților economici autohtoni, precum și 

îmbunătățirea perspectivelor de creștere economică prin dezvoltarea surselor de creștere 

economică endogene: capitalul uman, capitalul fix, cercetarea-dezvoltarea-inovarea, 

infrastructură, tehnologie și instituții funcționale. 

 

Practic, pe parcursul celor patru capitole, activitatea de cercetare s-a axat pe testarea 

următoarelor ipoteze: 

o Ipoteza 1: Ajustările structurale determinate de criză au condus la alocarea mai 

eficientă a factorilor de producţie şi la creşterea competitivității economice post-

criză. Această ipoteză necesită cercetări viitoare mai ample, dat de faptul că evoluția 

indicatorilor macroeconomici poate conduce la concluzii contradictorii: Ajustările 

structurale ce s-au materializat în permutarea factorilor de producție între sectoarele 

economice au avut ca efect eficientizarea utilizării factorului uman în perioada 2011-

2014, indus de reducerea importanței sectorului construcțiilor și creșterea importanței 

industriei prelucrătoare, dar și de restructurările ce au avut loc la nivel microeconomic 

(atât în mediul public cât și în sector privat). În schimb, dacă este analizată evoluția 

Produsului Intern Brut Potențial se observă post-criză mai degrabă o serie de evoluții 

negative: atât rata de creștere medie anuală cât și contribuția productivității factorilor 

de producție sunt inferioare comparativ cu perioada 2002-2008, semn că efectele 

crizei au fost pregnante și de lungă durată. 
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o Ipoteza 2: Sursele de creştere economică au fost afectate de planurile de austeritate 

şi reformele structurale condiţionate de acordurile de tip stand-by cu instituţiile 

financiare externe (FMI, Banca Mondială şi Comisia Europeană). Această ipoteză se 

confirmă pe termen scurt. Pe mediu și termen lung însă, rezultatele indică rolul 

benefic pe care procesul de ajustarea cantitativă l-a generat asupra procesului de 

macrostabilizare și asupra perspectivelor de creștere economică viitoare. 

 

o Ipoteza 3: Criză economică a generat stimulente pentru efectuarea reformelor 

structurale în economia românească. Această ipoteză se confirmă. Conform 

rezultatelor determinate în urma analizei reformelor structurale implementate în cazul 

României, se constată o accelerare a numărului de politici și măsuri economice cu 

potențial de generare a unor efecte benefice asupra perspectivelor de creștere 

economică conform criteriilor Comisiei Europene. Analiza posibilelor efectele ale 

acestor reforme nu indică însă un progres semnificativ în ceea ce privește nivelul de 

competitivitate al economiei românești, fapt ce  indică fie faptul că aceste reforme nu 

au fost suficient de consistente, fie decalajul temporar între finalizarea reformelor 

structurale și generarea efectelor în economie este întins pe o perioadă lungă de timp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

   

Curriculum Vitae 

Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  BUŞEGA, Ionuţ 

Adresa St. Adrian Carstea, nr. 3, bl. 33B, ap. 23, sector 3, Bucureşti, România 

Mobil Mobil: 0726385487  

E-mail busega_ionut@yahoo.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 1.08.1987 

Sex Masculin 

  

Experienţa profesională 

 

 

Perioada     De la 1 iunie 2016 până în prezent  

Funcţia Consilier 

Activităţi si responsabilităţi 

principale 

- Analize economico-sociale în cadrul Pachetul integrat de combatere a sărăciei 

- Fundamentarea economică a proiectului executiv de debirocratizare a 

administrației publice în relația cu cetățenii; 

Numele angajatorului Guvernul României, Piața Victoriei 1, București;  

Tipul activităţii  Consiliere economică  

Perioada     De la 1 iunie 2014 până la 31 mai 2015  

Funcţia Membru în echipa de cercetare 

Activităţi si responsabilităţi 

principale 

- Îndeplinirea obligațiilor contractuale din cadrul proiectul “Performanţă şi 

excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor 

economice din România” (POSDRU 159/1.5/S/142115) 



16 

 

Numele angajatorului Academia de Studii Economice București, str. Piaţa Romană, nr. 6, Bucureşti; 

Tipul activităţii  Activitate de cercetare in domeniul economic 

Perioada     De la 1 octombrie 2014 până în prezent  

Funcţia Profesor asociat în cadrul Catedrei de Economie și Politici Economice 

Activităţi si responsabilităţi 

principale 

- Susținerea seminariilor de Microeconomie (anul 1) în cadrul Facultății de 

Relații Economice Internaționale 

Numele angajatorului Academia de Studii Economice București, str. Piaţa Romană, nr. 6, Bucureşti; 

Tipul activităţii Activitatea didactică 

 

Perioada 

   

  De la 1 februarie 2013 până în prezent 

Funcţia Consultant fonduri europene 

Activităţi si responsabilităţi 

principale 

- Elaborarea de studii ale zonei și Strategii de Dezvoltare Locală pentru 

Grupurile de Acţiune Locală (axa LEADER, PNDR 2007-2013, PNDR 2014-

2020); 

- Justificarea necesităţii proiectelor de investiţii pe baza datelor statistice şi a 

nevoilor specifice din teritoriile vizate; 

- Consultanţă şi management de proiect în domeniul dezvoltării rurale şi a 

planurilor integrate de dezvoltare. 

- Elaborarea de prezentări privind problematica fondurilor structurale și de 

coeziune; 

- Susținerea sesiunilor de formare profesională 

 

Numele angajatorului    SC Xplora Solutions SRL, Strada Banul Manta, nr.-ul 2, Sector 1, Bucuresti; 

Sectorul de activitate Servicii de consultanţă, elaborarea de studii social-economice și cursuri de 

specializare privind fondurile europene 

  

Educaţie  

Perioada Octombrie 2013 - în prezent 



17 

 

Activități principale     Student-doctorand, având ca principale activități: 
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Activități sociale și 

culturale 

Participarea pentru o perioada de timp la evenimentele echipei facultății de fotbal; 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral  

Limba engleza   C1  C1   C1  B2  B2 



20 

 

Limba spaniola    A2  A2  A2    A1    A1 

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator 

experimentat 

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

-  Membru fondator si voluntar în cadrul „Asociației Copiii Promisiunii”; 

- Experienta muncii în echipă dobandite încă din facultate, când am participat la 

activitățile presupuse de proiectele de cercetare derulate în cadrul cursurilor și a 

seminariilor; 

-  Abilitaţi de comunicare şi integrare rapidă in cadrul colectivului; 

-  Receptivitate la nou şi predispus la toleranţă faţă de ideile partenerilor. 
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