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Sinteza lucrării 

 

 Abordările din această teză de doctorat pot constitui noi direcţii şi oportunităţi de 

dezvoltare pentru analizele şi cercetările ulterioare din domeniul sistemelor economice prin 

numeroasele elemente de originalitate. În acest sens lucrarea clarifică problema stabilirii 

tipologiei sistemelor economice din China începând din 1949 până în prezent, efort de 

cercetare ce s-a concretizat prin apariţia „Axei cronologice a sistemelor de economie din 

China”. Această axă oferă o nouă perspectivă în analiza economiei chineze prin separarea în 

timp a modificărilor de structură suferite. De asemenea, lucrarea îşi aduce aportul la literatura 

de specialitate printr-o analiză complexă, dispusă în ordinea succesiunii în timp, a etapelor 

dezvoltării sistemelor economice din China şi Uniunea Europeană şi a reformării acestora, 

ceea ce oferă o notă distinctivă prezentei cercetări.  

 Rezultatele obţinute cu ajutorul analizei componentelor Indicelui libertăţii economice 

şi a structurii sectoriale a celor două economii, precum şi a indicatorilor macroeconomici 

reprezentativi au răspuns la întrebările formulate în ipotezele de cercetare şi au condus la o 

serie de date şi concluzii unice în literatura de specialitate. 

 

 


