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4 

 
Introducere 

 

În secolul XXI, devine din ce în ce mai evident faptul că statul nu mai este 

singurul contribuitor la realizarea securității economice naționale, cetățenii, referindu-

ne inclusiv la companiile private, putându-și conjuga în mod armonios eforturile cu 

cele ale instituțiilor statului și aduce propriile contribuții la asigurarea securității 

economice a României.  

 Pornind de la prevederile Art. 2 alin. (2) din Legea nr. 51 din 29 iulie 1991, 

republicată, privind securitatea națională a României, conform cărora „Cetățenii 

români, ca expresie a fidelității lor față de țară, au îndatorirea morală de a contribui la 

realizarea securității naționale” (Lege nr. 51, 1991), tema noastră de cercetare doctorală 

este reprezentată de analiza modului în care companiile private pot contribui la 

realizarea securității economice a României, prin folosirea intelligence-ului competitiv 

(abordat ca o practică normală de afaceri, independentă de activitatea serviciilor de 

intelligence ale statului, desfășurată în condiții de deplină legalitate și în concordanță 

cu prevederile codurilor de etică aplicabile).  

 Dorim să menționăm faptul că cercetarea noastră științifică are ca element 

central intelligence-ul competitiv, concept pe care îl vom defini operațional și îl vom 

analiza amănunțit în cadrul tezei de doctorat, reliefându-i dimensiunile și stabilindu-i 

indicatorii, în scopul evidențierii modului prin care acesta poate contribui la realizarea 

securității economice a statului.   

 În ceea ce privește alegerea temei de cercetare, am ținut cont de actualitatea sa, 

precum şi de necesitatea realizării unei cercetări cu privire la relația dintre intelligence-

ul competitiv şi securitatea economică, pe de o parte, intuind potenţialul de inovare şi 

de îmbogăţire ale cunoaşterii existente, în raport cu aceasta, iar, pe de altă parte, având 

convingerea că poate suscita interesul comunităţii ştiinţifice. 

 Nu mai puţin important, în alegerea acestei teme de cercetare am fost influenţat 

de interesul personal pe care îl manifest vis-a-vis de domeniul economic, pe care îl 
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consider nu numai un motor al dezvoltării societăţii, ci şi un pilon important al 

securităţii naţionale. 

 În același timp, fiind economist, în mediul privat, am ales această temă de 

cercetare din dorința de a identifica modalitățile concrete prin care companiile private 

pot contribui la realizarea securității economice naționale a patriei noastre. 

 În ceea ce privește încadrarea temei de cercetare în domeniul de cercetare al 

Școlii Doctorale, analizând tema de cercetare aleasă, reprezentată de analiza modului 

în care companiile private pot contribui la realizarea securității economice a României, 

prin intelligence competitiv, observăm faptul că aceasta este subsumată ramurii de 

ştiinţă intitulată “Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică” şi a domeniului Şcolii 

Doctorale a Academiei Naţionale de Informaţii “Mihai Viteazul”, „Informaţii şi 

Securitate Naţională”, după cum se va şi demonstra în cadrul lucrării. 

 Referindu-ne la alegerea titlului tezei de doctorat „Contribuțiile companiilor 

private la asigurarea securității economice a României, prin folosirea intelligence-ului 

competitiv”, menționăm faptul că am ținut cont de tema de cercetare doctorală aleasă. 

Astfel, întrucât în secolul XXI asigurarea securității naționale, inclusiv a securității 

economice, reclamă implicarea întregii societăți, nu doar a anumitor instituții ale 

statului, ținând cont de faptul că securitatea economică reprezintă un pilon important 

al securității naționale, prin alegerea acestui titlu am dorit să scoatem în evidență modul 

concret prin care sectorul privat poate contribui la asigurarea securității economice 

naționale a României. 

  

 

Metodologia cercetării științifice 

 

În vederea stabilirii metodologiei de cercetare optime, am apelat la lucrările 

unor experți în metodologia cercetării științifice, recunoscuți, precum Septimiu 

Chelcea, Earl Babbie, Zina O'Leary, Glenn A. Bowen, Madeleine Grawitz, Robert 

Yin, Constantin Romanoschi, Darie Cristea, Estelle M. Phillips, Derek S. Pugh, J. 
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Heron, P. Reason sau Johan Galtung. 

Din punct de vedere metodologic, am evidențiat paradigma de cercetare, 

obiectivele cercetării, ipoteza de cercetare, unitățile de analiză și categoriile de surse 

folosite în demersurile de cercetare științifică, precizand metodele și tehnicile de 

cercetare utilizate în cadrul tezei. 

Paradigma de cercetare pentru care am optat a fost cea postpozitivistă. În ceea 

ce privește modul concret în care am instrumentalizat aceasta paradigmă, dorim să 

menționăm următoarele: în cercetarea noastră am plecat de la premisa că nu putem 

surprinde realitatea socială în toată complexitatea sa, acceptând că rezultatele cercetării 

vor fi considerate adevărate probabilistic; am studiat literatura de specialitate aferentă 

temei noastre de cercetare luând în considerare opiniile unor experți în domeniul 

intelligence-ului competitiv și pozițiile lor în raport cu diferite problematici relevante 

în contextul cercetării noastre; am apelat la analiza secundară a unor date colectate de 

către alți cercetători; în cercetarea noastră, am considerat faptul ca „realitățile nu pot fi 

studiate independent de contextele lor” (Myers, 2000); cercetătorul a fost direct 

implicat (Neuman, 1997, p. 14); am ținut cont de importanța construirii realității 

sociale, valorificând și subiectivitatea (Rose, 2001); am derulat o cercetare empirică în 

care am analizat posibila corelație dintre numărul persoanelor cu competențe în 

domeniul intelligence-ului competitiv și produsul intern brut, în România și la nivel 

internațional, în baza unor date colectate și din rețeaua socială LinkedIn; am derulat o 

cercetare empirică pe bază de chestionare autoadministrate pe computer, cu întrebări 

închise și deschise, aplicate unor experți din domeniile intelligence-ului competitiv, 

intelligence și studiilor de securitate. 

Cercetarea noastră și-a stabilit două obiective principale: analiza modalităților 

prin care companiile private pot contribui la realizarea securităţii economice a 

României, prin intelligence competitiv; analiza posibilelor modalități de cooperare, 

dintre sectorul public și sectorul privat, în ceea ce priveşte realizarea securității 

naționale a României, în special, pe dimensiunea sa economică. 

În vederea alegerii ipotezei nostre de cercetare am procedat la enunțarea mai 
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multor ipoteze concurente (mutual exclusive). Ipotezele de cercetare (concurente) pe 

care le-am luat în calcul au fost următoarele: 

 I1. Prin folosirea intelligence-ului competitiv în activităţile economice pe care le 

desfăşoară, companiile private contribuie la realizarea securităţii economice a 

României; 

 I2. Prin folosirea intelligence-ului competitiv în activităţile economice pe care le 

desfăşoară, companiile private nu contribuie în niciun fel la realizarea securităţii 

economice a României; 

 I3. Prin folosirea intelligence-ului competitiv în activităţile economice pe care le 

desfăşoară, companiile private determină insecuritatea economică a României. 

 Ținând cont de tema de cercetare aleasă, în baza expertizei cercetătorului, 

ipoteza de cercetare pe care ne-am propus să o testăm prin metode teoretice și empirice 

a fost I1, respectiv: „Prin folosirea intelligence-ului competitiv în activităţile economice 

pe care le desfăşoară, companiile private contribuie la realizarea securităţii economice 

a României”. 

 Pentru a verifica validitatea ipotezei de cercetare enunțate, aceasta a fost 

analizată din perspectiva celor zece criterii enunțate de Johan Galtung, cu privire la 

validitate, mai exact „generalitatea, complexitatea, specificitatea, determinarea, 

falsificabilitatea, testabilitatea, predictibilitatea, comunicabilitatea, reproductibilitatea 

și utilitatea” (Galtung, 1967, p. 315), constatând faptul că ipoteza de cercetare aleasă 

corespunde acestor criterii. 

 Ipoteza de cercetare aleasă (I1) conține două variabile, o variabilă independentă 

și o variabilă dependentă. Variabila independentă este reprezentată de intelligence-ul 

competitiv, în timp ce variabila dependentă este reprezentată de securitatea economică. 

 Alegerea unităților de analiză s-a bazat pe abordarea lui Earl Babbie, care 

considera că unitățile de analiză sunt „lucruri pe care le examinăm pentru a realiza 

descrieri sumare ale tuturor unităților de acest fel și pentru a explica diferențele dintre 

ele” (Babbie, 2009, p. 147), neexistând limite „în privința unităților de analiză” 

(Babbie, 2009, p. 146). Unitățile de analiză folosite în aceasta cercetare sunt 
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următoarele: indivizii, companiile private, statele, intelligence-ul competitiv şi 

securitatea economică. 

 În cercetarea noastră doctorală, sursele folosite în vederea colectării 

informațiilor au fost doar surse deschise, deopotrivă surse secundare și surse primare. 

 Dorim să menționăm faptul că, din momentul demarării cercetării, am considerat 

că nu atât cantitatea informațiilor accesate este importantă, ci, mai ales relevanța 

informațiilor colectate, în raport cu tema de cercetare. În teza noastră, principalul motiv 

al existenței multiplelor referiri și trimiteri către diferite surse (de exemplu, 

evidențierea poziției unui anumit expert în intelligence competitiv, cu privire la un 

anumit aspect relevant în contextul cercetării noastre doctorale etc.) este reprezentat de 

faptul că, în marea lor majoritate, acestea s-au constituit în premise ale argumentelor 

folosite în testarea ipotezei de cercetare. Nu mai puțin important, prin aceasta am mai 

urmărit să ajutăm diferitele persoane, care nu sunt familiarizate cu domeniul nostru de 

cercetare, să înțeleagă cât mai mult din cercetarea pe care am derulat-o. 

 Respectând metodologia cercetării ştiinţifice, în vederea testării ipotezei de 

cercetare enunțate, am ales următoarele metode și/sau tehnici de cercetare, aplicate 

diferit în cadrul fiecărui capitol, subcapitol, secțiuni și/sau subsecțiuni2: analiza 

documentelor (Bowen, 2009; O'Leary, 2010; O'Leary, 2017), metoda analizei 

statisticilor existente (Babbie, 2009, p. 451), analiza secundară3 (Babbie, 2009, p. 384), 

metoda statistică a analizei bivariate (Babbie, 2009, p. 699), metoda statistică a analizei 

de regresie liniară (Babbie, 2009, p. 604), observarea participativă4 (Yin, 1994, pp. 

107-122), analiza comparativă (Pickvance, 2001, pp. 7-28), chestionarele 

autoadministrate pe computer (Babbie, 2009, p. 377),  elementele de cunoaștere 

obţinute în baza experienței personale a cercetătorului și a celei introspective (Denzin, 

Lincoln, 1994, p. 2). Justificăm alegerea acestor metode și tehnici de cercetare prin 

faptul că acestea ne facilitează obținerea răspunsurilor la toate întrebările de lucru 

 
2 În vederea derulării unei cercetări ştiinţifice corecte, la nivelul fiecărui capitol, dintre aceste metode le-am selectat 

doar pe acelea care ne-au permis testarea ipotezei de cercetare.  
3 Vezi Anexe – Termeni utilizați în activitatea de cercetare 
4 Vezi Anexe – Termeni utilizați în activitatea de cercetare 
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enunțate în cadrul fiecărui (sub)capitol, în vederea testării ipotezei de cercetare. 

 

 

Structura tezei de doctorat 

 

 Teza de doctorat este structurată într-un număr total de patru capitole, la care se 

adaugă o parte introductivă, în care se evidențiază tema de cercetare, stadiul actual al 

cercetărilor științifice, în raport cu tema de cercetare, metodologia cercetării științifice 

pentru care s-a optat, prezentarea rezultatelor cercetării științifice, concluziile, 

recomandările și propuneri finale, bibliografia și anexele (lista cu abrevieri; termenii 

utilizați în activitatea de cercetare; verificarea rezultatelor obținute în urma testării 

ipotezei de cercetare, prin intermediul tehnicii Analizei Ipotezelor Concurente; 

matricea rezultată din aplicarea tehnicii Analizei Ipotezelor Concurente; chestionarele 

autoadministrate pe computer). 

 Prima parte a tezei de doctorat este constituită din cercetarea teoretică (care a 

avut la bază analiza literaturii de specialitate). În primul capitol, intitulat „Securitatea 

economică a României în secolul XXI”, am conceptualizat și operaționalizat 

„securitatea economică”, făcând precizări cu privire la dimensiunile și indicatorii săi, 

realizând definirea sa operațională. Totodată, am prezentat mai multe considerații 

generale cu privire la rolul sectorului privat în asigurarea securității economice și am 

evidențiat principalele vulnerabilități, amenințări și riscuri la adresa securității 

economice a României. Totodată, am analizat impactul creșterii performanțelor 

economice ale companiilor private în raport cu produsul intern brut, evidențiind 

legătura existentă dintre intelligence-ul competitiv și securitatea economică. 

 În cel de-al doilea capitol, intitulat „Rolul și locul intelligence-ului competitiv în 

companiile private și posibilele contribuții ale acestei practici de afaceri în raport cu 

asigurarea securității economice a României”, am conceptualizat și operaționalizat 

„intelligence-ul competitiv”, făcând precizări cu privire la dimensiunile și indicatorii 

acestui concept, și realizând definirea sa operațională.  
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 Astfel, am analizat dimensiunile intelligence-ului competitiv, am analizat ciclul 

de intelligence competitiv, categoriile în care se încadrează produsele de intelligence 

competitiv și sistemul de avertizare timpurie.  

 De asemenea, în acest capitol, abordând intelligence-ul competitiv ca pe o 

practică de afaceri a companiilor private, am analizat rolul și locul intelligence-ului 

competitiv în fundamentarea deciziilor manageriale, câștigarea avantajului competitiv 

și creșterea performanțelor economice ale companiilor private, fără a neglija 

evidențierea legăturilor existente dintre intelligence-ul competitiv și eficacitatea 

managerială. 

 Nu mai puțin important, în cadrul acestui capitol, am reliefat importanța 

avantajului competitiv în creșterea performanțelor economice ale companiilor private 

și am evaluat nivelul de dezvoltare al domeniului intelligence-ului competitiv în 

România, după 1989, urmărind aspectele legislative ce reglementează activitatea de 

intelligence competitiv pe teritoriul României, analizând actorii existenți pe piața de 

intelligence competitiv din România și principalele domenii de activitate în care aceștia 

activează.  

 Totodată, în cadrul acestui capitol, am evidențiat rolul intelligence-ului 

economic în raport cu securitatea economică, precum legătura existentă între 

intelligence-ul economic și intelligence-ul competitiv și modul prin care pot fi 

măsurate performanțele economice ale companiilor private obținute prin folosirea 

intelligence-ului competitiv, în acest sens apelând la analiza secundară a datelor 

empirice obținute de către alți cercetători, inclusiv la două cercetări empirice derulate 

de Crayon și Strategic & Competitive Intelligence Professionals (pe care le considerăm 

esențiale în contextul cercetării noastre). 

 Cea de a doua parte a tezei de doctorat o constituie cercetarea empirică, derulată 

pe parcursul a două capitole distincte, în baza metodologiilor de cercetare științifică 

specifice, prin care urmărim testarea ipotezei de cercetare enunțate. 

 În cel de-al treilea capitol, intitulat „Analiza posibilei corelații dintre numărul 

persoanelor cu diferite competențe în domeniul intelligence-ului competitiv și produsul 
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intern brut, în România și la nivel internațional”, în vederea testării ipotezei de 

cercetare, am procedat la analiza posibilei corelații5 dintre numărul persoanelor cu 

diferite competențe în domeniul intelligence-ului competitiv dintr-o anumită țară și 

valoarea produsului intern brut înregistrat de respectiva țară, în baza unui eșantion 

reprezentativ format dintr-un număr de 135 de țări, ce include și România. 

 În cel de-al patrulea capitol, intitulat „Cercetare empirică pe bază de chestionar 

autoadministrat pe computer”, în vederea testării ipotezei de cercetare, am procedat la 

analiza modului în care companiile private pot contribui la securitatea economică a 

statului, prin folosirea intelligence-ului competitiv, în baza opiniilor exprimate de 

diferiți experți consacrați la nivel internaţional, din domeniile intelligence-ului 

competitiv, intelligence-ului și studiilor de securitate, colectate. 

 Cea de-a treia parte a tezei de doctorat este dedicată enunțării rezultatelor 

cercetării științifice, prezentării concluziilor și formulării unor recomandări și 

propuneri finale. 

 Teza de doctorat este completată cu resursele bibliografice și cu anexele. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
5 Vezi Anexe – Termeni utilizați în activitatea de cercetare 
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Fig.1 Testarea ipotezei de cercetare 
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Prezentarea caracterului de noutate al cercetării doctorale 

 

 În baza criteriilor enunțate de Estelle M. Phillips și Derek S. Pugh (Phillips, 

Pugh, 2010, pp. 69-70), evaluând originalitatea cercetării științifice derulate, 

considerăm că aceasta este asigurată nu numai prin prisma faptului că este una 

interdisciplinară, ci și prin sinteza realizată, prin noile interpretări ale unor aspecte deja 

cunoscute, precum și prin noutatea cercetărilor empirice realizate.  

 Concret, caracterul de noutate al tezei noastre de doctorat este asigurat, în 

principal, prin: 

1. sinteza realizată – apelând în principal la analiza literaturii de specialitate,  

punând accentul pe lucrările unor experți recunoscuți pe plan internațional, din 

domeniul studiilor de securitate și din domeniul intelligence, incluzând aici și pe 

experții în intelligence competitiv; 

2. noile interpretări ale unor aspecte deja cunoscute – referindu-ne inclusiv la 

analiza pe care am derulat-o cu privire la implicațiile etice și legale ale folosirii 

HUMINT și elicitation6 (derulată în capitolul 2); 

3. noutatea figurilor Fig.1, Fig.2, Fig.3, Fig.6 și Fig. 7, ce se regăsesc în cadrul 

textului tezei de doctorat; 

4. sintetizarea principalelor modalități de analiză a securității economice naționale; 

5. indicatorii variabilelor, independentă și dependentă, identificați, respectiv 

creșterea economică și performanțele economice ale companiilor private; 

6. noutatea reprezentată de identificarea principalelor categorii în care pot fi 

încadrate produsele de intelligence competitiv; 

7. identificarea unor elemente cheie, din punct de vedere legislativ, care trebuie 

avute în vedere de către orice persoană, fizică sau juridică, care derulează 

activități de intelligence competitiv pe teritoriul României; 

8. noutatea cercetării empirice bazate pe analiza bivariată a corelației dintre 

 
6 Folosim termenul „elicitation”, având în vedere faptul că termenul „elicitare” nu se regăsește încă în limba română. 
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numărul persoanelor cu competențe în intelligence competitiv și produsul intern 

brut (derulată în capitolul 3), respectiv a descoperirii, în premieră, a corelației 

pozitive (semnificativă din punct de vedere statistic) și foarte ridicate dintre 

numărul persoanelor cu competențe în intelligence competitiv și produsul intern 

brut (folosindu-ne de programul informatic IBM SPSS Statistics); 

9. noutatea cercetării empirice pe bază de chestionare autoadministrate pe 

computer (derulată în capitolul 4), aplicate unui eșantion compus din experți în 

intelligence competitiv, intelligence și studii de securitate, recunoscuți la nivel 

internațional, care a evidențiat, în premieră, importanța intelligence-ului 

competitiv în raport cu asigurarea securității economice naționale (inclusiv în 

ceea ce privește identificarea unor amenințări); 

10. folosirea într-o manieră creativă și inovatoare a tehnicii Analizei Ipotezelor 

Concurente (care se regăsește prezentată în Anexe) în scopul verificării 

rezultatelor testării ipotezei noastre de cercetare; 

11. recomandările și propunerile făcute – menționând faptul că acestea au ținut cont 

atât de rezultatele cercetării noastre teoretice, cât și de rezultatele cercetărilor 

noastre empirice (propunerile se regăsesc în secțiunea „Prezentarea rezultatelor 

cercetării științifice. Concluzii, recomandări și propuneri finale”). 

 Menționăm faptul că prin cercetarea noastră doctorală ne-am propus testarea 

ipotezei de cercetare, „Prin folosirea intelligence-ului competitiv în activităţile 

economice pe care le desfăşoară, companiile private contribuie la realizarea securităţii 

economice a României”, urmărind modul în care intelligence-ul competitiv practicat 

de companiile private influențează securitatea economică a statului, prin studierea 

relațiilor dintre cele două variabile. 

 Considerăm că cercetarea noastră științifică are un pronunțat caracter de noutate, 

practic, fiind singura care analizează modul în care companiile private pot contribui la 

realizarea securității economice a României, prin folosirea intelligence-ului competitiv, 

abordat ca o practică normală de afaceri, independentă de activitatea serviciilor de 

intelligence ale statului, desfășurată în condiții de deplină legalitate și în concordanță 
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cu prevederile codurilor de etică aplicabile (în cercetarea noastră, ne referim la toate 

companiile private, nu doar la cele considerate strategice). 
 
 
 

Principalele concluzii ale cercetării științifice 
 

Din analiza informațiilor colectate și procesate a rezultat faptul că, la ora actuală, 

asigurarea securității naționale nu mai reprezintă doar un atribut al statului, care deține 

în continuare rolul principal în această direcție, ci și implicarea cetățenilor români, sub 

diferite forme, inclusiv a mediului de afaceri, pe fondul dinamicii și a complexității 

mediului internațional de securitate actual, aflat sub influența globalizării, a inovațiilor 

tehnologice și a diversificării entităților nestatale ce au capacitatea de a afecta în diferite 

moduri securitatea națională. 

 Raportându-ne la securitatea economică, din studiul literaturii de specialitate a 

rezultat faptul că, în condițiile existenței unei economii de piață libere, sectorul privat 

deține un rol vital în societate, nu doar prin prisma producerii bunurilor și serviciilor 

necesare satisfacerii nevoilor diferitelor categorii de consumatori (reflectate în 

produsul intern brut), ci și prin prisma asigurării unei părți importante din veniturile 

bugetare ale statului (prin aceasta aducându-se contribuții importante în ceea ce 

privește asigurarea sustenabilității bugetare), crearea de locuri de muncă și reducerea 

șomajului, prin prisma implicării în activități de cercetare-dezvoltare și crearea de noi 

tehnologii, sau prin contribuțiile aduse societății informaționale, în general. Astfel, 

considerăm că securitatea economică a statului depinde, din ce în ce mai mult, de 

creșterea performanțelor economice ale companiilor private, sectorul privat fiind 

principalul contribuitor la valoarea produsului intern brut anual al României. 

 În baza rezultatelor analizei conceptuale a intelligence-ului competitiv, 

cercetarea noastră doctorală a reliefat legăturile existente dintre intelligence-ul 

competitiv și fundamentarea deciziilor manageriale, obținerea avantajului competitiv 

și creșterea performanțelor economice ale companiilor private. De asemenea, 

cercetarea noastră doctorală a evidențiat legătura existentă dintre intelligence-ul 
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competitiv și creșterea economică, ce poate fi evidențiată prin analiza valorii 

produsului intern brut. 

 Dorim să subliniem faptul că, la nivel internațional, în literatura de specialitate 

există multiple abordări cu privire la intelligence-ul competitiv, care evidențiază 

utilitatea reală a produselor de intelligence competitiv, rezultate în urma analizei 

informațiilor colectate din mediul competitiv, în raport cu îmbunătățirea calității 

deciziilor de afaceri, cu câștigarea avantajului competitiv și creșterea performanțelor 

economice ale companiilor private.  

 În baza influenței exercitate de intelligence-ul competitiv în raport cu produsul 

intern brut, în vederea testării ipotezei de cercetare, am analizat  posibila corelație 

dintre numărul persoanelor cu diferite competențe de intelligence competitiv dintr-o 

țară și valoarea produsului intern brut al respectivei țări, raportându-ne la testarea unei 

ipoteze de lucru (IL1), respectiv: „Ţările în care există un număr ridicat de persoane cu 

competențe în intelligence competitiv tind să realizeze un produs intern brut mai mare 

decât țările în care există un număr redus de persoane cu competențe în intelligence 

competitiv”. 

 În urma testării ipotezei de lucru (IL1), prin analiza corelației dintre variabile, 

respectiv a corelației dintre numărul de persoane cu competențe în intelligence 

competitiv și produsul intern brut, apelând la metoda statistică a analizei bivariate și la 

metoda statistică a regresiei liniare, aplicate unui eșantion reprezentativ compus dintr-

un număr de 135 de țări, în baza datelor colectate de la Banca Mondială și din rețeaua 

socială LinkedIn (date referitoare la valoarea produsului intern brut, din fiecare țară, 

inclusiv din România, respectiv date referitoare la numărul de persoane cu competențe 

în intelligence competitiv, din fiecare țară, inclusiv din România), precum și în baza 

valorii indicelui de corelație r Pearson, care ne indică o corelație foarte ridicată între 

cele două variabile menționate, am dedus că ipoteza de lucru este probabilă. 

 Mai exact, am constatat faptul că valoarea produsului intern brut tinde a fi mai 

ridicată în țările în care există mai multe persoane cu competențe în intelligence 

competitiv, comparativ cu valoarea produsului intern brut din țările în care există un 
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număr mai redus de persoane cu astfel de competențe. 

 Nu mai puțin important, în urma testării ipotezei de lucru și printr-o altă  metodă 

empirică, mai exact, folosindu-ne de chestionarul autoadministrat pe computer, ca 

instrument și ca tehnică de cercetare științifică, am observat următoarele: intelligence-

ul competitiv contribuie la câștigarea avantajului competitiv, prin cost sau prin 

diferențiere (direct și/sau indirect); intelligence-ul competitiv contribuie la creșterea 

cifrelor de afaceri ale companiilor private; intelligence-ul competitiv are un rol 

important în protejarea secretelor comerciale ale companiilor private; prin folosirea 

intelligence-ului competitiv pot fi aduse contribuții reale la asigurarea securității 

economice naționale, inclusiv în ceea ce privește identificarea unor amenințări la 

adresa acesteia. 

 În ceea ce privește testarea ipotezei de cercetare, în urma analizării tuturor 

argumentelor privitoare la relația dintre cele două variabile, deopotrivă la nivel teoretic 

și la nivel empiric, ținând cont de faptul că, pe de o parte, creșterea performanțelor 

economice ale companiilor private se reflectă pozitiv și la nivelul produsului intern 

brut, dar și de faptul că, pe de altă parte, intelligence-ul competitiv contribuie, în mod 

real, la creșterea performanțelor economice ale acestor companii, am dedus faptul că 

ipoteza de cercetare „Prin folosirea intelligence-ului competitiv în activitățile 

economice pe care le desfășoară, companiile private contribuie la realizarea securității 

economice a României” este probabilă.   
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Fig.7 Reprezentarea conceptelor, variabile şi indicatori 
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