In momeriam
Victor Axenciuc s-a născut
la 12 februarie 1928, în Vlăsinești,
județul Botoșani.
După absolvirea Academiei
de Studii Economice (1951), a
desfășurat timp de peste o jumătate
de veac activitate didactică, pe
întregul parcurs de la asistent la
profesor universitar și conducător
științific de doctorat.

Prof. univ. dr. Victor Axenciuc
Membru de onoare al Academiei
Române
(12 februarie 1928 – 12 august 2022)

Din 1980, ca cercetător la Institutul de Economie Națională, a inițiat și
condus cercetări în domeniul istoriei economiei naționale. Dintre temele sale,
întotdeauna noi și – în consecință – mai puțin bătătorite de înaintași,
menționăm: restituirea și constituirea datelor și seriilor seculare pe termen
lung privind economia României, cuprinzând peste 3.200 indicatori
economici; calcularea pe baza acestora a indicatorilor sintetici – venitul
național, produsul intern brut, avuția națională ș.a.
Seriile statistice seculare sunt o adevărată capodoperă a cercetării de
istorie a economiei naționale, care încununează peste 60 de ani de trudă și
responsabilitate în urmărirea evoluției economiei și societății românești.
Aceste serii au constituit coloana vertebrală a colecției Academiei Române
”Civilizația românească”, dedicată aniversării Centenarului Marii Uniri.
Prin profunzimea asumată în expunerea mersului economiei românești
de-a lungul unui secol și jumătate, este continuatorul cercetărilor economicostatistice românești, contribuțiile sale nefiind cu nimic mai prejos de marile
opere ale lumii consacrate statisticii economice. Din acest punct de vedere, îl
plasăm pe Victor Axenciuc alături de Angus Maddison, Raymond Goldsmith
și Leon A. Mendelson.
Peste 30 de volume unicat, de mari dimensiuni însumând zeci de mii
de pagini, contribuții generoase la lucrări colective, mai mult de 290 de studii
și cercetări apărute în reviste de prestigiu din țară și străinătate alcătuiesc
moștenirea impresionantă, lăsată generațiilor viitoare de savantul – în toată
deplinătatea cuvântului – Victor Axenciuc.
Dintre lucrările sale mai recente menționăm: „Introducerea în istoria
economică a României. Epoca modernă și contemporană” (1999); „Avuția
națională a României. Cercetări istorice comparative. 1860-1939” (2001);
„Legiferarea și instituționalizarea economiei moderne în România. 18561914” (2006); „Formarea sistemului industrial modern în România. 19391

1914” (2008); „Economia națională a României în perioada 1859-1939”
(2008); „Produsul Intern Brut în România. 1862-2000. Serii statistice
seculare și argumente metodologice” (2 volume, 2011), „Progresul economic
al României. Serii statistice seculare 1860-2010”, Agricultura, Industria și
construcțiile (2018) și alte două opusuri, din aceeași serie, la care lucra, cu
neostenită sârguință, respectiv Serviciile și Economia României în comparații
europene.
Membru de onoare al Academiei Române, din anul 2011, a fost onorat
cu importante premii și distincții naționale și internaționale, cele mai
îndrăgite de titularul lor fiind cele ale Academiei Române, respectiv „Premiul
P.S. Aurelian”, în anul 1980; „Premiul Victor Slăvescu” în anul 2002;
„Meritul Academic” în anul 2008; „Medalia Centenar Pierre Werner”, în
anul 2018.
Prin talentul, calitățile și responsabilitatea științifică de excepție,
profesorul Victor Axenciuc a fost și rămâne un model demn de urmat de
perseverență, iscusință și modestie.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
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