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COMERŢ ŞI GLOBALIZARE
(Trade and Globalization)
În ultimii 20 de ani, economiile
naţionale ale ţărilor au devenit din ce în ce
mai legate unele de altele datorită şi
schimburilor comerciale, tendinţă certă ce a
fost denumită globalizare.
Globalizarea se remarcă prin
răspândirea rapidă în toată lumea a
producţiei,
consumului,
investiţiilor,
serviciilor, tehnologiei
şi
capitalului
provocând
creşterea
numărului
şi
importanţei
acordurilor
internaţionale,
stabilind regulile jocului pentru un număr
mare de subiecte, mergând de la protejarea
mediului până la comerţ şi crearea
instituţiilor necesare pentru administrarea
acestor reguli, aşa cum este şi Organizaţia
Mondială a Comerţului.
Astăzi, globalizarea economică nu
mai este o simplă tendinţă trecătoare sau un
capriciu economic, este deja un sistem
internaţional care reflectă mondializarea
comerţului, ea însemnând de fapt lupta
pentru pieţe. Tranzacţiile electronice,
dezvoltarea transnaţionalelor şi formarea de
alianţe strategice transcend graniţele ţărilor.
Liberalizarea comerţului mondial
demonstrează tendinţa societăţii moderne de
reducere treptată, până la dispariţie a
tuturor categoriilor de obstacole care
împiedică dezvoltarea pieţelor externe,
schimburile şi respectiv circulaţia mărfurilor
la scară mondială. Importanţa pieţelor
externe este cu atât mai mare cu cât
majoritatea întreprinderilor sunt angrenate
într-un proces de dezvoltare care le obligă să
găsească noi oportunităţi de afaceri în alte
ţări, pe măsură ce pieţele interne se
maturizează şi se îngustează.
Globalizarea comerţului a devenit
posibilă datorită în principal liberalizării
circulaţiei mărfurilor în lume şi dezvoltării
rapide a comunicaţiilor şi informaticii.

In the last 20 years, the national
economies of the states have become more
and more linked each other due to the
commercial exchanges too, a real tendency
called globalization.
Globalization means also the rapid
spreading all over the world of the
production,
consumption,
investments,
services, technologies and capital leading to
an increase of the number and importance of
the international agreements, settling the
game rules for a great number of topics from
the environment preserving to the commerce
and the setting up of the necessary
institutions for handling these rules, an
example
being
the
World
Trade
Organization.
Nowadays, globalization doesn’t
mean a passing tendency or an economic
caprice, it is already an international system
reflecting the world-wide spreading of the
commerce, that means in fact a fight for the
markets. E-transactions, the development of
the transnational companies, the strategical
alliances pass over the borders of the
countries.
The liberalization of the world
commerce proves the modern society
tendency, that of gradual decreasing, until
the vanishing, of all the obstacles which
brake the external markets, the exchanges
and, respectively, the commodity circulation
at the world level. The external market
importance is ever greater because most of
the companies are involved in a process of
development that forces them to find new
business opportunities in other countries as
the domestic markets come to maturity and
get narrower.
The trade globalization has become
possible mainly due to the liberalization of
the commodity circulation in the world and
to the fast development of the communication
and informatics.

Conf. univ. dr. Dinu Vasile
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MUTAŢII ÎN STRUCTURA DISTRIBUŢIEI
PE PLAN INTERNAŢIONAL
(Mutations in the Distribution Structure at the International Level)
Prof. univ. dr. Ana-Lucia Ristea

Prof. univ. dr. Valeriu Ioan-Franc

Universitatea „Ovidius” Constanţa

Universitatea „Ovidius” Constanţa

Rezumat
Ultimele trei decenii ale secolului
al XX-lea s-au caracterizat prin mutaţii
profunde ale comertului vest-european. Pe
fundalul convergenţei tendinţelor de
evoluţie a mediului economic, specifică
pieţei Uniunii Europene, au avut loc
orientări comune în structura reţelei de
distribuţie. Totuşi nu se poate vorbi de
dispariţia specificităţilor fiecărei ţări,
pentru că, aşa cum subliniază unii autori,
comerţul cu amănuntul, spre deosebire de
producţie, rămâne o industrie locală. În
viitor, ritmul evoluţiei distribuţiei se va
accelera, iar mutaţiile înregistrate în trecut
se vor amplifica. Acest fenomen este
argumentat prin faptul că evoluţia şi
progresul, înregistrate de sfera distribuţiei,
sunt strâns legate de: dezvoltarea
economiilor de piaţă; creşterea producţiei,
care a generat varietatea impresionantă a
ofertei de produse destinate pieţei;
multiplicarea schimburilor internaţionale;
creşterea distanţelor dintre producători şi
consumatori, în contextul tendinţei de
internaţionalizare a pieţelor; explozia şi
exigenţele unui consum de masă;
eficacitatea economică prin specializare.

Abstract
The last three decades of the 20th
century were characterized by deep
mutations
of
the
West-European
commerce. On the background of the
convergence for the evolution tendencies
of the economic field in the EU, there
were common orientations in the structure
of the distribution network. However we
can’t talk about the dissolution of each
country’s specificity, because the retailing
commerce, unlike the production, still
remains a local industry. In future, the
rate of evolution for the distribution will
be accelerated and the mutations
registered in the past will be amplified.
This is because the distribution and
progress of the evolution are tightly
connected with: the market economy
development; the production increase,
generating a wide range of goods on the
market; the multiplication of the
international exchanges; the ever-greater
distances between the producers and
consumers in the context of the market
internationalization; the explosion and
exigencies of a mass-consumption; the
economic
efficiency
through
specialization.
Keywords

Cuvinte cheie
•
•
•
•
•

Marketing,
Distribuţie,
Concentrare activitate,
Internaţionalizare pieţe,
Parteneriat distribuitori-furnizori.
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•
•
•
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Marketing;
Distribution;
Activity concentration;
Market internationalization
Supplier-distributor partnership.
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Impulsurile pentru schimbări în sistemele de distribuţie sunt generate de:
• apariţia unui nou produs pe piaţă: orice producător îşi pune problema
realizării unui nou canal de distribuţie care să garanteze succesul pe piaţă al produsului ce
urmează a fi lansat;
• clienţi: aşa, de exemplu, în anii 1950 şi 1960, creşterea numărului de femei
angajate într-un loc de muncă, precum şi a persoanelor singure (gospodării cu o persoană),
a impulsionat dezvoltarea relativ însemnată a unor structuri de distribuţie;
• tehnologii noi: codul cu bare, sistemele automate de transport şi depozitare,
transmiterea datelor la distanţă, şi cărţile de credit ale clienţilor sunt numai câteva exemple
de inovaţii tehnice care au condus la modificări însemnate ale structurii canalelor de
distribuţie;
• apariţia de noi forme de organizare a firmelor de comerţ: intensificarea
concurenţei pe orizontală a determinat apariţia unor firme asociative de distribuţie, cum
sunt lanţurile voluntare, cooperativele;
• ascuţirea concurenţei pe verticală: problemele de distribuţie se deplasează în
centrul politicii de marketing a întreprinderilor producătoare: astfel, pentru menţinerea
controlului şi a asigurării eficienţei, producătorii trebuie să dezvolte strategii speciale de
distribuţie.
Aspectele cele mai semnificative ale schimbărilor apărute în domeniul
distribuţiei au fost:
(I) evoluţia formulelor de distribuţie (structurilor-tip de vânzare);
(II) un val important de concentrări în cadrul aceleiaşi formule de distribuţie;
(III) politici de diversificare mai complexe;
(IV) internaţionalizarea crescândă;
(V) strategii destul de generalizate de reducere a costurilor;
(VI) preocupări sistematice pentru găsirea unor soluţii de parteneriat cu furnizorii.
1. Evoluţia formulelor de distribuţie
În cursul celei de-a doua jumătăţi a
secolului al XX-lea, ierarhia structurilortip de vânzare dominante a fost
bulversată. S-a putut observa:
 pierderea cotei de piaţă a marilor
magazine universale şi a magazinelor
populare;
 creşterea lanţurilor de magazine
cu dominanţă alimentară: supermagazine,
hipermagazine;
 dezvoltarea marilor suprafeţe
specializate, nealimentare;
 proliferarea
magazinelor
discount.
Comerţul alimentar european
oferă o largă varietate de forme de
distribuţie, răspunzând unor opţiuni
specifice (figura 1).
10

Supermagazinul rămâne structuratip cea mai omogenă şi cea mai
dezvoltată, dar această formulă a explodat
în mai multe concepte: orientate pe preţ
(hard-discount, supermagazinul discount,
hipermagazinul) sau orientate pe service
(marele
magazin,
magazinul
de
comoditate, supermagazinul de calitate).
Marile
magazine,
suportând
concurenţa magazinelor specializate, în
domeniul alegerii mărfurilor, şi al
magazinelor discount, în ceea ce priveşte
preţurile practicate, au căutat să se
repoziţioneze pe piaţă, în special pe linia
articolelor de modă şi a celor pentru
dotarea locuinţei, devenind comercianţi
specializaţi pe un sortiment larg, la
nivelul acestor sectoare.
Amfiteatru Economic
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Figura 1. Poziţionarea structurilor-tip de vânzare alimentare
STRUCTURI
ORIENTATE PE PREŢ

Hard discount

Hipermagazin

Cluburi de gros

Supermagazin

Mare magazin

Magazin de comoditate

Magazin specializat

STRUCTURI ORIENTATE
PE SERVICE

Sursa: TORDJMAN, A. (1993), op. cit., p. 2
Deşi cota lor de piaţă se află în
declin, pentru a-şi dovedi necesitatea şi
oportunitatea, marile magazine au făcut
şi fac eforturi pentru diversificarea şi
modernizarea activităţii lor. Specialiştii
apreciază că magazinele generale vor fi
obligate, în viitor, să adopte o strategie
proprie în faţa constrângerilor generate de
declinul cotei lor de piaţă, de concurenţa
mai puternică, de o productivitate şi un
nivel al serviciilor încă nesatisfăcătoare.
Marile magazine vor trebui să-şi
regândească strategia unităţilor lor din
provincie şi să-şi îndrepte eforturile în
direcţia costurilor (logistica), a dezvoltării
pieţelor proprii (marketing) şi a
satisfacerii în mai mare măsură a
clienţilor potenţiali.
Magazinele populare vor trebui
să-şi schimbe conceptul de origine
(varietate), pentru a se concentra asupra
câtorva raioane, căutând să cucerească pe
fiecare piaţă o poziţie puternică, printr-o
ofertă dominantă.
În cursul ultimelor două decenii,
comerţul
specializat
a
cunoscut
schimbări structurale semnificative. Noile
magazine specializate s-au dezvoltat atât
Nr. 17 ● Aprilie 2005

pe mari suprafeţe (B&Q, IKEA…), cât şi
pe suprafeţe reduse (Tie Rack, Sweaterie).
Această
polarizare
a
suprafeţelor
corespunde, în general, unei implantări în
centrul oraşului (micile unităţi) sau la
periferie (marile unităţi).
Se pot distinge patru grupuri de
distribuitori specializaţi:
 specialişti monoindustrie: C & A
(îmbrăcşminte), Toys “R” Us (jucării),
IKEA (mobilă);
 specialişti monoprodus: Tie
Rack (cravate), Fil r Fil (cămăşi), Levis
(jeans);
 specialişti
monoclientela:
Prénatal (viitoarea mamă), Jacadi (copii),
Rondissimo (îmbrăcăminte pentru talii
mari);
 specialişti monotema: FNAC
(timp liber), Nature et Découverte
(natura). Anumite firme au optat pentru o
strategie de mărci proprii la nivel
internaţional, altele pentru o strategie de
mărci multiple la nivel naţional. Pe
anumite pieţe puternic concentrate şi
internaţionale (jucării), firme ca Toys “R”
Us, au reuşit să internaţionalizeze
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conceptul lor, distribuind mărci ale
producătorilor.
Creşterea comerţului specializat
s-a făcut în detrimentul comerţului
general. Totuşi, organizarea lor diferă de
la o ţară la alta. În Germania (Vendes,
Katag, Ariston, Interfunk) şi în Olanda
(Beco, Samen Sterk, Hoogenbosh), forma
asociativă este foarte puternic dezvoltată.
În Anglia, lanţurile sucursaliste sunt
dominante (Boots, Kingfisher, WH Smith,
Storehouse). În Franţa, franciza a
înregistrat o cotă puternică de expansiune.
În Italia, comerţul independent rămâne
dominant, cu o cotă de piaţă de peste
75%. În Spania, coexistă un comerţ
tradiţional şi unul modern.
Se apreciază de către specialişti că
comerţul specializat ar trebui să se extindă
către hiperspecializare, integrare verticală
a funcţiilor şi concentrare internaţională.
Grupurile administrând lanţurile de
magazine specializate, ca Melville în
SUA, André în Franţa, Kingfisher în
Anglia, vor putea să se dezvolte. Această
strategie ar oferi mai multe avantaje: ar
permite să se beneficieze de tendinţele
favorabile
ale
specializării,
ale
economiilor la scară, să se stimuleze
colaborarea şi să se aloce resursele în
funcţie de evoluţiile pieţelor şi priorităţile
strategice.
2. Concentrarea detailiştilor
Crearea reţelelor de distribuţie şi
extinderea corespunzătoare a colaborării
dintre detailist şi furnizor trebuie analizate
în contextul tendinţei de creştere a
concentrării activităţii de vânzare cu
amănuntul.
Colaborarea
devine
imperativă când detailişti puternici
acceptă să introducă, în asortimentul pe
care-l comercializează, mărci de fabrică
bine cunoscute. Este cazul întâlnit cu
preponderenţă în industria alimentară din
Europa şi SUA, la nivelul căreia
concentrarea activităţii de producţie s-a
12

extins în anii 1990, odată cu apariţia
mărcilor internaţionale ale producătorilor.
Sunt deja cunoscute companii ca Nestlé,
Procter & Gamble, Unilever, Coca-Cola,
Pepsi-Cola, care îşi vând mărcile pe toate
continentele.
Concomitent,
concentrarea
detailiştilor a fost explozivă în ultimul
deceniu al secolului trecut. În Marea
Britanie, Franţa şi Belgia, unde
fenomenul concentrării este mai avansat,
primele cinci grupuri cumulează peste
70% din cotele de piaţă la nivelul marii
distribuţii cu dominanţă alimentară.
Fuziunile, preluarea controlului, precum
şi alte forme de apropiere între actorii
canalelor de distribuţie, încheiate în ultimii
cinci ani, au accentuat acest proces de
oligopolizare, însă într-un ritm mai lent
decât în trecut.
3. Politici de diversificare mai complexe
Diversitatea
produselor,
segmentarea pieţelor, explozia tipurilor de
cumpărături au contribuit la definirea
strategiilor de marketing diferenţiate.
Unele firme comerciale practică un
marketing de masă (hipermagazine,
magazine populare), altele un marketing
specializat (segment) sau un marketing
hiperspecializat.
Faţă de consumatorii mai exigenţi,
mai selectivi, fabricanţii au dezvoltat o
ofertă de produs abundentă şi inovatoare.
Diversităţii
cererii
îi
corespunde
segmentarea ofertei şi fragmentarea
pieţelor, îi răspunde multiplicarea
formelor de vânzare.
Dar distribuţiile naţionale în
Europa rămân, în comparaţie cu SUA,
relativ puţin segmentate. Este adevărat că,
dacă piaţa europeană este mai mare decât
piaţa americană, ea este în acelaşi timp
mai explozivă, limitând potenţialul de
exploatare al fiecărei ţări.
Reflectând
nivelul
lor
de
dezvoltare economică, comerţul din
Amfiteatru Economic
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fiecare ţară a Europei de Nord este, în
mod deosebit, structurat. În Danemarca,
Luxemburg, Olanda şi Franţa există
firme de mai mari dimensiuni (4 la 6,5
mii persoane/întreprindere), un nivel de
concentrare mai ridicat şi o productivitate
mai mare. Structurile comerciale ale
acestor ţări au cunoscut evoluţii
comparabile:
 Numărul de firme comerciale
naţionale a scăzut o dată cu creşterea
concentrării şi a suprafeţelor de vânzare:
există, ca medie europeană, de două ori
mai puţine întreprinderi la 10.000 de
locuitori, decât în Portugalia sau în
Grecia.
 Concurenţa intertip şi intratip s-a
dezvoltat, plasând consumatorul în poziţie
de arbitru pe pieţele din ce în ce mai
competitive.
 Raporturile
producătoridistribuitori s-au extins (mai ales în
Franţa),
reflectând
condiţiile
de
funcţionare a oligopolurilor bilaterale.
 Noile
tehnologii
au
fost
introduse pe scară largă.
 Asimilarea
conceptelor
inovatoare şi performante a permis
exportul în străinătate.
4. Internaţionalizarea crescândă a
distribuitorilor
Începând cu mijlocul anilor 1990,
s-a
intensificat
procesul
de
internaţionalizare a distribuţiei, numărul
detailiştilor care urmăresc expansiunea pe
pieţe străine crescând an de an. Astfel,
mari grupuri de detailişti, cum sunt WalMart (din SUA), Carrefour (Franţa),
Royal Ahold (Olanda), Tesco (Marea
Britanie), fiecare dominant pe piaţa
internă proprie, şi-au extins semnificativ
activităţile de distribuţie către tot mai
multe ţări.
Amplificarea internaţionalizării
comerţului este generată de:
a) factori externi, precum:
Nr. 17 ● Aprilie 2005

 saturarea pieţelor naţionale, care
face mai costisitoare cucerirea şi
menţinerea unei cote de piaţă;
 legislaţia restrictivă din anumite
ţări, care conduce la căutarea creşterii
dincolo de frontierele naţionale;
 scăderea costurilor de transport,
progresul în domeniul tehnologiei
informaţiei, deschiderea frontierelor, care
facilitează exportul de formule de vânzare
şi de capital;
 existenţa de “nişe” internaţionale
de consumatori, care exprimă aşteptări
omogene pentru produse transculturale;
b) factori interni, cum ar fi:
 căutarea unor niveluri de creştere
şi de rentabilitate superioare celor
obţinute în ţările de origine;
 repartizarea
geografică
a
riscurilor
legate
de
exploatarea
multinaţională;
 convingerea că se posedă un
know-how exportabil;
 dorinţa de creştere a puterii
distribuitorului atât la nivelul frontului de
vânzare, cât şi al capacităţii de a negocia
cu fabricanţii la nivel internaţional.
Pe
ansamblu,
ponderea
distribuitorilor internaţionali în comerţul
naţional rămâne redusă. Totuşi, pe
anumite “nişe”, ei au poziţii puternice
(Ikea, Toys “R” Us, Aldi), iar în anumite
ţări, ei pot fi dominanţi (lanţuri franceze de
hipermagazine în Spania sau vânzarea
prin corespondenţă în Portugalia).

5. Strategii de reducere a costurilor
Dacă principiile de gestiune a
firmelor de comerţ rămân în esenţă
aceleaşi, metodele şi instrumentele s-au
schimbat profund. Tehnologia sistemelor
informaţionale, a sistemelor de control al
gestiunii şi de luare a deciziilor aduce
răspunsuri unui management mai complex
al grupurilor de distribuţie.
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Tabelul nr. 1 Principale evoluţii în domeniul logisticii la nivelul câtorva sectoare de
produse
PRODUCŢIE
DISTRIBUŢIE
CLIENT
SECTOR AGROALIMENTAR
• Concentrare a
• Platforme regionale de cross-docking • Dezvoltarea cumparaturiproducţiei
lor on-line (e-commerce)
• Constrângeri de traseu pentru
securitatea produselor (trasabilitate)
• Control crescând al logisticii din
partea distribuitorilor
• Orare fixe de livrare
• Reducerea stocurilor
• Scurtarea termenelor de livrare
SECTOR TEXTILE-ÎMBRĂCĂMINTE
• Complexitate şi
• Lanţuri de magazine specializate
• Dezvoltarea cumpărăturiinternaţionalizare a • Evoluţie a rolului grosiştilor
lor on-line (B to C)
lanţurilor de
subcontractare, de
concepţie şi de
fabricaţie
• Delocalizări
SECTOR PRODUSE ELECTRICE-ELECTRONICE
• Externalizarea
• Fluxurile aval structurate de marea • E-commerce foarte
ansamblului
distribuţie
dezvoltat
logisticii
• Scheme logistice paneuropene
(livrări în flux continuu dintr-un
singur depozit dimensionat pentru
mai multe ţări)
SECTOR MATERIALE DE CONSTRUCŢII
• Concentrare a
• Dezvoltare a lanţurilor de distribuţie • Dezvoltare a e-commerce
producţiei (sticlă şi specializate (B to B şi B to C)
ciment)
• Reducere a
stocurilor
SECTOR AUTOMOBILE
• Reducere a
• Reducere a termenelor de livrare
• Dezvoltare a leasing-ului
numărului de
• Reglementare relativă a distribuţiei
furnizori de
vehiculelor noi (în negociere)
echipamente
• Piese de schimb = multiplicare a
• Obligaţie de
canalelor de distribuţie (lanţuri de
valorificare a
mentenanţă specializate, centru auto,
vehiculelor la
hipermagazine, vânzători de ocazie,
sfârşitul duratei de garaje independente, staţii service)
viaţă (Directiva
europeană)

14

Amfiteatru Economic

AE

Comerţ şi globalizare

PRODUCŢIE
DISTRIBUŢIE
CLIENT
SECTOR EDITARE (CARTI, AUDIO, VIDEO)
• Dezvoltare a
• Dezvoltare a platformelor de
• Cumpărături on-line (B to
schimburilor
distribuţie naţionale
C)
„electronice” între • Creştere a cotei de piaţă a marii
conceptori şi
distribuţii
editori
• Diminuare a rolului distribuitorilor
• Concentrare a
tradiţionali
actorilor
• Diminuare a
numărului de
furnizori
Sursa: Prelucrat pe baza informaţiilor din anexa 2 a studiului lui TAYLOR NELSON
SOFRES - Consulting.
Dezvoltarea
scannerului,
a
schimbului electronic de informaţii, a
metodelor de analiză a costurilor directe
ale produselor, alături de preocuparea
pentru optimizarea spaţiului de vânzare,
permite ameliorarea informaţiei de
marketing şi contabile, precum şi
reducerea costurilor de gestiune şi de
logistică a produselor.
În tabelul 1 sunt redate principalele
evoluţii în domeniul logisticii la nivelul
câtorva sectoare reprezentative de bunuri.
Efectul multiplicator al acestor evoluţii la nivelul celor trei mari actori:
producător, distribuitor, client - se
regăseşte în îndeplinirea obiectivului
strategic de reducere a costurilor
globale de distribuţie.
6. Preocupări sistematice pentru
găsirea unor soluţii de parteneriat
distribuitori-furnizori
În ultimii zece ani, cooperarea
verticală în cadrul canalelor de distribuţie
s-a dezvoltat simultan în trei principale
domenii:
a) fluxurile de informaţii;
b) fluxurile de produse;
c) formularea unui sistem de
gestiune orientat pe client.
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Cooperarea la nivelul fluxurilor
de informaţii este legată de trecerea de la
un marketing al tranzacţiei la un
marketing al relaţiei, în care schimbul de
informaţii complete şi fiabile între actorii
canalului
de
distribuţie
devine
indispensabil,
dovedindu-se
a
fi
elementul-cheie
al
reuşitei
unui
parteneriat. Într-adevăr, un parteneriat
reuşit depinde deopotrivă de calitatea
comunicării, de registrul informaţiilor
schimbate şi de participarea activă a
partenerilor de proces.
Informaţiile schimbate electronic
(EDI) sunt atât de natură cantitativă
(ajutând la previziunea vânzărilor şi la
organizarea producţiei şi distribuţiei
fizice), cât şi de natură calitativă (fiind un
sprijin preţios în lansarea noului produs,
sau în susţinerea derulării acţiunilor de
marketing).
Cooperarea la nivelul fluxurilor
de produse a condus la dezvoltările
recente în termeni de “supply chain
management”
(SCM),
respectiv
„managementul
lanţului
de
aprovizionare”. Pe plan conceptual,
acest concept face referinţă la un nivel de
coordonare situat între piaţă şi ierarhie; el
trimite indirect la noţiunea de canal
administrat, coordonat de un lider care
preia sarcina organizării globale a
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canalului, încredinţând, în acelaşi timp,
executarea anumitor funcţii altor entităţi
instituţionale participante la procesul de
distribuţie respectiv. Pe un plan
operaţional, managementul canalului de
aprovizionare introduce rupturi majore în

raport cu modul tradiţional de gândire,
bazat pe tranzacţie, nu pe relaţia dintre
actorii canalului de distribuţie. Punctelecheie ale acestor rupturi sunt redate în
tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 2 Comparaţia între abordarea tradiţională şi abordarea SCM
Element
Luarea în seamă a
stocurilor

Abordare tradiţională
Gestiune independentă pe
fiecare entitate instituţională

Luarea în seamă a
costurilor

Minimizarea costurilor fiecărei
entităţi instituţionale

Perspectiva temporală
Organizarea schimbului
Frecvenţa contactelor
între diferitele entităţi
instituţionale
Compatibilitate în filosofii
de întreprindere
Număr de furnizori

Termen scurt
Bazată pe tranzacţie
Un singur contact legat de
tranzacţia în curs

Partajul riscurilor şi
beneficiilor
Gestiunea operaţiilor
logistice

Inutilă
Foarte mare, pentru a lărgi
concurenţa şi a reduce riscurile
Fiecare pentru sine

Abordare SCM
Gestiune globală pe
ansamblul entităţilor
instituţionale
Minimizarea costurilor
pentru ansamblul
instituţiilor
Termen lung
Relaţie continuă şi durabilă
Multiple contacte la diferite
niveluri organizaţionale
Puternică, cel puţin pentru
principalele relaţii
Redus, pentru a ameliora
coordonarea
Partaj pe termen lung

“Orientare depozit” (stocaj,
constituire de stocuri de
securitate)
Discontinuitate a fluxurilor

“Orientare platforma”
(rotaţie rapidă a stocurilor)
Fluiditate a fluxurilor,
sprijinindu-se pe JAT şi
ECR.
Sursa: După COOPER, M.; ELLRAM, L., “Characteristics of supply chain management
and the implications for purchasing and logistics strategy”, International Journal of
Logistics Management, vol. 4, nr. 2, p. 13-24, sursă preluată din FILSER, M. şi
colaboratorii (2001), op. cit., p. 306.
Începând cu sfârşitul anilor 1990,
cooperarea în lanţul de aprovizionare este
în curs să cucerească un nou palier o dată
cu crearea de sisteme cooperative de
planificare,
previziune
şi
reaprovizionare, fondate pe anticiparea
cât mai exactă posibil a cererii
consumatorilor. Dezvoltat mai întâi în
SUA, sistemul CPFR (collaborative
planning forecasting and replenishment)
16

se sprijină pe un plan de afaceri comun
producătorilor
şi
distribuitorilor,
imprimând în amonte construcţia de
relaţii de schimb strânse şi durabile bazate
pe angajamentul şi încrederea între
parteneri şi numai pe o voinţă punctuală
pentru coordonarea mai bună a fluxurilor.
Coordonarea orientată pe client
are la bază obiectivul prioritar al
producătorului şi distribuitorului de a
Amfiteatru Economic
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satisface şi fideliza consumatorul.
Consensul şi voinţa celor doi parteneri producător/distribuitor - de a integra activ
consumatorul ca un actor al canalului de
distribuţie stă la originea lucrărilor
focalizate pe noul concept „răspuns
eficient pentru consumator” („efficient
customer response” - ECR).
ECR ar putea fi definit ca o
strategie vizând suprimarea tuturor
costurilor inutile de-a lungul lanţului de
distribuţie de la producător la consumator.
Un cost inutil este un cost care nu
reprezintă nici o valoare adăugată pentru
consumator. Eliminându-l, sistemele de
distribuţie devin mai performante şi
răspund
mai
bine
aşteptărilor
consumatorilor.
ECR se inspiră în esenţă din
conceptul japonez „just in time” (exact la
timp). În distribuţia nord-americană (în
particular marile magazine), acest concept
se traduce prin „quick response” (răspuns
rapid). Obiectivul principal al ECR
constă deci în a crea un flux de
informaţii de la producător la
distribuitor, pentru a permite o
aprovizionare regulată şi automatizată,
în funcţie de cerere (figura nr. 2).
Introducerea conceptului EDI („electronic
data interchange” sau schimb de date
informatizat) permite, în plus, limitarea
utilizarii hârtiei. Colaborarea ar trebui să
permită, de asemenea, raţionalizarea
promovărilor, limitând cumpărăturile
speculative şi optimizând condiţiile de
cumpărare.
Grupul de studiere a normalizării
şi de concepţie (a codurilor cu bare) din
Franţa (Gencod) a identificat cinci puncte
fundamentale necesare punerii în
aplicare a conceptului ECR:
 Preocupare permanentă pentru a
furniza o plusvaloare consumatorului
final: un mai bun produs, o mai bună
calitate, un mai bun asortiment, o mai
bună disponibilitate a produselor, un mai
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bun serviciu cu un cost acceptabil pentru
toţi partenerii de-a lungul întregului lanţ
de aprovizionare.
 ECR trebuie să fie susţinut prin
responsabili de înalt nivel, conştienţi că
profitul optimal poate să fie atins
înlocuind schema „câştigător/perdant”,
specifică
canalului
de
distribuţie
convenţional al cărui context este
conflictul
comercial,
cu
schema
„câştigător/câştigător” care stă la baza
parteneriatului.
 Apelarea la mijloace rapide de
schimb de informaţii, utilizate pentru a
ghida alegerile în domeniile de marketing,
logistică şi producţie. Din punct de vedere
al schimbului, ele se vor sprijini pe EDI,
utilizându-se standardele internaţionale
EANCOM.
 Fluxul de mărfuri trebuie să
fie optimizat de la concepţia produsului
până la „coşul” consumatorului final,
pentru
a
garanta
disponibilitatea
produsului la timpul potrivit.
 Implementarea unui sistem
coerent şi definit în comun de măsurare
şi de amortizare a investiţiilor legate de
asigurarea tehnologiilor adecvate care
susţin operaţionalizarea conceptului ECR.
 Concret, pentru a pune în
aplicare un proiect de implementare a
conceptului ECR, trebuie abordate
etapizat o serie de obiective de atins,
obiective care pot fi regrupate pe trei
module:
-modulul
I:
Reproiectarea
actualelor procese de reaprovizionare
(fluxul de mărfuri, fluxul informaţiilor);
-modulul II: Introducerea EDI
(definirea şi introducerea standardelor
comunitare - EANCOM, tipuri de mesaje
- îmbunătăţirea utilizării tehnologiei EDI);
-modulul III: Promovarea la
nivelul întregului lanţ de distribuţie a
strategiilor de bază ECR (figura nr. 3).
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Figura nr. 2 Schema procesului de reaprovizionare în varianta tradiţională
comparativ cu varianta focalizată pe conceptul ECR
A.

Situaţia actuală (tradiţională): Procesul de reaprovizionare ineficient, datorat lipsei
informaţiilor relevante şi absenţei coordonării procesului.
Funcţii în lanţul de
aprovizionare

Lanţul de
aprovizionare

Producţia
furnizorului

Expediţie
Depozitul
furnizorului

Expediţie
CRD* al
detailistului

Expediţie
Magazin

Consumator

Planificarea deciziilor

Situaţia actuală

•
•
•
•

producţie
ambalare
depozitare intermediară
preluare şi pachetizare

• Programarea producţiei
• Unităţi de ambalare
• Nivelul stocurilor

•
•
•
•

recepţie
depozitare intermediară
preluare şi pachetizare
încărcare

• Programarea transportului
• CFR faţă de rutier, direct,
comparativ cu CRD
• Programare camioane

•
•
•
•

recepţie
depozitare intermediară
preluare şi pachetizare
încărcare

• Planificare resurse
• Nivelul stocurilor
• Programare camioane

• Transport ineficient
• Durate lungi de aşteptare înaintea încărcării
• Niveluri înalte ale
stocurilor
•…

•
•
•
•

recepţie
etalare în raft
raioane în magazin
depozitare intermediară

•
•
•
•

• Costuri exagerate
• Asistenţă insuficientă
- timp
- calitate

Preluarea de către
consumator

Lipsa de informaţii
Planificare ineficientă

Planificare personal (orare)
Nivelul stocurilor
Asortimente
Tehnici de amplasare şi
dimensionare a raioanelor,
numărul etalărilor

Consum

* CRD = centre regionale de distribuţie.

B.

Situaţia propusă: Fluxuri informaţionale sofisticate, prin intermediul EDI, conduc la
procese logistice eficiente.
Procesul de reaprovizionare eficientă prin implementarea ECR
Lanţul de
aprovizionare

Producţia
furnizorului

Expediţie
Depozitul
furnizorului

Situaţia de mâine

• Îmbunătăţirea rapidă a
fluxului informaţional, prin
EDI
- calitatea informaţiei
- informaţii la termen
- informaţii verificate
- informaţii complete

Metode de optimizare prin
cercetare operaţională

Flux informaţional

• Metode previzionale

• Modele matematice pentru
gestiunea stocurilor şi
transport

Expediţie
CRD* al
detailistului

Expediţie
Magazin

• Reaprovizionare eficientă
(ER)
- costuri mai scăzute
- calitate/servicii mai bune
(disponibilitate produs)
- încredere mai mare

• Teoria firelor de aşteptare

• Modele pentru gestiunea
spaţiului, a rafturilor

Consumator
* CRD = centre regionale de distribuţie.

Sursa: ROEB, Th., lucrare citată.
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Figura nr. 3 Aria de acoperire a cooperării practice între distribuitor şi producător
Patru strategii de bază ECR

Reaprovizionarea
eficientă
• Optimizarea duratelor şi costurilor
→servicii logistice „la
timp” (just in time)
→lansarea automată a
comenzilor
→interschimbul informaţiilor raţionalizate
• Servicii sporite la
dispoziţia
consumatorului

Promovarea eficientă

Depozitarea eficientă a
asortimentelor

Lansarea eficientă a
produselor

• Sistemul eficienţei totale pentru a planifica mai
bine şi reajusta acţiunile
promoţionale
→minimizarea costurilor
de manipulare
(administraţie, transport
în depozit, personal)
→crearea bazei de knowhow şi capacitatea de a
reacţiona mai rapid la
modificarea cererii
consumatorului

• Optimizarea stocurilor
în depozit
• Optimizarea raioanelor
de vânzare
→creşterea productivităţii
suprafeţei de vânzare
→viteza de rotaţie mai
mare a stocurilor
→dirijarea amplasării sau
standardizare în funcţie
de comportamentul local
de cumpărare

• Optimizarea dezvoltării produsului
• Controlul lansării pe
piaţă a noilor
produse
→testarea mai bună a
posibilităţilor
→răspunsul imediat în
funcţie de acceptarea/respingerea
consumatorului

Instrumentul: EDI (electronic data interchange)

Sursa: Food Marketing Institute, Sursa preluata din ROEB, Thomas, Des voies de réflexion
nouvelles pour repenser de façon fondamentale le nécessaire parteneriat entre les
distributeurs et leur fournisseurs, expunere prezentată la Congresul AIDA, Viena, 1996,
inclusă în volumul editat La Distribution en Europe, nouveau context nouvelles stratégies,
AIDA, 1996.
Aspectul tehnologic şi reducerea
costurilor sunt foarte importante, dar nu
suficiente. Dezvoltarea parteneriatului
permite în egală măsură a reflecta asupra
mijloacelor de creştere a vânzărilor, în
special prin inovaţii, în domeniul
merchandisingului;
producătorul
şi
distribuitorul pot schimba datele despre
piaţă şi vânzări înregistrate prin scanner şi
pot opta pentru o soluţie de tipul
„gestiune pe categorii de produse”. Chiar
cu ocazia lansării de noi produse,
colaborarea permite să se amelioreze
eficacitatea, deci să se reducă riscurile de
eşec.
Iniţiativa
privind
comerţul
global (global commerce initiative GCI) a fost luată în anul 1999 ca răspuns,
pe de o parte, la dezvoltarea pe plan
internaţional a reţelelor de distribuţie, iar
Nr. 17 ● Aprilie 2005

pe de altă parte, la reorganizarea unităţilor
de producţie pentru fabricarea de mărci
globale. Astfel, marii comercianţi cu
amănuntul doreau să adopte metode
comune de exploatare, pe măsură ce se
extindeau în afara graniţelor ţării lor de
origine, în timp ce producătorii de mărci
globale îşi reorganizau unităţile de
producţie în relaţie cu o platformă de
distribuţie globală.
GCI este un sistem liber consimţit
de îmbunătăţire a performanţelor reţelei
transnaţionale de distribuţie a bunurilor de
consum, prin recunoaşterea standardelor
comerciale globale recomandate şi a
proceselor principale care se derulează în
cadrul unui sistem de distribuţie. De
reţinut este faptul că GCI nu conţine în
sine un set de norme rigide, ci încearcă să
identifice practicile comerciale cele mai
19
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bune din zonele care vor redirecţiona
gestionarea reţelei globale de distribuţie.
Zonele de interes ale GCI sunt:
a) Identificarea produselor pentru a
implementa într-o optică globală un
sistem de numerotare şi de codificare a
acestora, astfel încât orice produs purtând
un cod cu bare, provenit de la o
întreprindere producătoare mare sau mică,
să poată fi citit pe orice suprafaţă de
vânzare în lume.
b) Etichetarea cu elemente inteligente
pentru trecerea la identificarea
produselor prin frecvenţe radio.
Etichetele pentru frecvenţe radio (RTF)
sunt incluse în ambalajul produsului şi pot

asigura o depozitare mai eficientă în
magazin, verificări mai rapide şi o
securitate sporită. Aceste avantaje se văd
la
nivelul
distribuitorului,
deşi
producătorul suportă costul creării acestui
standard comun de etichetare a
produsului. Însă, pe ansamblu, se obţine o
soluţie cu costuri mai mici partajate între
actorii reţelei de distribuţie.
c) Clasificarea produselor pe principii
unitare, adaptabile industriei bunurilor de
consum din întreaga lume, în sprijinul
controlului global al produsului.
d) Sincronizarea bazelor de date
globale, care să faciliteze aplicarea noului
concept CPFR.
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EXIGENŢELE ORGANIZAŢIEI MONDIALE A COMERŢULUI CU
PRIVIRE LA LIBERALIZAREA COMERŢULUI INTERNAŢIONAL
(The World Trade Organization Exigences Concerning the
International Trade Liberalization)
Conf. univ. dr. Dinu Vasile
Academia de Studii Economice din Bucureşti
dinu_cbz@yahoo.com

Rezumat
Organizaţia
Mondială
a
Comerţului reprezintă cadrul instituţional
comun pentru desfăşurarea relaţiilor
comerciale între membrii săi, în baza
principiilor
internaţionale
acceptate,
vizate prin acorduri ce ţin de domenii
precum: standardizare şi certificare,
aplicarea măsurilor sanitare şi fitosanitare,
taxe şi impozite, dreptul de proprietate
intelectuală etc. Ea a devenit una din cele
mai importante organizaţii internaţionale
cu profil economic care contribuie la
soluţionarea
celor
mai
stringente
probleme în domeniul comerţului
internaţional.
Majoritatea avantajelor oferite de
Organizaţia Mondială a Comerţului se
datorează aplicării consecvente şi de o
manieră corespunzătoare a Acordului
referitor la Barierele Tehnice în Calea
Comerţului şi a Acordului privind
Măsurile Sanitare şi Fitosanitare.

Cuvinte cheie
• Organizaţia
Mondială
a
Comerţului;
• Bariere
tehnice
în
calea
comerţului;
• Măsuri sanitare şi fitosanitare;
• Standarde internaţionale;
• Comerţ internaţional.
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Abstract
The World Trade Organization
represents the common institutional
framework to carry on the commercial
relations among its members on the basis
of the accepted international principles
endorsed
by
agreements
for
standardization and certification, using of
sanitary and phytosanitary measures,
taxes and duties, rights of the intelectual
property, etc. It has become one of the
most
important
international
organizations with an economic profile
where the most urgent problems in the
commerce field are solved.
Most of the advantages offered by
the WTO are due to the fact that the
Agreement concerning the technical
barriers to trade and the Agreement
concerning
the
Sanitary
and
Phytosanitary Measures are consistently
and adequately applied.

Keywords
• World Trade Organization
(WTO);
• Technical Barriers to Trade;
• Sanitary and Phytosanitary
Measures;
• International standards;
• International trade.

21

AE
Cadrul legislativ oferit de Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) este o bază
sigură pentru desfăşurarea negocierilor şi tratativelor comerciale, orientate spre
facilitarea comerţului şi majorarea potenţialului de export prin identificarea noilor pieţe
de desfacere a mărfurilor, ajutând totodată şi la soluţionarea unor litigii şi situaţii de
conflict apărute în comerţul internaţional.
Acordurile TBT şi SPS oferă autorităţilor naţionale un cadru legal de lucru
pentru a dezvolta politicile lor interne, ajutându-le să ia măsuri de aşa manieră încât
acestea să nu constituie obstacole în calea comerţului internaţional.
1. Acordul referitor la Barierele
Tehnice în Calea Comerţului
Barierele
tehnice
în
calea
comerţului fac parte din barierele
netarifare şi ele pot fi:
 reglementări tehnice – pe care
exportatorul (importatorul) trebuie să le
respecte la plasarea mărfurilor pe piaţa
unui alt stat membru OMC;
 standardele sau alte specificaţii
tehnice – pot deveni bariere tehnice dacă
cumpărătorul mărfii cere ca aceasta să
respecte anumite standarde (datorită unei
reglementări, a unei practici stabilite, sau
la cererea cumpărătorului) şi dacă
produsul în cauză trebuie supus unor
modificări pentru a respecta aceste
standarde;
 certificarea conformităţii –
atunci când produsul care urmează să fie
importat trebuie să fie conform cu
reglementări şi standarde ale ţării
importatoare (pentru obţinerea certificării,
importatorul sau exportatorul trebuie să
investească timp şi bani în procedura de
certificare).
Toate aceste bariere tehnice sunt
obstacole inutile în calea comerţului
internaţional, motiv pentru care OMC a
definit
principiile
de
bază
ale
standardizării şi evaluării conformităţii,
concretizate în Acordul referitor la
Barierele Tehnice în Calea Comerţului
(Acordul TBT).
Acordul TBT are la bază
următoarele principii:
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- evitarea creării obstacolelor în
calea comerţului internaţional;
- practicarea unui comerţ fără
discriminare;
- armonizarea standardelor;
- echivalenţa
reglementărilor
tehnice;
- recunoaşterea
reciprocă
a
procedurilor de evaluare a conformităţii;
- transparenţă
asigurată
prin
recomandarea standardelor internaţionale,
stabilirea de relaţii strânse cu Oragnizaţia
Internaţională de Standardizare (ISO),
crearea de puncte de informare naţionale
şi mai ales prin Codul de bună practică
pentru elaborarea, adoptarea şi aplicarea
standardelor.
Acest Acord îi obligă pe membrii
săi să se asigure că reglementările tehnice,
standardele voluntare şi procedurile de
evaluare a conformităţii nu restricţionează
comerţul internaţional.
Din punct de vedere al Acordului
TBT, standardele sau specificaţiile
tehnice ale produselor nu creează bariere
tehnice în calea comerţului, dacă se
bazează pe standardele convenite pe plan
internaţional. Atunci când pentru raţiuni
de natură geografică, climatică sau din
alte motive, ţărilor membre nu le este
posibil să îşi fundamenteze reglementările
tehnice
pe
baza
standardelor
internaţionale, ele sunt obligate să publice
aceste reglementări sub formă de proiect

Amfiteatru Economic

AE

Comerţ şi globalizare

pentru a permite producătorilor din alte
ţări să le comenteze.
De asemenea, Acordul impune
ţărilor membre să ia aceste comentarii în
consideraţie la finalizarea standardelor,
fiind
astfel
asigurat
faptul
că
particularităţile mărfurilor produse şi
exportate de alte ţări sunt luate în
consideraţie în mod corespunzător.
Acordul TBT porneşte de la
principiul că raportarea la standarde
internaţionale va facilita comerţul
internaţional. Acest Acord conţine şi un
Cod de bună practică al OMC pentru
elaborarea, adoptarea şi aplicarea de
standarde, el fiind deschis către toate
organismele de standardizare care trebuie
să se angajeze, faţă de Organizaţia
Internaţională de Standardizare, că se va
conforma acestui cod, respectând anumite
principii şi practici în timpul elaborării
standardelor.
Acolo unde există standarde
internaţionale, sau finalizarea unor astfel
de standarde este iminentă, Codul de bună
practică spune că organismele de
standardizare trebuie să le folosească sau
să folosească părţi relevante ale acestora,
drept bază pentru standardele pe care le
elaborează.
Codul de bună practică este
destinat să asigure şi armonizarea
standardelor pe o bază cât mai larg
posibilă, încurajând toate organismele de
standardizare să joace un rol cât mai
mare, pe măsura resurselor disponibile la
elaborarea standardelor internaţionale de
către organismele internaţionale de
standardizare corespunzătoare.
Transparenţa este sporită prin
obligarea celor care aderă la Cod să-şi
publice programele de lucru la fiecare
şase luni şi să notifice Centrului de
Informaţii ISO/IEC, din Geneva, existenţa
programelor lor de lucru.
Organismele
europene
de
standardizare respectă acest cod, iar
Acordurile de cooperare de la Viena şi
Nr. 17 ● Aprilie 2005

Dresda subliniază politica generală de
utilizare a standardelor internaţionale
drept bază pentru standardele europene.
OMC are nevoie de asistenţă
pentru a crea condiţii echitabile de
progres pentru toate organismele de
standardizare implicate, iar ISO sprijină
crearea acestor condiţii şi, împreună cu
membrii săi, îşi asumă responsabilitatea
de a contribui la punerea lor în practică.
2. Acordul privind Măsurile Sanitare şi
Fitosanitare
Acordul privind Măsurile Sanitare
şi Fitosanitare (Acordul SPS) evidenţiază
crearea unui cadru multilateral de reguli
care să conducă la dezvoltarea, adoptarea
şi aplicarea de măsuri sanitare (privind
protecţia
sănătăţii
oamenilor)
şi
fitosanitare (privind protecţia plantelor),
în vederea reducerii la minim a efectelor
lor
negative
asupra
comerţului
internaţional. Acordul SPS acoperă
măsurile adoptate de ţările membre
menite să protejeze viaţa oamenilor sau
animalelor
asigurând
securitatea
alimentară, pentru a proteja oamenii de
bolile transmise de animale sau plante,
dar şi plantele şi animalele de paraziţi ori
de boli. Ţintele specifice ale acestor
măsuri sunt de a garanta securitatea
alimentară şi de a preveni răspândirea
bolilor printre animale şi plante.
Măsurile sanitare şi fitosanitare
cuprind toate legile, directivele, cerinţele
şi procedurile pertinente, incluzând
printre altele:
 caracteristicile produsului final;
 procesele şi metodele de
producţie;
 procedurile de testare, inspectare,
certificare şi aprobare;
 regimurile de carantină, inclusiv
cerinţele pertinente legate de transportul
animalelor sau plantelor;
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 prevederile privind metodele
statistice, procedurile de eşantionare şi
metodele de evaluare a riscului;
 cerinţe referitoare la ambalaj şi
etichetare legate direct de siguranţa
alimentelor.
Măsurile SPS pot lua diferite
forme precum inspectarea produselor,
autorizaţia de a folosi anumite suplimente
în alimente, determinarea nivelurilor
maxime de reziduuri, cerinţe pentru
carantină, interdicţii de import etc.
Acordul SPS prevede ca ţările
membre să-şi bazeze măsurile sanitare şi
fitosanitare pe standardele, directivele şi
recomandările internaţionale elaborate de
organizaţii internaţionale, aşa cum este,
de
exemplu,
Comisia
Codex
Alimentarius. De asemenea, ţările
membre pot introduce sau menţine măsuri
sanitare şi fitosanitare care conduc la un
nivel de protecţia mai înalt, dacă pentru
aceasta există o justificare ştiinţifică, sau
dacă aceasta este consecinţa unor decizii
coerente fondate pe o evaluare adecvată a
riscurilor.
Acordul pune accentul pe faptul
că, adoptând măsuri sanitare şi
fitosanitare, ţările membre trebuie să aibă
în vedere necesitatea de a se asigura că
acestea nu sunt restrictive pentru comerţ.
Ele nu trebuie utilizate abuziv, sau sub
pretextul de a proteja producătorii
autohtoni de concurenţă. Cu alte cuvinte,
scopul Acordului SPS este acela de a
susţine drepturile suverane ale oricărui
guvern pentru a asigura nivelul de
protecţie pe care îl consideră adecvat,
asigurând însă că aceste drepturi nu sunt
întrebuinţate
greşit,
în
scopuri
protecţioniste, şi nu generează obstacole
inutile în calea comerţului internaţional.
În acest sens, Acordul conţine prevederi
care stabilesc ce elemente (dovezi
ştiinţifice, metode de producţie, condiţii
de mediu etc.) şi ce factori (costuri de
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control, prejudiciu potenţial etc.) vor fi
luaţi în considerare în evaluarea riscului.
În privinţa administrării măsurilor
sanitare şi fitosanitare, precum şi în
vederea unor consultări permanente, prin
Acord s-a instituit un Comitet care va
supraveghea procesul de armonizare
internaţională şi utilizarea standardelor,
directivelor şi recomandărilor considerate
a avea un impact asupra comerţului. În
acelaşi timp, Comitetul va încuraja şi
facilita consultările sau negocierile ad-hoc
între guvernele ţărilor membre în legătură
cu problemele specifice măsurilor SPS.
De asemenea, Acordul cere ţărilor
membre să notifice Secretariatului OMC
cu privire la orice cerinţă SPS nouă, sau
modificare a cerinţelor existente, pe care
ele le propun spre introducere internă,
dacă cerinţele diferă de standardele
internaţionale şi pot afecta comerţul
internaţional. Aceste notificări sunt
trimise tuturor ţărilor membre pentru a
putea fi comentate.
Tot în conformitate cu prevederile
Acordului SPS, la nivelul ţărilor membre,
trebuie să fie create puncte de informare
SPS, pentru a răspunde solicitărilor prin
informaţii suplimentare despre măsurile
existente sau a celor noi apărute.
Acordul SPS oferă autorităţilor
naţionale un cadru de lucru pentru a
dezvolta politicile lor interne, ajutându-le
să ia măsuri sanitare şi fitosanitare bazate
pe
standardele,
directivele
şi
recomandările
internaţionale,
promovându-se
astfel
armonizarea
internaţională a măsurilor SPS.
3. Identificarea măsurilor TBT şi SPS
Pentru a facilita distincţia dintre o
măsură TBT şi una SPS, este prezentată
mai jos o listă ilustrativă cu principalele
subiecte incluse în cele două acorduri:
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TBT
etichetarea alimentelor, băuturilor şi
medicamentelor;
● condiţiile de calitate pentru produsele
alimentare proaspete;
● condiţii de ambalare pentru produsele
alimentare proaspete;
● etichetarea şi ambalarea produselor
chimice periculoase şi a substanţelor
toxice;
● reglementări
pentru
aparatele
electrocasnice;
● reglementări
şi standarde pentru
telefoanele mobile şi echipamentele radio;
● etichetarea produselor textile;
● reglementarea şi testarea vehiculelor
rutiere şi nerutiere;
● reglementarea şi testarea echipamentelor
medicale;
● reglementări de siguranţă pentru jucării;
...................................................................
...................................................................
●

Pentru a identifica dacă o măsură
specifică este subiectul prevederilor
Acordurilor TBT sau SPS, este necesar a
se examina scopul pentru care aceasta a
fost adoptată. De regulă, dacă o măsură
este adoptată să protejeze:
 viaţa oamenilor de riscurile
apărute din aditivi, toxine şi boli
transmise de animale şi plante;
 viaţa animalelor de riscurile
apărute de la paraziţi, boli, organisme
purtătoare de boli;
 ţara de riscurile apărute din
prejudiciile cauzate de intrarea, stabilirea
sau răspândirea paraziţilor, atunci aceasta
este o măsură SPS.
Măsurile adoptate pentru alte
scopuri pentru a proteja viaţa oamenilor,
animalelor şi plantelor sunt măsuri TBT.
Exemple:
Reglementări referitoare la îngrăşăminte
TBT – dacă se referă la calitatea
sau eficacitatea produsului sau la riscuri
Nr. 17 ● Aprilie 2005

SPS
aditivi
alimentari,
substanţe
contaminante şi toxine în alimente sau
băuturi;
● reziduuri
de
pesticide
sau
de
medicamente veterinare în alimente;
● certificarea
alimentelor, a sănătăţii
animalelor şi plantelor;
● metode de preparare cu implicaţii în
siguranţa alimentelor;
● condiţii de etichetare care sunt direct
legate de siguranţa alimentelor;
● carantina
impusă animalelor sau
plantelor;
● condiţii pentru stabilirea unor zone fără
epidemii sau boli;
● proceduri legate de prevenirea/controlul/
împrăştierea/eradicarea epidemiilor sau
bolilor ;
● condiţii
de ordin sanitar impuse
produselor importate.
......................................................................
......................................................................
●

de sănătate pentru cel care le
administrează;
SPS – dacă se referă la reziduuri
rămase în alimente, sau în hrana
animalelor
Condiţii de etichetare pentru alimente
TBT – dacă se referă la
caracteristicile nutriţionale;
SPS – dacă se referă la siguranţa
alimentelor;
4. Concluzii
Participarea ţărilor la sistemul
Organizaţiei Mondiale a Comerţului
permite ca ele să beneficieze de avantajele
mecanismului
de
supraveghere
a
implementării angajamentelor asumate,
precum şi de sistemul de reglementare a
diferendelor comerciale, astfel:
 Regulile
OMC
includ
angajamentul de a nu promova politici
comerciale inadecvate, care ar contribui la
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oportunităţi pentru apariţia corupţiei.
Transparenţa, non-discriminarea şi alte
aspecte ale facilitării comerţului ajută la
reducerea posibilităţilor de luare a unor
decizii arbitrare şi eronate.
 Cadrul legal OMC asigură un
mediu de comerţ sigur şi stabil, furnizând
certitudine şi previzibilitate mai mare în
relaţiile comerciale, evitând crearea
arbitrară a barierelor în calea comerţului.
 Implementarea acordurilor OMC
oferă
extinderea
oportunităţilor
comerciale pentru ţările membre şi
asigură un comerţ fără discriminare.

 Cadrul legislativ al OMC
reprezintă o bază sigură pentru
desfăşurarea negocierilor şi a tratativelor
comerciale, orientate spre facilitarea
comerţului şi mărirea potenţialului de
export prin identificarea unor noi pieţe de
desfacere a mărfurilor.
 Numai în cadrul OMC, ţările
membre au acces la mecanismul de
soluţionare a diferendelor pentru a-şi
apăra drepturile şi interesele comerciale,
sau a cere recompensă pentru încălcarea
regulilor stabilite.
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MĂRFURILE NECONVENŢIONALE – PROVOCĂRI VIITOARE
(Unconventional Commodities – Future Challenges)
Conf. univ. dr. Ion Schileru
Academia de Studii Economice din Bucureşti
schileru@yahoo.com

Rezumat
Autorul acestei lucrări evidenţiază
câteva
fenomene
ale
economiei
contemporane,
care
determină
restructurarea
ofertei
de
mărfuri.
Globalismul, comerţul liber, emanciparea
cumpărătorului şi alte fenomene sunt doar
câţiva dintre factorii care facilitează
afirmarea neconvenţionalului în rândul
mărfurilor.
Sunt prezentate situaţii relevante
ale manifestării neconvenţionalului în
rândul
mărfurilor.
Mărfurile
neconvenţionale reprezintă un capitol
particular al comerţului, îndeosebi in
viitor.
Problematica
generoasă
şi
interesantă a acestor mărfuri se impune a
fi cunoscută şi studiată în învăţământul
superior.
Mărfurile
neconvenţionale
reprezintă una dintre cele mai importante
părţi ale comerţului în viitor. Aceste
mărfuri prezintă o mare varietate de
probleme care trebuie cunoscute şi luate
în considerare în educaţia comercială.
Importanţa acestui tip de mărfuri
se impune a fi în atenţia structurilor
decizionale ale socităţii, inclusiv a
factorilor politici.

Abstract
The author of this work reveals a
few of the processes from contemporary
economy
which
require
the
reorganization of commodities offer. The
globalism, the free trade, the buyer’s
emancipation and other processes, they
all generate conditions for the
unconventional’s affirmation within the
reality - „commodities”.
Situations where unconventional
appears are presented along with
implications and exemplifications. The
research of the unconventional regarding
the trade-commodity presents a large
interest for the human society, the
economic agents, consumers and,
especially, for schools and educational
structures.
The unconventional commodities
represent one of the most important area
of the future trade. These commodities
present a large scale of problems, which
must be known and considered in the
commercial education. The importance
oh these commodities is an actual theme
for the social decisional factors, even for
the political structures.
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Independent de teorii şi de conjuncturi, obiectul comerţului rămâne marfa.
1. Globalism şi comerţ
Globalizarea se distinge între
procesele contemporane prin implicaţiile
profunde în toate aspectele vieţii sociale şi
economice, ale dimensiunilor fără
precedent ale fenomenelor sociale şi
celerităţii cu care acestea se propagă.
Sfera comerţului, şi în general
circulaţia mărfurilor, fac obiectul unor
demersuri programatice în acest context,
situaţie lesne de înţeles dacă avem în
vedere efectele antrenate de această amplă
arie de activitate. Nu numai multiplele
activităţi concentrate în sfera circulaţiei
mărfurilor şi conexe acesteia trebuie
considerate, ci şi efectele universului
marfă în mediul social şi antropic,
imposibil de evaluat just, au o importanţă
majoră.
Consonantismul este un fenomen
tipic spaţiilor economico – sociale largi,
în care se evidenţiază caracterul său
deopotrivă necesar şi impus (determinat).
În condiţiile consonantismului, mişcarea
sortimentală se petrece alert, cu apariţii
bruşte de noi produse, creşteri impetuoase
şi încheieri precipitate ale ciclului de
viaţă, situaţie care convine promotorilor
acestei stări – structurile de producţie şi
de comercializare, cărora le asigură cote
înalte de profit, dar convine şi celei mai
mari părţi din segmentul consumatorilor,
cărora le satisface insaţiabila nevoie de
nou.
Elementul neconvenţional din
obiectul comerţului întreţine starea de
succedare accelerată a sortimentelor,
motiv pentru care neconvenţionalul
devine tot mai evident ca obiect al
comerţului contemporan, în diversele
categorii de mărfuri, aşa cum sunt
statornicite de sistematica tradiţională:
mărfuri indigene şi mărfuri de import,
mărfuri
alimentare
şi
mărfuri
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nealimentare, mărfuri utile şi mărfuri
simbol etc.
2. Relaţia convenţional –
neconvenţional
Această relaţie are un caracter
relativ şi coordonate spaţio-temporale
care descriu acest statut: orice noutate
devine element comun pe măsura sporirii
frecvenţei apariţiei şi orice marfă
neconvenţională încetează să mai aibă
acest caracter o dată cu pătrunderea şi
consacrarea locului său în ofertă. Mărfuri
devenite comune şi ulterior retrase din
ofertă pot fi din nou, peste timp, surprize
ale pieţei şi considerate neconvenţionale
de către alte generaţii. Nu întâmplător,
producătorii de succes îşi programează
producţia după temeinice studii asupra
pieţei şi în concordanţă cu principii de
sociologie, psihologie şi antropologie, la
intervale de timp bine calculate şi mizând
pe efecte ale cererii care confirmă
aşteptările. Aceste perioade de revenire
sunt variate, în funcţie de sexul, vârsta,
nivelul de educaţie, nivelul de venituri,
particularităţile culturale ale categoriei de
consumatori, categoria mărfii.
De asemenea, ceea ce este
convenţional şi chiar tradiţie într-un
spaţiu (regiune, ţară, localitate), într-o
familie sau pentru un individ, constituie
element neconvenţional în alt loc sau
pentru alt individ. Această realitate este
arhicunoscută şi prezintă frecvent o temă
de delectare culturală generală ori de
informare riguroasă, în cazul specialiştilor
şi oamenilor de afaceri.
Un aspect de interes special în
această privinţă îl reprezintă palierul
cultural al segmentului de consum sau al
individului de referinţă. Sunt deosebiri
majore între profani şi iniţiaţi, dar şi între
iniţiaţi şi cunoscători, spre a ne limita la o
schemă simplificată de reprezentare a
Amfiteatru Economic
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masei de cumpărători. Acelaşi bun/
element
de
ofertă
considerat
neconvenţional de unii, este element de
consum curent în cazul altora.
3. Comerţ liber – expresie a
democratismului economic
Restrângerea spaţiilor caracterizate
de economie controlată şi generalizarea
principiilor de comerţ liber şi transparenţă
economică, renunţarea la cutume,
emanciparea consumatorilor şi chiar
accentuarea caracterului cosmopolit al
unor segmente ale comerţului au favorizat
pătrunderea neconvenţionalului în lumea
mărfurilor.
Nevoia de afirmare economică şi
spiritul de competiţie în general, care
animă individul dar şi structurile sociale
la orice nivel, întreţin starea de căutare a
noului, ieşirea din comun şi convenţional,
situaţie evidenţiată de oferta tot mai
surprinzătoare a pieţei cotidiene.
În numele libertăţii economice,
producătorii şi comercianţii propun,
insistent şi chiar agresiv, noi idei care să
capteze atenţia, să aducă în stare
manifestă dorinţe latente şi chiar să
iniţieze procese voliţionale orientate spre
noutăţile şi neconvenţionalul pieţei.
Câteva exemple din categoria
mărfurilor neconvenţionale care au un
mare impact economic şi social şi care
reţin atenţia maselor largi la acest început
de mileniu sunt prezentate în continuare.
4. Elemente de neconvenţional
Progresele în ştiinţă şi tehnică
reprezintă un factor esenţial al promovării
mărfurilor neconvenţionale, chiar în
categoria mărfurilor tradiţionale şi de
consum cotidian, cum sunt mărfurile
alimentare, unde au apărut produse
obţinute prin tehnici de manipulare
genetică (vinete albe, tomatoardei),
produse realizate atipic, prin tehnologii
Nr. 17 ● Aprilie 2005

specifice altor domenii ori poduse
realizate din materii prime obţinute
biosintetic (zahăr, grăsimi alimentare,
structuri proteice etc.) obţinute prin
bioprocesarea
materiei
organice
reciclabile, ca şi din resurse organice
virgine (petrolul, de exemplu la
festivitatea
deschiderii
Expoziţiei
Mondiale de la Osaka, Japonia (1964)
organizatorii au ţinut ca întreg mobilierul,
echipamentele şi decoraţiunile din spaţiul
în care a avut loc manifestarea pentru
invitaţii de onoare, ca şi toate alimentele
şi băuturile servite la dineul respectiv să
fie realizate din petrol, demonstrând cu
această premieră mondială posibilităţile
ştiinţifice şi tehnice ale timpului). Tot în
această categorie pot fi incluse
neconvenţionalele
băuturi
aditivate
sintetic şi prezentate organoleptic
neconvenţional (băuturi de culoare
albastră, de pildă), produsele tipic fără
aromă dar prezentate cu arome cunoscute
ori „inventate” ş.a.m.d.
Domeniul mărfurilor alimentare
este prin excelenţă încărcat de
neconvenţionalisme spaţiale: în pieţele
orientale se vând curent carcase de
animale (câini, pisici etc.) din specii
considerate pe alte continente absolut
necomestibile, în spaţiul african se
comercializează nu numai ca animale de
companie, ci şi ca delicatesă alimentară
specii antropoide, în estul Europei sunt
considerate delicii culinare diverse
subproduse de abator niciodată consumate
chiar în spaţii apropiate geografic. Un
punct de vedere special trebuie remarcat
în legătură cu aşa-numitele suplimente
nutritive, care au generat o problematică
vastă, alimentată de efectele contradictorii
ale consumului acestor produse şi au
generat un sector de preocupări de cea
mai largă anvergură în legătură cu
consumul acestor produse de către
sportivi (unele produse din această
categorie sunt alăturate listei mai largi de
medicamente
şi
steroizi
interzişi
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sportivilor de reglementările din domeniul
sportului competiţional).
În rândul mărfurilor nealimentare
extensiile în neconvenţional sunt de
departe dominante ca frecvenţă. Exemplul
cel mai recent, notoriu prin amploare şi
controversele dezvoltate în jurul său îl
constituie echipamentele IT&C menite să
faciliteze circulaţia cât mai eficientă a
informaţiei. Atât de largă este extensia
acestor produse în masă şi practic în
întreg spaţiul locuit al planetei, încât
aceste produse – calculatoare, telefoane
etc. – absolut neconvenţionale în urmă cu
mai puţin de două decenii, au devenit,
devansând şi cele mai optimiste scenarii,
produse de larg consum, dând dreptate
unor opinii formulate cu mai multe
decenii în urmă şi considerate atunci
exagerat de vizionare, conform cărora
nevoia de comunicare rămâne o
dominantă a lumii vii şi că parametrii de
manifestare a acestei nevoi nu sunt
neapărat
corelaţi
cu
creşterea
demografică, iar tehnicile de comunicare
pot fi un instrument eficient de control
social. Promotorii şi adepţii fenomenului
văd avantajele comunicării lejere, oriunde
şi oricând, pe când la polul opus se află
cei ce acuză aceste realităţi de generarea
polarizării sociale, a inegalităţii de şansă
şi de presupuse efecte grave asupra
sănătăţii.
În acest segment al ofertei de
mărfuri sunt numeroase exemplele
mărfurilor neconvenţionale generate de
marile mutaţii în baza de materii prime a
industriilor textile, de pielărie şi
încălţăminte,
prelucrării
lemnului,
maselor plastice, produselor chimice etc.
care au avut acest caracter mai mulţi, ori
mai puţini ani la vremea apariţiei lor,
devenind apoi bunuri de uz curent,
arhicunoscute. Aceste sectoare ale
producţiei de bunuri aduc curent în atenţia
pieţei variate bunuri neconvenţionale, dar
faza trecerii lor la statutul de bun comun
este din ce în ce mai scurtă, graţie
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tehnicilor de promovare tot mai eficiente
şi, complementar, educaţiei adecvate a
consumatorilor, care primesc cu tot mai
puţină reticenţă unele noutăţi, chiar
manifestând predilecţie pentru nou.
Domeniul electronicii în general,
deosebit de mobil în privinţa noutăţilor
propuse pieţei, se conexează cu
numeroase domenii şi parcurge etape
distincte în propria evoluţie, una din
ultimele etape fiind nanotehnologizarea şi
conexiunea cu biologia, context care deja
anunţă o generaţie de structuri de
dimensiuni nanometrice (1 nanometru
(nm) = 1,10-9 m, adică o miliardime dintrun metru) în care sunt grefate reţele
moleculare distincte, compatibile viului.
Situaţia vine spre confluenţa cu
alte preocupări îndreptate spre aceeaşi
zonă a obţinerii controlului asupra
genezei vieţii, „piatra filosofală” a epocii
moderne care dă speranţe în rezolvarea
unor probleme grele ale contemporaneităţii: corectarea accidentelor genetice
şi
a
„neconformităţilor”
naturale,
posibilitatea „preconfigurării” fiinţei vii
(inclusiv umane) şi obţinerea unor
indivizi cu trăsături dezirabile, corectarea
decalajelor dintre zonele cu supraspor
demografic şi cele ameninţate de
depopulare ca urmare a ritmurilor
demografice descrescânde. Fenomenul nu
se remarcă prin noutate (dintotdeauna,
migraţia dirijată şi selectivă dinspre zone
bine populate spre zone cu declin
demografic a constituit o soluţie de
satisfacere a nevoii de perpetuare
populaţională. Actualele ţări dezvoltate
conduc un proces de imigrare care deseori
ia trăsăturile unui import de indivizi
umani în termenii cei mai comerciali.),
dar sunt neconvenţionale formulele prin
care aceste practici combină argumente şi
explicaţii de natură ştiinţifică, ori care
sunt considerate imorale, ilicite şi chiar
inumane. În numele ştiinţei şi al
filantropiei se prestează servicii şi se
comercializează produsele corespunzăAmfiteatru Economic
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toare pentru inseminări umane in vitro ori
în alte formule, pentru recuperări şi
reinsertări de organe (există deja o
veritabilă piaţă de organe), pentru
realizarea de cópii ale organismelor –
clone, se prezervă trupuri sau părţi ale
unor fiinţe în speranţa reanimării lor în
viitor etc.
Interese pur economice sau de altă
natură întreţin un comerţ tot atât de
veritabil cu fiinţe umane în vederea
speculării prestaţiilor acestora – comerţul
cu sportivi, traficul de carne vie – situaţie
care este asociată, nu numai de presă,
fenomenului sclaviei, neeradicate, ci
practicată în forme noi, prin intermediul
mărfurilor neconvenţionale.
5. Concluzii
Cercetarea
elementului
neconvenţional din oferta curentă se
impune din mai multe considerente:
Structurile sociale cu atribuţii în
administrarea procesului social trebuie să
conştientizeze implicaţiile elementului
neconvenţional în toate planurile pentru a
preveni instalarea unor dezechilibre care
conduc la cheltuieli, disconfort şi regres
general. Se cere:
 protejarea economică (a agenţilor
economici);

 protejarea mediului împotriva
poluării
şi
resurselor
naturale
(ecoprotecţie);
 protejarea socială împotriva
fenomenelor de polarizare socială
(socioprotecţie), poluare culturală etc.
Agenţii economici au interesul
să-şi protejeze afacerile de perturbaţii în
desfăşurarea coerentă şi corectă a
activităţii lor, ca urmare a apariţiei
elementelor neconvenţionale;
Consumatorii reprezintă nivelul cel
mai critic al relaţiei cu mărfurile
neconvenţionale. Ei trebuie (ajutaţi) să
cunoască efectele şi implicaţiile directe şi
indirecte, pe termen scurt ca şi pe termen
lung ale achiziţiei, folosirii şi consumului
de mărfuri necunoscute, neobişnuite,
neconvenţionale.
Şcoala şi organizaţiile similare au
rolul
să
asigure
conştientizarea
implicaţiilor şi însuşirea de către viitorii
consumatori a cunoştinţelor şi abilităţilor
necesare asigurării unor raporturi corecte
şi competente cu piaţa. Totodată, şcoala
are menirea să pregătească specialiştii din
comerţ pentru operarea într-un mediu în
care mărfurile neconvenţionale constituie
o evidenţă tot mai frecventă, iar statutul
acestor mărfuri le face să fie deseori ţinta
unor manopere frauduloase.
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Teme de reflecţie pentru economişti
Este important să înţelegi analiza modernă, dar
este vital să înţelegi viaţa întreprinderii.
Conştientizând ce se întâmplă când acţionezi ca
un economist prost, poţi deveni un economist
bun.
Bogdan Pădure, Cartea Economiştilor, Editura Tribuna Economică, 1993, Bucureşti

„Insomnifere”
- De ce mestecă unii economişti cuvintele cu aceeaşi plăcere cu
care mestecă sarmalele?
- Fiindcă folosesc aceeaşi limbă: şi pentru sarmale şi pentru
cuvinte.
După cum pacea lumii nu poate fi
instaurată cu bombe, bunăstarea ei nu poate
fi obţinută cu palavre.
Trăim toată viaţa agăţaţi de iluzii ca de
nişte liane fragile: se rupe una, ne prindem
de alta. Şi tot aşa, până se rup toate şi
cădem în prăpastia deziluziilor.
Haosul social este ireductibil câtă vreme cei care ajung sus sunt
cei care se cocoaţă, nu cei care se ridică.
Constantin Stoica
scriitor
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ORGANIZAREA TIP REŢEA, CA REACŢIE LA GLOBALIZAREA
COMERŢULUI
(The Networking Organization as a Reaction
at the Commerce Globalization)
Prof. univ. dr. Mariana Drăguşin
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Rezumat
Unul dintre efectele principale ale
procesului de globalizare este creşterea
interdependenţelor
dintre
actorii
economici.
Reţelizarea constituie răspunsul la
nevoia firmelor de a face faţă
hipercomplexităţii şi fluidităţii mediului.
Reţeaua oferă membrilor săi oportunitatea
de a distribui riscurile şi incertitudinea.
Bazată pe cooperare, reţeaua constituie o
formă nouă şi dinamică de organizare ce
permite fiecărui membru atingerea
propriilor obiective.
În
domeniul
comerţului,
întreprinderea care dezvoltă reţele interne
şi externe are şanse sporite de a-şi mări
competitivitatea.

Abstract
One of the main globalization
process effect is the increase of
dependency among the economic actors.
Networking is the response to the
companies’ need of dealing with a high
complex and liquid environment. The
network brings to its members the
opportunity to share risks and uncertainty.
Based on cooperation the network is a
new dynamic form of organization that
allows each member to follow its own
objectives.
In the field of commerce the
enterprise developing internal and
external networks has higher chances to
increase its competitiveness.
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Motto: „Firmele care vor reuşi în afaceri, vor fi cele care vor izbuti să pună la punct cele
mai eficiente reţele globale. (P. Kotler)
1. Globalizarea ca expresie a
expansiunii interdependeţelor
Globalizarea comerţului şi a
producţiei, ca proces integrator şi
ireversibil, induce transformări profunde
în ecosistemul pieţei în general. Un efect
al procesului de globalizare este şi
creşterea
fără
precedent
a
interdependenţelor între pieţele naţionale,
cele locale, între actorii economici.
În contextul globalizării, pentru a
face faţă hiperconcureţei, complexităţii în
creştere, şi firmele din comerţ sunt
constrânse să se focalizeze pe un număr
relativ mic de competenţe esenţiale şi să
coopereze intens cu alte entităţi pentru aşi
conserva
sau
amplifica
competitivitatea.
Totodată, accentuarea caracterului
abstract al muncii în societatea
cunoaşterii,
paralel
cu
câştigarea
supremaţiei de către valorile necorporale,
demasificarea cererii prin îngustarea
continuă a segmentelor de consumatori
vizate şi, pe acest fond, necesitatea
inovării continue se constituie în
importanţi
factori
acceleratori
ai
procesului de reconfigurare a sistemului
economic, a mecanismelor şi regulilor
care îl guvernează. Noua sa arhitectură
trebuie să favorizeze viteza, diversitatea,
flexibilitatea, inovaţia.
În condiţiile informatizării unui
număr tot mai mare de activităţi, al
dezvoltării unei infrastructuri informatice
tot mai sofisticate, de natură să accelereze
continuu
ritmul
tranzacţiilor
şi
operaţiunilor economice ce tind să devină
din secvenţiale, simultane, dezvoltarea
unor noi forme de organizare apte să
răspundă acestor provocări reprezintă o
consecinţă firească. Astfel, structurile tip
reţea constituie un salt calitativ în evoluţia
formelor de organizare şi un răspuns
34

viabil la nevoia „actorilor” economici de a
reacţiona rapid şi eficient la schimbările
din mediu. Hipercomplexitatea şi
dinamismul mediului actual, au devenit
incompatibile
cu
determinismul,
imobilismul, rutina şi autoritarismul
specifice organizării de tip ierarhicbirocratic, incapabilă să se adapteze unor
evoluţii neprevăzute.
2. Reţeaua - ca soluţie strategică de
interacţiune în comerţ
Reţelizarea,
ca
reacţie
la
globalizare, reprezintă un proces manifest
şi în sfera comerţului, favorizat de
dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiilor. Reţelizarea conduce la
articularea de sisteme evoluate, autoorganizabile, adaptabile, slab sau deloc
ierarhizate, în fapt veritabile construcţii
sociale
bazate
preponderent
pe
competenţă şi personalitate.
Reţeaua ca formă de cooperare
temporară între întreprinderi, cel mai
adesea independente legal, între instituţii
sau indivizi, asigură o anumită
performanţă, bazată pe o înţelegere
comună a afacerii şi care permite practic
membrilor săi reducerea costurilor,
asociate complexităţii în creştere.
Conectaţi printr-un un sistem complex şi
dinamic de relaţii formale şi informale,
membrii reţelei apar în exterior ca o
entitate unică în timpul performanţei lor.
Fiecare componentă a reţelei se
focalizează pe acele segmente ale lanţului
valoric care favorizează contribuţia sa
maximă la acesta. Reţeaua se constituie,
pe baza raportului cost-eficienţă, fără
constrângeri
privind
dimensiunea,
localizarea
geografică,
tehnologiile
utilizate de membrii săi.
Acţionând în absenţa unui cadru
legal comun de lucru, a unor directive sau
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instrucţiuni, membrii reţelei îşi asumă
succesiv roluri care să permită atingerea
scopurilor reţelei. Fiecare membru, având
obiective specifice şi deci finalităţi
diferite, contribuie cu competenţele şi
resursele sale la momentul şi în modul
convenit în cadrul reţelei. Cultură
organizaţională
şi
individuală
a
reciprocităţii, încrederea şi loialitatea între
membri constituie condiţii absolut
necesare pentru supravieţuirea reţelei.
Conturul reţelei este adesea dificil
de determinat, structura şi funcţionarea
acesteia având evoluţii proprii. Zonele ce
compun reţeaua se metamorfozează
continuu, atât ca formă cât şi ca arie,
putându-se dilata în timp, prin atragerea
de noi membri (ce pot adăuga valoare prin
competenţele lor), sau se comprimă atunci
când aceste competenţe devin inutile. De
asemenea, unele zone le pot înghiţi pe
altele, atunci când astfel de ajustări devin
imperative.
3. Configuraţii ale reţelelor în comerţ
Confruntată cu o complexitate tot
mai accentuată atât în plan intern cât şi
extern, întreprinderea de comerţ, obligată
la dinamism şi receptivitate prin natura
obiectului ei de activitate, trebuie să
difuzeze complexitatea în tot spaţiul
organizaţional. În acest context, pentru
firma de comerţ, organizarea tip reţea
reprezintă o opţiune strategică într-un
mediu tot mai fluid, un veritabil vector de
creştere
a
competitivităţii.
Prin
reproiectarea structurii în sistem reţea pe
plan intern şi prin conectarea cu alte
structuri în una sau mai multe reţele
externe, sunt amplificate viteza de reacţie,
adaptabilitatea la nevoile specifice şi
adesea
impredictibile
ale
unor
consumatori tot mai exigenţi şi mai
sofisticaţi.
Reţeaua
internă
reclamă
transformări majore ale ierarhiei din
cadrul firmei de comerţ, ale relaţiilor
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organizaţionale, ale mecanismelor sale
administrative. Astfel, organigrama se
aplatisează, ierarhia funcţiilor de comandă
şi control fiind treptat înlocuită cu
cooperarea între angajaţii tot mai
competenţi, ce operează în echipe interne
de lucru sau în unităţi de afaceri. Astfel,
subordonaţii tind să fie transformaţi în
parteneri, fiecare angajat devenind practic
un om de afaceri având mobilitate
decizională şi acţională sporită. Reţeaua
internă este puternic descentralizată,
configurarea structurilor sale făcându-se
preponderent în jurul fluxurilor de
informaţii.
Firmele de comerţ de succes se
manifestă tot mai mult ca veritabile
sisteme deschise, a căror poziţie pe piaţă
nu mai depinde numai de resursele lor
interne, ci deopotrivă şi de configuraţia
relaţiilor lor cu entităţi exterioare având
competenţe complementare. Reţeaua
externă a întreprinderii de comerţ trebuie
să constituie practic o extensie a celei
interne, graniţele dintre cele două tipuri
de reţele devenind din ce în ce mai greu
de identificat.
Reţelele externe ale firmei de
comerţ, bazate preponderent pe cooperare,
se pot dezvolta spontan cu agenţi
economici activând în acelaşi teritoriu, de
regulă în imediată vecinătate şi aparţinând
sau nu sectorului comercial, sau cu
furnizorii,
prestatorii
de
serviciu
specializate, distribuitorii etc., în vederea
raţionalizării
diferitelor
faze
ale
distribuţiei mărfurilor. Integrarea în astfel
de reţele externe generează efecte
sinergice concretizate în avantaje
competitive
pentru
membrii
săi.
Concurenţa se manifestă tot mai mult, nu
în planul cantităţii şi calităţii resurselor
deţinute sau al competenţelor superioare,
ci în planul capacităţii de a găsi rapid şi
eficient
partenerii
care
posedă
competenţele şi resursele complementare.
Consumul în creştere de servicii
specializate (de marketing, de cercetare
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aplicată, vânzările specializate, servicii
financiare asociate, serviciile manageriale
etc.) constituie o componentă a valorii
adăugate dificil de copiat.
Structurile tip reţea pot îmbrăca o
multitudine de forme. Alianţa strategică,
spre exemplu, reprezintă o asociere între
două sau mai multe firme pentru obţinerea
unui
plus
de
performanţă
prin
coordonarea colectivă a resurselor şi
mijloacelor necesare. Scopul alianţei
strategice poate fi unul de reducere a
costurilor tranzacţionale, de consolidare a
poziţiei strategice a firmelor pe propriile
pieţe, sau de transfer de know-how
comercial între aliaţi. Parteneriatul
constituie o altă formă de asociere viabilă
pentru firmele de comerţ, care presupune
interese, resurse şi rezultate comune prin
valorificarea competenţelor complementare. Contribuţiile membrilor reţelei pot
îmbrăca, după caz, forma: contribuţiilor
materiale (spaţii comerciale, terenuri,
capitaluri
etc.)
şi/sau
nemateriale
(expertiză într-un domeniu – managerial,
comercial, organizatoric etc.; licenţe etc.).
4. Concluzii
Efectele benefice, generate de
reţelizare la nivelul firmelor de comerţ se

pot concretiza în: reducerea costurilor de
aprovizionare prin amplificarea accesului
la resurse; diminuarea semnificativă a
costurilor de distribuţie, precum şi a celor
aferente activităţilor de marketing;
comprimarea timpului de desfacere a
mărfurilor;
raţionalizarea
mişcării
mărfurilor; accelerarea vitezei
de
circulaţie
a
mărfurilor;
reducerea
riscurilor pentru fiecare membru al reţelei
etc.
Cunoaşterea
şi
înţelegerea
avantajelor integrării în structuri tip reţea
constituie premise necesare ale unei
necesare şi dorite dezvoltări a formelor
asociative
în
comerţul
românesc,
contribuind la favorizarea schimburilor de
idei, a discuţiilor şi dezbaterilor între
„actorii”
economici,
încurajarea
colaborărilor digitale între aceştia, în
vederea
accelerării
procesului
de
reţelizare.
În contextul globalizării, numai
reţeaua, ca sistem integrat şi integrator de
comunicare între componentele sale
interconectate în multiple planuri, poate
favoriza
obţinerea
avantajului
concurenţial.
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Rezumat
Campania de protest împotriva
globalizării dovedeşte o nelinişte a opiniei
publice care, din mai multe puncte de
vedere, nu este total nefondată. Este vorba
de mize politice care, din păcate, îşi pun
amprenta asupra mizelor economice. Deci
se poate vorbi de un decalaj între
globalizarea economică şi cea politică,
aceasta din urmă fiind devansată de
prima.
Aspectele
sunt
multiple:
securitatea alimentară, mediul, normele de
muncă etc., dar cele mai elocvente sunt
cele legate de eficacitatea economică şi de
alocarea
resurselor.
Din
această
perspectivă, consideraţiile teoretice ale
prezentului raport privesc:
- mondializarea şi consecinţele
sale asupra comerţului internaţional;
- mondializarea
şi
relaţiile
economice internaţionale.
Deşi mondializarea poate fi
judecată prin prisma promisiunilor
nerespectate, noi ne declarăm optimişti şi
avem în vedere deviza Băncii Mondiale,
la care Stiglitz a fost prim-vicepreşedinte:
„Visul nostru este o lume fără sărăcie”.

Abstract
The protest campaign against
globalization proves a public, general
anxiety that, thinking deeply, is not
entirely unjustified. It’t about political
interests that, unfortunately, have an
influence on the economic ones.
Therefore, one can speak about a
discrepancy between the economic
globalization and the political one, the
latter being in advance. There are many
aspects: alimentary security, environment,
work standards, but the most illustrative
are those in connection with the economic
efficiency and the resource sharing.
From this point of view the present
presentation refers to:
- mondialization
and
its
consequences in the international trade;
- mondialization and international
economic relations.
Although mondialization can be
criticized because of the broken promises,
we want to be optimistic thinking of the
slogan said by World Bank Prime
Minister, Stiglitz, „Our dream is a world
without poor people”.
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1. Mondializarea şi consecinţele sale în
comerţul internaţional
Procesul de mondializare a avut
drept consecinţă transformarea radicală a
vieţii economice. Acest proces este fără
precedent: generalizarea economiei de
piaţă, creşterea producţiei, a producţiei şi
a nevoilor, circulaţia informaţiilor,
produselor, a oamenilor şi a capitalurilor,
implementarea de sisteme tehnice din ce
în ce mai performante, creşterea cantităţii
de deşeuri etc. Inegalităţile în societate se
adâncesc. Echilibrul planetei este
ameninţat.
La început de mileniu trei, lumea
contemporană
prezintă
schimbări
esenţiale şi contraste care prevestesc
ridicarea economiei umane pe noi trepte
ale evoluţiei sale. (Popescu, 1998)
Procesul mondializării nu este nou,
el nu constituie o ruptură în evoluţia
seculară a economiei. Dezvoltarea
interdependenţelor
între
economiile
naţionale ale planetei nu este nouă în
natura sa, ci prin intensitatea sa. Astfel,
este necesar, din punct de vedere al
cunoaşterii conţinutului mondializării, o
prezentare, pe scurt, a principalelor faze
ale procesului de derulare a acesteia.
(Turunc, 2001)
• 1870–1914 – perioada de
revoluţie politică însoţită de o dezvoltare
industrială accelerată, provocând avântul
unei generaţii liberale marcată de
încrederea în virtuţile dreptăţii, ale pieţei
libere şi ale vieţii parlamentare.
Dezvoltarea
industrială
are
drept
consecinţă expansiunea schimburilor
comerciale internaţionale. Fenomenul de
dezvoltare a producţiilor industriale,
dincolo de ţara de origine, se amplifică;
diviziunea internaţională a muncii începe
să se instituţioneze nu numai din punct de
vedere politic, financiar sau comercial,
dar şi din punct de vedere a unei logici de
producţie.
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• 1915–1945 – perioada celor două
războaie mondiale care generează o
stagnare în dezvoltarea internaţionalizării;
• 1945–1989 – perioada de
expansiune puternică a internaţionalizării,
marcată de câteva momente cheie:
a) poziţia de lider al Statelor Unite
ale Americii şi afirmarea întreprinderilor
nord-americane pe pieţele internaţionale
pe calea investiţiilor directe. Fluxurile de
investiţii ale SUA se orientează, pentru
început, spre continentul american şi
într-o măsură limitată spre Europa.
Perioada 1945-1970 este cunoscută
sub numele de cei „treizeci ani glorioşi”
pentru creşterea economică puternică.
Anii ’70 se caracterizează printr-o
difuzie a dezvoltării economice. Foarte
multe ţări reuşesc să se integreze în
procesul internaţionalizării, rezultatul
fiind o sporire cantitativă a fenomenului,
acompaniat de o diferenţiere mereu lărgită
a modalităţilor strategice de dezvoltare a
acestui proces: procentul de investiţii
directe în străinătate (IDE) este de 4-5%
din PIB–ul mondial, urmând ca spre
finele deceniului al noulea să atingă şi 7%
(Dunning, 1992). Germania, Japonia şi
SUA sunt principalii furnizori ai
investiţiilor directe în străinătate.
• 1990 – prezent
Anul 1989 constituie un moment
istoric pentru Europa şi nu numai,
moment care a bulversat relaţiile
economice internaţionale. Crearea pieţei
unice
europene
a
impulsionat
internaţionalizarea
productivă.
Un
exemplu în acest sens este extinderea
procesului de internaţionalizare a
sectoarelor
de
servicii.
Procesul
dereglementării internaţionale are ca
rezultat abolirea barierelor tehnice şi a
politicilor care segmentau piaţa mondială
a serviciilor, în special în sectoarele
bancar, finanţe, asigurări, telecomunicaţii,
transporturi. Principalii factori care au
determinat această schimbare sunt:
liberalizarea generală a economiilor şi
Amfiteatru Economic
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noile
tehnologii
informaţionale.
Mijloacele
de
telecomunicaţii
şi
informaţia constituie, în acelaşi timp,
forţa motrice şi rezultatul actualului
proces de mondializare (Turunc, 2001).
Noua fază a procesului de
mondializare sub influenţa a doi factori:
dominaţia pieţei şi NTIC – noua
tehnologie
de
informaţie
şi
de
comunicare, se caracterizează:
• printr-o integrare mai puternică a
structurilor de producţie din diferite ţări;
• printr-o amplificare a finanţării
economiilor;
• printr-o creştere a ponderii
sectorului terţiar;
• printr-o accelerare generală a
ritmului schimbării.
Se poate vorbi de un adevărat
proces de creare a unui sistem în reţea a
tuturor activităţilor economice care se
concretizează în dezvoltarea schimburilor
de bunuri şi simboluri (monedă,
informaţie), investiţii directe în străinătate
(IDE), firme transnaţionale etc.
Paradoxul timpurilor pe care le
trăim este acela al decalajului spectaculos
între o mondializare a economiei foarte
avansate şi o mondializare a politicului şi
a culturii, mult în urma economicului.
Acest decalaj pune in discuţie problema
statului – naţiune care, în actualele
condiţii, îşi vede puterile sale afectate prin
creşterea puterii noilor actori de pe piaţă
(firmele multinaţionale). Mondializarea
impune regândirea conceptului de stat –
naţiune şi rolul acestuia în societatea
mondială.
Aceasta
presupune
reconsiderarea tuturor instituţiilor, nu
numai la nivel mondial, dar şi la nivel
naţional, local, familial şi chiar personal.
Reducţionismul statelor semnatare
a acordurilor OMC are următoarea
semnificaţie: statele nu mai sunt în
măsură să guverneze ţara în sensul grijei
de a apăra interesul general al propriilor
lor popoare. Ele sunt obligate să
Nr. 17 ● Aprilie 2005

favorizeze dezvoltarea unei pieţe libere de
orice obstacol, o piaţă căreia îi este
subordonată politica lor naţională.
Această alegere trebuie inţeleasă în sensul
că diviziunea şi specializarea planetară a
muncii
determină
interdependenţa
statelor. Problema care se pune este a
punerii de acord a dreptului internaţional
al concurenţei, cu dreptul concurenţei
intern. Exemplul cel mai concludent este
cel al faptului că nu există o lege antitrust
precum cea din Statele Unite ale Americii
(Sherman Act). Refuzul majorităţii
statelor membre OMC de a trata serios
problema clauzei sociale crează un
dumping social planetar. De asemenea
refuzul de a trata clauza monetară
deformează jocul concurenţial la nivel
mondial şi acelaşi raţionament poate fi
păstrat şi pentru mediu. Acestea constituie
dereglementări care aduc atingere
egalităţii, echităţii şi loialităţii necesare
pentru ca relaţiile economice să fie
acceptabile pe termen lung. Ori raportul
între dreptul intern şi cel internaţional nu
împiedică cu nimic abuzuri de putere şi de
dependenţă economică.
2. Relaţiile economice internaţionale şi
globalizarea
Sistemul de relaţii economice
internaţionale la început de mileniu trei
este contestat de guverne datorită
incapacităţii acestora de a preveni şi
gestiona crize, pe de o parte şi a unei mari
părţi a opiniei publice care contestă
reprezentativitatea
şi
legitimitatea
organizaţiilor
instituţionale
(Siroen,
2002), pe de alta.
Relaţiile economice internaţionale
ale căror studiu ne permite identificarea
situaţiilor de convergenţă de a izola
sursele de conflict şi de a găsi
răspunsurile cele mai pacifiste şi cele mai
eficace, sunt analizate din perspectiva
dezbaterilor care au loc privind:
a) globalizarea;
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b) organizarea actuală a relaţiilor
economice internaţionale;
c) guvernarea mondială.
a) Dezbaterile privind globalizarea
Există o puternică bipolarizare a
acestei dezbateri: adepţii globalizării
aprofundate care s-au întâlnit de exemplu
la Davos sau New York, pe de o parte şi
adversarii mondializării liberale care s-au
întreţinut de exemplu la Porto Alegre în
Brazilia. Această polarizare la două
extreme nu corespunde realităţii (Siroen,
2002). Cei „pro” pot avea divergenţe
profunde privind reglementările care
trebuie să însoţească procesul de
globalizare. Cei „anti” moştenesc
ideologii foarte diverse (creştin-socială,
marxistă, naţionalistă, ecologistă), aceştia
fiind incapabili de a propune o alternativă
de guvernarea mondială. Dezbaterile
privind organizarea pune în discuţie
pertinenţa temei „relaţiilor economice
internaţionale”, „Globalul” se opune
„internaţionalului”,
în
sensul
că
globalizarea ne apropie de momentul în
care piaţa mondială ar integra pieţele
naţionale (Siroen, 2002).
Relaţiile economice internaţionale
trec prin criză. Lumea nu a atins acel
nivel de integrare comercială şi de
mobilitate care să ameninţe actualul
sistem al teritoriilor şi al frontierelor. La
început de mileniu trei, migraţia
populaţiei este redusă, iar formarea unei
pieţe mondiale a muncii este un obiectiv
îndepărtat de realizat (Frankel, 2000).
Investitorii
continuă
să
prefere
plasamentele naţionale (Taylor, 1996).
Consumatorii sunt mult mai mult
interesaţi de produsele locale. S-a lansat
un concept nou care să reflecte acest
lucru, „home bias”, adică o „reţinere
naţională”.
b) Dezbaterile
actuală
a
internaţionale
40

privind
relaţiilor

organizarea
economice

Globalizarea este susţinută de un
proces de creare a unui sistem de relaţii
economice internaţionale ce presupune o
instituţionalizare
strâns
legată
de
guvernele statelor membre, şi care trebuie
să respecte reglementările organizaţiilor
respective. De exemplu, reglementările
OMC prevăd anumite măsuri de
condamnare a ţărilor membre în caz de
nerespectare a normelor stabilite. Aceasta
nu înseamnă că nu există un anumit grad
de autonomie.
Sistemul de relaţii economice
internaţionale este foarte fragil datorită
unor cauze diverse (Siroen, 2002):
- Eficacitatea
intervenţiilor
organizaţiilor este forte des pusă în
discuţie, având în vedere mai multe
evenimente cum a fost criza financiară
asiatică. De multe ori organizaţiile
internaţionale şi-au dovedit incapacitatea
de a gestiona crizele izbucnite.
- Guvernele, ele însele, şi-au
manifestat de nenumărate ori insatisfacţia:
pe de o parte ţările în curs de dezvoltare
critică planurile de ajustare structurală ale
FMI şi ale Băncii Mondiale şi deplâng
parcimonia reducerilor de datorii; pe de
altă parte, ţările industriale regretă lipsa
de
transparenţă
a
organizaţiilor
internaţionale, birocraţia lor, incapacitatea
lor de a preveni crizele. Aceste critici sunt
din ce în ce mai frecvente, exemplul cel
mai concludent fiind Joseph Stiglitz care
si-a pus intrebarea: „de ce a devenit
globalizarea
un
lucru
atât
de
controversat?” (Stiglitz, 2004). Se
precizează
că
Stiglitz
a
avut
responsabilităţi importante în diverse
organizaţii (Stiglitz, 2002).
- Guvernele întâmpină din ce în ce
mai multe dificultăţi pentru a găsi
acorduri care sunt, în mod necesar,
compromisuri.
Rezolvarea
marilor
probleme a rămas încă amânată: mediul,
anumite epidemii (SIDA), raritatea
crescândă a apei, sărăcia, folosirea muncii
copiilor etc.
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c) Dezbaterile privind guvernanţa
mondială
Omenirea este conştientă că se află
în plină criză a relaţiilor economice
internaţionale. Reforma sistemului de
relaţii economice internaţionale este la
ordinea zilei. La nivel declarativ se
vorbeşte de „noua arhitectură financiară
internaţională”, sau de „guvernarea
mondială”. Dar, din păcate, nu se pune
accent pe aspectul fundamental al
problemei, ci se precizează, doar funcţiile
şi
responsabilităţile
organizaţiilor
internaţionale şi necesitatea ameliorării
coordonării lor.
Foarte multe întrebări aşteaptă
răspuns: (Siroen, 2002)
- de ce organizaţiile internaţionale
trebuie să se specializeze sau dimpotrivă,
să acopere ansamblul de întrebări legate
de competenţa principală?
- de ce FMI trebuie să se limiteze la
finanţarea balanţelor de plăţi sau să
asigure funcţiile de împrumutator în
ultimă instanţă?
- este necesară omogenizarea puterii
de replică a organizaţiilor internaţionale
care se abat de la reglementările
organizaţiei respective?
- trebuie să existe o procedură de
reglementare a diferendelor OMC şi, de
aici, necesitatea unei Curţi Supreme
Mondiale?
- reţeaua
de
organizaţii
internaţionale trebuie coordonată de o
instituţie supremă? Un condominium de
naţiuni ar avea inconvenientul de a
exclude numeroase ţări? Este nevoie de
un consiliu de securitate economică?
3. Concluzii
Mondializarea a bulversat peisajul
economic, dar implicaţiile sale n-au fost
încă integrate în reflexiile actorilor vieţii
economice,
a
celor
care
decid
comportamentul firmelor pe piaţă.
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Mondializarea constituie o realitate
în care noi trăim, dar această realitate
generează interogaţii esenţiale care nu pot
rămâne fără răspuns (Gurunc, 2002). Cum
pot fi repartizate echitabil rezultatele
acestei
mondializări?
Deschiderea
economiilor, multiplicarea schimburilor,
accelerarea progresului tehnic au generat
creşterea economică. Inegalităţile cresc
între ţări şi se generează o polarizare a
bogăţiei, între regiuni şi între indivizi,
care atinge niveluri neobişnuite (PNUD,
2000).
S-a vorbit de decalajul existent
între globalizarea economică şi cea
politică. Mondializarea politică încă se
construieşte. Peste tot unde există riscul
aplicării legii celui mai puternic, unde
interesele private sunt înaintea celor
generale, unde obţinerea de profit pe
termen scurt afectează justiţia socială şi
denaturează mediul, statele trebuie să
definească regulile jocului. Astfel, statele
trebuie să construiască o arhitectură
internaţională de organizare. Instituţiile
ONU, precum şi altele ca OMC, FMI,
Banca
Mondială,
OIT
trebuie
restructurate şi întărite astfel încât să se
realizeze noi solidarităţi între oameni şi
ţări, ceea ce ar crea o nouă
interdependenţă
între
popoare,
o
comunitate de destine (Gurunc, 2002).
Omenirea are nevoie de o repartiţie
mai armonioasă şi echilibrată a resurselor.
Ţările în curs de dezvoltare trebuie să fie
mai bine integrate în economia mondială.
Mondializarea este o şansă de care trebuie
să profităm. Ea este o realitate
promiţătoare pe care noi o putem adapta
în beneficiul umanităţii în ansamblul său.
Stiglitz a reuşit să identifice un paradox al
globalizării, acela de a fi, în acelaşi timp,
şi speranţă şi deziluzie. Analizând rolul pe
care l-au jucat FMI şi Banca Mondială, el
ajungând să afirme „Globalizarea nu este
nici bună, nici rea” (Stighetz, 2004).
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Abstract

Rezumat
Fenomenele care se produc la nivel
global, dincolo de posibilităţile de control
ale statelor naţionale au reprezentat
întotdeauna un subiect controversat. Chiar
dacă se cunosc relativ puţine modalităţi de
control al acestor procese, cercetătorii
sunt interesaţi în evaluarea efectelor
globalizării. Având în vedere faptul că o
mare parte din contra-argumentele
globalizării sunt legate de efectele de
mediu, am considerat necesară realizarea
unor clarificări în acest domeniu. Efectul
economic principal al globalizării este
intensificarea comerţului. Întrucât aceasta
reprezintă una din premisele creşterii
economice, accepţiunea generală este că a
deveni global, înseamnă a deveni mai
bogat. Dar, există şi cealaltă faţă a
monedei – mediul. Dacă se iau în
considerare
şi
efectele
ecologice,
rezultatele calculelor ar putea evidenţia
efecte neaşteptate şi nedorite pe termen
lung.

Phenomena that take place at a
global level, beyond any control of
national governments are subject of great
controversies. Even if there is a little
knowledge about how to control these
processes, scientists are interested in
assessing effects of globalization.
Because a large part of the arguments that
are opposing globalization come from
environmental
effects,
we
have
considered necessary to make some
clarification in this field. The main
economic effect of globalization is an
increase in trade. Because this represents
one of the premises for economic growth,
general acceptance is that going global
means going richer. But there is an other
side of the coin – environment. If
environmental effects are to be
considered, calculation results could point
out some unexpected, and unwanted,
long-term effects.

Cuvinte cheie
•
•
•
•

Globalizare;
Bariere netarifare;
Liberalizarea comerţului;
Eşecul pieţelor.
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La scară globală, procesele care se produc ridică probleme atât în ceea ce priveşte
identificarea lor, cât şi sub aspectul descrierii prin diverşi parametri, dat fiind
particularităţile care emerg din însăşi nivelul abordării. Fie că este vorba de procese
naturale, sau de procese economice, eforturile depuse în acest sens se confruntă cu o a
treia provocare, şi anume faptul că efectele devansează întotdeauna explicaţiile posibile.
Liberalizarea
comerţului
şi
rezultatul acesteia, comerţul mai liber,
sunt atât factori, cât şi manifestări ale
globalizării. Acestea reprezintă, de
asemenea, canale prin care globalizarea
influenţează
calitatea
mediului
înconjurător. Comerţul mondial a crescut
mai repede decât producţia globală, fapt
care indică intensificarea relaţiilor
comerciale în economia globală. În timp
ce producţia globală a crescut, în medie,
cu 4% anual în perioada 1950-1994,
comercializarea mărfurilor a crescut cu o
rată medie anuală de 6%. Prin urmare, în
intervalul de 45 de ani comerţul a crescut
de 14 ori, faţă de creşterea de 5,5 ori a
producţiei.
În plan teoretic, s-a demonstrat
faptul că un comerţ mai liber
maximizează eficienţa alocării resurselor
prin orientarea activităţilor economice
spre producătorii care sunt cei mai puţin
costisitori, realizându-se astfel un volum
dat de produse la cel mai scăzut cost.
Atunci când utilizarea resurselor naturale
este coroborată cu integrarea tuturor
costurilor externe, producţia globală se
realizează la cel mai scăzut cost de mediu.
Comerţul liber maximizează şi
bunăstarea socială. Astfel, ţările în care
agricultura este puternic chimizată
folosesc de zece ori mai multe pesticide şi
îngrăşăminte chimice decât ţările în care
nivelul chimizării este redus. În acest caz,
liberalizarea comerţului va conduce la
diminuarea utilizării substanţelor de
sinteză contribuind astfel şi la sporirea
calităţii mediului înconjurător.
Pe de altă parte, dacă există situaţii
de eşec al pieţelor (costul real al
resurselor nu este reflectat în preţul lor)
sau de eşec al politicilor (subvenţii
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dăunătoare mediului), resursele vor fi
alocate necorespunzător, iar eliminarea
barierelor comerciale va amplifica acest
efect negativ. Prin urmare, în acest caz,
comerţul mai liber nu va mai contribui la
creşterea bunăstării. Vor exista, în
continuare, câştiguri în planul eficienţei,
dar este posibil ca ele să fie anulate de
pierderile
rezultate
din
epuizarea
resurselor şi exacerbarea degradării
mediului.
Există puţine studii care abordează
raportul dintre câştigurile în eficienţă şi
costurile de mediu rezultate din
liberalizarea
comerţului.
Pe
baza
rezultatelor obţinute până în prezent se
poate afirma că nu există nici un motiv
care să susţină prioritatea politicii
comerciale în raport cu politica de mediu.
Astfel, câştigurile în eficienţă din
liberalizarea comerţului au fost estimate
ca fiind cuprinse între 1 şi 4% din PIB
pentru ţările cu distorsiuni economice
severe. Costurile de mediu variază şi ele
între 1 şi 5% din PIB în ţările cu politici
de mediu puţin restrictive. Pentru a
înţelege mai bine modul în care comerţul
liber favorizat de globalizare influenţează
mediul, trebuie să examinăm căile de
transmitere a impactului, grupate pe baza
tipurilor de efecte ecologice generate în
şase grupe, după cum urmează:
 Efecte de scară
− efecte negative, atunci când
intensificarea
relaţiilor
comerciale
conduce la amplificarea poluării fără să
existe o compensare în planul produselor,
tehnologiilor sau al politicilor de
dezvoltare;
− efecte pozitive, atunci când
creşterea
volumului
tranzacţiilor
determină
intensificarea
protecţiei
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mediului prin creştere economică şi
formularea unor politici de dezvoltare
care stimulează schimbările în structura
producţiei şi în tehnologiile utilizate,
astfel încât se diminuează poluarea pe
unitatea de produs.
 Efecte structurale – când
schimbările caracteristice ale activităţii
economice, consumului, investiţiilor sau
efectele geografice ale intensificării
comerţului pot genera efecte pozitive, dar
şi consecinţe negative (de exemplu,
încurajarea desecărilor pentru creşterea
suprafeţelor agricole).
 Efectele veniturilor – sunt
pozitive prin faptul că nivelul mai ridicat
al veniturilor generat de liberalizarea
comerţului contribuie la creşterea
disponibilităţii de a plăti pentru pagubele
de mediu; de asemenea, cresc şi resursele
bugetare care pot fi alocate pentru
protecţia mediului.
 Efectele
produselor
sunt
negative sau pozitive în funcţie de tipul de
produs. De exemplu, producţia de
ambalaje biodegradabile va avea efecte
pozitive, în timp ce produsele care conduc
la acumularea de deşeuri toxice, dacă sunt
mai intens comercializate vor deveni şi
vectori ai creşterii poluării pe care o
determină.
 Efecte tehnologice – acestea
sunt pozitive când reduc poluarea pe
unitatea de produs, sau negative prin
dispersarea tehnologiilor „murdare”.
 Efecte juridice – creşterea
economică determinată de liberalizarea

comerţului
poate
contribui
la
perfecţionarea politicilor de mediu, în
timp ce sub presiunea acordurilor
comerciale internaţionale se poate
produce şi o relaxare a politicilor de
mediu.
Studii recente au evidenţiat faptul
că scara activităţilor economice tinde să
aibă un efect negativ asupra mediului, în
timp ce tehnologiile şi creşterea
veniturilor au efecte pozitive (tabelul nr.
1). Având în vedere faptul că aceste efecte
sunt opuse, iar efectele structurale şi cele
ale produselor sunt ambigue nu este
posibilă determinarea netă a efectului
comerţului global asupra mediului în
absenţa unor evaluări cantitative ale
acestui impact.
Cuantificarea efectelor liberalizării
comerţului a fost realizată recent în
Indonezia, folosind o versiune modificată
a modelului echilibrului global general.
Concluziile la care s-au ajuns au
evidenţiat faptul că, în următoarele două
decenii,
consecinţele
liberalizării
comerţului vor fi reprezentate de
îmbunătăţiri ale calităţii mediului, cel
puţin în ceea ce priveşte depoluarea apei
şi vor conduce la diminuarea presiunii
asupra resurselor naturale. Pe de altă
parte, câştigurile economice rezultate din
reformele
comerciale
şi
politicile
ecologice corect formulate vor aduce, per
ansamblu, câştiguri în planul bunăstării
sociale.

Tabelul nr. 1 Efectele cele mai probabile ale liberalizării comerţului asupra ocupării
forţei de muncă şi asupra mediului în ţările OECD (de origine)
Efecte economice anticipate

Efecte
anticipate
în gradul
de
ocupare

Schimbări în volumul exporturilor
şi importurilor; creşterea
transportului transfrontalier

(+,-)

Activităţi
influenţate de
globalizare

Efecte de
scară
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Efecte ecologice anticipate
(poluarea/utilizarea
resurselor)
Asupra
În ţara de
transportului
origine
transfrontalier

(+)

(+)
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Efecte
structurale
Efectele
produselor
Efectele
tehnologiilor

Schimbări în compoziţia
exporturilor şi importurilor;
creşterea transportului
transfrontalier
Schimbări în compoziţia
exporturilor şi importurilor;
creşterea transportului
transfrontalier
Schimbări în compoziţia
exporturilor şi importurilor;
creşterea transportului
transfrontalier

(+,-)

(+,-)

(+,-)

(+,-)

(+,-)

(+,-)

(+,-)

(-)

(-)

Sursa: Sprenger, R.U. (1997), Globalization, Employment and Environment, OECD Proceedings,
OECD Paris

Aplicarea altor modele, în care se
integrează externalităţile transfrontaliere
ilustrează
modul
în
care
se
intercondiţionează politicile comerciale şi
de mediu. Unul din aceste modele a fost
extins pentru a include trei poluanţi ai
aerului şi efectele lor asupra sanogenezei.
Apoi s-au estimat efectele reducerii
reciproce cu 50 de procente a barierelor
netarifare dintre Marea Britanie şi fiecare
din partenerii săi comerciali din Uniunea
Europeană, combinat cu o creştere de 25
de procente în ratele emisiilor pentru a
reflecta intrarea în funcţiune a unor unităţi

industriale ca urmare a liberalizării
comerţului.
Atunci când sunt ignorate efectele
emisiilor asupra morbidităţii şi impactul
morbidităţii asupra populaţiei active,
precum şi pragul cererii pentru servicii
este ignorat, raportul comerţ/PIB este
pozitiv. Pe de altă parte, atunci când sunt
luate în considerare efectele veniturilor şi
efectele de substituţie ale pierderilor de
sănătate datorate poluării (inclusiv
mortalitatea), implicaţiile reducerii de 50
de procente din barierele netarifare asupra
bunăstării devin negative (tabelul nr.2).

Tabelul nr. 2 Implicaţii asupra bunăstării şi de mediu ale liberalizării comerţului
(reducerea cu 50% a barierelor netarifare pentru bunurile cu folosinţă
îndelungată)

I. Marea Britanie
A. Modificări ale bunăstării
a. Raportul comerţ/PIB (exclusiv mortalitate)
b. Raportul comerţ/PIB (inclusiv mortalitate)
B. Efecte de mediu
a. % emisii
i.SOx
ii.NOx
b. %Efecte de sănătate
i.Morbiditate
Mortalitate
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Numai efecte
de piaţă

Efecte de mediu
şi feed-back-uri

0.198
0.198

0.177
-0.166

0.161
-0.111
-0.098

6.693
2.064
2.406

-

1.647
6.693
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I. Germania
A. Modificări ale bunăstării
0.013
0.012
a. Raportul comerţ/PIB (exclusiv mortalitate)
0.013
0.007
b. Raportul comerţ/PIB (inclusiv mortalitate)
Sursa: Smith, K., Espinosa, J.A. (1996), Environmental and Trade Policies: Some
Methodological Lessons, Environment and Development Economics (1996), p.19-40
Ignorând efectele poluării aerului,
rezultă un câştig datorat comerţului de
12%. Astfel, atunci când se iau în
considerare numai câştigurile din comerţ,
liberalizarea acestuia conduce la creşterea
bunăstării, dar atunci când se adaugă şi
efectele însoţitoare ale poluării aerului
este posibil să se producă pierderi de
bunăstare, proporţionale cu dimensiunea
creşterii şi dependente de sectorul afectat
şi de natura impactului.

În acest context considerăm
oportună întrebarea dacă sunt necesare
măsuri comerciale de protecţie a
mediului?
Măsurile comerciale pot fi folosite
pentru a premia sau, dimpotrivă, a
sancţiona schimbările în comportamentul
de mediu, participarea la acorduri de
mediu internaţionale sau respectarea
prevederilor.
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ANALIZA COMPARATIVĂ A ACTIVITĂŢII DE COMERŢ ÎN
ROMÂNIA ŞI ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE ÎN CONDIŢIILE
GLOBALIZĂRII ECONOMIEI
(The Comparative Analysis of the Trade Activity in Romania and the EU
Countries within the Economy Globalization)
Prof. univ. dr. Silvia Elena Cristache
Academia de Studii Economice Bucureşti

Rezumat
România, alături de celelalte ţări
est-europene, se află în plin proces de
tranziţie spre economie durabilă de piaţă
şi integrarea europeană, ceea ce presupune
schimbări esenţiale în structura societăţii
civile şi a economiei în ansamblu.
Comerţul României reprezintă unul
din sectoarele economiei naţionale aflat
într-un amplu proces de restructurare
sectorială şi microeconomică, privatizarea
în comerţ fiind mai avansată decât în
majoritatea celorlalte sectoare ale
economiei româneşti. În această lucrare
autorii realizează o analiză comparativă a
tendinţelor şi principalilor indicatori
macroeconomici ce caracterizează ramura
comerţului în România şi în ţările Uniunii
Europene. Lucrarea prezintă posibile
scenarii de evoluţie ale ramurii comerţ,
ţinând cont de perspectiva aderării ţării
noastre la Uniunea Europeană şi de
necesitatea asigurării dezvoltării durabile
– condiţie expresă a globalizării
economiei mondiale.
Cuvinte cheie
•dezvoltare durabilă; •comerţ
interior;
•globalizare;
•privatizarea
comerţului; •PIB; •investiţii; •relaţii de
schimb; •politică şi strategie comercială;
•integrare
europeană
comercială;
•libertatea comerţului.
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Abstract
Romania together with other
European countries is running a process
of sustainable development ensuring the
European accesion. This process is
assuming important changes of the civil,
social and economic society.
Romanian trade represents one of
the national economy branches that is in a
deep process of reorganization, the trade
filed having most part of its activity
already private, much more than other
branches of the Romanian economy.
In this article we try to make a
comparative analysis for the tendencies
and the main macroeconomic indicators
characterizing the trade field in Romania
and in the European Union countries.
There are different possible ways of
evolution for this branch, taking into
consideration the accession of our country
to the EU and the necessity of a
sustainable development - an explicit
condition of the world economy
globalization.
Keywords
•sustainable
development;
•domestic trade; •globalization; •trade
privatization; •GDP; •investments; •trade
relations, •trade policy and strategies;
•commercial European integration; •trade
liberty.
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1. Introducere
În România, comerţul interior marchează în această perioadă schimbări calitative
radicale, în sensul modernizării actelor de schimb, agenţilor şi mijloacelor de comerţ,
vechile forme predominante de schimb fiind substituite treptat de forme moderne, potrivit
conceptului de dezvoltare durabilă şi globalizare.
Integrarea economiei româneşti pe piaţa continental-europeană va conduce la
creşterea dependenţei naţionale faţă de mărfurile şi capitalurile externe, de marile centre
industriale şi financiare europene, racordarea acesteia la sursele de mijloace de producţie şi
de capital extern sporind, totodată, dimensiunile fluxurilor de valori materiale interneexterne.
Toate aceste obiective se înscriu într-un proces amplu şi complex de perfecţionări,
de modificări ale fizionomiei structurilor comerciale, proces ce continuă şi în prezent şi se
află în diferite faze de derulare de la o ţară la alta, în efortul de adaptare cât mai deplină la
noile cerinţe ale pieţei, de creştere a eficienţei de ansamblu. Realizarea obiectivelor
strategice de politică comercială este serios influenţată de constrângerile mediului de
afaceri, manifestate în prezent, şi probabil şi în viitor, în ţara noastră. Influenţa unor
asemenea constrângeri va fi însă diminuată pe măsura funcţionării mecanismelor prevăzute
în programele sectoriale de dezvoltare economică şi mai ales pe măsura funcţionării
economiei ca atare şi a adâncirii procesului de globalizare.
În concluzie, comerţul românesc este unul din cele mai dinamice sectoare ale
economiei naţionale, aflându-se într-un amplu proces de restructurare sectorială şi
microeconomică, privatizarea în comerţ fiind mai avansată decât în majoritatea celorlalte
sectoare ale economiei româneşti.
2. Analiza evoluţiei comerţului interior
al României, comparativ cu cel al ţărilor
europene
Analiza evoluţiei activităţilor
comerciale este determinată de cererea
cantitativă de mărfuri şi servicii la care se
adaugă
consumatorii
potenţiali.
Dependenţa cererii faţă de ofertă poate fi
cunoscută dacă avem în vedere cauzele
principale care determină variaţia atât a
cererii cât şi ofertei, şi anume: PIB-ul,
investiţiile, populaţia ocupată etc. Astfel
evoluţia variabilelor independente ce
caracterizează economia naţională este
exprimată sintetic în dinamica şi structura
produsului intern brut din comerţ – ce
reprezintă echivalentul venitului anual de
care dispune statul respectiv - a populaţiei
ocupate din comerţ, precum şi a
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investiţiilor din aceeaşi ramură de
activitate.
Conform Tabelului nr. 1, evoluţia
PIB-ului din comerţ, în perioada 19952003, a înregistrat o tendinţă uşor
crescătoare (excepţie anii 2002 şi 2003),
cu o medie anuală de 4,37 miliarde USD,
ceea ce indică o creştere economică
destul de modestă. Concluzia arată că
PIB-ul real va creşte cu 2,13 miliarde
USD, de la un an la altul. În relaţiile de
schimb, în cadrul cărora produsele se
realizează ca marfă, funcţionează legea
cererii şi ofertei. Nivelul şi dinamica
volumului comerţului depind în cea mai
mare parte de PIB, de valoarea adăugată
brută şi de procesul de privatizare al
economiei, pe principalele ramuri
(agricultură, industrie, construcţii), dar şi
în servicii.
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Tabelul nr. 1 Analiza evoluţiei şi structurii principalilor indicatori din comerţ
(1995-2003)
Anii

PIB

Populaţia ocupată

Investiţii

(milde. USD)

(mii pers.)

(milde. USD)

Total

în

economie

comerţ

Total
economie

comerţ

Total
economie

comerţ

PIB în
comerţ

Populaţia
ocupată
în comerţ

Investiţii
în
comerţ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

35
27
32
34
36
37
40
46
48

3,72
3,15
3,59
4,60
4,89
5,31
5,62
4,20
4,27

865
772
802
926
926
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Derularea procesului de privatizare în economie (1990-2003) este evidenţiată de
ponderea sectorului privat în produsul intern brut, cu tentă crescătoare de la 16,4%, în 1990,
la peste 69% în 2003, ceea ce reprezintă un spor mediu relativ de aproximativ 12% pe an,
ca o premiză a derulării procesului de aderare României la Uniunea Europeană (vezi
Tabelul nr. 2).
Tabelul nr. 2 Ponderea sectorului privat în produsul intern brut
Indicatori

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Produsul
intern brut
total

16,4

23,6

26,4

34,8

38,9

45,3

54,9

60,6

61,4

63,7

65,5

68

68,9

De remarcat că în ţările Uniunii
Europene ponderea serviciilor în cadrul
PIB este de peste 71%. Ţinând seama de
principalele agregate macroeconomice ale
contabilităţii naţionale care stau la baza
calculării PIB-ului, vom constata că, dacă
în 1990 sectorul particular, în valoarea
adăugată brută din sectorul terţiar, deţinea
un procent de 2%, în anul 2001 avea să
ajungă la 78,4%, aceasta însemnând o
creştere substanţială în medie cu 39,6%
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pe an, creştere care devansează creşterea
din agricultură de 9,15 ori (4,33%), dar
care este devansată cu foarte puţin, 1,03
ori, de creşterea din ramura construcţiilor
(40,7%).
În România, PIB a crescut cu o
medie anulă de sub 1 %, mai redusă
comparativ cu ţările Uniunii Europene, ca
de exemplu: Elveţia, unde creşterea medie
anuală a fost de 1%. De asemenea, în
Germania, contribuţia ramurii comerţ,
hoteluri şi restaurante, la formarea
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PIB-ului în perioada 2000-2002, a fost de
18%. În ceea ce priveşte structura PIB pe
sectoare, în Franţa serviciile deţin un rol
foarte
important
în
economie,
manifestându-se o creştere spectaculoasă
de la 50,1 %, în 1996, la 72,4% (din PIB),
în 2003. Indicele PIB, în 2003 faţă de
1996, a fost de 117,7%, iar ritmul mediu
anual de creştere de 2,37%, mai mare deci
cu 1,11 puncte procentuale decât în
perioada 1990-1996.
Referitor la ţările ce au aderat mai
recent la Uniunea Europeană, ca de
exemplu Austria şi Republica Cehă,
precizăm: pentru Austria creşterea medie
anuală a PIB-ului, în perioada 2001-2003,
a fost de 1,5%, cu un maxim de 2,7% în
2001 şi un minim de 0,8%, în 2003; în
Republica Cehă, rata reală de creştere a
PIB-ului a fost de 2,1% în 2002 şi 2,9% în
2003. Deşi contribuţia serviciilor la
crearea PIB nu atinge, în ţările ce au
aderat recent la Uniunea Europeană,
nivelul ridicat al ţărilor dezvoltate (70%
din PIB), situându-se de pildă pentru
Republica Cehă la 61,4%, aceasta se
situează la un nivel superior României.
În România, ramura serviciilor
contribuie la formarea PIB-ului cu valori
cuprinse între 26,5% (1990), 46,6%

(2000) şi 44,7 (2002) cu un spor relativ
mediu anual de 5,22%. În ciuda faptului
că sectorul de servicii (terţiar) a avut
contribuţii impresionante în profilul PIB,
structura generală a producţiei în
România rămâne fragilă, creşterea
importanţei sectorului de servicii în PIB
în România fiind o consecinţă a declinului
volumului industrial, în special al
industriei grele şi nu rezultatul reformelor
strategice structurale din ţara noastră.
În ansamblu, PIB în România este
folosit de cinci ori mai mult pentru
consum decât pentru formarea de capital.
Acesta este un alt punct slab al
dimensiunii economice prezente. Când
mijloacele de producţie sunt uzate fizic şi
există o rată scăzută de înlocuire, în
general
este
afectată
calitatea
competivităţii.
Evoluţia investiţiilor reprezintă
un alt criteriu semnificativ, în funcţie de
care se preconizează a se realiza creşterea
economică,
se
vor
perfecţiona
tehnologiile existente, ducând în final la
privatizarea mai rapidă a ţării noastre
aflată în plin proces de preaderare la
Uniunea
Europeană,
în
contextul
globalizării (vezi Figura nr. 1).

0,9872
0,9628
0,9384
0,914
0,8896

Fig. nr. 1
Evoluţia
investiţiilor

0,8652
0,8408
0,8164
0,792
0,7676
0,7432
0,7188
0,6944
0,67
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
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Dacă
analizăm
structura
investiţiilor din comerţ, şi a populaţiei
ocupate, se observă aceeaşi tendinţă de
oscilaţie ca şi în cazul evoluţiilor
prezentate anterior. Ponderea cea mai
însemnată s-a înregistrat în cazul
investiţiilor din comerţ în anul 2001, de
12,69%, în timp ce ponderea cea mai
redusă a fost înregistrată în anul 1997, de
numai 8,76%. În cazul ponderii populaţiei
ocupate în comerţ, pe total economie,
valoarea maximă se înregistrează în anul
2003, de 9,3%. La nivelul politicilor
macroeconomice, investiţiile nu trebuie
neglijate, dar căile de finanţare a acestora
nu trebuie să intre în conflict cu nevoile
sociale.
Astfel,
investiţiile
în
infrastructură şi servicii trebuie să fie în
concordanţă cu politicile globale de
dezvoltare umană (pregătire, stimulente
pentru dezvoltare), iar investiţiile străine
directe trebuie orientate spre priorităţile
naţionale,
în
activităţi
care
au
supraproducţii – pentru a crea mai multe
posturi, pentru a aduce tehnologii de vârf
şi a construi un capital uman pentru viitor,
în contextul mondializării economiei.
Comparativ cu ţările Uniunii
Europene, investiţiile din România
înregistrează valori mult mai reduse. În
Germania volumul investiţiilor străine
începând cu anul 1997 s-a triplat,
ajungând în 2002 la un nivel de 512
miliarde EUR. De asemenea, volumul
invesiţiilor germane în străinătate s-a
dublat din 1997 până în 2002, atingând
nivelul de 533 mld. EUR. Franţa, ca şi
Germania, reprezintă un investitor
puternic la nivel mondial, având o
economie deschisă, orientată spre export.
La nivel mondial, Austria este dechisă
investiţiilor străine directe, valoarea
acestora crescând de la la 3 mld.
USD/EUR, în 1999, la circa 7 mld.
USD/EUR, în 2003. Un factor important,
care a contribuit la dezvoltarea relaţiilor
comerciale între ţările membre ale
Uniunii Europene, este eliminarea
Nr. 17 ● Aprilie 2005

barierelor comerciale. Factorii ce au dus
la încetinirea relaţiilor comerciale ale
României cu ţările Uniunii sunt taxele,
impozitele, povara fiscală, corupţia.
Un alt indicator comparat este
populaţia ocupată. Evoluţia populaţiei
ocupate în ramura comerţ, precum şi
ponderea acesteia faţă de total populaţie
din economie, reprezintă unul din
indicatorii cei mai expresivi de
caracterizare a dimensiunilor şi a evoluţiei
comerţului pentru asigurarea unei
dezvoltări durabile. Populaţia ocupată în
comerţ înregistrează în România, între
1995-2003, o evoluţie ascendentă de la un
an la altul, excepţie făcând anii 1996,
2002 şi 2003, când populaţia ocupată a
înregistrat valoarea minimă de 772 mii
persoane şi, respectiv, 851 mii persoane.
Apreciem, totodată, că populaţia ocupată
în comerţ va creşte cu aproximativ 9 mii
persoane în medie, pe an. Această creştere
poate fi pusă pe seama procesului de
privatizare, care a cunoscut o evoluţie
pozitivă în acest sector de activitate,
proces care a dus la creşterea numărului
locurilor de muncă în unităţile comerciale
şi a forţei de muncă tinere, marea
majoritate neavând înainte un alt loc de
muncă. Un alt factor important, care a
determinat creşterea populaţiei ocupate în
comerţ, este migraţia populaţiei din
sectorul industrial (datorită şomajului
tehnologic), agricol şi din alte sectoare
spre comerţ, datorită existenţei locurilor
de muncă care nu cer o pregătire
profesională prealabilă şi datorită
modificărilor structurale intervenite în
economie: de la o economie preponderent
industrială, la o economie de servicii.
Cererea pentru servicii a determinat în
final creşterea veniturilor populaţiei şi a
cheltuielilor pentru consum.
Având în vedere nevoia urgentă de
a dinamiza România în dezvoltarea
locurilor de muncă, este vital să nu se
ajungă la paralizia politicilor sau la ezitări
din cauza dificultăţilor reformei şi a
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imposibilităţii de a-i compensa pe
perdanţi.
Îmbunătăţirea
accesului
oamenilor la piaţă şi la informaţii trebuie
să fie o prioritate. Reducerea restricţiilor
pe piaţa muncii, restricţii care limitează
crearea de posturi şi sugrumă concurenţa,
promovând
norme
de
muncă
fundamentale, va rămâne una din
problemele importante pe care procesul
de tranziţie economică din România
trebuie să o rezolve. Comparativ cu
România, ţările Uniunii Europene dispun
de o forţă de muncă angajată în sectorul
serviciilor reprezentând între 60% din
totalul populaţiei ocupate (în Cehia) şi
71% (în Austria), în perioada 2001- 2003.
Un alt obiectiv al reformei în
comerţ este reprezentat de privatizare, în
concordanţă cu legislaţia adoptată în acest
domeniu. Procesul de privatizare în
comerţ, spre deosebire de alte domenii ale
economiei naţionale, s-a caracterizat

printr-un dinamism deosebit. În anul
1999, un procent foarte mare (96,8%) din
vânzările cu amănuntul s-au realizat în
întreprinderi cu capital majoritar privat,
cu 1,5% mai mult decât în anul anterior,
în timp ce în 2000, 2001 şi 2003, 98% din
vânzări revin întreprinderilor cu capital
majoritar privat, cu 1,2% mai mult decât
în anul 1999.
Dezvoltarea sectorului privat din
comerţ pe baza creşterii numărului de
întreprinderi mici şi mijlocii (care în
Uniunea Europeană este de peste 90%),
este una din căile de diminuare şi
eliminare a decalajelor dintre acestea şi
România.
Evoluţia
întreprinderilor
comerciale are un trend descrescător în
timp ce ponderea cifrei de afaceri a
întreprinderilor mici şi mijlocii, faţă de
cifra de afaceri a numărului total de
întreprinderi comerciale, a crescut de la
83% la 87%. (vezi Tabelul nr. 3).

Tabelul nr. 3 Reţeaua de întreprinderi comerciale şi ponderea cifrei de afaceri realizată
de întreprinderile mici şi mijlocii, în cifra de afaceri a întreprinderilor comerciale
(1995-2003)
Numărul întreprinderilor comerciale
Anii
Total

mici şi mijlocii

Ponderea CA a întreprinderilor mici
şi mijlocii faţă de CA a numărului total
de întreprinderi comerciale

1995
220.808
220.579
83,4
1996
226.038
225.813
84,1
1997
226.101
225.879
84,2
1998
222.017
221.849
90,1
1999
217.438
217.316
90,2
2000
202.821
202.724
89,3
2001
192.579
192.480
89,6
2002
177.660
177.562
86,6
2003
171.496
171.419
87,0
Sursa: Anuarul Statistic al României 2001, pag. 344, 352, 353, 2003, pag. 352, 360, 362, INSE,
Bucureşti; România în cifre 2002, pag. 34, 35, INSE, Bucureşti.
Deşi au fost obţinute facilităţi
pentru sectorul I.M.M.-urilor, care au
constat în eliminarea şi chiar reducerea
diferitelor tipuri de taxe şi impozite,
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crearea unor programe de împrumuturi
nerambursabile,
sau
cu
dobândă
substanţială etc, aceste facilităţi pot fi
puse cu greu în practică datorită
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restricţiilor bugetare existente în această
perioadă de preaderare la U.E. Aceste
facilităţi, însă, nu reprezintă principala
cale de dezvoltare a sectorului I.M.M.urilor, pentru revigorarea acestuia trebuie
implementate politici economice, fiscale,
monetare şi sociale adecvate care să ducă
la însănătoşirea mediului economic din
ţara noastră. Investiţiile din comerţ, în

Cipru
14%

perioada 1997-2003, au înregistrat creşteri
substanţiale, astfel: de la sub un miliard
de dolari în anul 1997, acesta a ajuns la
peste 1,1 miliarde de dolari în anul 2003,
deţinând 11% din totalul investiţiilor pe
economie.
Provenienţa investiţiilor străine în
societăţile comerciale din România este în
conformitate cu figura nr. 2.

Olanda
31%

SUA
17%

Olanda
Franţa
Germania
SUA
Cipru

Germania
20%

Franţa
18%

Figura nr. 2 Provenienţa investiţiilor străine în societăţile comerciale din România

3. Concluzii
Deşi comerţul nostru interior se
confruntă cu multe probleme, este de
aşteptat ca în perioada următoare, 20052010, această activitate să cunoască
mutaţii pozitive apreciabile, atât din punct
de vedere cantitativ, cât şi calitativ,
circumscriindu-se în opţiunea politică
fundamentală a integrării României în
circuitul economic european şi mondial.
O asemenea mutaţie presupune, înainte de
toate, orientarea, prin strategii şi politici
adecvate, a întregii activităţi comerciale
spre integrarea pieţei româneşti în piaţa
internă unică europeană, de aici
decurgând o serie de obiective strategice
Nr. 17 ● Aprilie 2005

şi de politică comercială ce vor viza, în
principal,
asigurarea
protecţiei
consumatorilor,
protecţia
climatului
concurenţial şi garanţii împotriva
concurenţei
neloiale,
respectarea
uzanţelor comerciale şi alinierea la
normele de standardizare ale Uniunii
Europene. Agenţii economici români
trebuie să manifeste o mai mare
receptivitate şi agresivitate pentru
atragerea partenerilor din Uniunea
Europeană prin dezvoltarea în România a
unui mediu de afaceri cât mai atractiv,
specific unei economiii de piaţă
funcţionale care să se poată adapta rapid
la mutaţiile economiei globale.
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ROLUL ŞI LOCUL COMERŢULUI CU BUNURI ALIMENTARE
ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII
(The Importance of the Trade with Alimentary Goods in the
Context of the Globalization)
Lector univ. dr. Dorin Vicenţiu Popescu
Academia de Studii Economice din Bucureşti
vicentiupopescu@yahoo.com

Rezumat
În
economia
contemporană,
inclusiv în societăţile în care are loc
tranziţia la economia de piaţă, comerţul
cu bunuri alimentare tinde să devină din
ce în ce mai mult o activitate care se
desfăşoară
într-un
cadru
riguros
reglementat. Acesta este reprezentat de un
ansamblu de legi, recomandări punctuale,
standarde obligatorii şi voluntare, precum
şi de coduri de conduită comercială,
elaborate de diferite organisme naţionale,
regionale şi internaţionale, sau de asociaţii
şi organizaţii profesionale care acţionează
în domeniu, cu scopul de a asigura,
tuturor agenţilor economici, reguli unitare
în care să-şi desfăşoare activitatea, în
condiţii egale de concurenţă, iar
consumatorilor - ca beneficiari finali ai
producţiei şi comerţului cu bunuri
alimentare - o protecţie adecvată a
intereselor lor legitime.

Abstract
In the contemporary economy, in
the societies where there is a transition to
a market ecdnomy included the trade
with the alimentary goods tends to
become more and more an activity taking
place within a strictly regulated
framework. This is represented by laws,
recommandations,
compulsory
and
voluntary standards, as well as by codes
of commercial behaviour, issued by
different
national,
regional
and
international bodies or by professional
associations and organizations that act in
the trade field, in order to ensure for all
the economic agents common rules for
their
activity,
equal
competiton
conditions, and for the consumers- as
final beneficiaries for the production and
for the trade with alimentary goods- an
appropriate protection of their legal
interests.
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Relaţiile economice dintre ţările
lumii sunt rezultatul unui proces istoric
îndelungat, de-a lungul căruia s-au
manifestat şi o serie întreagă de
contradicţii, care şi-au pus amprenta
asupra evoluţiei acestora. În acest sens,
fiecare ţară urmăreşte să-şi ocupe şi să-şi
consolideze un loc în competiţia
economică generală cu celelalte ţări,
având în vedere faptul că, în mod
obiectiv, nici o economie naţională nu se
poate considera ca fiind independentă de
contextul economic mondial, caracterizat
astăzi printr-un fenomen accentuat de
globalizare, în care obţinerea echilibrului
în schimburile economice internaţionale
devine o problemă ce se cere soluţionată,
şi
aceasta
deoarece
schimburile
economice externe devin din ce în ce mai
mult un factor determinant al creşterii
economice, al dezvoltării şi progresului
unei ţări.
În acest context, studierea şi
cunoaşterea fluxurilor internaţionale de
bunuri alimentare, care sunt o
componentă dinamică a comerţului
mondial, reprezintă aspecte de maximă
actualitate, deoarece problema alimentară
a devenit în ultimul timp mai acută şi a
căpătat, din punct de vedere calitativ, noi
trăsături şi dimensiuni, necesar a fi avute
în vedere, pentru asigurarea unui echilibru
cât mai adecvat între resursele existente şi
nevoile sociale de consum ale populaţiei.
Soluţionarea acestei probleme globale a
omenirii se acutizează cu atât mai mult, cu
cât este mai bine cunoscută relaţia care
există între starea de sănătate a individului
şi alimente, respectiv regimul alimentar de
care acesta beneficiază. De aceea, se
impune identificarea celor mai potrivite
modalităţi prin care dreptul inalienabil al
omului la hrană să fie reflectat
corespunzător în legislaţiile naţionale ale
diferitelor ţări, dar şi în legislaţia
internaţională, scopul final al acestei
acţiuni fiind salvgardarea intereselor de
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protecţie biologică, economică şi socială
ale consumatorului de alimente.
1. Securitatea alimentară
În lume există multe regiuni şi ţări
ce se confruntă cu adevărate crize
alimentare, care de multe ori au drept
rezultat un regim alimentar inadecvat
cerinţelor fiziologice de bază ale
indivizilor şi chiar subnutriţia cronică a
acestora. În acest context, apare evidentă
necesitatea de evaluare a stării de nutriţie
a populaţiei la nivel mondial, regional şi
naţional, date fiind consecinţele extrem de
negative pe care regimul alimentar
necorespunzător şi fenomenele de genul
subnutriţiei sistematice le au asupra
sănătăţii umane. Altfel spus, problematica
securităţii alimentare este deosebit de
vastă, complexă şi contradictorie, iar
înţelegerea adevăratelor ei dimensiuni
presupune abordarea sistemică şi
sistematică a fenomenelor şi proceselor
economice, pentru a cunoaşte cât mai
profund spaţiul şi particularităţile timpului
în care trăim, tendinţele şi contradicţiile
ce se regăsesc în modul de evoluţie a
omenirii, mai ales în perioada ultimelor
decenii.
Securitatea alimentară, a cărei
realizare poate fi considerată un adevărat
indicator al succesului, este strict
dependentă de asigurarea unui echilibru
durabil între producţia alimentară, care
este dependentă, la rândul ei, de resursele
agroalimentare existente, populaţia în
continuă creştere şi veniturile, respectiv
cererea sa de alimente. Pentru atingerea
acestui ţel, este foarte utilă formularea
unor politici alimentare şi nutriţionale
coerente, explicit structurate într-un
ansamblu de măsuri şi acţiuni
guvernamentale şi neguvernamentale atât la nivel naţional, cât şi la nivel
regional şi mondial - şi care să fie
fundamentate pe o bună cunoaştere a
disponibilităţilor agroalimentare şi a
Amfiteatru Economic
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normelor de nutriţie a populaţiei. Numai
în aceste condiţii se poate vorbi cu
adevărat
de
acoperirea
cerinţelor
fiziologice nutriţionale ale unui individ,
care să-i asigure o dezvoltare fizică şi
mentală armonioasă şi să-i permită să facă
faţă cu succes solicitărilor la care este
supus în mod curent.
Într-un cadru mai larg, fiecare ţară
devine interesată să-şi coreleze politicile
alimentare şi nutriţionale cu cele ale altor
ţări, în special din acele regiuni care
prezintă maximum de interes, dar şi cu
cele recomandate de organizaţiile
internaţionale cu responsabilităţi în acest
domeniu, mai ales că, astăzi, nu se mai
poate concepe o activitate economică
desfăşurată într-un mod autarhic, departe
de procesele de integrare atât de prezente
în mai multe părţi ale lumii şi de
schimburile economice internaţionale
care poartă tot mai mult amprenta
fenomenului de mondializare. Din acest
punct de vedere, un deosebit interes îl
prezintă analiza implicaţiilor pe care le
va avea asupra agriculturii şi comerţului
românesc cu produse agroalimentare implicit asupra definirii politicilor
naţionale alimentare şi nutriţionale adoptarea de către Uniunea Europeană a
„Agendei 2000”, care vizează o reformă
profundă a politicii agricole comunitare,
de care România va trebui să ţină cont în
cadrul procesului de negociere privind
aderarea la această organizaţie, pentru a-şi
putea valorifica în bune condiţii
avantajele comparative proprii.
2. Comerţul internaţional cu bunuri
alimentare
Comerţul internaţional cu bunuri
alimentare, ca activitate economică
guvernată de legile economiei de piaţă,
deci ale liberului schimb şi ale
concurenţei, tinde să devină, astăzi, tot
mai reglementat, şi aceasta deoarece, ca
orice sistem deschis, îşi poate menţine
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funcţionalitatea numai dacă se realizează
un echilibru, fie şi fragil (temporar), între
ceea ce aşteaptă individul-consumator şi
ceea ce este capabil să-i ofere
producătorul de bunuri. Aşadar, comerţul,
ca intermediar al proceselor de schimb, se
află sub puternicul impact al diferitelor
prevederi ale politicilor alimentare şi
nutriţionale. La rândul lor, politicile
alimentare şi nutriţionale sunt formulate,
adesea, luându-se în considerare o serie
întreagă de reglementări şi norme cu
caracter facultativ sau obligatoriu,
naţionale, regionale sau mondiale, care
pot restricţiona sau, dimpotrivă, favoriza
activitatea comercială. Reglementările
pot viza aspecte care ţin de
standardizarea şi siguranţa bunurilor
alimentare, calitatea acestora, protejarea
intereselor legitime ale consumatorilor,
sau pot fi rezultatul unor negocieri
comerciale multilaterale între diverse
regiuni, grupări economice sau ţări şi
aceasta pentru că numai cunoaşterea şi
interpretarea obiectivă a acestora pot
asigura un profit adecvat pentru
producător şi o satisfacţie aşteptată în
privinţa preţurilor şi a calităţii pentru
consumatorul de bunuri alimentare.
Date fiind toate acestea, un interes
deosebit
îl
suscită
identificarea
modalităţilor prin care România se va
putea conecta la sistemul economic
mondial, în general, şi la comerţul
internaţional cu bunuri alimentare, în
particular, ţinând seama de faptul că întrun viitor previzibil, ţara noastră va deveni
membru cu drepturi depline al Uniunii
Europene. În consecinţă, o fundamentare
justă a propriilor politici alimentare şi
nutriţionale trebuie să aibă în vedere o
serie de opţiuni strategice, care privesc
analiza implicaţiilor alinierii ţării noastre
la politica agricolă comună a Uniunii
Europene asupra pieţei principalelor
produse agroalimentare româneşti şi a
consecinţelor pe care adoptarea acquisului comunitar le va avea în ceea ce
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priveşte politicile comerciale specifice.
Nu în ultimul rând, foarte importante vor
fi elaborarea şi implementarea unor
politici de educare şi, implicit, de
protecţie a consumatorilor de bunuri
alimentare, care să le permită obţinerea
unui nivel maxim de satisfacţie.
De aceea, drept consecinţă, fiecare
ţară a lumii devine interesată să aibă în
vedere ca politicile alimentare şi
nutriţionale pe care le adoptă, respectiv
reglementările ce derivă din acestea, să fie
mijloace de stimulare a comerţului cu
bunuri alimentare, activitate care cunoaşte
mutaţii din ce în ce mai accentuate,
putând deveni astfel un important factor
de dezvoltare economică, socială şi
culturală.
3. Cadrul deontologic al comerţului
internaţional cu bunuri alimentare
În ansamblul preocupărilor pe
plan mondial de reglementare şi aşezare
pe baze echitabile a comerţului cu bunuri
alimentare, date fiind provocările majore
cărora trebuie să le facă faţă această
activitate, mai ales în contextul
fenomenului de globalizare accentuată a
diferitelor pieţe, se înscrie şi adoptarea
de către Comisia Codex Alimentarius, în
decembrie 1979, în cadrul celei de-a 13-a
sesiuni de lucru, a Codului deontologic al
comerţului internaţional cu bunuri
alimentare, revizuit în cadrul celei de-a
16-a sesiuni a Comisiei, din iulie 1985,
care se constituie într-o încercare notabilă
de a introduce, pe bază de voluntariat,
reguli şi uzanţe etice în schimburile
comerciale internaţionale. Deşi în relaţiile
economice internaţionale, în schimburile
dintre regiuni şi ţări, de secole, ceea ce
domină este competiţia şi lupta acerbă,
uneori chiar cu mijloace neloiale, pentru
dominarea resurselor şi a pieţelor şi
pentru a obţine maximum de profit, astăzi,
se consideră că o anumită redistribuire a
acestuia în favoarea unor regiuni şi ţări
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mai puţin dezvoltate, poate fi benefică
pentru stabilitatea sistemului economic
mondial care, altfel, poate fi confruntat în
perioadele imediat următoare cu crize
majore din care foarte puţini vor avea de
câştigat.
Ţările mai puţin dezvoltate şi, în
special, ţările sărace, caracterizate prin
creşterea,
uneori
necontrolată,
a
populaţiei, şi prin insuficienţa resurselor
agroalimentare care să o poată susţine,
sunt nevoite să participe masiv la
schimburile comerciale internaţionale cu
bunuri alimentare, însă de pe poziţii de
ţări net importatoare de resurse şi bunuri,
dependente, de multe ori, de mijloacele
financiare oferite sub formă de ajutor
nerambursabil de către ţările bogate sau
de către diferitele organizaţii care au ca
scop ameliorarea nivelului de trai în
ţările mai puţin dezvoltate economic.
Această realitate se traduce printr-o serie
întreagă de probleme privind alimentaţia,
caracterizată uneori, cu largheţe, ca fiind
deficitară, iar dacă adăugăm şi faptul că
cele mai multe ţări în curs de dezvoltare
nu au încă o infrastructură suficient de
bine
dezvoltată
privind
controlul
alimentelor, inclusiv în ceea ce priveşte
protecţia împotriva fraudelor de diverse
tipuri, ne putem imagina tabloul complet
al riscurilor privind sănătatea populaţiei în
aceste ţări.
Codul deontologic elaborat de
Comisia Codex Alimentarius îşi propune,
în acest spirit, să protejeze sănătatea
consumatorilor prin asigurarea unor
practici loiale în comerţul alimentar
internaţional,
care
să
favorizeze
schimburile cu bunuri alimentare, inclusiv
prin modul de elaborare şi armonizare a
definiţiilor şi exigenţelor cu privire la
acestea. Altfel spus, Comisia recomandă,
prin acest set de principii şi reguli, ţărilor
lumii, participante activ la schimburile
comerciale internaţionale, să-şi formuleze
propriile
politici
alimentare
şi
nutriţionale, de asemenea manieră, încât
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să devină factori stimulativi ai acestora şi
să ţină cont de realităţile lumii
contemporane, în care asigurarea unei
alimentaţii echilibrate, sigure şi de o
calitate
corespunzătoare
este
indispensabilă pentru obţinerea unui nivel
de trai acceptabil pentru individ şi familia
sa şi, în acelaşi timp, un drept universal
al omului, înscris în Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului
adoptată de Naţiunile Unite.
În acest context, în fundamentarea
politicilor alimentare şi nutriţionale, ţările
lumii trebuie să aibă în vedere, cu
precădere, acele grupuri socio-economice
vulnerabile sub aspectul veniturilor pe
care le pot aloca pentru cumpărarea de
bunuri alimentare necesare subzistenţei.
De asemenea, prin aceste politici,
grupurile defavorizate, dar şi populaţia în
ansamblul ei, trebuie sprijinită prin
programe de educare şi informare, bine
structurate şi uşor de perceput, astfel
încât să conştientizeze importanţa şi
semnificaţia unor aspecte care ţin de
practicile comerciale frauduloase şi
neloiale, inocuitatea alimentelor şi
protecţia mediului înconjurător, scopul
lor final fiind ameliorarea calităţii
alimentelor şi a stării de nutriţie a
oamenilor.
Un fapt deosebit de important, care
trebuie avut în vedere în elaborarea
politicilor alimentare şi nutriţionale, îl
constituie angajamentele asumate de
diferite ţări, în cadrul acordurilor
comerciale bilaterale sau multilaterale
care, de multe ori, prin obstacolele tarifare
şi tehnice (netarifare), devin adevărate
frâne în calea dezvoltării raţionale şi
echitabile a comerţului alimentar la nivel
naţional, regional şi mondial.
De asemenea, Codul deontologic
propune, în scopul de a asigura
consumatorilor alimente inofensive şi de
calitate corespunzătoare, precum şi o
bună protecţie împotriva practicilor
comerciale neloiale, ca în comerţul
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internaţional să fie interzis accesul acelor
bunuri alimentare care au în componenţă
substanţe nocive ce le-ar putea face
improprii consumului uman, sunt
falsificate sau contrafăcute, etichetate
necorespunzător sau prezentate de o
manieră care poate induce în eroare
consumatorii asupra caracteristicilor
acestora.
În acelaşi timp, Codul deontologic
urmăreşte, prin prevederile sale, să
restricţioneze
intrarea
pe
piaţa
internaţională a acelor bunuri alimentare
care sunt depozitate, transportate,
manipulate şi vândute în condiţii
improprii, neigienice, deci periculoase
pentru sănătatea consumatorilor.
Pentru ca aceste deziderate să
poată deveni realizabile, pe lângă o reală
cooperare între ţările participante la
comerţul
internaţional
cu
bunuri
alimentare, se impune ca fiecare ţară, în
special cele în curs de dezvoltare, să-şi
definească în cadrul politicilor alimentare
şi nutriţionale proprii, ca obiectiv
prioritar, dezvoltarea unei infrastructuri
corespunzătoare
privind
controlul
alimentelor, susţinută şi de o legislaţie
alimentară adecvată şi bine articulată, în
aşa fel încât să se poată evita, pe cât
posibil, ca în comerţul cu bunuri
alimentare să circule produse improprii
consumului, sau de calitate inferioară.
Un sistem funcţional de control al
alimentelor ar trebui, de aceea, să-şi
propună implementarea efectivă, în
activitatea de comerţ, a practicilor de
igienă şi de asigurare a inocuităţii
bunurilor alimentare, în acord cu normele
elaborate de Comisia Codex Alimentarius.
Pentru aceasta, fiecare ţară trebuie să-şi
dezvolte, în cadrul sistemului propriu de
control al alimentelor, reglementări şi
proceduri specifice prin care să se poată
verifica riguros prezenţa în acestea a
diferitelor tipuri de microorganisme şi
paraziţi, utilizarea şi comercializarea
aditivilor alimentari, respectiv conţinutul
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alimentelor în agenţi de contaminare
care, atunci când există în concentraţii
neadmise, reprezintă un risc major pentru
sănătate. De asemenea, o atenţie aparte
trebuie acordată alimentelor iradiate şi a
celor destinate sugarilor, copiilor de
vârstă mică sau altor grupuri vulnerabile
de consumatori, care ridică probleme
aparte şi trebuie protejaţi corespunzător.
Nu în ultimul rând, se impune controlul
atent al modalităţilor prin care
producătorii şi comercianţii de bunuri
alimentare înţeleg să-şi informeze
potenţialii
consumatori
asupra
compoziţiei şi caracteristicilor pe care le
posedă produsele oferite spre vânzare. În
acest context, datele care privesc valoarea
nutritivă a bunurilor alimentare capătă o
importanţă deosebită, ele trebuind să fie
descriptive, exacte şi să nu inducă în
eroare consumatorul. În concluzie, Codul
deontologic al comerţului internaţional cu
bunuri alimentare constituie un mijloc
util, la îndemâna statelor lumii, pentru
fundamentarea unor politici alimentare şi
nutriţionale
care
să
stimuleze
desfăşurarea echilibrată, eficientă, dar şi
echitabilă, a acestei activităţi şi, în final,
obţinerea unei satisfacţii maxime pentru
consumatori.
4. Concluzii
În condiţiile economiei de piaţă,
caracterizată printr-o ofertă de bunuri,
inclusiv
alimentare,
deosebit
de
complexă, se manifestă o concurenţă
acerbă între producători şi comercianţi în
ceea ce priveşte satisfacerea la un nivel
cât
mai
ridicat
a
cerinţelor
consumatorilor, aflate într-o continuă
schimbare, dar fără de care realizarea
eficienţei economice şi, în final, a
profitului este puţin probabilă.
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De aceea, pe o piaţă concurenţială
cu o astfel de anvergură, consumatorii
urmăresc nu numai caracteristicile
generale şi particulare ale gamei
sortimentale existente, ci şi posibilităţile
pe care le au în legătură cu alegerea unor
bunuri alimentare de calitate şi care
prezintă siguranţă în consum. Altfel spus,
îi preocupă într-o măsură din ce în ce mai
mare problemele legate de garantarea
calităţii şi asigurarea inocuităţii bunurilor
pe care le achiziţionează, precum şi
responsabilităţile care revin acelor
operatori economici ce se fac vinovaţi de
producerea şi comercializarea unor
produse care le pot afecta sănătatea sau
interesele economice imediate şi pe
termen lung.
În aceste condiţii, problematica
legată de asigurarea inocuităţii bunurilor
alimentare, de-a lungul întregului lanţ
alimentar, capătă o importanţă deosebită.
Astfel, trebuie precizat că, deoarece
agenţii economici nu apelează întotdeauna
la practici dintre cele mai oneste, este
necesară intervenţia organismelor statale prin intermediul diverselor reglementări
(legi, norme, standarde etc.) - în ceea ce
priveşte impunerea unor cerinţe specifice
pe întreg circuitul alimentar, care să dea
încredere consumatorilor că bunurile pe
care le achiziţionează nu le vor afecta
siguranţa, sănătatea şi interesele lor
legitime.
Nu în ultimul rând, spunem că o
piaţă pe care circulă bunuri alimentare de
calitate şi sigure în consum va avea un
potenţial semnificativ şi în legătură cu
participarea cu succes a operatorilor
economici care o compun la schimburile
internaţionale, având în vedere că, astăzi,
dezvoltarea economică autarhică nu mai
este de conceput.
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Teme de reflecţie pentru economişti
Un raport invers proporţional: cu cât cheltuieşti
mai multă gândire în analiză, cu atât cheltuieşti
mai puţini bani şi hârtie în practică.
Înainte de a începe o analiză, învaţă să gândeşti
economic.
Bogdan Pădure, Cartea Economiştilor, Editura Tribuna Economică, 1993, Bucureşti

„Insomnifere”
Singurii economişti, care chiar nu se îmbată de propria glorie,
sunt cei recunoscuţi postmortem.

Alienarea
economistului:
pădurile pentru a ţine
frunzelor.

cutreieră
evidenţa

Unii sunt ce au făcut ei din timpul lor.
Alţii – ce a făcut timpul din ei.

Numărul criminalilor, hoţilor, desfrânaţilor şi trântorilor din
ţară este direct proporţional cu cel al impostorilor din guvern,
justiţie, şcoală şi biserică.
Constantin Stoica
scriitor
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EVOLUŢIA PIEŢELOR AGROALIMENTARE ÎN CONTEXTUL
GLOBALIZĂRII
(The Evolution of the Agroalimentary Market in the Context of the
Globalization)
Conf. univ. dr. Mirela Stoian
Academia de Studii Economice Bucureşti
mstoian@k.ro

Rezumat
Statisticile Organizaţiei Mondiale pentru
agricultură şi Alimentaţie (FAO) estimează o
creştere explozivă a populaţiei urbane a planetei,
în viitorul apropiat, respectiv de aproape două ori
în perioada 1995-2020. Conform aceleiaşi surse,
această creştere a populaţiei se concentrează,
într-o proporţie de 98% în ţările aflate în curs de
dezvoltare. Fie şi numai dintr-o astfel de
perspectivă, se conturează o adevărată provocare
pentru sistemele şi filierele agroalimentare, care
urmează să producă şi să aducă pe pieţele
agroalimentare cantităţi din ce în ce mai mari de
alimente, la standarde calitative care să satisfacă
cele mai exigente preferinţe ale diverselor
categorii de consumatori.
Dezvoltarea intensivă a agriculturii,
perfecţionarea sistemelor de distribuţie a
alimentelor, introducerea noilor tehnologii,
aplicarea biotehnologiilor etc., reprezintă
oportunităţi în vederea creşterii disponibilităţilor
alimentare necesare unei populaţii în creştere
continuă. În acelaşi timp însă, anumite tehnologii
ridică o serie de probleme specifice; în
consecinţă, se impune o atentă supraveghere şi un
control riguros asupra acestora, în scopul
asigurării protecţiei consumatorului.
Consumatorii actuali mai pot afirma cu
certitudine că ştiu ce conţin alimentele pe care le
consumă? Producătorii de alimente ne
informează corect în legătură cu ansamblul
ingredientelor utilizate în obţinerea produselor pe
care le oferă pe piaţă? Iată doar două întrebări
care, pe bună dreptate, îi neliniştesc atât pe
consumatori, cât şi pe specialiştii din sistemul
agroalimentar, şi nu numai.
Cuvinte cheie

•Globalizare; •Piaţă agroalimentară;
•Distribuţie; •Aditivi alimentari; •Securitate
alimentară; •Siguranţă alimentară; •Consum
durabil.
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Abstract
The statistics of the Food and Agriculture
World Organization (FAO) estimates an
explosion in the urban population increase, in the
near future, almost twice between 1995-2020.
The increase will mainly be 98%, in the
developing countries.
From this point of view there will be a
real challange for the agroalimentary systems that
are to produce and bring on the market more and
more food at such quality standards that it must
satisfy all walks of life.

The agriculture development, the
distribution system improvement, the new
technologies, the bio-technologies etc., represent
opportunities for increasing the food reserves for
e ever greater population. But in the same time,
some technologies put some specific problems;
therefore it must be an attentive control on them
in order to ensure the consumers’ protection.

Are the present-day consumers able to
state firmly what their food contains? Do the food
producers inform us honestly about the
ingredients used for the goods delivered on the
market? Here are only two questions that make
both the consumers and the specialists anxious.

Keywords

•Globalization; •Agroalimentary market;
•Distribution;
•Alimentary
additives;
•Alimentary security; •Alimentary safety;
•Sustainable consumption.
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Supuse fiind proceselor de standardizare, în timp, diferitele obiceiuri, tradiţii,
comportamente individuale sau colective etc., tind să se omogenizeze. În acest context, şi
piaţa agroalimentară se globalizează, diferenţele între regiuni, ţări sau continente
tinzând către dispariţie, iar într-un viitor nu foarte îndepărtat ne vom confrunta,
probabil, cu o piaţă în care diferenţele între consumatori vor fi cvasiinexistente.
1. Distribuţia cu amănuntul
produselor agroalimentare

a

Asistăm,
în
prezent,
la
manifestarea unor mutaţii importante în
ceea
ce
priveşte
comportamentul
consumatorului
de
produse
agroalimentare şi, în acelaşi timp, la o
evoluţie fără precedent a tehnicilor şi
metodelor de comercializare utilizate în
lansarea şi gestionarea pe piaţă a acestor
produse. Similar altor domenii de
activitate, principala tendinţă înregistrată
în ultimii ani de distribuţia cu amănuntul
a
produselor
agroalimentare
este
globalizarea. Asistăm la o „împărţire” a
pieţelor între companii de mari
dimensiuni, şi la o „ieşire” din ce în ce
mai vizibilă a acestora în afara graniţelor
naţionale sau continentale (Cea mai mare
companie este lanţul american Wal Mart,
care deţinea un număr de 4000 de
magazine în anul 2002, dintre care 3000
în SUA. Între ceilalţi „grei” ai domeniului
distribuţiei cu amănuntul (dar la o distanţă
apreciabilă de compania americană) se
numără şi două companii prezente pe
piaţa românească: Carrefour şi Metro).
La nivelul anului 2001, statisticile
înregistrau, în Uniunea Europeană,
440.000 puncte de vânzare ce realizau o
cifră de afaceri totală de 750 miliarde
euro, din care mai mult de 70 % (550
miliarde) proveneau din comerţul cu
produse agroalimentare. De asemenea, în
Europa, asistăm la manifestarea anumitor
specificităţi în domeniul distribuţiei cu
amănuntul a produselor agroalimentare, în
sensul că în ţările din nordul continentului
este preferată distribuţia de tip concentrat
(în ţări precum Franţa sau Marea Britanie
10% din unităţile de vânzare cu
66

amănuntul asigură mai mult de 80% din
distribuţia produselor alimentare), în timp
ce în ţările din sud se menţine încă un
comerţ de tip atomizat, fiind preferate,
într-o măsură însemnată, micile suprafeţe.
Micii comercianţi au, de fapt, un rol
social, ei reprezentând o sursă importantă
de locuri de muncă şi de venituri.
Piaţa vânzărilor cu amănuntul se
uniformizează, încetul cu încetul. Marile
companii îşi extind activitatea în Europa,
din vestul către estul continentului. O
dezvoltare mai rapidă a înregistrat
distribuţia cu amănuntul în ţările central
europene, Cehia deţinând o poziţie
fruntaşă în acest sens, mai mult de
jumătate din piaţa vânzărilor cu
amănuntul aparţinând hipermarketurilor.
În concluzie, considerăm că, în
perioada viitoare, comerţul tradiţional va
trebui să se adapteze la exigenţele
crescânde ale consumatorilor, în condiţiile
creşterii concurenţei pe această piaţă
aflată în plină dezvoltare şi transformare.
Marea distribuţie şi micul comerţ cu
amănuntul ar trebui să se dezvolte în
condiţii de complementaritate, care să dea
câştig de cauză, în ultimă instanţă,
consumatorului.
2. Securitatea alimentară
Abordarea
problematicii
globalizării pieţelor agroalimentare nu
poate fi făcută fără considerarea
elementelor care definesc securitatea
alimentară. Securitatea alimentară poate fi
definită drept posibilitatea de a dispune în
permanenţă de alimentele necesare
desfăşurării unei vieţi active şi sănătoase.
Pe plan mondial, securitatea alimentară
poate fi exprimată printr-un sistem
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complex de indicatori, şi anume: raportul
dintre stocul de cereale şi consumul de
cereale la nivel mondial; raportul dintre
disponibilităţile
de
produse
agroalimentare
ale
principalilor
exportatori şi cererea de consum a
populaţiei; stocul de cereale existent, pe
produse, faţă de utilizarea acestora, la
principalii exportatori; variaţia producţiei
de cereale în marile ţări importatoare;
variaţia producţiei cerealiere în ţările cu
venituri scăzute şi cu deficit alimentar;
variaţia preţurilor la importurile de
produse agroalimentare.
Fenomenul creşterii populaţiei în
ţările în curs de dezvoltare, în general, şi a
populaţiei urbane, în special, coroborat cu
problemele specifice igienei alimentare
situează sistemele de producţie şi de
distribuţie a alimentelor din ţările
respective într-o situaţie din ce în ce mai
dificilă. În acelaşi timp, ţinând cont de
prevederile Rundei Uruguay, referitoare
la aplicarea măsurilor sanitare şi
fitosanitare, respectiv la barierele tehnice
în calea comerţului, accesul ţărilor în curs
de dezvoltare pe diverse pieţe alimentare
va depinde, hotărâtor, de capacitatea lor
de a respecta normele internaţionale în
vigoare în legătură cu calitatea şi
inocuitatea alimentelor.
O
analiză
complexă
a
problematicii
securităţii
alimentare
presupune considerarea şi a următoarelor
elemente: rolul sistemelor naţionale de
control al mărfurilor alimentare în
sprijinul asigurării securităţii alimentare;
responsabilităţile industriei alimentare şi
guvernelor în ceea ce priveşte calitatea şi
inocuitatea alimentelor de-a lungul
întregului circuit de producţie şi
comercializare; importanţa participării
efective a ţărilor în curs de dezvoltare la
lucrările Comisiei Codex Alimentarius;
necesitatea,
pentru
organismele
internaţionale, de a-şi perfecţiona
programele de asistenţă tehnică ce
vizează îmbunătăţirea structurilor de
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control
a
mărfurilor
alimentare;
importanţa armonizării reglementărilor
referitoare la alimente, în diferite ţări,
grupuri de ţări, regiuni, inclusiv pe plan
internaţional.
3. Siguranţa alimentară
Problematica siguranţei alimentare
presupune o abordare complexă, la nivelul
ansamblului
filierei
agroalimentare.
Tradiţional, aspectele ce vizează siguranţa
alimentară sunt analizate la nivelul
etapelor
intermediare
ale
filierei
alimentare şi, într-o măsură mai redusă, în
etapele iniţiale sau finale, însă, anumite
maladii manifestate în sectorul zootehnic
(exemplul clasic este cel al encefalopatiei
spongiforme bovine, maladie cauzată de
contaminarea alimentaţiei animalelor,
pentru care Marea Britanie a „plătit” un
preţ de aproximativ 6 miliarde de dolari,
conform estimărilor FAO), au demonstrat
necesitatea căutării cauzelor la originile
filierei alimentare, respectiv în etapele
iniţiale ale acesteia.
În ultimii ani s-a produs, de
asemenea, o sensibilizare a unui număr
însemnat de consumatori în ceea ce
priveşte problema siguranţei alimentare,
aceştia devenind din ce în ce mai
interesaţi, nu doar de calitatea, ci şi de
provenienţa produselor agroalimentare
consumate. Se impune, în aceste condiţii,
eliminarea oricărei deficienţe sau punct
slab din circuitul parcurs de produsele
agroalimentare, de la poarta fermei la
masa
consumatorului.
Rezolvarea
problemelor apărute presupune, între
altele, o atentă gestionare a resurselor şi
factorilor utilizaţi în producţia agricolă şi
alimentară, indiferent de natura acestora.
Pe
fondul
manifestării
fenomenului
globalizării,
problema
siguranţei alimentare capătă noi valenţe,
în condiţiile dezvoltării comerţului cu
produse agroalimentare fiind din ce în ce
mai
dificilă
asigurarea
siguranţei
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alimentare. O abordare corectă a
problematicii
siguranţei
alimentare
presupune, de fapt, coresponsabilizarea
tuturor verigilor componente ale filierei
agroalimentare. Într-un asemenea context,
se impune considerarea, între altele, şi a
următoarelor elemente: din perspectiva
filierei alimentare, securitatea sanitară a
alimentelor înglobează componentele
fundamentale ale analizei riscului, cum
sunt: evaluarea, gestiunea şi comunicarea,
impunându-se o delimitare între evaluarea
ştiinţifică a riscurilor şi gestiunea acestora
(concretizată, într-o măsură însemnată, în
activitatea de control); trasabilitatea, care
să vizeze ansamblul actorilor filierei;
armonizarea normelor referitoare la
diversele aspecte ale securităţii sanitare a
alimentelor; echivalenţa între sistemele de
asigurare a securităţii sanitare a
alimentelor;
accentuarea
eliminării
prealabile a riscurilor sau prevenirea
acestora direct la sursă (în cazul de faţă,
aşa cum am precizat, sursa putând fi
reprezentată de ferma agricolă).

ce în ce mai mare şi într-o gamă
sortimentală extrem de diversificată.
Analiza utilizării aditivilor în
industria alimentară ar trebui să ţină
seama nu doar de pericolele pe care le
reprezintă aceştia – în anumite condiţii pentru organismul uman, ci şi de
avantajele folosirii lor în producerea
alimentelor. Din această perspectivă, la
nivelul producătorului se poate simplifica
procesul tehnologic, se poate reduce
costul de producţie şi creşte termenul de
valabilitate al produselor. Din punctul de
vedere al distribuitorului, utilizarea
aditivilor în obţinerea alimentelor oferă o
serie de facilităţi în ceea ce priveşte
ambalarea,
transportul,
depozitarea
produselor; consumatorul poate fi şi el
avantajat prin prisma reducerii preţului
produsului alimentar.
În concluzie, consumul lor pentru
o perioadă îndelungată, sau în condiţii
necorespunzătoare, poate conduce la
apariţia unor afecţiuni, însă, în cantităţi
mici, consumul aditivilor nu reprezintă un
pericol pentru organismul uman.

4. Aditivii alimentari
5. Consumul durabil
Pe plan mondial, conform
rapoartelor organizaţiilor internaţionale,
se demonstrează faptul că mortalitatea
cauzată de consumul alimentelor în a
căror compoziţie sunt incluse şi substanţe
artificiale se află pe locul al treilea, după
consumul de droguri şi medicamente,
respectiv accidente de circulaţie. Şi în ţara
noastră, în ultimii ani, au fost semnalate
numeroase situaţii în care sănătatea
consumatorilor a fost periclitată, prin
lansarea pe piaţă a unor produse improprii
consumului uman.
Desigur, în condiţiile actuale de
dezvoltare a industriei alimentare şi ale
evoluţiei preferinţelor consumatorilor,
utilizarea aditivilor alimentari este absolut
necesară: consumatorii doresc alimente de
calitate, cu un termen de valabilitate din
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Consumul poate conduce, în
anumite condiţii, la degradarea mediului
înconjurător. Apare astfel o criză a
conştiinţei ecologice a publicului şi o
schimbare a atitudinii firmelor faţă de
strategiile clasice de marketing. Evident,
responsabilitatea firmelor faţă de starea şi
evoluţia mediului înconjurător trebuie să
fie susţinută de o politică globală şi de o
legislaţie corespunzătoare. Există în
prezent, pe plan mondial, numeroase
programe de educare a firmelor, de
încurajare a sprijinirii şi sponsorizării
unor cauze sociale.
Conceptul de consum durabil s-a
format în strânsă legătură cu evoluţiile
economice şi ecologice. Dezvoltarea
economică a statelor lumii nu mai poate fi
separată de consecinţele activităţii umane
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asupra mediului. La Conferinţa ONU
privind Mediul, din anul 1972, s-a
conturat conceptul de dezvoltare durabilă,
definit mai târziu, odată cu formarea
Comisiei Mondiale pentru Mediu şi
Dezvoltare (1985). Dezvoltarea durabilă
este definită ca acel tip de dezvoltare care
îndeplineşte necesităţile prezentului, fără
a compromite posibilităţile generaţiilor
viitoare de a-şi satisface necesităţile lor.
În deceniul 9 al secolului XX, dezvoltarea
durabilă a reprezentat o preocupare
majoră a comunităţii internaţionale. În
acest context, se ridică, însă, şi problema
consumului durabil.
Consumul durabil nu implică în
mod necesar o renunţare la cantitate, ci
mai
degrabă
o
schimbare
a
comportamentului consumatorului, chiar
dacă, în anumite cazuri, volumul absolut
al consumului este primordial.
Pentru elaborarea şi aplicarea
politicii privind consumul durabil, este
nevoie de alegerea unor instrumente
specifice şi proiectarea unor mecanisme
de implementare a acestora. Guvernele
ţărilor membre ale UE au adoptat o serie
de instrumente politice şi sociale:
- instrumentele politice: restricţii în
domeniul proprietăţii şi utilizării;
proceduri de transformare a pieţelor,
ţinând cont de problemele de mediu;
reducerea subvenţiilor în cazul afectării
mediului; fixarea preţurilor;
- instrumentele sociale: etichetarea
produselor; programe de educare şi
informare.

În paralel, puterile publice încearcă
să găsească mijloacele corespunzătoare în
vederea susţinerii iniţiativelor locale.
Entităţile locale (oraşele) reprezintă
puncte de plecare deosebit de eficiente în
scopul realizării consumului durabil,
deoarece: oraşele reprezintă puternice
concentrări în materie de producţie şi de
consum şi, în acelaşi timp, sunt principalii
responsabili ai efectelor nocive asupra
mediului; oraşele oferă un cadru
instituţional pentru acţiunile locale,
adaptate diversităţii; oraşele sunt aproape
de cetăţeni şi de întreprinderile locale.
6. Concluzii
Considerăm că o abordare
pertinentă a problematicii evoluţiei
pieţelor agroalimentare în contextul
globalizării presupune utilizarea unui
instrumentar
adecvat,
alături
de
gestionarea în condiţii de eficienţă a
multiplelor procese ce asigură accesul
populaţiei la produse agroalimentare de
calitate corespunzătoare şi la preţuri
accesibile,
între
care
menţionăm:
informarea agricultorilor în ceea ce
priveşte evoluţia pieţelor agricole, astfel
încât aceştia să-şi poată planifica din timp
producţia şi să o ajusteze la cerere;
informarea agricultorilor în legătură cu
nivelul preţurilor practicate pe pieţele din
mediul urban, astfel încât aceştia să poată
negocia cu comercianţii în condiţii de
egalitate; fluidizarea fluxurilor de produse
din rural către urban; administrarea
eficientă a diverselor tipuri de pieţe etc.
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Abstract

Rezumat
Devenit cea mai importantă
industrie la nivel mondial, turismul este
adesea privit ca o soluţie salvatoare,
menită să sprijine dezvoltarea economică
a unei ţări şi creşterea implicită a
nivelului de trai. Dar oare cum stau
lucrurile in realitate? Articolul de faţă va
începe prin a defini turismul şi
globalizarea, pentru a face apoi o scurtă
prezentare a principalelor tendinţe în
turismul internaţional, precum şi a
efectelor creşterii turismului de masă, aşa
cum au fost ele observate la nivel
mondial.
Pornind de la aceste tendinţe, şi
ţinând cont de specificul şi potenţialul
turismului românesc, vom propune
câteva direcţii strategice pe care acesta ar
putea miza pentru a se dezvolta şi a
deveni un concurent real pe piaţa
mondială. O condiţie esenţială se
impune: planificarea strategică care să
ducă la o dezvoltare durabilă, putându-se
astfel evita dificultăţile pe care alte ţări
le-au întâmpinat.

Being the most important industry
in the world, tourism is often seen as a
salutary solutin for helping the economic
development of a country leading to an
increase in the life standards. But what is
the real situation? We try to define tourism
and globalization, to present shortly the
main tendencies of the international
tourism as well as the effects of the
increase for the mass-tourism like they
were noticed at the international level.

Analysing
the
present-day
tendencies of the tourism and take into
consideration the specific features and the
potencialities of the Romanian tourism,
we’ll suggest some strategies that could be
considered for its development and its
becoming a real competitor on the world
market. A strategic planning leads to a
sustainable tourism development.
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1. Definirea termenilor
Turismul
cuprinde,
conform
definiţiei date de Organizaţia Mondială a
Turismului (OMT), activităţile unei
persoane care călătoreste şi rezidă pentru
o perioadă mai scurtă de un an în afara
mediului său de viaţă obişnuit, pentru
relaxare, afaceri şi alte scopuri. De-a
lungul secolelor, turismul a evoluat,
devenind astăzi un fenomen de masă.
Oamenii nu se mai deplasează doar în
scopuri migraţioniste, pentru comerţ sau
pelerinaje (Goeldner şi col., 2003), ci în
principal din plăcere. Dacă la început
asemenea activităţi erau rezervate numai
anumitor clase sociale, acum a călători
este mai mult decât un privilegiu, este o
nevoie.
Globalizarea („globalisation” este
termenul este folosit cu precădere de
anglofoni, în timp ce francofonii preferă
termenul „mondialisation”) este un
fenomen ce se caracterizează prin
„dezvoltarea pieţelor financiare globale,
creşterea corporaţiilor transnaţionale şi
dominaţia
lor
crescândă
asupra
economiilor naţionale” (Soros, 2002). În
condiţiile dezvoltării mijloacelor de
informare şi comunicare, a creşterii
mobilităţii capitalurilor şi a transporturilor
internaţionale, a crescut interdependenţa
instituţiilor şi a evenimentelor în spaţiu şi
timp (Held, 1995). Globalizarea are astfel
dimensiuni
culturale,
politice
şi
economice.
2. Tendinţe în turismul internaţional
Cunoaşterea
tendinţelor
care
caracterizează turismul internaţional este
astăzi o necesitate, iar supravegherea
concurenţilor nu mai este demult o
noutate.
Orice guvern care adoptă o politică
în materie de turism şi orice firmă care
doreşte să-şi desfăşoare activitatea pe
piaţa turistică internaţională, trebuie să
72

ţină seama de principalele tendinţe ce
caracterizează această industrie:
 Concurenţa între destinaţii este
puternică şi de aceea fiecare ţară trebuie
să-şi cunoască clientela potenţială şi să se
poziţioneze, succesul aparţinând celor
care ştiu să valorifice avantajele
comparative pe care le au (Hughes şi
Allen, 2005). Acest fapt a dus la o
creştere a cheltuielilor de marketing.
 Concurenţa dintre producătorii şi
cea dintre distribuitorii de produse
turistice este şi ea acerbă, mai ales în ceea
ce priveşte tarifele (ex: companiile de
transport aerian low-cost) şi dorinţa de a
satisface cât mai mulţi clienţi.
 Numărul societăţilor multinaţionale din industria turistică este în
creştere, la fel ca şi puterea lor financiară.
 Noi produse şi-au făcut apariţia:
hôtel-boutique, călătorii educative etc.
 Distribuţia şi comercializarea
produselor
turistice
este
puternic
influenţată
de
dezvoltarea
noilor
tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiei.
 Noi forme de turism s-au
dezvoltat: agroturismul, ecoturismul,
turismul comunitar, turismul de aventură,
etc.
 Din ce în ce mai multe
organizaţii lucrative şi non-lucrative au
pornit campanii de sensibilizare în
vederea orientării „consumatorilor” către
turismul durabil şi responsabil.
 Structurile organizaţionale la
nivel local, naţional şi internaţional au
evoluat şi ele în ultimii ani, tendinţa
actuală fiind aceea a descentralizării
autorităţii şi a separării rolurilor în
organizarea turismului. Parteneriatele
public-privat (PPP) s-au dovedit de
asemenea o soluţie propice gestionării
anumitor proiecte de dezvoltare turistică,
a finanţării campaniilor de promovare etc.
 Nevoia de a satisface clienţii
interni (adică angajaţii), a dus la apariţia
de tehnici inovante în managementul
resurselor umane. De asemenea, o bună
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adaptare la transformările impuse de
globalizare, obligă marile companii să îşi
modifice comportamentul organizaţional
şi să inoveze (Go, 1998).
 În ceea ce priveşte evoluţia
clientelei, una dintre cele mai importante
tendinţe demografice, care a început deja
să se manifeste în Europa de Vest şi
America de Nord, dar care este încă la
începutul ei, este îmbătrânirea populaţiei.
Este vorba despre generaţia „baby
boomers”, care acum a ajuns sau se
apropie de vârsta pensionării, dispune de
timp liber pentru a călători, are venituri
peste medie şi un comportament
particular în materie de călătorii (Serrière,
2003).
 Turiştii sunt din ce în ce mai
experimentaţi în materie de călătorii.
 Aflându-se în interdependenţă cu
alte domenii socio-economice, turismul
internaţional este vulnerabil din acest
punct de vedere. Terorismul, conflictele
armate, dezastrele naturale, epidemiile
sunt factori externi care pot influenţa
negativ fluxul de turişti străini spre
anumite destinaţii.
3. Consecinţe ale creşterii turismului de
masă
Ca orice fenomen de o asemenea
amploare, turismul de masă are atât efecte
pozitive, cât şi negative. Important nu este
ca efectele negative să fie înlăturate
complet (obiectiv ce ar fi nerealist), ci
doar ca ele să fie reduse, iar oportunităţile
să fie sesizate şi valorificate.
Printre consecinţele pozitive ale
creşterii investiţiilor străine în turism
putem cita creşterea numărului de locuri
de muncă, creşterea veniturilor şi a
nivelului de trai. Dar deschiderea către
investitorii străini nu are neapărat efecte
pozitive majore imediate:
„Peste 65% din
veniturile
provenite
din
turism
în
ţările
mediteraneene se duc în buzunarele unui
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număr de aproximativ zece firme din
ţările emiţătoare de turişti care posedă
sau controlează firmele de transport
aerian, tur-operatorii şi structurile
hoteliere” (Cazelais, 2004).
Aşadar banii nu revin ţării
respective decât într-o proporţie foarte
mică şi chiar şi atunci, cei care
beneficiază de aceste profituri sunt câteva
mari firme hoteliere, transportatoare etc.
Investiţia străină se dovedeşte astfel mai
puţin profitabilă decât s-ar putea spera.
Desigur, creşterea numărului investitorilor
străini duce şi la o îmbunătăţire a imaginii
ţării respective, care capătă astfel o
credibilitate mai mare în ochii altor
potenţiali investitori.
Pentru
a
ajuta
dezvoltarea
industriei turistice locale şi a reduce astfel
controlul venit din exterior, autorităţile
naţionale ale multor ţări au venit în
sprijinul întreprinzătorilor locali prin
programe de consiliere, finanţări şi
subvenţii. Trebuie să precizăm faptul că
astfel de politici pot fi considerate
protecţioniste dacă nu îndeplinesc
anumite condiţii stipulate în acorduri
internaţionale de genul GATS (General
Agreement on Trade in Services).
Faptul că anumite ţări sau regiuni
sunt atractive din punct de vedere turistic,
le-a dat acestora o şansă în plus în lupta
pentru supravieţuire. Poate unul dintre
cele mai importante merite ale turismului
este însă promovarea schimburilor
culturale, a păcii, a înţelegerii între
popoare şi a ideii de „comunitate globală”
(Goeldner şi col., 2003).
Mulţi văd în turism un mijloc de
salvare a economiei naţionale, ceea ce
este o greşeală, căci o economie
„sănătoasă” nu poate depinde doar de un
sector economic. Ţările care depind în
exclusivitate de turism sunt considerate
medii fragile, şi orice eveniment exterior
care influenţează negativ turismul, poate
avea efecte devastatoare asupra lor.
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Turismul nu se poate dezvolta
decât dacă mediul economic şi social îi
este favorabil (Light şi Dumbrăveanu,
1999). Odată ce bazele necesare
dezvoltării sale există, el va contribui în
mod direct la creşterea economică şi la
ameliorarea condiţiilor de trai.
Este greu de făcut o distincţie clară
între ceea ce este pozitiv şi negativ în
dezvoltarea turismului pentru că de multe
ori impactul pe termen scurt este pozitiv
iar pe termen lung este nefast. Să ne
gândim la o zonă naturală deosebit de
atractivă. Turiştii vor veni, atraşi de
frumuseţea cadrului natural, dar dacă
această bogăţie nu este protejată, mediul
se va degrada şi destinaţia îşi va pierde
din atractivitate. Nu trebuie să uităm că
dacă patrimoniul natural al unei ţări atrage
turiştii, odată ce el este degradat, turiştii
se vor îndepărta la fel de repede, lăsând în
urmă o populaţie care trebuie să suporte
consecinţele datorate atât degradării
mediului de viaţă, a resurselor naturale,
cât şi a scăderii veniturilor din turism.

Alteori, deşi la prima vedere
impactul este pozitiv, la o analiză mai
aprofundată, ne dăm seama că lucrurile nu
stau chiar aşa. Astfel, deşi dezvoltarea
industriei turistice duce la crearea de noi
locuri de muncă, de cele mai multe ori
este vorba despre munci sezoniere şi prost
plătite.
Tabelul
următor
prezintă
principalele efectele pozitive şi negative
ale dezvoltării turismului de masă în
contextul globalizării. Deoarece relaţia de
cauzalitate dintre două evenimente
complexe este greu de demonstrat şi
ţinând cont de faptul că fiecare domeniu
este influenţat de multe altele, nu s-a putut
demonstra cu exactitate care este impactul
dezvoltării
turismului. Aşadar,
în
majoritatea studiilor, s-a ţinut cont de
aprecierea diferiţilor „actori” implicaţi în
turism: localnici, hotelieri, transportatori,
autorităţi locale etc., precum şi de
observaţii ale organismelor internaţionale,
cercetătorilor şi experţilor în turism.

Consecinţe
Pozitive
Încetinirea emigrării tinerilor şi chiar întoarcerea unor
emigranţi pentru a lucra în turism.
Creşterea numărului de locuri de muncă (Lacul Balaton,
Ungaria)
Creşterea veniturilor şi a nivelului de trai
(Lacul Balaton, Ungaria).
Contactul cu alte culturi. Schimburile interculturale (Lacul
Balaton, Ungaria).
Protejarea unor zone naturale care erau sortite degradării şi, în
cele din urmă, dispariţiei.
Negative
Creşterea preţurilor (Ungaria), fapt ce împiedică accesul
populaţiei locale la produsele turistice.
Turiştii sunt acuzaţi de a fi adus banii, dar nu şi dezvoltarea.
Localnicii acuză statul de a nu fi creat infrastructura necesară
creşterii nivelului de trai, în special în domeniile sănătăţii,
educaţiei şi transporturilor.
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Dependenţa de un singur sector economic (Lacul Balaton,
Ungaria).
Abandonarea anumitor ocupaţii, ceea ce a dus la pierderea
unor meserii tradiţionale, mai ales în agricultură şi pescuit.
Posibila reconversie profesională a lucrătorilor din agricultură
şi pescuit.
Diferenţele dintre cei bogaţi şi cei săraci sunt din ce în ce mai
mari şi mai evidente.
Degradarea moralităţii (Lacul Balaton, Ungaria).
Tinerii sunt atraşi de modernismul turiştilor străini, adoptând
astfel comportamentul acestora.
Crearea unei imagini negative despre turistul străin, „nordic”.
(În terminologia folosită de marile organizaţii internaţionale OMT, OMC, etc. - şi de cercetătorii de specialitate, populaţia
globului care dispune de resursele financiare cele mai
importante este considerată ca venind din „Nord”, iar cea
săracă din „Sud”, deşi din punct de vedere geografic distincţia
Nord-Sud nu este neapărat valabilă.).
Degradarea mediului înconjurator.
Turismul sexual, implicând copii.
Pierderea identităţii regionale şi naţionale.
Turismul întreţine inegalităţile între oameni.
4. Cazul României. Recomandări şi
perspective
Cu toate că potenţialul turistic al
României a fost şi este apreciat ca fiind
promiţător, atât de către cercetătorii
români cât şi de cei străini, turismul
românesc este încă în faza dezvoltării şi a
reabilitării (pentru mai multe detalii
despre turismul românesc şi trecerea lui
de la perioada comunistă, la cea de
tranziţie: v. Hall, 1998, Light şi
Dumbrăveanu, 1999). Numărul de turişti
străini vizitând România a rămas aproape
constant, sau chiar a suferit un declin în
ultimii ani. Deşi în România efectele
dezvoltării turismului de masă nu sunt
încă la fel de puternice ca în ţările
mediteraneene sau în ţările Americii
latine, ne putem gândi deja la posibile
implicaţii viitoare ale creşterii fluxului de
turişti străini. În prealabil, vom încerca să
emitem câteva recomandări care, ţinând
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cont de principalele tendinţe prezentate
mai sus, ar contribui la îmbunătătirea
situaţiei turismului românesc şi la
creşterea competitivităţii lui pe plan
internaţional.
Realizarea unui plan de dezvoltare
strategică şi a unui plan de marketing
multianual se impun, iar o colaborare
între personalul administrativ al MTCT,
profesori, cercetători şi a reprezentanţilor
sectorului privat este necesară în acest
sens. Astfel, eforturile comune se pot
dovedi mult mai benefice decât lucrul
individual care nu ţine cont de
demersurile celorlalţi.
Creşterea eforturilor de promovare.
Acţiunile de promovare a imaginii
turistice a României sunt încă de mică
amploare, în comparaţie cu acţiunile altor
ţări. O mai bună gestionare a campaniilor
publicitare, a producţiei de materiale
scrise (broşuri, pliante, hărţi), a site-urilor
oficiale (de ex: www.romaniatravel.com),
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este posibilă chiar şi fără a creşte actualul
buget alocat marketingului. România
suferă din cauza imaginii mediatice
proaste pe care o are peste hotare, iar
această imagine trebuie schimbată
(Roberts şi Simpson, 2000).
Pentru
a
exemplifica
aici
importanţa definirii unei imagini, ne vom
opri asupra unui detaliu: identitatea
vizuală a destinaţiei turistice. În cazul
României şi al Poloniei, logo-urile afişate
de ministerele de resort respective sunt
asemănătoare, fapt ce poate crea confuzii
şi pune sub semnul întrebării capacitatea
acestor reprezentări grafice de a evoca o
imagine reală şi distinctă pentru fiecare
destinaţie.

Logo-ul României turistice
(http://www.romaniatravel.com)

Logo-ul Poloniei turistice
(http://www.tourisme.pologne.net)
Aşa cum remarcau şi Light şi
Dumbrăveanu, foarte puţine publicaţii
ştiinţifice internaţionale (autorii se
refereau la publicaţiile în limba engleză.
După patru ani de la apariţia acestui
articol, situaţia este aceeaşi) au tratat
subiectul dezvoltării turismului românesc
(Light şi Dumbrăveanu, 1999). În
Romanian tourism in the post-communist
period, autorii atrag atenţia şi asupra
faptului că în literatura de specialitate în
limba română, accentul a fost pus asupra
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potenţialului turistic al României şi mai
puţin asupra restructurării şi dezvoltării.
Asadar, se impune o creştere a
investiţiilor în cercetarea în turism şi o
mobilizare a celor responsabili (guvern şi
universităţi în principal).
Un alt element care nu trebuie
neglijat este rolul turistului, căci el este
consumatorul oricărui produs turistic
(tocmai din dorinţa de a se diferenţia de
consumatorii de rând, o anumită categorie
de turişti preferă termenul „călător” celui
de „turist”.). Deşi în acest articol accentul
a fost pus pe turismul internaţional,
turismul intern nu trebuie neglijat. O mai
bună educatie civică şi sensibilizare a
populaţiei este de dorit.
Mai mulţi cercetători care au
studiat îndeaproape potenţialul turismului
românesc şi perspectivele sale de
dezvoltare, şi-au afirmat încrederea în
turismul rural (Hall, 1998, Light şi
Dumbrăveanu, 1999), în ecoturism (Bran
şi col., 2000) şi în turismul cultural (Hall,
1998).
Obiectivul de a atrage cât mai
mulţi turişti străini, poate duce la o
exploatare inapropriată a unor regiuni
vulnerabile, precum Delta Dunării. În
acest sens, politicile de protecţie a
mediului înconjurător trebuie să facă parte
din strategia de dezvoltare turistică
(Goodall şi Stabler, 2000).
Încurajarea spiritului asociativ.
În acest moment în România există
grupări asociative ale profesioniştilor din
turism, dar puţine grupări regionale
plurisectoriale. Dificultăţile datorate
moştenirii
comuniste
(Light
şi
Dumbrăveanu, 2000) sunt importante, dar
nu insurmontabile. O educaţie a populaţiei
este necesară în acest sens, pentru a putea
da oamenilor mijloacele necesare să îşi
dezvolte mici afaceri. Deşi la început o
asistenţă din partea statului este necesară,
considerăm că odată ce un precedent
pozitiv va fi creat, lucrurile vor merge de
la sine.
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Dezvoltarea durabilă a turismului
depinde în mod direct sau indirect de
dezvoltarea durabilă a altor domenii
(McKercher, 1993). Aşadar îmbunătăţirea
generală a infrastructurii, scăderea
corupţiei, creşterea economică, creşterea
nivelului de trai etc. vor duce la crearea
condiţiilor necesare pentru dezvoltarea
durabilă a turismului.
Toate aceste recomandări merită
studiate pe larg, atât din punct de vedere
al fezabilitaţii cât şi al rezultatelor
potenţiale.
5. Concluzii
Prin acest articol nu avem pretenţia
de a fi epuizat subiectul dezvoltării
turismului
românesc
în
contextul
globalizării şi al dezvoltării turismului de
masă, ci doar de a fi pus în perspectivă
aspectele pe care le-am considerat cele
mai
importante
pentru
creşterea
competitivităţii
produselor
turistice

româneşti şi a României ca destinaţie
turistică in ansamblul său.
Lupta pentru a se poziţiona ca o
ţara atractivă din punct de vedere turistic
este dificilă, mai ales într-o epocă în care
„consumatorii” sunt din ce in ce mai
experimentaţi iar concurenţa din ce în ce
mai acerbă. Capacitatea României de a
ieşi învingătoare din această luptă ţine în
primul
rând
de
conştientizarea
problemelor pe care le are turismul
românesc şi de o mai bună organizare a
lui, atât din partea autorităţilor (naţionale
şi locale), cât şi a întreprinzătorilor. Orice
decizie strategică în materie de dezvoltare
turistică trebuie să fie planificată la nivel
global (economic, social, cultural, şi de
mediu), căci implicaţiile sale pot fi pe cât
de benefice pe termen scurt, pe atât de
devastatoare pe termen lung. Neexistând
un model de dezvoltare universal valabil,
turismul românesc va trebui să-şi urmeze
propriul curs, ţinând totodată seama de
experienţele altor ţări.
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Rezumat
Dezvoltarea comerţului electronic
impulsionează procesul de globalizare prin
depăşirea barierelor comerţului tradiţional. Un
site de comerţ electronic poate fi accesat de
către firmele sau consumatorii finali interesaţi
din orice ţară a lumii unde există un calculator
conectat la Internet.
Comerţul
electronic
are
două
componente principale: comerţul de tip
Business-to-Business, în cadrul căruia
tranzacţiile se desfăşoară între firme, şi
comerţul de tip Business-to-Consumer, care se
referă la relaţiile dintre comercianţi şi
consumatorul final.
Analiştii apreciază că în anii următori
comerţul Business-to-Business va cunoaşte o
dezvoltare mai puternică decât cel Businessto-Consumer. Instituţia de cercetare a pieţei
Forrester Research apreciază că în 2006
tranzacţiile on-line dintre firmele din Uniunea
Europeană vor reprezenta 22% din volumul
total al comerţului desfăşurat în această zonă.
În România, nivelul vânzărilor şi
serviciilor on-line creşte zilnic, chiar dacă se
află sub media celui din Uniunea Europeană.
Potenţialul de dezvoltare al comerţului
electronic românesc este foarte mare, fapt
demonstrat de volumul şi de dinamica
tranzacţiilor realizate în anul 2004.

•
•
•
•
•
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Abstract
E-commerce
development
gives
impulse to the process of globalization by
exceeding the barriers of the traditional
commerce. An E-commerce site can be used
by the firms and consumers having an Internet
connection from all over the world.
E-commerce
has
two
main
components:
the
Business-to-Business
component, within there are transactions
among firms, and Business-to-Consumer
commerce with transactions between traders
and final consumers.
Specialists estimate that in the
following years the Business-to-Business
commerce will have a greater development
than the Business-to-Consumer commerce.
Market analysis office Forrester Research
estimates that in 2006 the online transactions
among the Eu firms will represent 22% out of
the total volume of the commerce in this area.
In Romania, the level of the online
sales and services keeps growing, even if it is
under the EU average level. The development
possibilities of the Romanian E-commerce is
very high, taking into consideration the
volume and the dynamic of the transactions in
2004.

•
•
•
•
•

Keywords
E-commerce;
Bussines-To-Bussines;
Bussines-To-Consumer;
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World Wide Web.
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În ultimul deceniu, Internetul s-a
dezvoltat într-un ritm foarte rapid având
un impact major în toate aspectele vieţii
economice şi sociale. La fiecare jumătate
de an apar schimbări atât de importante
încât este imposibil de prevăzut unde se
va ajunge în viitor. În prezent, se poate
vorbi de o adevărată revoluţie care are loc
în comerţ şi în telecomunicaţii.
Comerţul electronic înseamnă, în
accepţiunea tradiţională, utilizarea unor
aplicaţii de tipul transferului electronic de
documente, a comunicaţiilor fax, a
codurilor de bare, a transferului de fişiere
şi a poştei electronice. Dezvoltarea
Internetului, în toate segmentele societăţii,
a condus la o tendinţă tot mai evidentă a
companiilor de a folosi acest mediu în
comerţ, care să apeleze - pe lângă vechile
servicii amintite - şi altele noi, specifice
tehnologiilor world wide web.
Industria comerţului electronic
face, în general, distincţia între
tranzacţiile Business-to-Business (B-2-B
sau BTB) şi tranzacţiile Business-toConsumer (B-2-C sau BTC):
▪ B-2-B cuprinde toate tranzacţiile
ce se efectuează între doi sau mai mulţi
parteneri de afaceri. Aceste tranzacţii se
bazează, de obicei, pe sisteme extranet,
ceea ce înseamnă că partenerii de afaceri
acţionează pe Internet prin utilizarea de
nume şi parole pentru paginile de web
proprii.
▪ B-2-C se referă la relaţiile dintre
comerciant şi consumatorul final, fiind
considerat
comerţ
electronic
cu
amănuntul.
Evenimentele care au avut loc în
ultimii ani în lumea tehnologiei
informaţiei au avut un impact major
asupra tuturor actorilor de pe această piaţă
şi au influenţat economia mondială.
Această evoluţie are un impact major
asupra economiilor, în ceea ce priveşte
crearea de noi întreprinderi, diversificarea
celor existente şi, în special, asupra
potenţialului pieţei forţei de muncă şi a
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gradului de ocupare a acesteia în viitor.
Tranzacţiile on-line desfăşurate între
firme vor contribui cu 22% la volumul
total al comerţului din Uniunea
Europeană a anului 2006, potrivit
studiului „The Future Of Europe's Online
B2B Trade”, întocmit de instituţia de
cercetare a pieţei Forrester Research.
Pentru realizarea studiului, Forrester
Research a analizat indicatorii de creştere
aferenţi unui număr de 13 sectoare
industriale în cele 15 ţări ale Uniunii
Europene din anul 2003. Potrivit autorilor
studiului, comerţul electronic la nivelul
Uniunii Europene va ajunge până în 2006
la valoarea de 2.200 de miliarde de euro,
deşi în 2001 nu s-a ridicat decât la 77 de
miliarde de euro.
Tranzacţiile
cu
echipamente
electrice, produse chimice şi cele din
cadrul activităţilor de logistică vor
cunoaşte
o
dezvoltare
puternică.
Aproximativ 11,7% din comerţul cu
echipamente electrice se va realiza online. De asemenea, peste 7% din
tranzacţiile cu produse chimice şi cu cele
din activităţile logistice se vor realiza prin
Internet.
Dezvoltarea comerţului electronic
în sectoare precum cel alimentar, textil şi
al produselor de uz casnic, se va produce
în 2005. Între 2004 şi 2006, comerţul online din industria alimentară şi a
băuturilor non-alcoolice se va tripla.
Dacă, în ansamblu, la nivel european se
va simţi o explozie a comerţului
electronic, ratele de creştere şi perioada
de timp în care această evoluţie se va
manifesta diferă foarte mult de la o ţară la
alta.
Cea mai rapidă evoluţie va fi
înregistrată în comerţul on-line din statele
scandinave unde şi sectorul IT este mai
dezvoltat. Volumul comerţului on-line va
creşte puternic şi în Franţa, Germania şi
Marea Britanie, tendinţă care nu se va
manifesta însă în statele din sudul
Europei.
Amfiteatru Economic

AE

Comerţ şi globalizare

În Suedia şi Danemarca, 17% din
tranzacţiile comerciale s-au realizat prin
Internet în 2004, iar cele două ţări au
contribuit cu 10% la volumul total al
comerţului electronic din UE, dublându-şi
astfel „cota de piaţă”.
În 2006, cele trei pieţe majore ale
Europei - Marea Britanie, Germania şi
Franţa - vor contribui cu cel puţin 23% la
vânzările on-line. Volumul total al
comerţului electronic efectuat în cele trei
state va reprezenta 64% din cel al UE.
Evoluţia comerţului electronic din cele
trei ţări va produce o presiune asupra
statelor vecine precum Belgia, Austria şi
Irlanda în direcţia accelerării procesului
de migrare către Internet, se mai arată în
studiu.
În ciuda dimensiunilor economiei
italiene şi a celei spaniole, aici comerţul
electronic se va dezvolta mai lent, din
cauza investiţiilor reduse în IT. În Italia
cheltuielile IT pe cap de locuitor se ridică
la 57% din media europeană de 588 de
euro, iar în Spania la 46%.
În România, comerţul electronic
s-a dezvoltat puternic în anul 2004, pe
portalul www.trafic.ro fiind înregistrate
peste 70 de situri care realizează această
activitate şi care sunt vizitate zilnic de cel
puţin 1.000 de persoane.
Conform datelor publicate în
ianuarie 2005 de Visa International, cifra
totală de vânzări pentru anul 2004 arată
că, în România, comerţul electronic
derulat prin intermediul cardurilor Visa a
depăşit 5,7 milioane USD, deţinătorii de
carduri Visa români şi străini efectuând
peste 41.000 de tranzacţii de cumpărare
prin intermediul Internetului. Cea mai
spectaculoasă creştere înregistrată în anul
2004 s-a produs în luna decembrie, când
deţinătorii de carduri Visa au preferat să
îşi utilizeze cardul pentru a face
cumpărături on-line, mai mult decât în
oricare altă lună a anului. Astfel, valoarea
totală a vânzărilor realizate on-line în
decembrie a atins peste un sfert (28%) din
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suma totală cheltuită on-line în tot anul
2004.
Datele făcute publice de Visa
International arată că, în anul 2004,
deţinătorii de carduri Visa din România
au cheltuit 4,6 milioane USD pentru a
cumpăra bunuri şi servicii prin Internet, în
magazinele virtuale din România şi din
străinătate, valoarea medie a unei
tranzacţii fiind de 135 USD. Aceste cifre
reprezintă o creştere substanţială faţă de
datele corespunzătoare anului 2003,
numărul şi valoarea tranzacţiilor pe
Internet prin intermediul cardurilor Visa
crescând cu 193%, respectiv cu 226%.
Americanii au fost cei care au cheltuit cel
mai mult în magazinele virtuale
româneşti, reprezentând 75% din cifra
totală a cheltuielilor.
Faptul că românii au început să
cumpere tot mai mult prin intermediul
Internetului se vede şi din vânzările
realizate de magazinele on-line. Spre
exemplu, firma Spot Digital, care
găzduieşte magazine on-line Digital
Word, specializate în vânzarea produselor
electronice şi IT, a înregistrat în anul 2004
o creştere a vânzărilor de aproximativ
20% faţă de anul 2003. Cel mai bine s-au
vândut
echipamentele
multimedia,
aparatele foto digitale sau cele audiovideo.
Statisticile
furnizate
de
www.trafic.ro arată că site-urile de comerţ
electronic sunt accesate fie în urma
căutărilor pe motoarele de căutare precum
Google, fie direct de cei care ştiau de ele
dinainte. Magazinele virtuale care se
bucură de cel mai mare succes sunt
librăriile, site-urile de calculatoare,
electronice şi electrocasnice.
Creşterea
competiţiei
pentru
câştigarea
pieţei
au
determinat
reorientarea a numeroase magazine către
alte tipuri de servicii sau produse, ori
chiar schimbarea caracterului site-ului.
Contextul evoluţiei comerţului on-line
este marcat însă şi de câteva blocaje de
natură psihologică - neîncrederea si
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conservatorismul cumpărătorilor, de
natură instituţională – nu este posibilă
implementarea unei proceduri reale de
plată on-line, datorită lipsei unui organism
care să gireze şi să coordoneze plăţile
online, de natură tehnică – numărul încă
mic al utilizatorilor de Internet, raportat la
numărul populaţiei, şi de natură media promovarea insuficientă în mass-media a
acestui tip de comerţ. În ciuda tuturor
piedicilor, comerţul electronic va continua
să crească atât în ceea ce priveşte numărul
operatorilor, cât şi ca cifră totală de
afaceri.
Concluzii

numeroase şi evidente. Tranzacţii on-line
au loc peste tot în lume, comerţul
electronic
urmând
îndeaproape
dezvoltarea rapidă a tehnologiilor Internet
şi World Wide Web. Impactul comerţului
electronic asupra firmelor şi asupra
societăţii va fi deosebit, atât ca întindere
cât şi ca intensitate. Pentru firme,
comerţul electronic oferă ocazii unice de
reorganizare a afacerilor, de redefinire a
pieţelor sau de creare de noi pieţe.
Iniţiativele de comerţ electronic pot
genera scăderi ale costurilor, creşteri ale
veniturilor şi eficienţă operaţională pentru
companiile care urmăresc să dobândească
un avantaj în mediul economic competitiv
din zilele noastre.

Comerţul electronic se află în plin
proces de dezvoltare, iar succesele sunt
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ESTE COMERŢUL ROMÂNESC CU AMĂNUNTUL PREGĂTIT
PENTRU INTEGRAREA EUROPEANĂ?
(Is the Romanian Retailing Commerce Prepared for the European
Integration?)
Lector univ. drd. Cristinel Vasiliu
Academia de Studii Economice din Bucureşti
cristi_vasiliu@yahoo.com

Rezumat
Comerţul românesc cu amănuntul
se află într-o perioadă de transformări, nu
întotdeauna pozitive, care i-au modificat
trăsăturile. Printre cele pozitive se pot
menţiona:
apariţia
şi
extinderea
proprietăţii private, prezenţa unor mari
firme străine, îmbunătăţirea tehnologiilor
comerciale, dezvoltarea unor metode
moderne de vânzare etc. Între cele
negative, se pot include: lipsa unui cadru
legislativ corespunzător şi neaplicarea
normelor existente, pregătirea deficitară a
întreprinzătorilor din domeniu şi a
personalului angajat, dezvoltarea haotică
a sectorului etc.
Intrarea în ţara noastră a unor mari
grupuri comerciale dovedesc atractivitatea
pieţei româneşti. În plus, acestea au
reprezentat modele pentru întreprinzătorii
români.
Deşi se menţin numeroase aspecte
negative în sectorul comerţului cu
amănuntul, există speranţa creşterii
competitivităţii sale, care va avea ca efect
pregătirea sa pentru integrarea în Uniunea
Europeană.

Abstract
Romanian retailing is in a period
of changes, not always positive, which
had modified its characteristics. Among
positive changes it could be mentioned:
the appearance and the extending of
private property, the presence of some
great foreign firms, the improving of
commercial
technologies,
the
development of some modern methods of
sale, etc. Among negative changes it
could be mentioned: the lack of an
appropriate legislation and the lack of
application for the existing norms, the
critical training of entrepreneurs and of
employees, the chaotic development of
this commercial sector, etc.
The entrance in our country of
some big commercial groups proves the
attractiveness of Romanian market. In
addition, these have represented models
for the Romanian entrepreneurs.
Although many negative aspects in
retailing sector still exist, there is the hope
for growing of its competitiveness, which
will have as an effect its preparing for the
integration in the European Union.
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Comerţul cu amănuntul a cunoscut, după anul 1989, profunde mutaţii care au
dus la schimbări în ceea ce priveşte numărul şi profilul unităţilor comerciale, metodele
de vânzare, metodele de management, design-ul magazinelor etc. Din păcate, nu toate
aceste mutaţii au fost benefice. Însă, probabil cea mai importantă schimbare a fost
introducerea proprietăţii private şi în acest sector, fapt care a dat întreprinzătorilor
posibilitatea unei iniţiative lărgite.
Demersul necesar pentru a trata o astfel de temă ar putea parcurge următoarele
aspecte: identificarea schimbărilor din mediul extern care influenţează activitatea
firmelor din acest sector, prezentarea unor aspecte generale legate de design-ul unităţilor
comerciale, caracterizarea amenajării şi organizării magazinelor.
1. Mediul extern în care funcţionează
întreprinderile de comerţ cu amănuntul
Se obişnuieşte să se cuprindă în
mediul extern două componente majore:
micromediul - cu care întreprinderea are
legături directe, de multe ori reciproce,
impuse de necesitatea realizării obiectului
său de activitate, şi macromediul - cu care
relaţiile sunt indirecte, de multe ori doar
întreprinderea suferind influenţa acestuia.
Micromediul conţine furnizorii de
mărfuri, prestatorii de servicii, furnizorii
de forţă de muncă, clienţii, concurenţii şi
organismele publice.
În perioada analizată, relaţiile
dintre întreprinderile de comerţ şi
furnizorii de mărfuri au devenit libere,
desfăşurate pe principiile economiei de
piaţă. Deşi contractul, ca instrument
juridic de reglementare a acestor relaţii
este utilizat de multe firme, majoritatea
tranzacţiilor au la bază doar comenzile.
Dacă marile suprafeţe comerciale au
relaţii directe cu producătorii, micii
comercianţi recurg tot mai mult la diverse
firme de distribuţie, care apar ca
intermediari, pentru a realiza activitatea
de aprovizionare.
În ceea ce îi priveşte pe prestatorii
de servicii, relaţiile sunt mai dificile cu
cei care fie ocupă o poziţie monopolistă
(firme de salubritate, de încălzire, de apă,
canal etc.), fie sunt încă în proprietatea
statului, total sau într-un procent însemnat
(energie electrică, gaze, telefonie fixă,
etc.). Astfel de prestatori impun de multe
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ori condiţii şi clauze care în dese rânduri
nu respectă legislaţia concurenţei sau care
sunt contrare economiei de piaţă. De
asemenea, o situaţie aparte o constituie
sistemul bancar, care de cele mai multe
ori se consideră un veritabil stăpân al
banilor clienţilor lor. În plus, deşi
majoritatea populaţiei active ocupate
dispune de carduri bancare, acestea sunt
cel mai adesea utilizate doar pentru
retragerea de numerar, deoarece băncile
aşteaptă ca doar comercianţii să facă
demersurile necesare pentru introducerea
acestor instrumente de plată în tranzacţiile
comerciale.
Furnizorii de forţă de muncă s-au
diversificat, plecând de la situaţia pieţei
muncii care în prezent este caracterizată
printr-o ofertă cu mult mai mare decât
cererea.
Acest
fapt,
permite
întreprinzătorilor să folosească mai multe
categorii de furnizori pentru a găsi forţa
de muncă considerată cea mai potrivită.
Chiar dacă clientul ar trebui să fie
în centrul preocupărilor întreprinderilor,
chiar dacă este cunoscută sintagma
„clientul este rege”, în realitate lucrurile
sunt departe de acest principiu, acesta
fiind perceput doar ca un accesoriu în
activitatea comercială a multor firme
româneşti. Situaţia provine atât din lipsa
de pregătire şi de cunoştinţe a patronilor,
cât şi din folosirea pe post de vânzător a
unor persoane fără calificarea necesară.
Altfel, probabil că nu s-ar mai întâlni
personal comercial care în timpul
programului de lucru citeşte presa,
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completează rebusuri, priveşte sau
povesteşte filme şi emisiuni favorite, este
neîngrijit îmbrăcat, nu foloseşte un
vocabular adecvat, nu cunoaşte marfa pe
care trebuie să o vândă etc. La această
situaţie s-a ajuns şi pe fondul lipsei de
reacţie a majorităţii clienţilor români, care
nu-şi cunosc drepturile şi interesele şi care
nu întreprind nici cele mai elementare
măsuri pentru remedierea acestor aspecte
(boicotarea unor unităţi comerciale,
sesizarea unor instituţii care au atribuţii în
diverse domenii etc.). Schimbarea a venit
doar prin intrarea în ţara noastră a unor
mari grupuri comerciale, care au impus
politici stricte în ceea ce priveşte relaţiile
vânzător - client.
Concurenţa reală a început să se
manifeste pe piaţă odată cu implantarea
firmelor străine importante în România,
care au adus în ţara noastră practicile şi
politicile comerciale întâlnite în lumea
civilizată. Abia în astfel de firme nu s-au
mai găsit anunţuri de genul „marfa
vândută nu se mai primeşte înapoi”, „nu
atingeţi marfa”, etc.
Relaţiile întreprinderilor româneşti
cu organismele publice sunt probabil cele
mai deficitare. Acestea din urmă, văd în
întreprinderi doar simpli contribuabili,
care de cele mai multe ori sunt presupuşi
a fi contravenienţi sau chiar infractori.
Altfel, este greu de explicat faptul că orice
relaţie cu astfel de instituţie se soldează
fie cu amenzi, fie cu perceperea a diverse
„atenţii”. Instituţiile administraţiei publice
din România nu desfăşoară nici un fel de
activitate de instruire şi consiliere. Din
nefericire, „tratamentul” este aplicat chiar
şi
firmelor
străine,
neexistând
discriminare din acest punct de vedere.
În
categoria
componentelor
macromediului se include următoarele
elemente: mediul demografic, mediul
cultural, mediul economic, mediul
instituţional-legislativ, mediul tehnologic
şi mediul natural.
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Mediul demografic a cunoscut o
serie de schimbări care au o influenţă
considerabilă asupra comerţului, printre
care: reducerea absolută a populaţiei,
scăderea numărului mediu de membri ai
unei familii, creşterea speranţei de viaţă,
creşterea numărului de persoane singure,
creşterea
nivelului
de
educaţie,
îmbunătăţirea confortului cotidian etc.
Mediul cultural se caracterizează
prin modificarea mentalităţilor, cu
consecinţe directe asupra comerţului.
Astfel, asistăm la tendinţa de respingere a
„cantităţii” în favoarea „calităţii vieţii”, la
dezvoltarea culturii consumeriste, chiar
dacă aceasta este la mulţi români într-un
stadiu incipient, la luarea în considerare a
timpului ca factor de constrângere, la
cultura plăcerii, simplificarea vieţii
cotidiene, la insistenţa asupra valorii
tinereţii, sănătăţii, aspectului fizic etc.
Mediul economic este caracterizat
prin scăderea puterii de cumpărare, prin
pieţe cu o dezvoltare limitată şi tot mai
fragmentate, printr-o cerere tot mai
diversificată, care însă nu duce la
progrese în volumul vânzărilor.
Mediul instituţional-legislativ este
în primul rând unul instabil. Chiar dacă
activitatea puterilor publice se manifestă
în mai multe domenii, cum ar fi: protecţia
consumatorului, reglementări în domeniul
preţurilor, reglementarea concurenţei,
urbanismul
comercial
etc.,
există
suficiente rămâneri în urmă faţă de alte
ţări.
Mediul tehnologic a început să
sufere schimbări importante, reflectate
prin introducerea caselor de marcat cu
scanner, a codificării mărfurilor (EAN,
UPC etc.), a reţelelor de transmitere a
datelor, a pregătirii automatizate a
comenzilor, prin extinderea comerţului
electronic etc.
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2. Design-ul unităţilor comerciale
În acest domeniu sunt de semnalat
atât aspecte negative, care predomină, cât
şi aspecte pozitive, care de multe ori
reprezintă doar excepţia care întăreşte
regula.
Asistăm la o tendinţă de
nerespectare a celor mai elementare
principii
de
urbanism
comercial,
desfăşurată însă cu acordul instituţiilor
„competente”. Există clădiri comerciale
care contrastează vizibil cu cele din
împrejurimi ca stil arhitectural, ca sisteme
şi materiale de construcţie, ca regim de
înălţime etc. Se primesc aprobări pentru
construcţii desfăşurate pe mari suprafeţe,
dar care nu au proiectate spaţii proprii de
parcare. Se permite funcţionarea unor
unităţi comerciale în spaţii neadecvate:
partere şi subsoluri de blocuri, spaţii
verzi, parcuri, plaje, domeniul public,
vecinătatea instituţiilor de învăţământ etc.
În ceea ce priveşte faţadele se
remarcă tendinţa de a se utiliza materiale
cât mai rezistente (beton, marmoră,
travertin, faianţă etc.), dar şi sticla
(obişnuită sau de tip termopan). Culorile
utilizate nu sunt întotdeauna cel mai bine
alese, fiind neadaptate cu specificul
magazinului, dar nici cu clădirile
învecinate.
Observăm diminuarea rolului
vitrinelor prin folosirea grilajelor şi
gratiilor, prin dispariţia acestora, prin
plasarea mobilierului comercial cu partea
opusă a mărfurilor expuse spre ferestre,
sau pur şi simplu prin nefolosirea lor. De
multe ori nu există preocupare pentru
decorarea,
iluminarea
şi
etalarea
mărfurilor în spaţiul vitrinelor.
În privinţa firmelor există o
multitudine de aspecte negative, printre
care: aspecte de concurenţă parazitară
(IBM - IDM, cu aceleaşi culori alb albastru, diferite doar ca nuanţă, dar
prezentate în acelaşi mod), folosirea unor
denumiri care nu au nici o legătură cu
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genul de activitate desfăşurată (Rădăcini
S.R.L.), protejarea necorespunzătoare a
regimului
mărcilor,
nerespectarea
prevederilor legale în ceea ce priveşte
mărimea, culorile, amplasarea firmelor.
Ambientul exterior al multor
unităţi comerciale lasă de multe ori de
dorit prin depozitarea unor deşeuri în
apropierea lor, prin lipsa curăţeniei, prin
praful de pe ferestre, prin atitudinea de a
trata exteriorul unităţilor comerciale ca
aparţinând altcuiva.
În ceea ce priveşte design-ul
interior există o serie de neajunsuri. Poate
cel mai grav este cel reprezentat de
„iniţiativa” unor întreprinzători de a
desfiinţa pereţi sau de a interveni asupra
lor, deşi aceştia sunt de rezistenţă şi fără
nici un fel de autorizare. Totuşi, interiorul
magazinelor a început să fie tratat cu mai
multă grijă, începând cu starea de
curăţenie şi continuând cu confortul
termic, cu finisajele şi decorurile utilizate,
cu iluminatul folosit etc.
3. Amenajarea şi organizarea
magazinelor
Se poate afirma că în ceea ce
priveşte acest subiect lucrurile au început
să progreseze, îndreptându-se spre o
direcţie corectă. Acest progres se
datorează în mare măsură firmelor străine
care activează în comerţul cu amănuntul
din România, şi care au adus cu ele soluţii
validate în ţările lor de origine. Probleme
mari înregistrează încă micile firme
aparţinând unor întreprinzători români.
Din perspectiva amenajării şi
organizării asistăm la o polarizare a
firmelor, unele respectând principiile de
bază şi semănând cu magazinele
occidentale, în timp ce altele se află încă
într-o „tranziţie” nedefinită, fără o direcţie
clară.
În ceea ce priveşte organizarea de
ansamblu a suprafeţei comerciale, încă se
mai
întâlnesc
probleme
specifice
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începutului anului 1990. Sunt magazine
care au sala de vânzare mai mică decât
alte suprafeţe, nu dispun de grupuri
sanitare proprii, nu sunt racordate la
reţeaua de apă şi canalizare, sau sunt fără
sisteme de încălzire etc.
Exploatarea
suprafeţelor
de
vânzare nu este optimizată în multe
cazuri. Apar magazine în care există
senzaţia căderii mobilierului sau a mărfii
pe client, cu spaţii pentru circulaţie
extrem de înguste, dar şi altele cu căi de
circulaţie prea largi, care duc la percepţia
lipsei de marfă.
Echipamentele comerciale au
cunoscut şi o tendinţă de modernizare.
Sunt folosite piese de mobilier construite
din materiale uşoare şi rezistente, cu
posibilitate de modificare a dimensiunilor
lor în funcţie de mărimea produselor. Au
fost introduse utilaje noi, care uşurează
munca personalului comercial (cântare
electronice, maşini de feliat, maşini de
tăiat sau de lipit, case de marcat
electronice, cu scanner etc.).
Cele mai mari rămâneri în urmă se
înregistrează în ceea ce priveşte gestiunea
sortimentului de mărfuri şi etalarea
acestora. Încă descoperim în multe
magazine etalări de genul: „nu contează
unde, nu contează ce”, „de toate pentru
toţi”, „etalare tip bazar” etc., care nu au
nici o logică estetică, merceologică şi
comercială. Nu se respectă reguli
elementare de vecinătate, de asociere a
produselor în consum sau în utilizare.
Există etalări de produse complet
eterogene. În plus, nu se urmăreşte
situaţia fiecărui articol (vânzare, cantitate,
adaos comercial, rentabilitate etc.). Sunt
multe mărfuri care nu se vând, dar sunt
menţinute fără justificare în sortiment. De
cele mai multe ori, analiza se face global,
pe ansamblul sortimentului, performanţele
firmelor bazându-se de fapt, doar pe un
număr restrâns de articole. Persoanele
care se ocupă cu aprovizionarea multor
magazine desfăşoară această activitate
Nr. 17 ● Aprilie 2005

prin prisma propriilor percepţii, valori,
aşteptări, gusturi etc. şi nu pe baza unor
criterii comerciale.
Un număr însemnat de unităţi
comerciale practică un orar de funcţionare
non-stop, fără nici o justificare economică
a acestui fapt. Un astfel de program
generează mai multe costuri decât
venituri.
Cu toate aceste neajunsuri, apar tot
mai multe firme în care se manifestă
tendinţe noi de tipul trade - marketing,
category management, parteneriat în
afaceri etc. În paralel, multe firme nu
cunosc şi nu aplică nici cele mai
elementare metode de fidelizare a
clienţilor. Observăm situaţii în care
producătorii iniţiază acţiuni de promovare
a vânzărilor prin recomandarea unor
preţuri, care nu sunt respectate de
detailişti.
Sunt
practicate
politici
anticomerciale, de genul scumpirii
produselor în perioade în care acestea ar
trebui să se ieftinească.
4. Concluzii
Această încercare de analiză a
situaţiei comerţului cu amănuntul
românesc nu se doreşte a fi un
rechizitoriu. Chiar dacă par a fi prezente
mai multe aspecte negative decât pozitive,
această situaţie nu este o întâmplare, ci o
reflectare a realităţii percepută de
majoritatea populaţiei româneşti.
Cauzele problemelor sunt multiple
şi nu doresc o trecere o lor în revistă. Dar,
câteva se impun cu acuitate. Nu există
încă un cadru legislativ propriu acestui
sector de activitate. Încă se practică
angajarea unor persoane care se „califică
la locul de muncă” pentru meseria de
vânzător. Nu se impun cerinţe minimale,
sau dacă acestea se cer nu se verifică
respectarea lor în domeniul respectării
mediului înconjurător, a urbanismului
comercial, a legislaţiei muncii etc.
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Nu putem să nu remarcăm faptul că peisajul comercial cu amănuntul este altul în
prezent comparativ cu anul 1990. Ca atare, există speranţa orientării activităţii din acest
sector într-o direcţie bună. Tot mai multe mari grupuri străine sunt interesate de piaţa
românească şi investesc foarte mult în ţara noastră. Acestea sunt premise favorabile pentru
transformarea comerţului cu amănuntul într-unul competitiv, deşi timpul presează foarte
mult.
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Rezumat
Articolul
prezintă
principalele
prevederi din legislaţia română (Legea
nr.105/1992) care reglementează determinarea
legii aplicabile contractelor de comerţ
internaţional. Apariţia acestei legi a fost făcută
necesară de amplificarea şi diversificarea
relaţiilor economice ale României. Acest act
normativ este astăzi extrem de important, în
contextul fenomenului globalizării, la care ţara
noastră trebuie să participe din ce în ce mai
activ, pentru a beneficia de efectele sale
pozitive.
Din această perspectivă, cunoaşterea
principalelor norme din domeniul dreptului
internaţional privat constituie o necesitate
pentru participanţii la circuitul economic
mondial. Din rândul acestor norme, acelea care
permit
stabilirea
dreptului
aplicabil
contractelor comerciale internaţionale sunt de
primă însemnătate, întrucât acestea sunt actele
juridice care deţin cea mai mare pondere în
activitatea agenţilor economici români care
stabilesc relaţii cu parteneri externi.
Sunt prezentate, în primul rând,
prevederile legii referitoare la condiţiile de
fond, de formă şi de publicitate ale
contractelor. În continuare, sunt expuse
dispoziţiile care privesc două categorii de
contracte
–
contractul
de
vânzare
internaţională şi cel de intermediere.
Sunt expuse şi principalele dispoziţii
legale care permit determinarea legii aplicabile
şi altor categorii de contracte folosite în
comerţul internaţional – contractele de
executare de lucrări, de transport şi expediţii,
bancare, de asigurare, de depozit şi donaţie.
Se fac, totodată, referiri la cele mai
importante convenţii internaţionale care
cuprind şi dispoziţii de drept internaţional
privat.
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Abstract
The article presents the main
dispositions of the Romanian legislation (Law
No.105/1992) which rule the determination of
the applicable law for international trade
contracts. The issuing of this law was made
necessary by the expanding and diversified
economic ties of Romania. Today this piece of
legislation is extremely important, in the
context of the globalization phenomenon, in
which our country has to have a more and
more active participation, in order to draw
profits out of its positive effects.
Under this perspective, to know the
main rules of Private International Law
represents a „must” for the actors of the world
economic circuit. Out of these rules, those
permitting the establishing of the law
applicable to the international trade contracts
are of a prime importance, these carrying most
weight in the activity of the Romanian
economic operators having relations with
foreign partners.
There are first presented the legal
provisions regarding the conditions of format
and publicity of the contracts. Further on, the
dispositions for two categories of contracts –
the contract of international sale and of
intermediation are explained.
There are also presented the main legal
provisions that permit the determination of the
applicable law for other types of contracts
used in international trade – the contracts of
entrepreneurship, transport and expeditions,
banking, insurance, warrant and donation.
Reference is also made to the most
important international conventions containing
Private International Law provisions.
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Mic dicţionar de termeni
- drept internaţional privat – ramura dreptului care are ca obiect determinarea legii
aplicabile raporturilor juridice care conţin elemente de extraneitate;
- element de extraneitate – component al unui raport juridic care este localizat în
alt stat decât cel al cocontracatantului (exemplu – sediul cumpărătorului unei mărfi);
- lex voluntatis – expresie juridică latină care sintetizează regula conform căreia
părţile unui contract cu elemente de extraneitate pot să aleagă legea aplicabilă acestuia;
- lex rei sitae – expresie juridică latină exprimând principiul potrivit căruia
raporturile juridice care privesc un imobil sunt supuse legii locului în care este situat acesta;
- locus regit actum – expresie juridică latină care exprimă regula după care legea
locului unde se încheie un act juridic i se va aplica acestuia;
- sistem de drept – ansamblul dispoziţiilor legislative în vigoare într-un anumit stat;
- condiţiile de fond ale contractului – cerinţele cărora trebuie să li se conformeze,
din punct de vedere al drepturilor şi obligaţiilor părţilor, un contract;
- condiţiile de formă ale contractului – cerinţele privitoare la o anumită formă pe
care trebuie să o aibă un anumit contract (de exemplu, necesitate autentificării sale);
- condiţiile de publicitate ale contractului – cerinţele pe care este necesar să le
îndeplinească un contract pentru a putea fi adus la cunoştinţa terilor sau pentru a le putea fi
opus;
- cocontractanţi – părţile (persoane fizice sau persoane juridice) care intră într-o
relaţie contractuală;
- convenţie internaţională – act de drept internaţional public încheiat între mai multe state.
1. Aspecte generale
Unul dintre cele mai importante
componente ale fenomenului globalizării
este dezvoltarea fără precedent a
comerţului şi cooperării economice
internaţionale. Relaţiile comerciale şi
economice între parteneri din ţări diferite
presupun încheierea de contracte care
cuprind elemente de extraneitate. În astfel
de cazuri, cea dintâi problemă care trebuie
lămurită este aceea a legii care guvernează
contractele, mai bine zis a sistemului de
drept după ale cărui norme vor fi ele
intepretate şi executate.
Determinarea legii aplicabile face
obiectul dreptului internaţional privat, ale
cărui norme permit determinarea legii
statului care va reglementa un contract sau
altul.
În
legislaţia
română,
actul
normativ de bază îl constituie Legea nr.
105/1992, cu privire la reglementarea
90

raporturilor de drept internaţional privat
(publicată în Monitorul Oficial al
României, partea I-a, nr. 245, din 1
octombrie 1992). Companiile româneşti,
ca şi ceilalţi participanţi la circuitul
economic internaţional se ghidează, în
primul rând, după prevederile acesteia în
stabilirea legii aplicabile contractelor pe
care le încheie cu parteneri străini.
Există, de asemenea, o serie
întreagă de convenţii internaţionale care
conţin dispoziţii din acest domeniu,
statuind reguli de stabilire a legii
aplicabile contractelor. Enumerăm, cu
titlu exemplificativ, Convenţia cu privire
la
legea
aplicabilă
obligaţiilor
contractuale (Roma, 1960), Convenţia cu
privire la legea aplicabilă răspunderii
pentru fapta produselor (Haga, 1973),
Convenţiile pentru reglementarea unor
conflicte de legi în materie de cambie şi
bilet la ordin, respectiv cec (Geneva, 1931
şi 1932), Convenţiile privind legea
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aplicabilă contractelor de vânzare
internaţională de mărfuri, respectiv
contractului
de
intermediere
şi
reprezentări (Haga, 1986 şi 1978),
Convenţia europeană de arbitraj comercial
internaţional (Geneva, 1961), Convenţia
interamericană
privind
arbitrajul
comercial internaţional (Panama, 1975),
Convenţia
privind
reglementarea
diferendelor relative la investiţii între
state şi persoane ale altor state
(Washington, 1965), Convenţia europeană
cu privire la unele aspecte internaţionale
ale falimentului (Istanbul, 1990) ş.a.
Cunoaşterea, chiar şi numai în linii
mari, a regulilor de drept internaţional
privat, poate constitui un atu important
pentru agenţii economici implicaţi în
schimburile internaţionale de mărfuri,
valori şi servicii şi o cale de a evita
apariţia de probleme şi litigii pe parcursul
derulării contractelor încheiate cu
parteneri străini.
În continuare, ne vom referi la
dispoziţiile din Legea nr. 105/1992,
aspectele privitoare la normele de drept
internaţional privat, cuprinse în alte acte
normative şi în convenţii internaţionale,
urmând a fi tratate într-un articol viitor.
2. Condiţiile de fond ale contractului
Secţiunea 1 din capitolul VIII al
legii stabileşte criteriile generale de
determinare a sistemului de drept
aplicabil fondului unui contract comercial
internaţional.
Potrivit art. 73, contractul este
supus legii alese prin consens de părţi.
Formularea este enunţul unei reguli
fundamentale a dreptului internaţional
privat, aceea a lui lex voluntatis. Aceasta
înseamnă că, întrucât un contract
reprezintă voinţa părţilor şi este supus
acesteia, ele sunt libere, între altele, să
aleagă şi legea care îi este aplicabilă.
Cu privire la modul de exprimare a
acestei voinţe, se arată că alegerea legii
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trebuie să fie expresă sau ea să rezulte
neîndoielnic din cuprinsul contractului
sau din alte circumstanţe. Se observă că,
pe de o parte, legea urmăreşte eliminarea
oricărui dubiu în această privinţă şi, pe de
altă parte, lasă părţilor contractante
libertatea de a opta şi cu privire la felul în
care înţeleg să aleagă legea aplicabilă.
Scopul urmărit de legiuitor este acela
comun tuturor reglementărilor în materie
contractuală şi comercială – acela de a
asigura, pe cât posibil, ca actele juridice
să îşi producă efectele în vederea cărora
au fost perfectate.
În aplicarea aceluiaşi principiu al
libertăţii de voinţă a contractanţilor, este
permisă acestora alegerea legii aplicabile
fie pentru intregul contract, fie numai
pentru o parte a sa, restul urmând a fi
guvernat de sistemul de drept determinat
pe baza criteriilor de drept internaţional
privat.
Aşa după cum pot opta pentru o
anumită lege, părţile pot, tot prin acordul
lor, să aleagă ulterior alta. Această
modificare a acordului lor, survenită
ulterior perfectării înţelegerii contractuale,
operează retroactiv. De la efectul
retroactiv există două excepţii. Nu este
posibilă, pe această cale, infirmarea
validităţii contractului însuşi şi nu se
poate aduce atingere drepturilor dobândite
între timp de terţi.
Acestea sunt regulile incidente în
cazurile în care părţile convin asupra legii
după care se va conduce contractul lor.
În lipsa unui astfel de acord,
contractul este supus legii statului cu care
are cele mai strânse legături (art. 77 alin.
1din Legea nr. 105/1992).
Actul normativ la care ne referim
precizează că se consideră că există
asemenea legături cu legea statului în care
debitorul prestaţiei caractereristice îşi are,
la data încheierii contractului, domiciliul,
reşedinţa, fondul de comerţ sau sediul
statutar.
Se
observă
că
sunt
individualizate patru categorii de locuri
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care atrag aprecierea existenţei legăturilor
strânse, enumerarea lor reflectând
particularităţile raporturilor comerciale.
În acelaşi spirit de precizie –
absolut necesar pentru realizarea scopului
acestor norme (stabilirea legii aplicabile)
– Legea nr. 105/1992 defineşte, în art. 78,
„prestaţiile
caracteristice”.
Conform
textului citat, sunt considerate drept
caracteristice următoarele prestaţii: a) cea
a părţii care, în temeiul unui contract
translativ de proprietate (cum este
vânzarea ori altele similare) înstrăinează
un bun mobil; b) cea a părţii care, pe baza
unui contract de închiriere sau a altuia
similar, pune la dispoziţia altei persoane,
pe o durată determinată, folosinţa unui
bun; c) aceea îndeplinită de mandatar,
depozitar, antreprenor şi, în general, de
către partea care, în contracte de servicii,
o aduce la indeplinire; d) aceea a
garantului din contractele de garanţie,
cauţiune sau altele similare.
Este reglementată şi situaţia când
este imposibilă localizarea contractului
după criteriul prestaţiei caracteristice.
Condiţiile sale de fond vor fi supuse legii
locului unde a fost încheiat. Dispoziţia
constituie o aplicare a principiului locus
regit actum, comun dreptului civil şi
dreptului internaţional privat.
Folosirea mijloacelor moderne de
comunicare permite perfectarea de
contracte între părţi din state diferite şi
care nu se deplasează de la sediul sau
domiciliul lor. În asemenea cazuri,
contractul se consideră încheiat în ţara
sediului celui de la care a plecat oferta
fermă de contractare, care a fost apoi
acceptată (art. 79 alin. 2 din aceeaşi lege).
Legiuitorul a permis, astfel, stabilirea fără
dificultăţi a legii aplicabile şi în astfel de
situaţii şi s-a referit expres la telegramă,
telefon şi scrisori. Considerăm că evoluţia
tehnologiei comunicaţiilor din 1992 şi
până în prezent extinde incidenţa acestei
prevederi legale şi asupra negocierii şi
contractării prin fax şi la ceea ce se
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cunoaşte sub denumirea de „comerţ
electronic”. Este evident că legea a
instituit o regulă cu caracter de
generalitate, neînţelegând să limiteze
acţiunea textului la cele trei ipoteze din
cuprinsul alineatului citat.
În ceea ce priveşte bunurile
imobiliare, datorită importanţei lor şi a
regimului juridic deosebit pe care îl au,
criteriul după care se determină legea
aplicabilă contractelor care le au ca obiect
este diferit şi este prevăzut ca atare.
Contractul referitor la un drept imobiliar
sau la un drept de folosinţă temporară
asupra unui imobil are legăturile cele mai
strânse cu legea statului unde este situat
bunul (art. 77 alin. 3). Se dă eficienţă
regulii lex rei sitae.
Cu privire la domeniul de acţiune
al legii aplicabile unui contract,
determinată, în funcţie de situaţie, întrunul din modurile arătate, acesta cuprinde
îndeosebi următoarele: a) interpretarea
naturii juridice şi a clauzelor contractuale;
b) executarea obligaţiilor izvorâte din
acesta; c) consecinţa neexecutării totale
sau parţiale a obligaţiilor contractuale şi
evaluarea prejudiciului produs astfel; d)
modul de stingere a obligaţiilor
contractuale; e) cauzele de nulitate a
contractului şi consecinţele constatării
nulităţii.
Modul concret în care se execută
obligaţiile izvorâte din contract se va
conforma legii locului unde are loc
executarea.
Momentul la care se consideră
încheiat un contract dintre două părţi
aflate în ţări diferite este cel la care
acceptarea ofertei de contractare a ajuns la
cunoştinţa ofertantului.
Dar, întrucât în relaţiile comerciale
apar şi situaţii în care este necesară o
executare
imediată
a
prestaţiei
caracterisitice (spre exemplu, livrarea
unor produse alimentare perisabile), legea
consideră că s-a încheiat contractul atunci
când debitorul acestei prestaţii a început
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executarea. Cu toate acestea, dacă
ofertantul a cerut în prealabil să i se
comunice acceptarea, se aplică regula
enunţată în paragraful precedent.
3. Condiţiile de formă şi de publicitate
ale contractului
Contractul comercial internaţional
se concretizează într-un înscris care va
cuprinde înţelegerea părţilor. Condiţiile de
formă cărora li se va supune contractul
vor fi stabilite de legea care guvernează şi
fondul acelui act.
Normele de drept internaţional
privat acoperă şi situaţiile de excepţie care
se pot ivi în această privinţă. Astfel,
contractul este considerat valabil ca formă
dacă: a) părţile care se găsesc, la data
încheierii sale, în state diferite, au
îndeplinit condiţiile de formă prevăzute
de legea unuia dintre statele lor sau b)
reprezentantul părţii a îndeplinit condiţiile
de formă ale statului unde se află la
momentul încheierii contractului.
Deoarece pentru anumite bunuri
(cum sunt terenurile şi clădirile) legea
cere efectuarea unor formalităţi de
publicitate fie pentru valabilitatea propriuzisă a contractului, fie pentru a îl face
opozabil faţă de terţi, în art. 87, Legea nr.
105/1992 stabileşte şi criteriul de
determinare a dreptului aplicabil acestora.
Asemenea forme de publicitate, care se
referă la contractul prin care se constituie,
modifică ori transmit drepturi asupra unor
bunuri corporale, sunt supuse legii locului
de situare a bunurilor (întâlnim din nou
regula lex rei sitae).
4. Contractul de vânzare internaţională
Cea mai des folosită categorie de
contracte în comerţul internaţional este
cea a contractelor de vânzare-cumpărare
(particularizată şi sub forma contractelor
de export-import). Firesc, Legea nr.
105/1992, consacră contractului de
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vânzare internaţională un spaţiu larg –
secţiunea a II-a din capitolul VIII.
Pentru
determinarea
legii
aplicabile acestui contract este, în primul
rând, statuat din nou principiul libertăţii
de voinţă a părţilor, care pot opta pentru
un drept sau altul (lex voluntatis).
Cea de-a doua regulă fundamentală
în materie este aceea care supune un
contract de vânzare – în lipsa acordului
părţilor – legii statului în care vânzătorul
are, la data încheierii acestuia, domiciliul,
reşedinţa, fondul de comerţ sau sediul
social. De menţionat că textul se referă la
vânzarea de bunuri mobiliare.
Ca excepţie de la aplicarea legii
vânzătorului, în art. 89 sunt enunţate două
ipoteze care conduc la incidenţa legii
cumpărătorului (cea a statului unde el îşi
are fondul de comerţ sau sediul social) –
atunci când negocierile au fost purtate şi
contractul a fost încheiat de părţile
prezente în acest stat şi atunci când
contractul prevede expres ca vânzătorul
trebuie să execute obligaţia de livrare a
mărfii în statul unde se află unul din cele
trei locuri.
O modalitate foarte răspândită de
vânzare – aceea prin licitaţie, burse sau
târguri – îşi are propria regulă, decurgând
din însăşi condiţiile care trebuie
îndeplinite de către participanţii la
asemenea operaţiuni şi din procedurile pe
care le urmează aceştia. Această vânzare
este supusă legii din statul în care se
încheie contractul.
Actul
normativ
prezentat
delimitează şi domeniul de acţiune al legii
aplicabile unui contract de vânzare
internaţională. Aceasta guvernează, în
principal, următoarele: a) interpretarea
contractului; b) drepturile şi obligaţiile
părţilor; c) executarea obligaţiilor
contractuale; d) momentul de la care
cumpărătorul are dreptul la produsele şi
fructele mărfii transmise; e) momentul de
când cumpărătorul suportă riscurile
referitoare la marfă; f) validitatea şi
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efectele clauzelor de rezervă a
proprietăţii; g) consecinţele neexecutării
contractului,
inclusiv
acoperirea
pagubelor astfel cauzate; h) modul de
stingere a obligaţiilor contractuale şi
decăderea întemeiată pe expirarea unui
termen;
i)
consecinţele
nulităţii
contractului (art. 91).
O etapă esenţială a derulării
oricărui contract de vânzare-cumpărare
comercială o reprezintă recepţia mărfii
livrată de vânzător cumpărătorului.
Consecinţa juridică este dispoziţia legală
potrivit căreia legea statului unde se face
recepţia stabileşte, dacă nu s-a convenit
altfel de către părţi, termenele şi
procedura de verificare cantitativă şi
calitativă, ca şi măsurile care se pot lua cu
privire la marfă dacă ea este refuzată.
5. Contractul de intermediere
În
desfăşurarea
relaţiilor
comerciale internaţionale intervin adesea
companii care au ca obiect de activitate
tocmai intermedierea unor astfel de
raporturi. Este suficient să amintim
firmele care apar ca şi comisionari şi cele
care se ocupă cu încheierea de tranzacţii
la bursele de mărfuri. Ponderea deosebită
a acestor situaţii a determinat şi
reglementarea lor aparte în dreptul
internaţional privat român, în secţiunea a
IV-a a capitolului VIII al legii prezentate.
Regula în domeniu este aceea că în
raporturile dintre reprezentat şi mandatar
sau comisionar se aplică, în lipsa unei
convenţii contrarii, legea statului în care
intermediarul îşi exercită împuternicirea.
Iar dacă acesta din urmă, cum este, de
fapt, cvasitotalitatea cazurilor, exercită cu
titlu profesional o asemenea activitate,
devine aplicabilă legea sediului său
profesional.
Raza de incidenţă a legii aplicabile
cuprinde următoarele: a) existenţa,
întinderea, modificarea şi încetarea
puterilor intermediarului; b) consecinţa
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depăşirii acestor puteri sau a depăşirii lor
abuzive; c) facultatea intermediarului de a
îşi angaja, total sau parţial, puterile şi de a
desemna un intermediar adiţional sau
înlocuitor; d) posibilitatea intermediarului
de a încheia un contract pentru reprezentat
atunci când există un conflict de interese
între cei doi; e) clauza de neconcurenţă; f)
situaţia prejudiciilor ce urmează a fi
acoperite.
Importanţa rolului pe care îl au
intermediarii în comerţul internaţional
este evidenţiată şi de modul în care se
determină legea care se aplică raporturilor
dintre aceştia şi terţi. Art. 95 prevede că
este incidentă legea statului în care
intermediarul îşi are sediul profesional,
bineînţeles dacă nu s-a convenit altfel de
către părţi.
Dacă, însă, intermediarul nu are un
asemenea sediu, devine aplicabilă legea
ţării unde a acţionat el, dacă pe acel
teritoriu se află unul din următoarele: a)
sediul,
domiciliul
sau
reşedinţa
reprezentatului; b) sediul, reşedinţa sau
domiciliul terţului; c) sediul bursei,
târgului sau locului unde s-a organizat
licitaţia la care, în îndeplinirea
împuternicirii sale, a luat parte
intermediarul.
În cazul în care unul dintre cei trei
(reprezentat, intermediar, terţ) are mai
multe sedii profesionale, pentru stabilirea
legii aplicabile se ţine seama de acela care
are legătura cea mai strânsă cu actul
efectuat de către intermediar. Se observă
din nou că este căutat punctul care are cea
mai mare tangenţă cu un contract cu
elemente de extraneitate.
Şi la această categorie de
contracte, existenţa unui bun imobil care
le face obiectul are ca efect o stabilire
diferită a dreptului aplicabil. Indiferent
dacă reprezentantul îndeplineşte acte de
administrare sau de dispoziţie asupra
imobilului, raportul juridic se supune legii
unde este situat bunul (lex rei sitae).
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6. Alte contracte
Diversitatea relaţiilor care se
stabilesc între participanţii la circuitul
economic
internaţional
determină
încheierea şi derularea unei întregi
varietăţi de contracte. Legea nr. 105/1992
conţine, în art. 103, normele conflictuale
pentru mai multe specii de contracte care
au elemente de extraneitate.
Se arată că, în lipsa unui acord al
părţilor
contractante
asupra
legii
aplicabile, vor fi incidente următoarele: a)
la contractele de executare de lucrări –
legea sediului antreprenorului; b) la
contractele de transport, de expediţii şi
altele similare – legea sediului
transportatorului (expeditorului); c) la
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contractele bancare, inclusiv cele de
garanţie bancară autonomă – legea
sediului întreprinderii de credit, iar în
raporturile dintre bănci – legea acelei
bănci care prestează un serviciu pentru
cealalaltă; d) la contractele de asigurare –
legea sediului asiguratorului (care
guvernează şi cesiunea sau gajarea poliţei
de asigurare); e) la contractele de depozit
– legea sediului depozitarului; f) la
contractele de donaţie – legea naţională a
donatorului.
Norma
legală
reprezintă
concretizarea regulii care face aplicabilă
legea debitorului prestaţiei caracteristice,
enunţată expres în partea privitoare la
determinarea
dreptului
aplicabil
contractelor, în general.
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Dreptul la educare şi informare

este, în primul rând, al
TINERILOR
CONSUMATORI

Un tânăr educat şi informat este un
CONSUMATOR PROTEJAT
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Rezumat
În concordanţă cu modelele agricole
existente în UE, obiectivele industriei
româneşti de panificaţie trebuie să pună
accentul pe: asigurarea securităţii alimentare,
introducerea tehologiilor şi proceselor de
producţie competitive pe piaţa europeană,
armonizarea legii româneşti cu acquis-ul
comunitar şi implementarea sa, alinierea
standardelor româneşti la cele europene şi
internaţionale, îmbunătăţirea imaginii şi
statutului profesiunilor de morar şi brutar, cât
şi creşterea calităţii pregătirii profesionale.
Astăzi, consumatorii produselor de
panificaţie devin din ce în ce mai conştienţi de
igiena pieţei şi a alimentaţiei; pentru ca
produsele să fie sigure pentru consum, ei
trebuie să respecte atât norme tehnologice, cât
şi sanitare. Prin analiza principalelor
coordonate ale pieţei produselor de panificaţie
din România se observă că această piaţă aspiră
la o determinare şi încadrare într-o economie
de piaţă funcţională, caracterizată prin
existenţa unei concurenţe dezvoltate şi loiale,
un mediu de afaceri conform cerinţelor, o
putere de cumpărare relativ în creştere şi de
toate tipurile de competitori.
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Abstract
According to the agricultural patterns
existing in the EU, the objectives of the
Romanian baking industry should ensure the
alimentary safety, introduce the European
competitive technologies and manufacturing
process, harmonize the Romanian law with the
communitary acquis and implement it, match
the Romanian standards with the European and
international ones, improve the image and
statute for the jobs as a miller or a baker and
improve their professional training.
Nowadays, the consumers of the
baking products are more and more conscious
of the market and food hygiene: for having
good products, these have to observe both the
techological and sanitary standards. Analysing
the main features of the baking industry
market in Romania we can note that this
market aspires to its determination and its
being placed as a functional one, with a
developed and a loyal competition, a business
environment according to the demands, an
increasing purchasing power and with all kinds
of competitors.
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În contextul integrării europene şi
al globalizării economiei, problema
centrală o constituie competitivitatea, iar
aceasta depinde de capacitatea sectoarelor
de a inova. Producţia agricolă românească
nu va putea fi competitivă fără o cercetare
agricolă intensivă, proprie. Aceasta
deoarece dependenţa totală de soluţii
importate ne-ar situa mereu în urma
competitorilor,
periclitând
şansele
României de a-şi câştiga un rol stabil pe
piaţa europeană şi internaţională.
Pentru ca producţia de cereale din
România să poată fi competitivă, este
necesar a fi găsite soluţii optime de
valorificare superioară a condiţiilor
naturale, de climă şi sol, a resurselor
umane, a celor biologice şi tehnologice, a
resurselor materiale şi financiare şi, pe de
altă parte, de valorificare a şanselor care
decurg din evoluţia pieţei interne şi
internaţionale. Este cunoscut că România
dispune de o mare suprafaţă arabilă, care
o situează pe unul din primele locuri în
Europa. Se uită însă faptul că o mare parte
din solurile ţării sunt sărace, acide, cu un
conţinut scăzut de azot şi fosfor. O
valorificare eficientă a importanţei
resurselor naturale, reprezentată de
suprafaţa arabilă, pune în faţa cercetării
dificila problemă de a găsi noi soluţii
pentru valorificarea superioară a acestor
„soluri problemă”.
● Modele
de
agricultură
alternativă
Un aspect important pe care îl
supunem atenţiei în acest sens, se referă la
faptul că în Uniunea Europeană au fost
aduse în actualitate aşa numitele modele
de agricultură alternative, mai tolerante
faţă de mediu, capabile să ofere produse
de calitate. În ciuda unor probleme
tehnice cu care se mai confruntă, aceste
modele alternative trebuie cunoscute,
încercate şi apoi generalizate. Realizarea
acesteia însă este o activitate complexă la
care participă numeroase instituţii publice
ale statului. Din fericire, în ţările
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comunitare declanşarea unor astfel de
acţiuni este condusă ireproşabil, iar
rezultatele aşteptate nu întârzie să apară.
Prin Politica Agricolă Comună
(PAC) se reduce sprijinul comunitar
acordat reglementării pieţelor agricole, în
avantajul altor obiective: agricultura
multifuncţională şi dezvoltarea integrată a
ruralului. Aceste două obiective sunt
socotite pilonii dezvoltării rurale durabile.
Dezvoltarea durabilă a agriculturii, prin
programul Uniunii Europene, este definită
astfel: o dezvoltare ce corespunde
nevoilor prezente fără a prejudicia
capacitatea generaţiilor viitoare de a
răspunde propriilor nevoi. Acest concept a
fost reluat la Summit-ul de la Kyoto, în
1997, unde dincolo de conceptul global
s-a vorbit şi despre aşa zisa gestionare
sectorială durabilă. Cum conceptul
durabilităţii
introduce
antrenarea
dimensiunilor ecologice, economice şi
sociale, agricultura a apărut repede în
centrul dezbaterilor. S-a constatat că
politicile agricole pot constitui un loc de
aplicare privilegiat al conceptului
durabilităţii, datorită impactului mediului
cu activităţile agricole la scara mondială,
precum şi datorită implicării lor în
amenajarea teritoriului, în organizarea
socială a ruralului. În acest context, legat
de recunoaşterea agriculturii durabile, au
câştigat interes pentru producătorii
agricoli comunitari o serie de modele
alternative de agricultură. Aceste modele
se situează fie în prelungirea actualului
model intensiv, la care s-au mai adăugat
unele măsuri de protecţie a mediului, fie
rupte complet de actualele itinerarii
tehnice, ca şi de organizare a
exploataţiilor agricole, care încearcă să
pună în valoare mai intens resursele
naturale ale mediului. Ţinând seama de
preocupările
respective,
cercetarea
ştiinţifică de specialitate a pus la punct o
serie de metode agricole alternative, care
în momentul de faţă sunt aplicate în
majoritatea statelor occidentale. Între
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acestea se înscriu agricultura de precizie,
agricultura
raţională,
agricultura
ţărănească, agricultura multifuncţională,
agricultura integrată şi agricultura
biologică .
 Agricultura de precizie (AP) –
este un model care este pe cale de aplicare
în toate ţările foarte dezvoltate şi
urmăreşte o gestionare modulată a
intrărilor (seminţe, apa de irigat,
îngrăşăminte,
fungicide,
erbicide,
insecticide) prin adaptarea lucrărilor
solului,
al
semănatului,
al
îngrăşămintelor, la caracteristicile de
heterogenitate ale parcelei.
 Agricultura raţională (AR) –
acest model corespunde unei viziuni
globale asupra gospodăriei urmând ca în
gestionarea exploataţiei, alături de
respectarea
reglementărilor
interne
aceasta să întărească impactul pozitiv al
tehnicilor agricole asupra mediului şi să
reducă efectele negative, fără a afecta
însă,
rentabilitatea
economică
a
exploataţiilor. În agricultura raţională,
folosirea mijloacelor tehnice se face
printr-o abordare globală.
 Agricultura ţărănească (AT) un model care sub respectiva denumire
ascunde o mare diversitate de forme şi
interpretări care au însă ca trăsătură
comună
susţinerea
ţărănismului
tradiţional, bazat pe muncă şi remunerarea
acesteia. Agricultura ţărănească este
adaptată la restricţiile impuse de factorii
naturali, biologici şi meteorologici şi
diferă de agricultura familială care poate
fi intensivă. Ea se opune noii agriculturi
industriale, integrată în aval şi în amonte
de pieţe, şi care urmăreşte un profit
maxim.
 Agricultura
multifuncţională
(AM) - pe care Comisia Europeană o
defineşte drept: „o agricultură competitivă
care ar trebui ca, progresiv, să poată
înfrunta piaţa mondială fără subvenţii
exagerate, agricultura ale cărei metode de
producţie trebuie să furnizeze produse de
Nr. 17 ● Aprilie 2005

calitate, care să răspundă aşteptărilor
societăţii, dar care, în timp, să menţină
diversitatea peisajului şi o lume rurală vie
şi activă, generând şi păstrând locuri de
muncă”. Recunoaşterea acestui concept
pe plan european ar însemna implicit
recunoaşterea promovării celor trei funcţii
externe
agriculturii:
„securitatea
alimentară, respectul faţă de mediu şi
menţinerea societăţii rurale.”
 Agricultura integrată (AI) – este
un model care îşi are originea în
„protecţia integrată a plantelor”. Aceasta
are la bază o combinaţie între lupta
biologică cu unele tehnici agronomice:
rotaţia culturilor, soiuri rezistente,
diversitatea structurii culturilor.
 Agricultura biologică (AB) –
este definită ca „un sistem agricol
susţinut, de punere în valoare a resurselor
naturale în care gestionarea urmăreşte
refacerea permanentă a fracţiunii vii din
sol, capabilă să menţină echilibrul
biosferei datorită humusului, tehnicilor
culturale
potrivite,
asolamentelor
multianuale, aplicării îngrăşămintelor
organice şi amendamentelor greu
solubile”. În Comunitatea Europeană,
agricultura biologică se conduce prin
„caietul de sarcini” în care se autorizează
produsele fertilizante sau tratamentele în
mod explicit. Agricultura biologică
include şi o etică vizând şi diverse
obiective ecologice, precum: conservarea
solului, reducerea poluării mediului,
economisirea energiei, realizarea unui
peisaj armonios, apropierea legăturilor
dintre consumatori şi producători etc.
Din
analiza
modelelor
de
agricultură alternativă pe cale de
dezvoltare în Comunitatea Europeană, se
poate deduce aportul tehnicilor care, pe
fondul folosirii celor mai recente
descoperiri tehnice, să promoveze cele
mai diferite metode culturale. În acelaşi
timp, diversificarea modelelor alternative
de agricultură a amplificat valorificarea
resurselor naturale proprii diferitelor zone
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geografice, punându-şi amprenta şi asupra
industriei de panificaţie.
● Obiectivele
industriei
de
panificaţie româneşti
În ceea ce ne priveşte pe noi,
remarcăm faptul că, în concordanţă cu
modelele agricole alternative existente în
Uniunea Europeană, obiectivele industriei
româneşti de morărit şi panificaţie au fost
regândite, în ultimii ani, fiind axate pe:
asigurarea siguranţei şi securităţii
alimentare; introducerea de tehnologii şi
procese de producţie competitive pe piaţa
europeană;
armonizarea
legislaţiei
româneşti specifice sectorului cu acquis-ul
comunitar şi implementarea sa; alinierea
standardelor româneşti la cele europene şi
internaţionale; îmbunătăţirea statutului şi
imaginii profesiei de morar şi brutar,
precum şi creşterea calităţii pregătirii
profesionale.
Într-un asemenea context, pornind
de la tendinţele pieţei produselor de
morărit şi panificaţie din Uniunea
Europeană, considerate de noi ca având
implicaţii şi pe piaţa românească a
produselor de panificaţie, apreciem că, în
viitorii ani, în domeniul panificaţiei ar fi
necesar ca activitatea să fie orientată şi
fundamentată pe următoarele strategii de
firmă şi sectoriale: creşterea preocupărilor
populaţiei pentru sănătate; creşterea
interesului pentru consumul cerealelor sub
formă de fulgi la micul dejun (mai ales a
copiilor); creşterea ponderii produselor de
panificaţie, vândute în supermagazine;
orientarea către produse mai mici şi
convenabile; dezvoltarea sectorului de
produse făinoase dietetice, destinate unor
diverse categorii de bolnavi; creşterea
interesului pentru bucătăria străină.
● Necesitatea alinierii industriei
de panificaţie româneşti la standardele
de calitate din Uniunea Europeană
Pătrunderea pe piaţa românească a
produselor de panificaţie din Uniunea
Europeană a impus aplicarea de către
autorităţile române a unor standarde de
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calitate privind producţia de grâu
recoltată, cât şi măsuri de protecţie a
consumatorilor la nivelul standardelor
europene. Astfel, încă din anul 1996
Institutul de Bioresurse Alimentare
testează în fiecare an calitatea grâului
rezultat din campaniile agricole, pentru
toată suprafaţa arabilă, pe zone de cultură
şi soiuri, pentru fiecare judeţ al ţării.
Prelevarea probelor se realizează într-o
metodologie expusă amănunţit în Ordinul
nr. 102/28.03.2001 al Ministrului
Agriculturii Pădurilor Apelor şi Mediului.
Calitatea grâului este caracterizată de
înzestrarea genetică a soiurilor şi de
adaptarea acestora la zone pedoclimatice,
de conţinutul de proteină, masa specifică,
de conţinutul în impurităţi compus din
boabe cu defecte şi material inert, de teste
tehnologice (conţinutul şi calitatea
glutenului, indicele de cădere) şi teste
reologice (farinograma, alveograma, etc.)
şi se adresează tuturor factorilor implicaţi
în domeniul cerealelor.
Pentru România, pâinea este cel
mai important aliment, de aceea,
determinarea calităţii grânelor din
recoltele anuale, în ţara noastră, are o
importanţă specială. Calitatea grâului se
determină prin teste fizice, chimice,
organoleptice, în urma cărora se obţin
informaţii utile privind valorificarea finală
a acestuia într-un mod cât mai eficient.
♦ În ceea ce priveşte populaţia,
consemnăm faptul că, prima cerinţă a
consumatorului produselor de panificaţie
constă în a fi protejat împotriva unui risc
inacceptabil, certificarea confirmând
conformitatea produselor şi serviciilor cu
standardele de securitate aplicabile.
Consumatorii
sunt,
de
asemenea,
interesaţi de durata de viaţă a produsului
şi de modul în care produsul corespunde
scopului de utilizare. Legislaţia în
domeniul produselor alimentare este
aplicabilă şi produselor din industria de
panificaţie şi, în conformitate cu aceste
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acte normative, agenţii economici din
domeniu au obligaţia să eticheteze aceste
produse cu următoarele informaţii:
denumirea sub care este vândut produsul;
lista cuprinzând ingredientele; cantitatea
de anumite ingrediente sau categorii de
ingrediente; cantitatea netă pentru
alimentele preambalate; data durabilităţii
minime; data limită de consum (termenul
de valabilitate); condiţii de depozitare sau
de folosire; sediul producătorului sau al
distribuitorului (în cazul produselor de
import se înscriu numele şi sediul
importatorului sau ale distribuitorului
înregistrat în România); locul de origine
sau de provenienţă al produsului.
● Tendinţele pe piaţa Uniunii
Europene cu privire la consumul de
produse de panificaţie
Tendinţele consumului de produse
de panificaţie pe piaţa Uniunii Europene
sunt
orientate
spre
informarea
consumatorului astfel ca între producător
şi consumator să existe o înţelegere
deplină privind consecinţele consumului
produselor de panificaţie. Exemplificăm
în acest sens recomandările Agenţiei
Franceze de Securitate Sanitară a
Alimentelor (AFSSA) privind modul
regulamentar de scădere progresivă a
cantităţii de sare în produsele de
panificaţie. Acestea prevăd obligaţia
legală care trebuie completată printr-o
obligaţie morală faţă de consumator:
„aceea de a fi informat”.
Există deja o reglementare ce
priveşte produsele sărace în sodiu, fiind
autorizate următoarele indicaţii referitoare
la conţinutul în sodiu: conţinut redus în
sodiu, dacă procentul de sodiu al
produsului este micşorat la mai puţin de
50% în raport cu produsul de referinţă;
sărac sau slab în sodiu, mai mic sau egal
cu 102 mg pentru 100 de grame; foarte
slab în sodiu, mai mic sau egal cu 40 mg
pentru 100 de grame; lipsit de sodiu, mai
mic sau egal cu 5mg pentru 100 de grame.
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În recomandările sale, Agenţia
Franceză de Securitate Sanitară a
Alimentelor
preconizează,
pentru
produsele alimentare, o etichetare
sistematică a conţinutului de sodiu în
grame la 100 de grame produs. Legislaţia
franceză permite şi indicaţia „slab
conţinut în sodiu”, dacă procentul de sare
nu depăşeşte anumite valori specifice.
Ţinând cont de modul de fabricare
a pâinii, modalităţile de informare a
consumatorului ar trebui să facă obiectul
unei depline înţelegeri cu producătorii şi
consumatorii.
În Finlanda a fost pusă la punct o
etichetare pentru un ansamblu de produse
alimentare cu indicaţia „cu conţinut
ridicat de sare”. Pentru pâine, conţinutul
de sare în Finlanda, este sub 1,3%.
În Marea Britanie a fost lansată o
politică de diminuare voluntară a
cantităţilor de sare utilizate în industria
alimentară. În cadrul unui colocviu
organizat de Food Standards Agency
(FSA), s-a amintit importanţa diminuării
aportului de sare pentru prevenirea
maladiilor cardiovasculare, una din
primele cauze ale mortalităţii în Marea
Britanie. Cantitatea maximă recomandată
de Organizaţia Mondială a Sănătăţii
(OMS) şi normele de consum din Statele
Unite ale Americii şi Marea Britanie
prevăd 6 grame/zi/persoană consum sare
de bucătărie. Cantitatea de sare constatată
în pâinea belgiană înainte de 1970 a fost
de 18 grame/kg de pâine proaspătă, iar
cantitatea maximă de sare în pâine admisă
de reglementările actuale în Belgia este de
12 grame/kg de pâine proaspătă.
În Franţa cantitatea medie de sare
folosită în pâine este de 19 grame/kg de
pâine proaspătă. Studiile actuale efectuate
asupra percepţiei gustului sărat la om tind
să dovedească o bună acceptabilitate a
produselor mai puţin sărate.
Cercetările efectuate în ţările
Uniunii Europene privind influenţa
produselor de panificaţie asupra sănătăţii
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consumatorilor au dus la crearea de
produse dietetice recomandate unui
anumit segment de populaţie. Astfel,
Compania Internaţională „Dietetică şi
Panificaţie”, cu sediul la Nimes – Franţa,
a prezentat încă din anul 2002, în
magazinele sale, o baghetă specială pentru
slăbit. Această pâine, numită „Regente”,
reduce problemele legate de supragreutate
şi aceasta s-a demonstrat prin faptul că un
consum zilnic timp de două luni
înregistrează o diminuare a ţesutului
adipos de maxim 35 de milimetri.
Bagheta, având o acţiune funcţională
asupra sănătăţii, conţine un complex care
slăbeşte, obţinut – după o cercetare timp
de zece ani – din alge marine comestibile
şi
care
favorizează
consumul
triglianidelor în celulele adipoase. Pâinea
neagră obţinută din grâu şi secară şi

pâinea integrală de secară se pară că au o
acţiune mai protectoare comparativ cu
fibrele din fructe şi legume care nu au
efecte semnificative.
Aşadar,
tendinţele
pieţei
produselor de panificaţie din Uniunea
Europeană sunt orientate pentru obţinerea
unui nivel ridicat de protecţie a sănătăţii,
securităţii consumatorilor şi protecţiei
mediului, conţinând proceduri de
evaluarea conformităţii şi supravegherea
pieţelor printr-un sistem de standarde şi
legislaţie adecvată. Aceste orientări
trebuie să constituie o prioritate şi pentru
firmele de morărit şi panificaţie din ţara
noastră, astfel încât produsele fabricate să
îndeplinească cerinţele de calitate impuse
de normele Uniunii Europene, să poată
face faţă concurenţei pieţei globalizate.
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PROGRES ŞI GLOBALIZARE
(Progress and Globalization)
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Rezumat
Globalizarea înseamnă modalitatea rapidă
în care se face schimbul economic, social şi
tehnologic, transfrontalier în condiţiile socităţii
capitaliste.
Comerţul internaţional şi investiţiile au
constituit motorul creşterii mondiale în ultimii 50 de
ani. Tonele de mărfuri comercializate în întreaga
lume au crescut de 16 ori din 1950 demonstrând
micşorarea obstacolelor, creşterea comercializării
serviciilor este şi mai mare. Mulţi oameni cred că
exporturile creează slujbe, iar importurile costă
slujbe şi prin urmare există o logică în existenţa
obstacolelor împotriva importurilor. Ţările care au
micşorat barierele comerciale îşi concentrează
energiile lor naţionale în industriile în care
excelează, de unde ele au un avantaj internaţional.
Integrarea în economia mondială contribuie
la îmbunătăţirea mediului prin promovarea creşterii,
prin creşterea veniturilor, prin îmbunătăţirea
dreptului de proprietate şi printr-o folosire mai
eficientă a resurselor.
Barierele impuse importului încurajează
ţările să-şi concentreze eforturile în industrii în care
ele nu au nici un avantaj. Aceasta duce la investiţii
neprofitabile. Este o evidenţă că ţările în curs de
dezvoltare, care ridică bariere importurilor, au o
creştere a veniturilor mai scăzută decât cele care
sunt deschise comerţului. Companii de toate
mărimile sunt implicate în comerţul mondial beneficiile nu merg numai către marile companii
multinaţionale.
Organizaţia Mondială a Comerţului are
reguli exprese ce permit ţărilor să acţioneze pentru a
proteja viaţa sau sănătatea oamenilor, animalelor sau
plantelor şi să conserve resursele naturale. Totuşi
astfel de restricţii trebuie să fie în concordanţă cu
obiectivele mediului, să nu fie o formă deghizată de
protecţionism comercial. Organizaţia Mondială a
Comerţului nu împiedică ţările să interzică sau să
restricţioneze piaţa organismelor modificate genetic.
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Abstract
Globalization is the rapid increase in crossborder economic, social, technological exchange
under the conditions of capitalism.
International trade and investment have
been the engines of world growth over the past 50
years. The tons of goods traded around the world
have grown by 16 times since 1950, reflecting the
lowering of tariff barriers.
The growth of trade in services is even
greater. Many people believe that exports create
jobs, and imports cost jobs and that it therefore
makes sense to have barriers against imports.
Countries that lower trade barriers concentrate their
national energies in industries they are good at,
where they have an international advantage.
Integration in the world economy
contributes to environmental improvements by
promoting growth, increasing incomes, improving
property right and the allowing the efficient use of
resources.
Import barriers encourage countries to
focus efforts in industries where they do not have
any advantage. It leads to wasteful and lazy
investment. There is evidence that developing
countries that erect barriers to imports have slower
growth in incomes than those that are open to trade.
Companies of all sizes are involved in world trade –
the benefits do not just flow to large multi-nationals.
WTO rules expressly permit countries to
take actions to protect human, animal or plant life or
health, and to conserve exhaustible natural
resources. However, such restrictions must pursue
legitimate environmental objectives, and not be a
disguised form of trade protectionism. The WTO
rules do not prevent countries from banning or
restricting the marketing of genetically modified
organisms.

Keywords

•Technological globalization; •Economic
globalization; •Politic globalization; •International
trade; •Environmental.
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Motto: „The global civilization will face many challenges, but it also holds out the
promise of "individual human lives richer in meaning and experience than we have ever
before imagined possible”. -- John Miller
<<Civilizaţia globală va suferi multe schimbări, dar deasemeni va rezista promisiunii
unei „vieţi mai bogate în inţelesuri si experienţe decât ne-am fi putut imagina mai
înainte>> -- John Miller
1. Istoricul conceptului de
„globalizare”
Secolul al XV-lea ar putea fi
considerat ca fiind rădăcina conceptului
de globalizare, când modernizarea a
capătat contur în ceea ce priveşte
despărţirea religiei de ştiinţă, apariţia
capitalismului,
formarea
statelor/
naţiunilor democratice, colonizarea şi
individualizarea.
Atunci când a început să se impună
la mijlocul anilor '90, termenul
„mondializare” părea să desemneze o
configuraţie complet nouă a economiei
mondiale şi a sistemului internaţional.
După estomparea lumii a treia din politică
şi dispariţia sistemului sovietic, se credea
că se poate anunţa o viitoare convergenţă
planetară sub semnul pieţei.
Cu câţiva ani mai înainte, fusese
deja proclamată instaurarea unei „noi
ordini mondiale”. Formula a părut
multora pertinentă, deoarece indiscutabil,
se stabilea o nouă ierarhie a puterilor –
dar calificarea drept „ordine” a noii forme
de dezordine instaurate între state şi
naţiuni, a fost mai puţin convingătoare, iar
conceptul de circumstanţă a dispărut
destul de repede din discursuri.
Noţiunea de „globalizare” s-a
dovedit însă acceptată. Având sensuri
multiple, a desemnat pentru diferite
segmente
ale
opiniei
publice
internaţionalizarea producţiei şi a
schimburilor,
„triumful”
pieţelor
financiare şi al liberului schimb, era
reţelelor internaţionale de informaţie şi
comunicare, efectul „nivelator” al
104

industriilor
culturale
transnaţionale,
presupusa „victorie” a multinaţionalelor
asupra guvernelor şi… chiar pierderea
suveranităţii naţionale.
2. „Piramida” progresului
Prima revoluţie din istoria omenirii
care a caracterizat progresul a fost cea
agricolă (proprietatea asupra pământului
reprezenta puterea economică) şi a durat
mii de ani, iar cea de-a doua revoluţie a
fost industrială (proprietatea asupra
mijloacelor de producţie şi a capitalurilor
ca putere economică) şi a durat
aproximativ două sute de ani. A treia
revoluţie, cea a informaţiei, are mai puţin
de douăzeci de ani însă şi este determinată
de simbioza tehnologiilor informaticii cu
cele ale comunicaţiilor şi cu cele ale
mediilor de informaţii.
Piramida progresului conduce
astfel spre ideea că „informaţia şi
cunoaşterea sunt resurse esenţiale” pentru
procesul economic, ceea ce este „dovedit”
prin faptul că stocarea, distribuirea şi
folosirea unor cantităţi imense de
informaţii este posibilă azi numai datorită
sistemelor moderne de comunicaţii şi
tehnologiilor asociate.
Capacitatea aproape fără limite de
a comunica şi noile frontiere tehnologice
redesenează o nouă geografie a globului
pământesc, cu pieţe şi culturi noi. Ordinea
mondială construită în secolele trecute,
bazată pe state-naţiuni autonome şi
popoare independente, se transformă în
toate dimensiunile sale. Dezvoltarea
telecomunicaţiilor şi a informaticii a
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permis dezvoltarea pieţelor mondiale de
mărfuri, capitaluri, servicii şi informaţii.
Astfel, revoluţia informaţiei determina
faţete multiple şi dinamici diferite în
tehnologie, comerţ, şi chiar şi în
atitudinea oamenilor.

Cu toate că producţia şi comerţul
internaţional nu s-au dezvoltat în acelaşi
ritm
cu
tranzacţiile
financiare
internaţionale, producţia realizată de
companiile transnaţionale a crescut mai
rapid decât volumul comerţului.

3. Globalizarea din perspectiva
progresului

4. Promotori ai globalizării

Globalizarea se relevă printr-o
diversitate de aspecte, ca feed-back al
diverselor
faţete
ale
progresului.
Progresele din domeniul tehnologiei
informatice şi ştiinţei managementului,
scăderea costurilor de transport şi
comunicaţii internaţionale au condus la
comercializarea unui mare număr de
bunuri şi servicii care înainte nu erau
comercializabile şi a accelerat procesul de
internaţionalizare
a
producţiei
şi
serviciilor. Toţi aceşti factori au avut un
pronunţat impact asupra globalizării
tranzacţiilor
financiare,
permiţând
instituţiilor financiare să fie informate
imediat asupra condiţiilor de pe pieţele
din întreaga lume şi să poată face calcule
detaliate, necesare pentru identificarea
oportunităţilor de profit prin alocarea de
capital în diferite zone ale globului. Se
consideră că globalizarea financiară este
în continuare facilitată de extinderea
mass-mediei financiare şi de afaceri, ca şi
de acceptarea limbii engleze ca limbă a
afacerilor internaţionale.
În ultimii ani, progresul a fost cel
care a determinat că volumul tranzacţiilor
financiare internaţionale şi integrarea
pieţelor financiare a ţărilor într-un sistem
financiar global s-a realizat în ritm mult
mai rapid, comparativ cu integrarea
mondială a celorlalte sectoare economice.
Comerţul
international
şi
investiţiile par a fi „locomotiva” ce trage
după ea „trenul” creşterii economice
mondiale.
Volumul
de
mărfuri
comercializate pe întreaga planetă a
crescut de 16 ori în ultimii 50 de ani.
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Câţiva actori au jucat şi continuă
să joace un rol deosebit în potenţarea
fenomenului globalizării, dar şi a
progresului la scară planetară. Aceşti
actori sunt:
Organizaţia
Mondială
a
Comerţului (www.wto.org) – The World
Trade Organisation (WTO), înfiinţată în
anul 1995 pentru a administra regulile
internaţionale de comerţ agreate de 123 de
ţări membre. Regulile WTO permit ţărilor
să acţioneze pentru a proteja viaţa sau
sănătatea şi să conserve resursele naturale
limitate. Oricum, aceste restricţii trebuie
să urmărească obiective de mediu
legitime şi să nu fie o formă deghizată de
comerţ protecţionist. Regulile însă, nu
obligă ţările de la interzicerea sau
restricţionarea
marketingului
organismelor modificate genetic.
Fondul Monetar Internaţional
(www.imf.org) - The International
Monetary Fund (IMF) a luat fiinţă în
1946, pentru a promova cooperarea
internaţională financiară, pentru a încuraja
stabilitatea schimburilor de bani dintre
ţări şi de a oferi asistenţă temporară
pentru ţările cu probleme de natură
economică. Fondul Monetar a căutat în
mod frecvent să introducă reforme
instituţionale pentru ţările în care îşi
ofereau asistenţă financiară. Fondul
Monetar are 182 de ţări membre, şi ca şi
Organizaţia Mondială a Comerţului
consideră că progresul şi prosperitatea
lumii este intensificată de schimburile
dintre ţări.
Banca Mondială - The World Bank
(www.worldbank.org) oferă imprumuturi
105

AE
pentru ţările sărace în proiecte de
dezvoltare”, investiţii, cum ar fi cele
pentru educaţie, sănătate, managementul
resurselor naturale.
Înfiinţată la sfârşitul celui de-al
doilea război mondial, Organizaţia
Natiunilor
Unite
United
Nations
(www.un.org) a devenit un promotor al
globalizării, argumentand că statele au un
rol dublu cu responsabilităţi nu numai
asupra propriilor cetăţeni, dar şi asupra
lumii,
a
societăţii
întregi
(http://www.unglobalcompact.org/).
The Organisation for Economic
Cooperation and Development (OECD)
creează politici economice şi sociale
pentru cei 29 de membri ai săi, oferind
argumente pentru globalizare, aceasta
demonstrând
contribuţia
benefică
realizată de corporaţiile multinaţionale
sub aspectul dezvoltării economice
(www.oecd.org/subject/growth/
in_tr_gl.htm).
United Nations Conference on
Trade and Development (UNCTAD) este
un
organism
interguvernamental
permanent al ONU care are ca scop
maximizarea investiţiilor comerciale şi a
oportunităţilor de dezvoltare economică,
prin asistarea integrării pe piaţa
economică mondială (www.unctad.org).
The World Economic Forum
(WEF) – www.weforum.org – este o
fundaţie non profit ce organizează
conferinţe pentru liderii politici, oameni
de afaceri de succes şi vedete, persoane cu
impact asupra publicului, cu intenţia de a
influenţa în sens pozitiv concepţia despre
globalizare şi progres economic. Acest
forum are loc în fiecare an, la Davos, în
Elveţia.
Worldgrowth oferă dezbateri cu
privire la comerţ, dezvoltare durabilă şi
globalizare. Se concentrează pe abordări
bazate pe piaţă pentru comerţ şi creştere,
pentru asigurarea beneficiilor, atât în
ţările dezvoltate, cât şi în cele în curs de
dezvoltare. (www.worldgrowth.org)
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International Policy Network
(IPN) – www.policynetwork.net şi
Competitive Enterprise Institute (CEI)
–
www.cei.org
sunt
organizaţii
nonguvernamentale, implicate în cercetare
şi difuzarea informaţiilor referitoare la
globalizare, încalzirea globală, dezvoltare
durabilă şi dreptul de proprietate
intelectuala.
World Social Forum a apărut ca o
contra-organizaţie a Forumului Economic
Mondial. Acesta reprezintă interesele unei
de
grupuri
sociale
varietăţi
(www.forumsocialmundial.org.br/eng/
index.asp).
5. Efecte ale globalizării
În cadrul globalizării, distanţa
geografică devine un factor puţin
important în stabilirea şi susţinerea
relaţiile politice şi socio-culturale.
Această largă internaţionalizare a
relaţiilor cauzează deficite de natură
democratică, ecologică, socială, de
securitate, precum şi efecte „ricoşeu”,
cum ar fi schimbarea mentalităţii şi
structurii administrative.
Globalizarea tehnologică. Primele
mişcari ale globalizării tehnologice încep
în 1945. Dezvoltarea satelitului şi a
computerului, fuzionând în tehnicile de
comunicare internaţională, conduc spre o
explozie a comunicaţiilor şi mobilităţii,
aşa cum le-a prevăzut Alvin Tofler în „Al
treilea val”.
Globalizarea politică. Anul 1989
însemna sfârşitul unor ideologii şi al unei
ere, terminarea Războiului Rece, aproape
toate ţările lumii au acceptat o economie
bazată pe „piaţă şi democraţie”. Granitele
devin mai uşor de trecut, se adânceşte
interdependenţa globală, cuplată cu
fenomenul de privatizare, mediatizare.
Globalizarea economică. Încep să
apară mereu mai multe produse „rulate”
în comerţ, se dezvoltă piaţa financiară
internaţională,
apar
companiile
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transnaţionale, se începe activitatea de
ajutorare şi participare la acţiunile din
Lumea a Treia.
Integrarea progresului în lumea
economică se presupune a contribui la
îmbunătătirea calităţii mediului, creşterea
veniturilor, îmbunătăţirea respectării
drepturilor omului şi dreptul la utilizarea
eficientă a resurselor.
Întâlnirea din 2002 de la
Johannesburg (World Summit on
Sustainable Development) a agreat acţiuni
concrete
asupra
globalizării,
deşi
reuniunea avea ca titlu dezvoltarea
durabilă. Aceste acţiuni se refereau la
intensificarea rolului comerţului pentru o
dezvoltare durabilă, prin încurajarea
comerţului cu produse organice verzi din
ţările în curs de dezvoltare şi prin întărirea
acţiunii
internaţionale
pentru
responsabilitatea comună.
Confruntările şi criticile emise
având ca obiect globalizarea, în interiorul
instituţiilor de la Bretton Woods – Fondul
Monetar
Internaţional,
Organizaţia
Mondială a Comerţului, Banca Mondială
– conferinţelor internaţionale de la ONU
(climat, biosecuritate, drepturile omului
etc.), divergenţele exprimate în cadrul
organizaţiilor
regionale
(Uniunea
Europeană etc.), toate conturează opţiuni
politice diferite.
Aceste opţiuni se referă în acelaşi
timp la societate (având drept miză
coeziunea
socială),
la
sistemul
internaţional (căruia i se cere mai multă
transparenţă) şi la generaţiile viitoare
(pentru tot ceea ce priveşte gestionarea
patrimoniului comun al omenirii, sub
aspectul dezvoltării durabile).
Cauza majoră a deteriorării
mediului este reprezentată de eşecul
pieţei, de neplata costurilor de mediu.
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Remediul constă în a-l determina pe
poluator
să
plătească.
Principiul
„Poluatorul Plăteşte” este important atât
în cazul Protocolului de la Kyoto cu
privire la gazele cu efect de seră, cât şi în
cazul înţelegerilor de control a ploilor
acide. Va trebui să se găsescă o cale de a
împiedica întreprinderile transnaţionale
din industriile poluante să migreze către
ţările în curs de dezvoltare. Controlul
poluării este doar o componentă minoră a
costului de producţie în orice activitate.
Mai eficient ar fi ca firmele să răspundă
prin inovarea şi îmbunătăţirea propriilor
performanţe de mediu.
Multe voci blamează globalizarea
pentru problemele lumii şi văd lumea
puternic divizată între cei care câştigă şi
cei care pierd. Astfel, sărăcia e o
problemă globală care nu se restrânge, ci
dimpotrivă,… în ciuda procesului de
progres care îl trăim la nivel global.
Sub umbra globalizării, astăzi, tot
mai mulţi oameni se simt nesiguri, excluşi
de la prosperitatea pe care globalizarea se
presupune a o aduce, chiar departe de cele
promise de politicienii care îi reprezintă.
Urmarea evenimentului din 11
septembrie 2001, comunitatea globală
face în prezent eforturi să se acomodeze
cu ideea de a trăi sub teama terorismului
global ... care nu mai este acum problema
unei singure ţări.
Cum
se
poate
organiza
„internaţionalizarea” şi cum se poate
realiza o mai mare implicare a cetăţenilor
în opţiunile care îi privesc? Cum poate fi
inventat un nou cosmopolitism care să
reunească valorile universale, preocuparea
pentru binele general şi participarea
politică? Aceasta este o întrebare al cărui
răspuns pendulează încă între conceptul
de „progres” şi cel de „globalizare”.
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LIBERA CIRCULAŢIE A CAPITALURILOR ÎN ROMÂNIA, ÎNTRE
GLOBALIZARE ŞI INTEGRAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
(Circulation of the Capital in Romania, between the Free Globalization
and Integration in the European Union)
Ec. dr. Raluca Florentina Creţu
Academia de Studii Economice din Bucureşti
cretu_raluca@yahoo.com

Rezumat
România traversează în această
perioadă o etapă crucială în istoria sa
modernă. Pe de o parte, a încheiat
provizoriu toate capitolele de negociere
pentru aderarea la Uniunea Europeană,
capitole pe care va trebui să le respecte cu
stricteţe, iar pe de altă parte trebuie să-şi
protejeze piaţa internă de efectele nocive
ale contactului cu piaţa liberă europeană.
Ca şi cum aceste lucruri nu erau suficient
de dure pentru fragila noastră democraţie,
ţara noastră va trebui să găsească soluţii
viabile pentru ca economia naţională să
facă faţă cu succes unui alt proces
internaţional, mult mai profund –
globalizarea.
România se află într-un proces
complex de reformă economică, socială,
instituţională, generat de schimbarea
sistemului politic comunist şi adoptarea
statului de drept şi a economiei de piaţă.
Atât pentru ţara noastră, cât şi
pentru toate ţările în curs de dezvoltare,
autorităţile statelor respective împreună
cu comunitatea internaţională trebuie să
realizeze un raport cât mai variat între
ajustarea economică şi dezvoltarea
economică, între costurile şi avantajele
globalizării.

Abstract
Romania crosses one of the most
important periods of its modern history.
On one hand it signed, provisionally, all
the negotiation chapters with the
European Union, chapters that must be
strictly observed, and on the other hand
Romania must keep its domestic market
out of the negative effects appeared from
the contact with the free European
market. Besides these difficult tasks for
our weak democracy, our country has
another one: to find viable solutions for
the national economy could successfully
resist to another international process,
much deeper, globalization. Romania is
during a complex process of reforming
economically, socially, institutionally,
after the communist system was changed
and it has been trying to pass to the
market economy.
Both for our country and for all the
other developing countries, there must be
efforts made together with the
international community to realize a
complex connection between economic
adjustment and economic development,
between the costs and the advantages of
the globalization.
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Piaţa unică reprezintă cea mai importantă realizare a Uniunii Europene, având
la bază cele patru libertăţi fundamentale – libera circulaţie a persoanelor, bunurilor,
serviciilor şi capitalurilor. Procesul globalizării oferă multiple şi rapide avantaje
economiilor dezvoltate, ce concentrează capitalul mondial şi unde îşi au sediul central
marile companii transnaţionale.
1. Circulaţia capitalurilor în Uniunea
Europeană
Piaţa unică reprezintă cea mai
importantă realizare a Uniunii Europene,
având la bază cele patru libertăţi
fundamentale:
libera
circulaţie
a
persoanelor, bunurilor, serviciilor şi
capitalurilor.
Renunţarea la barierele din calea
celor patru libertăţi este un proces gradual
care continuă şi în momentul de faţă,
Comisia
Europeană
monitorizând
constant noile reglementări, regulamente
şi practici naţionale pentru a se asigura că
ele nu impun noi restricţii în calea acestor
libertăţi.
După semnarea Actului Unic
European (1986) au fost suprimate în mod
treptat, timp de 7 ani, până în 1992,
frontierele fiscale, tehnice şi fizice din
calea celor patru libertăţi fundamentale
ale Comunităţii Europene.
În ceea ce priveşte libera circulaţie
a capitalurilor, Actul Unic European a
prevăzut liberalizarea operaţiunilor de
plăţi, împrumuturilor şi investiţiilor,
suprimându-se, în acest fel, restricţiile
privind mişcarea capitalurilor (din punct
de vedere cantitativ, al operaţiunilor
bancare şi al instrumentelor de plată).
Liberalizarea totală a circulaţiei
capitalurilor a fost realizată, în principal,
ca urmare a Tratatului de la Maastricht
(1992),
care
stipulează
completa
liberalizare a mişcărilor de capitaluri ca o
precondiţie pentru introducerea monedei
unice în Uniunea Europeană.
Până la această dată controlul
mişcărilor de capital a reprezentat un
instrument de politică macroeconomică,
110

în caz de dezechilibru al balanţelor de
plăţi, pentru cele mai multe state membre.
Baza regimului actual este
reprezentată de interzicerea strictă a
controlului mişcărilor de capital şi a
controlului cursului valutar între statele
membre ale UE. Articolul 73b din Tratat
prevede ca „toate restricţiile în calea
mişcărilor de capital între statele
membre şi între statele membre şi terţe
ţări vor fi interzise”.
Acquis-ul comunitar, în domeniul
liberei circulaţii a capitalurilor, se bazează
pe prevederile Tratatului Comunităţii
Europene (TCE), precum şi pe o serie de
directive, recomandări şi comunicări care
pot fi structurate astfel:
 Articolele 56-60 din TCE
reprezintă baza legală pentru libera
circulaţie a capitalurilor. Chiar dacă
Tratatul CEE prevede abolirea restricţiilor
liberei circulaţii a capitalurilor, există şi
cazuri specifice (crize temporare,
perturbări ale schimbului valutar,
instabilitate politică gravă), în care o ţară
membră poate suspenda temporar (6 luni)
circulaţia liberă a capitalurilor faţă de ţări
terţe, dar nu faţă de un alt stat membru al
Uniunii Europene.
 Directiva 88/361/EEC defineşte
diferitele tipuri de mişcări de capitaluri.
 Comunicarea Comisiei Europene
97/C220/06 referitoare la asigurarea
investiţiilor intracomunitare furnizează
clarificări suplimentare pentru articolele
din Tratat referitoare la mişcările de
capitaluri.
De asemenea, acquis-ul comunitar
cuprinde
Recomandările
Comisiei
Europene nr. 87/598, 88/590, 97/489
privind plăţile electronice, sistemele de
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plăţi, respectiv mijloacele de plată
electronică.
 Articolele 119 - 120 din TCE şi
Reglementarea Consiliului nr.1969 din
24.06.1988 reprezintă baza legală pentru
asistenţa financiară pe termen mediu, în
cazul dificultăţilor ce ar putea fi
întâmpinate de unele State Membre în
echilibrarea balanţei de plăţi.
 Directiva
97/5/EC
acoperă
tranzacţiile transfrontaliere referitoare la
liberalizarea creditelor externe mici (până
la 50.000 EURO), stabilind şi cerinţele
minime pentru a asigura un nivel adecvat
de informare al clienţilor.
 Directiva 98/26/EC se referă la
finalitatea decontării în sistemele de plăţi
şi valori mobiliare.
 Directiva 91/308/EC amendată
de Directiva 2001/97/EC, se referă la
împiedicarea
folosirii
instituţiilor
financiare şi de credit în scopul spălării
veniturilor provenite din activităţi
criminale.
2. Circulaţia capitalurilor în România
România a acceptat integral
acquis-ul comunitar privind capitolul 4 –
Libera circulaţie a capitalurilor, în vigoare
la data de 31 decembrie 2001. Ulterior, a
fost agreat acquis-ul comunitar până la 30
iunie 2002.
Ţara noastră a obţinut următoarele
perioade de tranziţie:
 7 ani, perioadă de tranziţie,
pentru achiziţionarea de teren agricol,
păduri şi teren forestier de către cetăţenii
UE şi SEE (Spaţiul Economic European);
 5 ani, perioadă de tranziţie,
pentru dreptul de achiziţie asupra
terenului pentru reşedinţa secundară.
Angajamentele
asumate
în
negocieri referitoare la liberalizarea
graduală a mişcărilor de capital se referă
la:
- liberalizarea investiţiilor directe
şi imobiliare ale rezidenţilor în străinătate,
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precum şi a mişcărilor de capital cu
caracter personal şi a altor mişcări de
capital;
- liberalizarea mişcărilor de capital
legate de derularea contractelor de
asigurare şi a celorlalte fluxuri de capital
cu
influenţă semnificativă
asupra
economiei reale;
- liberalizarea operaţiunilor de
capital cu impact semnificativ asupra
balanţei de plăţi: până la data aderării;
- armonizarea
regulamentului
valutar
cu
prevederile
Directivei
88/361/CE prin preluarea terminologiei,
definiţiilor
şi
nomenclatorului
operaţiunilor de capital;
- modificarea
Regulamentului
BNR nr. 6/1995, privind principiile şi
organizarea plăţilor prin carduri, preluând
în totalitate prevederile Recomandării
Comisiei
Europene
97/489/CE.
Amendarea Legii bancare nr. 58/1998, în
sensul eliminării restricţiei la dreptul de
stabilire şi libera prestare a serviciilor;
- intrarea în vigoare a legii privind
valorile mobiliare, serviciile de investiţii
şi pieţele reglementate (care modifică
Legea nr. 52/1994), în scopul realizării
transpunerii Directivei 98/26/CE;
- intrarea în vigoare a legii privind
organismele de plasament colectiv în
valori mobiliare (prin revizuirea OG nr.
24/1993);
- intrarea în vigoare a legii
cooperativelor agricole;
- eliminarea graduală a restricţiilor
existente la investiţiile directe ale
nerezidenţilor, conţinute de prevederile
discriminatorii din punct de vedere al
mişcărilor de capital din domeniile:
minier, turistic, concesiunilor, petrolului,
asigurărilor şi reasigurărilor;
- eliminarea cerinţelor privind
cetăţenia română, din Legea nr. 31/1990,
republicată;
- transformarea
acţiunilor
nominative de control, incompatibile cu
acquis-ul comunitar, în acţiuni comune;
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- amendarea Art. 15(2) din OG nr.
39/1996,
privind
înfiinţarea
şi
funcţionarea Fondului de Garantare a
Depozitelor în Sistemul Bancar, în sensul
diversificării portofoliului de investiţii al
Fondului;
- modificarea
Legii
datoriei
publice nr. 81/1999, în sensul eliminării
art. 24 alin. 1, lit.(c) referitor la
procedurile de autorizare;
- modificarea OG nr. 4/1995
privind producerea, comercializarea şi
folosirea produselor fito-sanitare, în
sensul
eliminării
restricţiilor
nerezidenţilor la investiţii directe.
- liberalizarea
dreptului
de
achiziţionare de teren în scopul construirii
primei reşedinţe, sau pentru investiţii
directe, cu excepţia terenurilor agricole şi
forestiere – termen: până la data aderării;
- modificarea legii arendării nr.
16/1994, în sensul oferirii posibilităţii
persoanelor fizice străine (fermieri) din
UE şi SEE să arendeze terenuri agricole termen: până la data aderării;
- modificarea art. 21 din Legea
nr.18/1996, privind paza obiectivelor,
bunurilor şi obiectelor de valoare, în
sensul
eliminării
restricţiilor
nerezidenţilor la investiţii directe –
termen: până la data aderării.
- modificarea
Ordinului
nr.
422/2001 al MAAP, în sensul eliminării
restricţiilor nerezidenţilor la investiţii
directe - termen: până la data aderării;
- adoptarea măsurilor legislative
necesare pentru ca, de la data aderării,
muncitorii
sau
persoanele
liberprofesioniste din UE şi cetăţenii din SEE,
care sunt rezidenţi în România, să
beneficieze de aceleaşi drepturi ca şi
cetăţenii
români
(fermierii
liber
profesionişti vor fi excluşi din sfera
perioadei de tranziţie şi nu vor face
subiectul unor proceduri diferite faţă de
cetăţenii români) - termen: până la data
aderării.
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- eliminarea tuturor restricţiilor
privind achiziţia de valori imobiliare, cu
excepţia terenurilor agricole, pădurilor şi
a reşedinţei secundare de către persoanele
fizice străine: termen - până la data
aderării;
- armonizarea deplină a legislaţiei
naţionale cu acquis-ul comunitar în ceea
ce priveşte reglementările referitoare la
privatizare, acordurile de cumpărare,
acordurile bilaterale la care Statul este
participant, precum şi acordurile de
asociere - termen: până la data aderării;
- aplicarea unor proceduri de
autorizare pentru achiziţionarea de
proprietăţi
imobiliare,
obiective,
transparente şi publice şi care nu vor face
diferenţe între cetăţenii UE, rezidenţi
legal în România - termen: în timpul
perioadei de tranziţie.
3. Efectul procesului de globalizare
asupra economiei României
Globalizarea reprezintă un proces
obiectiv, ce se desfăşoară cu o viteză
uimitoare, cuprinzând aproape totalitatea
statelor lumii. Acest proces a fost
determinat şi favorizat de progresele
ultrarapide ale tehnologiei, cu precădere
ale celei informatice.
Prin manifestarea acestui proces
obiectiv, orice agent economic se poate
aproviziona cu cele necesare desfăşurării
activităţii de unde este mai ieftin, să
producă şi să vândă acolo unde obţine
veniturile cele mai mari.
Analizată prin prisma eficienţei
economice a alocării şi utilizării
resurselor, globalizarea apare ca un
fenomen raţional, menit să furnizeze
cantităţi tot mai mari de mărfuri şi servicii
cu resurse materiale, financiare şi umane
tot mai puţine şi mai ieftine.
Globalizarea este avantajoasă şi
foarte avantajoasă pentru ţările cu o
competitivitate
economică
mare:
tehnologii avansate, forţă de muncă
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performantă, productivitatea muncii mare,
costuri de producţie reduse. În aceste
condiţii se poate afirma că principala
sursă a competitivităţii este reprezentată
de capital.
Procesul globalizării oferă multiple
şi rapide avantaje economiilor dezvoltate,
ce concentrează capitalul mondial şi unde
îşi au sediul central marile companii
transnaţionale.
România se află într-un proces
complex de reformă economică, socială,
instituţională, generat de schimbarea
sistemului politic comunist şi adoptarea
statului de drept şi a economiei de piaţă.
Atât pentru ţara noastră, cât şi
pentru toate ţările în curs de dezvoltare,

autorităţile statelor respective împreună
cu comunitatea internaţională trebuie să
realizeze un raport cât mai variat între
ajustarea economică şi dezvoltarea
economică, între costurile şi avantajele
globalizării. Trebuie spus că singura
opţiune pentru România este integrarea în
cadrul procesului de globalizare.
În economia supusă globalizării
supravieţuieşte numai cel mai puternic şi
cel mai rapid în luarea deciziilor.
Pentru România, globalizarea
poate permite accelerarea transferului de
tehnologie, facilitarea infuziei de capital,
reducerea corupţiei, a stagnării şi
birocraţiei, reducerea sărăciei.
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X Casa cu Tei W
Ideal pentru relaxare, dar si pentru petreceri:
aniversari, nunti, botezuri sau pentru firmele care
doresc sa organizeze diverse actiuni.

● Pensiunea

Casa cu tei este situata în Statiunea
Sarata Monteoru - cazare 21 camere duble, restaurant
200 locuri, bar, terasa.
● Sauna inclusa în pretul cazãrii.
● Sala de conferinte - 60 locuri.
Casa cu Tei: Sarata- Monteoru, Drumul Schelei 207; Tel: 0238.451.255
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ASPECTE ALE PREGĂTIRII COMERCIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
UNIVERSITAR EUROPEAN
(Aspects of the Commercial Education in the
European Higher Education)
Lector univ. drd. Mihai Felea
Academia de Studii Economice din Bucureşti
mihai_felea@yahoo.com

Rezumat
Este cunoscut faptul că integrarea
României în Uniunea Europeană se
bazează pe capacitatea ţării noastre de a
adapta şi armoniza legislaţia specifică
diverselor domenii, printre care se numără
şi învăţământul.
România a realizat o serie de
progrese în această privinţă, dar încă
înregistrează serioase rămâneri în urmă.
Este adevărat că şi în cadrul Uniunii
Europene învăţământul reprezintă un
sector aflat în plin proces de restructurare,
mai ales în urma întâlnirilor oficialilor cu
răspundere în acest domeniu la Berlin şi
Bologna.
Ca atare, anul 2007 trebuie să
găsească
învăţământul
românesc
structurat, organizat şi condus în
conformitate cu prevederile generale
aplicabile tuturor ţărilor membre ale U.E.

Lector univ. drd. Cristinel Vasiliu
Academia de Studii Economice din Bucureşti
cristi_vasiliu@yahoo.com

Abstract
It’s known the fact that Romanian
integration in the European Union is
based on the capacity of our country to
adopt and to harmonize the specific
legislation of different fields, among
which can be mentioned the education.
Romania has accomplished some
progress in this case, but it still knows
serious problems. It’s true that even in the
European Union, education is a sector
which is in a full process of
reorganization, especially after the
meeting of officials with responsibility in
this field at Berlin and Bologna.
Therefore, 2007 should find the
Romanian education structured, organized
and managed accordingly to general
foresights applicable to all countries from
the European Union.

Deşi articolul de faţă îşi propune reflectarea unor preocupări privind pregătirea în
domeniul comercial în Europa şi în România, acest demers nu poate fi realizat într-un
context care să facă abstracţie de ceea ce se întâmplă în domeniul învăţământului
superior. Acest lucru este necesar întrucât reforma nu poate să privească doar diplome şi
specializări, ci învăţământul universitar în ansamblul său.
1. Trăsături generale privind studiile
universitare comerciale într-o serie de
ţări europene
Pentru
evidenţierea
acestor
trăsături au fost studiate ofertele
educaţionale
ale
unor
universităţi
europene, atât publice, cât şi private din
Marea Britanie, Irlanda, Elveţia, Franţa,
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Belgia, Cehia, Spania. Suntem convinşi că
există preocupări pentru pregătirea
universitară comercială şi în alte ţări
europene, însă bariera lingvistică, limitată
la cunoştinţele autorilor, nu a permis un
studiu mai extins. Ca atare, nu avem
pretenţia
realizării
unui
studiu
reprezentativ din punt de vedere statistic,
însă trăsăturile desprinse pot fi considerate
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informaţii calitative, care pot constitui
subiect de dezbatere. În continuare vom
reda succint câteva aspecte de sinteză
considerate relevante pentru abordarea
vizată.
Există o preocupare majoră pentru
introducerea sistemului european de
credite transferabile (ECTS) şi adaptarea
acestuia la prevederile acordului de la
Bologna.
Sistemul european de credite
transferabile prevede atribuirea pentru
fiecare an de studiu universitar a unui
număr de 60 credite, distribuite pe fiecare
disciplină didactică parcursă în anul
respectiv. Fiecare student trebuie să
acumuleze un număr minim de credite din
cele 60 pentru a putea promova în anul
următor.
ECTS cuprinde mai multe
calificative, şi anume A, B, C, D, E, FX şi
F care sunt acordate studenţilor la fiecare
disciplină în funcţie de numărul de puncte
acumulate dintr-un maxim de 20 posibile.
Astfel, A se acordă pentru un punctaj
cuprins între 18 şi 20, B pentru 16 – 17, C
pentru 14 – 15, D pentru 12 – 13, E pentru
10 – 11, FX pentru 8 –9 şi F pentru 6 – 7.
De asemenea, aceste calificative ECTS
au, în unele universităţi, şi altă exprimare
şi anume A – Excelent, B – Foarte bine, C
– Bine, D – Satisfăcător, E – Suficient,
FX şi F – Nesatisfăcător (Căzut).
Acordul de la Bologna prevede, în
esenţă, trecerea la un sistem de
învăţământ universitar bazat pe schema
3+2+3, adică 3 ani licenţă, 2 ani masterat
şi 3 ani doctorat. În acest moment există
ţări care deja au trecut la acest sistem (de
exemplu, Marea Britanie, Franţa, Belgia,
Elveţia, ş.a.), altele fiind în curs de
adoptare.
Denumirea explicită de Facultate
de Comerţ nu apare decât în Irlanda. În
Anglia, la The University of Birmingham,
unde a apărut prima facultate de comerţ
din această ţară, nu mai există în prezent
decât o Catedră de Comerţ. Inexistenţa
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denumirii explicite de comerţ se datorează
trecerii de la o accepţiune restrânsă a
acestuia, de ramură economică, la una mai
largă, care are în vedere orice tip de
tranzacţie comercială, indiferent unde s-ar
produce aceasta. De altfel, acest lucru este
întărit prin înlocuirea denumirii comerţ cu
cea de business în titulatura facultăţilor,
specializărilor şi diplomelor.
În plus, accentul nu mai cade pe
organizarea studiilor comerciale pe
facultate şi catedră, ci pe specializare şi,
mai ales, pe diplomă. Obţinerea diplomei
care atestă pregătirea comercială,
presupune parcurgerea mai multor
discipline, care în final, vor permite
absolventului să acumuleze cunoştinţele
necesare pentru exercitarea unei profesii
în diverse domenii: marketing, publicitate,
bănci,
contabilitate,
import-export,
consultanţă, recrutare de forţă de muncă,
etc. Ca atare, admiterea nu se organizează
doar pentru intrarea studenţilor în anul I,
ci şi la începutul oricărui an de studiu, în
condiţia Bac + 1 sau Bac + 2 (adică
diplomă de bacalaureat + 1 an sau 2 de
facultate după caz), ceea ce conferă
supleţe şi flexibilitate în pregătirea
viitorilor specialişti.
Evaluarea studenţilor se realizează
printr-un sistem care combină examenele
de la sfârşitul semestrului cu activităţile
desfăşurate
pe
parcursul
acestuia
(referate, eseuri, studii de caz, prezentări
de grup, proiecte, teste şi evaluări pe
calculator, etc. în funcţie de disciplină,
inclusiv prezenţă). Evaluarea pe parcurs
are o pondere însemnată (cel puţin 50 %)
în punctajul final.
În ceea ce priveşte disciplinele din
planurile de învăţământ parcurse pentru
pregătirea comercială, acestea sunt destul
de numeroase, însă multe sunt prezente
aproape peste tot şi anume: economia
întreprinderii,
bazele
comerţului,
comunicare în afaceri, informatică,
management, marketing, comportamentul
consumatorului, tehnologii comerciale,
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tranzacţii comerciale, comerţ electronic,
negociere comercială, analiză economico
– financiară, transport de mărfuri, burse,
analiza riscului, strategii de vânzare, etc.,
chiar dacă nu întotdeauna cu aceste
denumiri.
2. Caracteristici ale pregătirii
comerciale în A.S.E. Bucureşti
În cele ce urmează ne propunem să
subliniem câteva aspecte considerate de
noi relevante în ceea ce priveşte
pregătirea comercială din cadrul A.S.E.,
comparativ cu ceea ce există în ţările
europene studiate.
În primul rând, în A.S.E.,
pregătirea comercială este organizată în 2
facultăţi, cea de Comerţ şi cea de Relaţii
Economice Internaţionale. Acest fapt
conduce la ideea că ar exista 2 tipuri de
comerţ, ceea ce nu are echivalent în ţările
studiate.
Facultatea de Comerţ are la ora
actuală o specializare – Economia
Comerţului, Turismului şi Serviciilor,
care în concret îşi propune prin traseul
Comerţ să ofere o pregătire comercială.
Este de subliniat faptul că această
specializare nu se regăseşte nicăieri în
Europa.
O pregătire comercială de scurtă
durată este asigurată de Colegiile
Universitare Bucureşti şi Buzău, prin
specializările Economia Comerţului şi
Comerţ Exterior, însă se pare că acestea
vor intra din acest an universitar în
lichidare.
În plus, în cadrul Facultăţii de
Comerţ există o Catedră de Comerţ, care
organizează examen de licenţă pentru
studenţii care parcurg specializarea
Economia Comerţului, Turismului şi
Serviciilor – traseul Comerţ.
Admiterea
în
A.S.E.
se
organizează doar pentru selectarea
studenţilor care vor intra în anul I. În
principiu, un student admis la o facultate
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va rămâne în acea facultate până la
absolvirea ei.
S-a trecut la sistemul de credite
transferabile, totalul acestora pentru un an
universitar fiind de 60, ca în cazul ECTS.
Disciplinele urmate de studenţii de la
traseul Comerţ sunt asemănătoare cu cele
parcurse de studenţii din ţările europene
studiate, chiar dacă evaluarea şi conţinutul
lor nu sunt întotdeauna apropiate.
3. Perspectivele pregătirii comerciale în
România
Ţara noastră a fost reprezentată la
întrunirile de la Berlin şi Bologna şi în
prezent este în curs de transpunere a
acordurilor încheiate cu aceste ocazii.
Totuşi, trebuie să remarcăm unele
rămâneri în urmă, printre care: lipsa unei
concurenţe reale între instituţiile de
învăţământ (multe universităţi particulare
fac doar o concurenţă parazitară celor
publice, prin preluarea cadrelor didactice
de la acestea, copierea planurilor de
învăţământ şi a programelor analitice,
imitarea denumirilor de facultăţi, etc.),
netransparenţa ofertelor educaţionale,
organizarea instituţiilor de învăţământ pe
principiul teritorialităţii, ceea ce conduce
la o mobilitate scăzută a personalului
didactic, neadoptarea unor măsuri care să
stimuleze
competitivitatea
(există
discipline, specializări şi chiar facultăţi
constituite doar pe baza intereselor şi
relaţiilor personale ale unor membri ai
acestora, care nu au justificare nici pe
piaţa muncii şi nici nu îşi găsesc
echivalent în ţări din U.E.), scăderea
permanentă a calităţii şi motivării
studenţilor (aceştia sunt trataţi mai mult
ca „active imobilizate”, cu o viaţă
normată de funcţionare ca student, adică
într-o proporţie foarte mare reuşesc să
finalizeze studiile în anii prevăzuţi pentru
obţinerea licenţei, fără a acumula cu
adevărat cunoştinţele necesare care le-ar
da acest drept, manifestându-se o
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indulgenţă ridicată faţă de aceştia – uneori
li se aplică studenţilor principiile
oplimpismului la examene, adică este
suficient doar să se prezinte ca să
promoveze),
proasta
salarizare
a
personalului didactic, nevoit să desfăşoare
activităţi suplimentare de tipul cumul de
normă sau/şi plata cu ora, care irosesc
mult din timpul, energia şi sănătatea
acestuia cu efecte negative în ceea ce
priveşte timpul alocat documentării,
pregătirii, cercetării ştiinţifice, etc.,
inexistenţa relaţiilor oficiale dintre
instituţiile de învăţământ economic şi
mediul de afaceri (există doar relaţii
personale sau cel mult sporadice) ş.a.
Deşi
se
cunoaşte
intenţia
Ministerului Educaţiei şi Cercetării de a
trece la sistemul european 3+2+3,
majoritatea universităţilor s-au orientat tot
spre propunerea unor organizări pe 4 ani,
adoptând un principiu păgubos şi contrar
european, că poate vor convinge MEC-ul
să nu treacă sau să mai întârzie cu acest
sistem. Ar fi trebuit să se manifeste
iniţiativă şi creativitate în ceea ce priveşte
proiectarea unor programe de studii după
sistemul 3+2+3, care să nu ia
universităţile prin surprindere în anul
2007 şi care să facă trecerea mult mai
uşoară.
În afară de trecerea la sistemul
3+2+3, se cunoaşte preocuparea MEC

pentru înfiinţarea sau păstrarea doar a
acelor specializări care sunt viabile şi au
căutare pe piaţa muncii. Totuşi, este greu
de imaginat cum o pregătire comercială,
atât de căutată în prezent şi cu perspective
permanente de existenţă pe piaţa muncii,
nu îşi găseşte locul decât într-o
construcţie hibridă cu cea specifică
turismului şi serviciilor, domenii de altfel,
la fel de importante şi de solicitate, în
timp ce specializări fără nici un viitor şi
fără echivalent în universităţile europene
sunt menţinute inutil, scoţând absolvenţi
care nu lucrează niciodată în domeniul
respectiv şi care trebuie să se reorienteze
imediat spre altceva.
În plus, sistemul european 3+2+3
prevede şi creşterea numărului mediu de
ore pe săptămână pe care studentul le
desfăşoară în cadrul activităţilor didactice.
Aceasta nu trebuie să însemne o
îngrămădire în 3 ani a materiilor care se
predau în prezent în 4 ani, după cum se
încearcă în multe cazuri, pentru că eşecul
va fi evident, atât în relaţiile cu piaţa
muncii,
cât
şi
cu
concurenţa
universităţilor europene.
Preocupările
pentru
reforma
sistemului de învăţământ nu trebuie să
urmărească „reinventarea roţii”, ci
folosirea acesteia pentru accelerarea
vitezei cu care acest domeniu se îndreaptă
spre integrarea europeană.
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PARTICULARITĂŢI ALE SISTEMULUI DE EDUCAŢIE ŞI
ÎNVĂŢĂMÂNT DIN SUA ŞI ROLUL ACESTUIA ASUPRA
DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE
(Characteristics of the Education System in the USA and its Role in the
Ssocio-Economic Development)
Asistent univ.dr. Andreea Săseanu
Academia de Studii Economice Bucureşti
saseanu@yahoo.com

Rezumat
Rolul sistemului de educaţie şi
învăţământ, viziunea filosofică asupra
educaţiei şi învăţământului constituie un
aparat la dispoziţia statelor cu ajutorul
căruia se imprimă în societate un anumit
gen de personalitate.
Cunoaşterea devine pe plan
mondial componenta numărul unu a
dezvoltării
economico
–
sociale.
Specializarea în administrarea afacerilor
internaţionale, managementul strategic,
sistemele de marketing evoluează rapid,
invenţiile şi inovaţiile trecând pe primele
locuri în topul intereselor oamenilor de
afaceri.
Programele efective de pregătire a
studenţilor trebuie să confere valori etice,
cu competenţe funcţionale specifice,
asigurându-se o gândire critică, de analiză
şi rezolvare a problemelor în scopul
realizării unor deprinderi de performanţă.

Abstract
The role of education system, the
philosophical vision on education are
important ways in all states for giving to
their people a certain kind of personality.
Knowledge means the most
important constituent of the socioeconomic development. Specialization in
international business administration,
strategical
management,
marketing
systems develop quickly, innovations and
inventions are on the top interests for the
businessmen.
The programs for the student’s
education should confer ethical values,
with specific functional competencies,
leading to a critical thinking, of analysis
and problem solving in order to create
performance abilities.

Cunoaşterea, imaginaţia, ingeniozitatea de a rezolva problemele majore ale
existenţei sunt, mai mult decât oricând, cel mai productiv capital, cea mai dorită monedă.
Lumea devine tot mai conştientă că distribuirea bunăstării sociale nu mai este atât o
problemă de cantităţi, de alocare a bunurilor materiale cât, mai ales, o problemă de
alocare a accesului la cunoaştere şi transformarea acesteia într-un nou tip de avuţie –
capitalul intelectual. Rolul sistemelor de educaţie şi învăţământ în creşterea acestui tip de
avuţie este vital. De aceea, abilităţile serviciilor de educaţie şi învăţământ, de a răspunde
noilor imperative ale programului sunt vehement chestionate. Chiar şi viziunea filosofică
asupra educaţiei şi învăţământului este în schimbare. Viitorul se anunţă din ce în ce mai
complex şi mai imprevizibil. Schimbările rapide impun decizii rapide şi deci, aplatizarea
reţelelor ierarhice şi a birocraţiilor. Cine nu se adaptează dispare. Perspectivele
unidimensionale sunt abandonate în toate domeniile. Faptul că serviciile de educaţie şi
învăţământ constituie un aparat la dispoziţia statelor, cu ajutorul căruia acestea imprimă
un anumit gen de personalitate socială, este suspectat de tot mai multă lume.
Nr. 17 ● Aprilie 2005
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Demasificarea are deopotrivă conotaţii economice şi etice. Noile tehnologii ale
informaţiei sunt în măsură să producă serii scurte de bunuri, unicate chiar, la costuri
apropiate de cele ale produselor de masă. Importanţa factorilor de producţie
convenţionali – pământul, capitalul financiar, munca etc. – se află într-o relativă
scădere. Invenţia, inovaţia productivă trec pe primele locuri în topul intereselor
oamenilor de afaceri ai viitorului.
1. Rolul sistemului de educaţie şi
învăţământ asupra dezvoltării
economico-sociale
Cererea internaţională pentru o mai
bună informare despre scopurile şi
performanţele atinse de diferite practici în
educaţie şi învăţământ a crescut. Simultan
s-a mărit şi nivelul de conştientizare
asupra
disparităţilor
naţionale
şi
internaţionale, pe diferite criterii, din
domeniul educaţiei şi cunoştinţelor lor în
planul securităţii economice şi sociale din
ţările dezavantajate.
În conformitate cu tendinţele
manifestate pe plan mondial, cunoaşterea
devine componenta numărul unu a
dezvoltării economico-sociale. De altfel,
economiile ţărilor dezvoltate evoluează
rapid spre economii post-industriale,
denumite de unii autori „economii ale
cunoaşterii”. În acest context, singura
sursă reală de putere în lume va fi crearea
şi difuzarea de noi cunoştinţe, principala
forţă a competiţiei mondiale devenind
calitatea forţei de muncă. La nivel
mondial, una din cinci persoane este ori
elev ori profesor într-o instituţie de
învăţământ.
Complexitatea
şi
diversitatea
soluţiilor adoptate de diferite ţări pentru
organizarea accesului în învăţământul
superior rezultă atât din volumul diferit al
resurselor alocate acestui scop, cât şi din
nevoile specifice de pregătire a
studenţilor, în vederea practicării unor
viitoare activităţi utile.
În România, percepţia economiei
de piaţă doar ca pe un „capitalism
sălbatic” în care specula, furtul şi corupţia
fac casă bună cu dorinţa unora de a se
îmbogăţi peste noapte, are efecte
122

indezirabile asupra sistemului general de
valori din ţara noastră. Pe fondul
bulversărilor din sistemul de valori şi din
comportamentul oamenilor, interesul
pentru instruire, element esenţial al cererii
educaţionale, a cunoscut un drum plin de
meandre care poate avea, pe termen
mediu şi lung, efecte semnificative asupra
sistemului de formare şi adaptare
profesională.
2. Aspecte privind pregătirea
universitară în domeniul comercial din
SUA
În SUA, programele de studiu în
domeniul comercial conferă studenţilor o
educaţie în însuşirea aptitudinilor
manageriale solide (gândire critică,
analiza şi rezolvarea problemelor,
comunicarea scrisă şi orală, competenţe
de calculator şi alte competenţe
funcţionale specifice, aptitudini care
vizează
compasiunea,
încrederea,
toleranţa), valori etice (responsabilitatea
şi capacitatea de a face faţă presiunilor
zilnice fără să cedeze în faţa interesului
personal).
Programele efective de pregătire a
studenţilor din SUA promovează eficienţa
economică urmărind pregătirea unor lideri
de afaceri responsabili. Predarea este
dedicată cercetării afacerilor şi serviciului
public folosind diferite metode, precum:
predarea pe bază de studii de caz,
seminarii, realizarea unor deprinderi de
performanţă
utilizându-se
metoda
discuţiilor, a experienţelor, precum şi a
lecturilor tradiţionale.
Majoritatea universităţilor din
domeniul comercial din SUA oferă
programe de pregătire în urma cărora se
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obţine diploma de licenţă în diferite
specializări şi diploma de master. Pentru a
obţine aceste diplome, studenţii au nevoie
să acumuleze un anumit număr de credite.
De exemplu, la University of Chicago
(www.uchicago.edu) pentru a obţine
diploma de licenţă în administrarea
afacerilor, studentul trebuie să acumuleze
120 credite, din care 30 de credite fac
parte din categoria celor de educaţie
generală. La această universitate, cursurile
care se fac pentru obţinerea diplomei de
licenţă în administrarea afacerilor, sunt:
principiile managementului, principiile
contabilităţii,
noţiuni
generale
de
economie, matematica pentru afaceri,
drept
pentru
afaceri,
principiile
marketingului,
principiile
managementului
financiar,
comportamentul
organizaţional, managementul resurselor
umane, noţiuni despre afacerile globale,
comunicarea în afaceri, managementul
operaţional, managementul financiar
internaţional, managementul micilor
afaceri, managementul strategic, managementul calităţii totale. Analizând cursurile
care se fac la această universitate, pentru
obţinerea diplomei de licenţă în
specializarea administrarea afacerilor,
rezultă că acestea sunt orientate astfel ca
licenţiaţii să înţeleagă principiile de bază
din toate domeniile de activitate care stau
la baza administrării afacerilor, să
stabilească corelaţiile dintre acestea
pentru a reuşi să facă o analiză cantitativă
şi calitativă a afacerilor, astfel încât să-şi
poată atinge scopurile comerciale.
Programe
asemănătoare
de
pregătire a studenţilor din domeniul
comercial din SUA se regăsesc şi la
universitatea „Central State University”
(www.university.edu)
care oferă, de
asemenea, diplomă de licenţă şi diplomă
de master, pregătind studenţii pentru
cariere în afaceri şi industrie. Trebuie
subliniat că, şi la universităţile din SUA,
admiterea la cursurile de master se face
numai în baza diplomei de licenţă
Nr. 17 ● Aprilie 2005

obţinută la o instituţie acreditată de stat.
În cadrul Central State University
cursurile de master în Administrarea
afacerilor sunt organizate pe trei
specializări:
1. specializarea în administrarea
afacerilor generale – acest program poate
fi urmat de cei ce sunt licenţiaţi în
administrarea
afacerilor
sau
în
management. Cei care nu au această
pregătire pot urma acest program numai
după ce îşi completează pregătirea cu
următoarele
cursuri:
principiile
managementului, principiile contabilităţii,
noţiuni generale despre economie.
2. specializarea în administrarea
afacerilor şi
marketing
urmăreşte
parcurgerea cursurilor: contabilitate,
economie
managerială,
finanţe,
managementul
marketingului,
managementul resurselor umane, sisteme
informatice,
management
strategic,
mediul afacerilor globale, tendinţe şi
strategii de marketing, managementul
marketingului internaţional, de la afaceri
internaţionale la marketingul afacerilor,
practică.
3. specializarea în administrarea
afacerilor
internaţionale
propune
parcurgerea
următoarelor
cursuri:
contabilitate, economie managerială,
finanţe, managementul marketingului,
managementul resurselor umane, sisteme
informatice,
management
strategic,
mediul afacerilor globale, diferenţe şi
asemănări
financiare,
sisteme
de
marketing, managementul marketingului
internaţional, comparaţii politice şi
culturale.
Şi în unele universităţi din SUA –
exemplu: University of Akron – sunt
oferite programe de cursuri de scurtă
durată, cu obţinerea unui certificat de
absolvire. Aceste cursuri sunt organizate
în cursuri de zi, serale şi de week-end.
Certificatele de absolvire obţinute la
Colegiul de Administrarea Afacerilor din
cadrul Universităţii din Akron – programe
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de scurtă durată – cuprind diferite
domenii, precum: planificarea financiară,
afaceri generale, vânzări în domeniul
sănătăţii, afaceri internaţionale, vânzări
profesioniste, piaţa de vânzări cu
amănuntul.
Analizând pregătirea în domeniul
comercial în unele universităţi din SUA
remarcăm faptul că, atât gama de
specializări oferite, cât şi structura
învăţământului şi disciplinele studiate se
concentrează pe prezentarea principiilor, a
tehnicilor care asigură absolvenţilor, întrun mod foarte concret şi realist, formarea
de aptitudini în ceea ce priveşte
cunoaşterea, cercetarea, analiza, luarea
deciziilor, pe trepte de pregătire diferite,
punându-se un accent deosebit pe toate
domeniile din viaţa economico-socială,
atât la nivel micro şi macroeconomic, cât
şi pe un program de educaţie comună.
Totodată, se diferenţiază, din punct de

vedere al conţinutului, disciplina „De la
afaceri internaţionale la marketingul
afacerilor”, studiată în cadrul programului
de master în Administrarea afacerilor,
care pornind de la faptul că produsele şi
folosirea lor diferă de la naţiune la
naţiune, canalele de distribuţie şi preţurile
sunt diferite, cursul analizează în detaliu
impactul acestor variabile de marketing,
cât şi diferenţele privind valorile etice. De
asemenea, în cadrul acestui curs, este
analizat „Actul Statelor Unite” pe diferite
pieţe într-un capitol intitulat „Practicile de
corupţie străine” şi efectele acestora
asupra afacerilor Statelor Unite ale
Americii din ţară şi din străinătate.
În încheiere, putem afirma că
dezvoltarea economico-socială a SUA se
bazează în permanenţă pe fenomenul
„cunoaşterii”, pe dezvoltarea capitalului
intelectual ca principale forţe ale
competiţiei mondiale.
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR DIN DOMENIUL COMERCIAL ÎN
AUSTRALIA
(Commercial Higher Education in Australia)
Lector univ. dr. ec. ing. Sorin-George Toma
Academia de Studii Economice Bucureşti
tomagsorin@yahoo.com

Rezumat

Sistemul
educaţional
din
Australia reprezintă o exemplificare a
modelului educaţional anglo-saxon.
Sistemul este structurat pe 3 nivele:
primar, secundar şi terţiar. Accederea în
nivelul terţiar impune parcurgerea cu
succes a 13 ani de şcoală primară şi
secundară. Nivelul terţiar al sistemului
educaţional australian este format din
învăţământul
universitar
şi
cel
vocaţional.
Primele şcoli australiene au fost
înfiinţate de persoane particulare şi de
biserică. Prima universitate australiană a
fost înfiinţată la Sydney, în anul 1850.
O atenţie deosebită este acordată
problematicii calităţii în învăţământul
superior australian. În noiembrie 1992,
guvernul australian a înfiinţat Comitetul
pentru
Asigurarea
Calităţii
în
Învăţământul Superior, iar în martie
2000, au fost puse bazele Agenţiei
pentru
Asigurarea
Calităţii
în
învăţământul superior australian.
În
Australia,
învăţământul
superior cu profil comercial este bine
reprezentat. Există, în acest sens, multe
facultăţi şi şcoli/colegii de comerţ, care
diferă în ceea ce priveşte durata anilor
de studii şi programele de studii.
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Abstract
The education
system in
Australia represents an exemplification
of the anglo-saxon education pattern.
The system has three levels: primary,
secondary and tertiary. After having
graduated 13 years of primary and
secondary school one can attend the
tertiary level. Australia’s tertiary
education sector comprises higher
education and vocational education and
training (VET).
The first schools in Australia
were set up by private individuals and
Church
organisations. The
first
Australian university was University of
Sydney, founded in 1850.
A special attention is given to the
quality of Australian Higher Education.
In November 1992, the Government
established the Committee for Quality
Assurance in Higher Education, and in
March 2000 the Agency for the Quality
Assurance in Australian Higher
Education was founded.
In Australia, The Commercial
Higher Education is well represented.
There are many faculties and
schools/colleges of commerce in
Australia and their curricula are
different.
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1. O prezentare generală a sistemului
educaţional australian
Sistemul educaţional australian
reprezintă o exemplificare a modelului
educaţional anglo-saxon, fiind, în multe
privinţe, asemănător şi sistemului
american. În Australia, învăţământul
primar are o durată de 7 ani („primary
education”, ca şi „elementary education”,
corespondentul său american), iar cel
secundar de 6 ani („secondary
education”). După încheierea celor 13 ani
de şcoală, elevii care susţin cu succes un
examen final de absolvire primesc o
diplomă
(HSC=
„Higher
School
Certificate” sau VCE= „Victorian
Certificate of Education”), care le conferă
dreptul de a accede în nivelul terţiar al
sistemului
educaţional
australian
(„tertiary education”).
Acest nivel terţiar are 2
componente, respectiv:
• învăţământ universitar („higher
education”). În anul 2001, în Australia
erau 726.400 de studenţi din care 110.000
erau străini;
• învăţământ vocaţional şi training
(VET= „vocational education and
training”). În anul 2001, în Australia circa
1,7 milioane persoane urmau aceste forme
de învăţământ de scurtă durată.
În perioada 1992-2001, numărul
studenţilor înmatriculaţi a crescut cu
aproximativ 20 % în Australia. În anul
2001, grupa de vârstă 20-24 de ani deţinea
cea mai mare pondere (34 %) în numărul
total de studenţi, urmată de grupa de
vârstă sub 20 de ani (27 %).
Primele şcoli australiene au fost
înfiinţate de către organizaţii religioase şi
de către persoane particulare astfel că,
încă din anul 1848, a început să
funcţioneze un sistem educaţional dual.
Universitatea din Sydney a fost prima
universitate australiană, înfiinţată în anul
1850. În scurt timp, a fost înfiinţată în
anul 1853, Universitatea din Melbourne.
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Cele mai multe şcoli şi universităţi
australiene sunt de stat. Instituţiile de
învăţământ particulare/private („private”
sau „public”, în unele state australiene)
mai poartă denumirea de instituţii
„independente” („independent”, cu sensul
de independent faţă de stat). Multe şcoli şi
universităţi particulare australiene sunt
conduse de biserică, în special Biserica
Catolică. Nici o şcoală sau universitate de
stat nu este condusă de vreun corp religios
sau de către biserică.
Universităţile australiene acordă o
mare independenţă studenţilor lor.
Studenţii sunt cei care decid asupra
programului şi priorităţilor lor de studiu.
În universităţile australiene, numărul
orelor de curs şi de seminar este mai mic
decât în SUA, insistându-se pe studiul
individual în laboratoare şi biblioteci.
Legat de acest aspect, merită
subliniat faptul că există numeroase
discipline academice care nu au un
manual propriu de studiu ceea ce impune
studenţilor parcurgerea şi cunoaşterea
conţinutului mai multor materiale
didactice. Prin urmare, principala
funcţiune a învăţământului academic o
constituie
cercetarea.
Universităţile
australiene se concentrează pe cercetare şi
aşteaptă acelaşi lucru de la studenţii lor.
Guvernul Australiei acordă o
atenţie deosebită asigurării calităţii în
învăţământul superior. În noiembrie 1992,
guvernul a înfiinţat Comitetul pentru
Asigurarea Calităţii în Învăţământul
Superior, iar în martie 2000, au fost puse
bazele Agenţiei pentru Asigurarea
Calităţii în universităţile australiene.
În Australia există universităţi în
fiecare stat şi teritoriu, după cum
urmează:
▪ Western Australia - Curtin
University, Murdoch University etc.;
▪ Northern Territory - Northern
Territory University etc.;
▪ South Australia - University of
Adelaide, Flinders University etc.;
Amfiteatru Economic
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▪ Queensland - Australian Catholic
University, Bond University etc.;
▪ New South Wales - University of
Newcastle, University of Sydney etc.;
▪ Victoria - La Trobe University,
University of Melbourne etc.;
▪ Tasmania - University of
Tasmania.
În domeniul uman şi în cel al
afacerilor, o diplomă de absolvire
(echivalentul titlului de Bachelor) se
obţine, de regulă, după parcurgerea a 3
ani de studii. În continuare, studenţii pot
urma un an suplimentar a cărui absolvire
le oferă posibilitatea obţinerii unei
diplome de onoare/merit („Honours”),
absolut necesară pentru a urma studii
postuniversitare.
2. Învăţământul superior din domeniul
comercial în Australia
În Australia, învăţământul superior
cu profil comercial este bine reprezentat.
În cadrul universităţilor australiene
funcţionează atât facultăţi de comerţ
(Faculty of Commerce), cât şi şcoli şi
colegii
de
comerţ
distincte
(College/School of Commerce). În cadrul
programelor de studii universitare din
domeniul comercial se întâlnesc:
 discipline fundamentale, precum:
Contabilitate, Comerţ, Microeconomie,
Macroeconomie,
Drept
comercial,
Statistică, Principii de marketing, Finanţe,
Afaceri
internaţionale,
Informatică,

Universitatea

Newcastle
Callaghan

Discipline fundamentale

 Contabilitate
financiară;
 Management financiar;
 Introducere în ebusiness;
 Microeconomie I;
 Macroeconomie I;
 Fundamentele
dreptului;
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Economia afacerilor, Metode cantitative,
Management financiar etc.;
 discipline secundare, precum:
Comerţ
electronic,
Managementul
resurselor umane, Sociologie, Psihologie,
Relaţii publice, Comerţ internaţional,
Cercetări de marketing, Comportament
organizaţional,
Comportamentul
consumatorului, Marketing internaţional,
Teoria distribuţiei, Antreprenoriat etc.;
 discipline opţionale, precum:
Politici
publice,
Studii
sociale,
Globalizare, Relaţii internaţionale, Istorie,
Limba franceză, Limba germană,
Management
internaţional,
Teoria
probabilităţilor,
Econometrie,
Managementul
riscului,
Teoria
investiţiilor, Comunicare interculturală,
Instituţii internaţionale etc.
Nu există o abordare unitară a
acestor programe de studii. Disciplinele
fundamentale de la unele universităţi
devin secundare la altele. De asemenea,
nu există un sistem unitar în ceea ce
priveşte numărul total al punctelor de
credit necesare absolvirii.
De exemplu, la Universitatea
Newcastle Callaghan, titlul de Bachelor of
Commerce/Business se obţine în 4 ani de
studii, fiind necesară acumularea a 320
puncte (în general, 32 de discipline care
au fiecare câte 10 puncte de credit). La
Universitatea din Melbourne, titlul de
Bachelor of Commerce se obţine în 3 ani
de studii, fiind necesară acumularea a
minimum 300 puncte.
Discipline secundare

 Managementul
resurselor umane;
 Management
operaţional;
 Marketing
internaţional;
 E-marketing;
 Comportamentul
consumatorului;

Discipline opţionale

Comerţ
electronic;
Sisteme
informatice;
Introducere în
comunicarea
digitală etc.
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Melbourne,
Faculty of
Economics
and
Commerce

 Principii de marketing;
 Comunicare de afaceri;
 Statistică pentru
afaceri;
 Introducere în
management şi
comportament
organizaţional
 Introducere în
macroeconomie;
 Introducere în
microeconomie;
 Metode cantittative I;
 Contabilitate;
 Comportament
organizaţional;
 Management;
 Economie;
 Finanţe;
 Statistică

 Sisteme de afaceri
etc.

 Principii de
marketing;
 Management
operaţional;
 Managementul
resurselor umane;
 Politici publice etc.

Econometrie;
Metode
cantitative II;
Cercetări de
marketing;
Analiza
deciziilor etc.

3. Concluzii
Educaţia reprezintă o prioritate a guvernului australian. Învăţământul superior din
domeniul comercial este prezent în majoritatea statelor şi teritoriilor Australiei. Până în
prezent, nu există o abordare unitară în ceea ce priveşte în ceea ce priveşte durata anilor de
studii şi programele de studii.
Bibliografie
1. www.aeo.us/students
2. www.mq.edu.au
3. www.csu.edu.au
4. www.newcastle.edu.au
5. www.services.unimelb.edu.au
6. www.murdoch.edu.au
7. www.adelaide.edu.au
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INSTITUŢIILE UNIUNII EUROPENE (III)
(The Institutions of the European Union)
Prof. Adriana Pietrăreanu
Colegiul preuniversitar Economic Buzău
apietrăreanu@yahoo.com

Rezumat
Tratatul de la Roma, semnat în
1957 de 6 ţări fondatoare a ceea ce avea
să devină Uniunea Europeană, prevede
următoarea sarcină pentru Comunitatea
Economică Europeană: „prin realizarea
unei pieţe comune şi adoptarea
progresivă a politicilor economice ale
statelor membre, CEE are ca scop
promovarea unei dezvoltări armonioase
pentru activităţile economice, o extindere
continuă şi cumpătată, o creştere a
stabilităţii, o creştere accelerată a
standardului de viaţă şi relaţii mai strânse
între toate statele membre”.
Aceste obiective au fost pe deplin
îndeplinite,
UE
fiind
permanent
preocupată să continue dezvoltarea lor.
Europa sec. XXI se mai confruntă încă
cu probleme privind siguranţa şi
securitatea sa. Fiecare nouă etapă în
dezvoltarea omenirii aduce cu ea nu
numai noi oportunităţi, ci şi riscuri. UE
trebuie să realizeze siguranţa şi
securitatea celor 25 membri ai săi (în
curând, 27 membri).
Instituţiile Uniunii Europene
constituie punctul central al succesului
Europei unite, creând şi făcând
operaţional un sistem care a adus o pace
reală şi durabilă unei mari părţi a
planetei.

Abstract
The Treaty of Rome, signed in 1957
by 6 countries starting the present-day
European Union, set the following task for
the European Economic Community: „by
establishing a common market and
progressively adopting the economic
policies of member states, to promote
throughout the Community a harmonious
development of economic activities, a
continuous and balanced expansion, an
increase in stability, an accelerated raising
of the standard of living and closer
relations between the States belonging to
it.”.
These goals have been largely
achieved,
UE
being
permanently
preoccupied to enlarge them. The Europe
of the 21st century still has to deal with
issues of safety and security. These things
can never be taken for granted.Every new
step in world development brings with it
not only opportunities but also risks. The
EU has to take effective action to ensure
the safety and security of its 25 member
states (soon 27 members).
The EU institutions are central to
Europe’s success in inventing and
operating a system that has brought real
and lasting peace to a large area of the
planet.

În numerele anterioare ale revistei am prezentat „triunghiul instituţional” format
din Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene (sau Consiliul de Miniştri) şi
Comisia Europeană. Au fost, de asemenea, prezentate Consiliul European şi
Ombudsman (Mediatorul european – similar Instituţiei Avocatul Poporului).
Continuăm, în acest număr, cu celelalte instituţii ce reprezintă atât interesele
naţionale ale fiecărui stat în parte, cât şi interesele comune tuturor statelor membre.
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Curtea de Justiţie a Comunităţilor
Europene
Înfiinţată în 1952 prin Tratatul de
la Paris, Curtea de Justiţie are sediul la
Luxembourg şi este o instituţie
jurisdicţională
care
veghează
la
respectarea dreptului comunitar.
Curtea are puterea de a soluţiona
dispute între statele membre, între
instituţiile UE, medii de afaceri, dar şi
între persoane individuale. Pentru ca
legislaţia UE să fie identic interpretată şi
aplicată în întreaga Europă Unită, Curtea
de Justiţie este formată din câte un
judecător din fiecare stat membru şi 8
avocaţi generali, numiţi de către statele
membre de comun acord. Avocaţii
generali acordă asistenţă Curţii în
îndeplinirea atribuţiilor sale, prezentând
în şedinţe deschise, în condiţii de
completă imparţialitate şi independenţă,
avize referitoare la speţele deduse Curţii.
Mandatul de judecător este de şase
ani şi poate fi prelungit. Prin vot secret se
alege preşedintele Curţii pentru un
mandat de trei ani, mandat ce poate fi
reînnoit. Acesta conduce lucrările Curţii,
prezidează audierile şi deliberările din
cadrul şedinţelor. Avocaţii generali
prezintă public, imparţial şi independent,
concluzii motivate asupra problemelor
deduse în faţa Curţii de justiţie, pentru a o
sprijini în îndeplinirea misiunii pe care
aceasta o are.
Tipurile de acţiuni pe care Curtea
le soluţionează sunt: acţiune în
constatarea neîndeplinirii obligaţiilor
de către un stat membru, acţiune în
anulare, destinată anulării unui act al
unei instituţii UE, considerat ilegal
(reclamanţii pot fi statele membre,
instituţii UE, persoane fizice), acţiune
relativă la abţinerea instituţiilor
comunitare de a acţiona (absenţa unei
propuneri legislative din partea Comisiei
Europene sau a deciziei Consiliului de
Miniştri), acţiune pentru pronunţarea
132

unei hotărâri preliminare asupra
validităţii unui act comunitar (poate fi
introdusă de către tribunalele naţionale) şi
acţiune în răspundere (în daune) pentru
repararea daunelor efectuate de către
organele
sau
agenţii
instituţiilor
comunitare în exerciţiul funcţiunii.
Deşi Tratatele prevăd că lucrările
Curţii de Justiţie au loc în toate limbile
oficiale ale UE, în practică, limba de lucru
este franceza.
Site: http://curia.eu.int/index.htm
Tribunalul de primă instanţă
Afluxul mare de cauze deduse în
faţa Curţii de Justiţie încă de la înfiinţarea
sa, a determinat Curtea să solicite
Consiliului UE înfiinţarea unui nou
organism cu atribuţii judiciare. În aceste
condiţii a fost înfiinţat, în anul 1989, ca
instituţie asociată Curţii, Tribunalul de
primă instanţă, cu sediul tot la
Luxembourg. Este format tot din 25 de
judecători numiţi de statele membre pe o
perioadă de 6 ani. Tratatul de la Nisa
prevede împărţirea competenţelor între
Curte şi tribunal pentru a nu întârzia
termenele de judecată. De asemenea, este
prevăzută crearea de Camere specializate
pe anumite probleme.
Site oficial: http://www.eca.eu.int/
Curtea Europeană de Conturi
Această instituţie, cu sediul tot la
Luxembourg, a fost înfiinţată la iniţiativa
Parlamentului European, în 1975. Este
formată din reprezentanţi ai tuturor
Statelor Membre, numiţi pe o perioadă de
6 ani.
Atribuţiile Curţii de Conturi sunt
legate de Controlul legalităţii veniturilor
şi cheltuielilor la nivel comunitar, ale
instituţiilor şi statelor membre, dacă
acestea au beneficiat de fonduri
comunitare, elaborează avize consultative
la solicitarea unor instituţii comunitare.
Amfiteatru Economic
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Pentru o activitate eficientă, Curtea de
Conturi colaborează cu instituţii naţionale
sau internaţionale de profil. Anual, după
încheierea
exerciţiului
financiar,
elaborează rapoarte cu privire la
activitatea sa, ce sunt trimise şi altor
instituţii comunitare şi apoi publicate în
Jurnalul
Oficial
al
Comunităţilor
Europene.
Curtea Europeană de Audit
Înfiinţată în 1977, având sediul la
Luxembourg, are în compunere câte un
membru al fiecărui stat membru UE,
pentru o perioadă de 6 ani, mandat ce
poate fi prelungit.
Curtea de Audit verifică dacă toate
veniturile Uniunii au fost primite şi toate
cheltuielile au fost făcute conform legilor
UE. De asemenea, ea verifică dacă
bugetul UE a fost întocmit corect.
Site: http:/ www.eco.eu.int
Comitetul Economic şi Social
Considerat a fi „vocea societăţii
civile”, Comitetul Economic şi Social
(CES) este organismul consultativ
european în cadrul căruia sunt
reprezentate diversele categorii de
activităţi economice şi sociale. CES are
rolul unui forum de dezbatere şi reflexie,
atât la nivel european, cât şi la nivelul
statelor membre, este o punte de legătură
între UE şu cetăţenii ei promovând o
societate democratică, participantă efectiv
la politica ce o guvernează.
Comisia Europeană şi Consiliul
Uniunii Europene îl consultă obligatoriu,
Parlamentul European îl poate de
asemenea consulta, în domenii de interes
direct
pentru
cetăţeni:
educaţie,
agricultură, libera circulaţie a lucrătorilor,
transporturi, formare profesională, politici
sociale, sănătate publică etc.
CES
organizează
numeroase
colocvii, rapoarte, audieri. Avizele sunt
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adoptate în şedinţe plenare lunare şi sunt
publicate în Jurnalul Oficial al
Comunităţilor
Europene.
Pe
plan
internaţional, CES are legături cu
Asociaţia Internaţională a Consiliilor
Economice şi Sociale şi organizează
reuniuni cu reprezentanţi ai mediilor
economice şi sociale din toate zonele
lumii.
CES are în prezent 317 membri din
cele 25 ţări ale Uniunii, numărul
reprezentanţilor unui stat membru diferă
în funcţie de mărimea acestuia. Din 2007,
o dată cu lărgirea UE la 27 membri, CES
va avea 344 membri (România va fi
reprezentată de 15 membri, iar Bulgaria
de 12). Aceştia sunt reprezentanţi ai
patronatelor,
ai
muncitorilor,
agricultorilor, IMM-urilor, ai comerţului
şi
asociaţiilor
meşteşugăreşti,
ai
profesiilor
liberale,
consumatorilor,
ONG-urilor cu caracter social etc.
Preşedintele este ales de membrii
CES pe o perioadă de 2 ani.
Site: http://www.esc.eu.int
Comitetul Regiunilor
Cea mai „tânără” instituţie
europeană, creată la 9 martie 1994,
numită şi „vocea guvernelor locale”
reflectă dorinţa puternică a statelor
membre de a face ca regiunile să participe
efectiv la crearea dezvoltării şi punerea în
practică a politicilor UE. Pentru prima
dată în istoria Uniunii există obligaţia
legală de a consulta reprezentanţii
autorităţilor locale şi regionale asupra
unui întreg ansamblu de probleme din,
practic, toate domeniile: educaţia şi
tineretul, cultura, sănătatea publică,
transport transeuropean, telecomunicaţii,
energie, politica regională (fonduri
structurale), mediu, ocuparea forţei de
muncă, formarea profesională, cooperarea
transfrontalieră.
CR are rolul de a veghea la
aplicarea principiului de subsidiaritate,
133

AE
conform căruia deciziile trebuie luate la
nivelul autorităţilor publice care se află
cel mai aproape de cetăţean.
CR are 317 membri, din 2007 va
avea 344 după aderarea României (15
membri) şi Bulgaria (12 membri), aceştia
fiind aleşi în exclusivitate pe baza
propunerilor venite din partea statelor
membre, şi sunt numiţi pe o perioadă de 4
ani, cu posibilitatea de reînnoire a
mandatului. Preşedintele este ales pentru
2 ani de către membrii CR, reuniţi în plen.
Comitetul Regiunilor, cu sediu la
Bruxelles, se reuneşte în adunare plenară
de cinci ori pe an, cadru în care adoptă
deciziile adresate Comisiei Europene şi
Consiliului Uniunii Europene. În timpul
anului, activitatea sa se desfăşoară în
şapte comisii permanente.
Site: http://www.cor.eu.int
Banca Europeană de Investiţii
Creată în 1958, prin Tratatul de la
Luxembourg, Banca Europeană de
Investiţii (BEI) acordă împrumuturi
pentru
investiţii
productive
care
contribuie la atingerea obiectivelor
prioritare ale UE: dezvoltarea regională,
creşterea economică, competitivitatea,
ocuparea forţei de muncă, crearea de
întreprinderi, îmbunătăţirea mijloacelor de
comunicare, protecţia mediului. Statele
membre participă la capitalul BEI în
funcţie de puterea economică a fiecăruia.
Banca tratează direct cu promotorii de
proiecte mari, minimum de 25 milioane
Euro, dar ea colaborează şi cu
aproximativ 180 de bănci şi intermediari
financiari specializaţi în proiecte de
anvergură mai mică, ale IMM-urilor sau
autorităţilor locale.
BEI este o instituţie autonomă care
selectează proiectele în funcţie de
meritele acestora şi de posibilităţile
oferite de pieţele financiare. Deciziile BEI
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sunt luate de organismele sale: Consiliul
guvernatorilor (miniştrii de finanţe ai
statelor
membre),
Consiliul
de
Administraţie, prezidat de preşedintele
băncii (aprobă împrumuturile şi veghează
la buna funcţionare a băncii) şi Comitetul
de conducere (organul executiv care
asigură funcţionarea zilnică a băncii).
BEI acordă împrumuturi pentru
statele membre, pentru statele candidate,
dar şi pentru statele din Africa, din
Caraibe şi Pacific, pentru proiecte de
interes mutual în colaborare cu statele din
America de Sud şi Asia.
Site: http://www.eib.org/
Banca Centrală Europeană
Banca Centrală Europeană (BCE)
este singura instituţie europeană care îşi
are sediul în Germania, la Frankfurt pe
Main. I-a luat locul Institutului Monetar
European, în 1998. Ea are sarcina de a
gestiona moneda Euro, contorizează
emiterea de bancnote şi monede şi
hotărăşte volumul lor, emis de cele 12
state membre care alcătuiesc zona Euro,
defineşte şi pune în aplicare politica
economică şi monetară a UE.
BCE este independentă din punct
de vedere instituţional, dar şi din punct de
vedere financiar, capitalul său este
subscris prin băncile centrale naţionale în
funcţie de PIB şi de populaţia fiecărui
stat.
Cu toate că numai 12 din cele 25
de state membre ale UE au adoptat
moneda Euro, BCE formează împreună cu
băncile centrale ale tuturor statelor
membre Sistemul European de Bănci
Centrale (SEBC).
BCE este condusă de un directorat,
de consiliul guvernatorilor şi de consiliul
general.
Site: http:// www.ecb.int
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FORDISM, POSTFORDISM ŞI GLOBALIZARE
(Fordism, Postfordism and Globalization)
Lector univ. dr. ec. ing. Sorin-George Toma
Academia de Studii Economice din Bucureşti
tomagsorin@yahoo.com

Rezumat

Abstract

Henry Ford s-a numărat printre
cei care au utilizat linia de asamblare în
producţia de masă. Inovaţia sa a avut o
influenţă atât de mare asupra societăţii
moderne încât mulţi teoreticieni au
denumit drept fordism această fază a
istoriei
economice şi
sociale a
capitalismului.
Începând
cu
anii
1970,
fordismul a fost înlocuit de postfordism,
caracterizat de intensificarea globalizării.
Momentul în care fordismul s-a
transformat în postfordism a fost
determinat de numeroase alte schimbări
complexe în societate.

Henry Ford was one of the first
people to use the assembly-line to the
mass production. His achievement had
such tremendous influence over modern
society that many theorists identify this
phase of economic and social history of
capitalism as Fordism.

1. Apariţia şi dezvoltarea fordismului

 existenţa unei clase mijlocii
relativ numeroase;
 abilităţile
tehnice
ale
americanilor etc.
Dar, poate că cel mai important, a
fost faptul că automobilul s-a dovedit a fi
extrem de potrivit valorilor culturale
americane.

În anul 1925, se aflau în circulaţie,
pe plan mondial, 24.565.000 de
autovehicule. Dintre acestea, în SUA
existau 19.954.000, iar în Europa numai
2.676.000. Altfel spus, 1 automobil
revenea la 5,6 americani, faţă de 1
automobil la 49 de britanici, sau la 54 de
francezi, ceea ce l-a determinat pe A.
Siegfried să afirme că „automobilul
reprezintă cel mai vizibil indiciu al
bogăţiei americane”.
Succesul automobilului în SUA a
avut la bază câteva cauze principale, după
cum urmează:
 imensa suprafaţă a SUA;
 bogăţia
resurselor
naturale
necesare industriei automobilului;
 dezvoltarea unor industrii din
domeniul mecanic;
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Since 1970s, Fordism has given
way to post-Fordism, characterized by
intensifying globalization. The moment
when Fordism changes to post-Fordism
involves many other complex changes in
the society.
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Prin utilizarea unor tehnologii
avansate,
industria
americană
a
automobilului a contribuit la rapida
dezvoltare a economiei acestei ţări, care la
începutul secolului XX a devenit cea mai
puternică economie pe plan mondial.
Procesul care a condus la apariţia
automobilului a fost o sinteză a
contribuţiilor aduse de nenumăraţi oameni
de ştiinţă, tehnicieni şi inventatori din
întreaga lume. Americanii au analizat cu
atenţie rezultatele cercetărilor din
domeniul auto din alte ţări, le-au
modificat, le-au îmbunătăţit şi, după ce
le-au experimentat, le-au aplicat în
producţia de masă.
Dominaţia
americană absolută pe
plan
mondial
în
domeniul
auto
din
perioada interbelică s-a
datorat, într-o mare
măsură, uneia dintre
cele
mai
mari
personalităţi ale istoriei
umanităţii: Henry Ford.
Născut în anul 1863, la
Dearborn (Michigan),
într-o
familie
de
fermieri americani, Ford
a fost un autodidact
extrem de ambiţios, un
„self-made-man”.
În anul 1892,
Ford a reuşit să
construiască, cu forţe
proprii, primul său automobil, în care a
investit modestele sale economii. După 11
ani, în anul 1903, Ford împreună cu 11
asociaţi a pus bazele companiei Ford
Motor. În anul 1914, Ford a sărbătorit
producerea primului său milion de
automobile. În anul 1921, ieşea pe porţile
uzinelor Ford automobilul cu numărul 5
milioane, iar în anul 1924, cel cu numărul
10 milioane.
În aproape 20 de ani, Ford a ajuns
cel mai mare producător de automobile şi
136

cel mai bogat om din lume. Acest lucru a
fost posibil, pe de o parte, datorită
metodelor de organizare şi de conducere
promovate de el, care a aplicat principiile
managementului de tip taylorist iar, pe de
altă parte, şi datorită unei invenţii care a
revoluţionat economia americană iar apoi,
pe cea mondială: linia de asamblare.
Linia de asamblare, utilizată de
Ford, prezenta următoarele avantaje:
 creşterea
semnificativă
a
eficienţei activităţilor prin economie de
resurse şi standardizarea producţiei;
 creşterea productivităţii muncii;
 scăderea costurilor de producţie
şi, implicit, reducerea preţului unitar de
vânzare, ceea ce a făcut
ca
majoritatea
americanilor să-şi poată
achiziţiona
un
automobil;
 raţionalizarea
procesului de producţie
prin descompunerea sa
completă în etape şi
operaţiuni specifice etc.
Dezvoltarea explozivă a
industriei automobilului
în SUA a condus la
dezvoltarea în cascadă a
altor
sectoare
de
activitate,
precum
turismul sau construcţia
de
autostrăzi,
restaurante,
moteluri,
hoteluri şi benzinării.
Aplicarea liniei de asamblare a fost
practic generalizată în multe domenii. De
exemplu, în alimentaţia publică la
restaurantele de tip fast-food (banda
folosită pentru pregătirea hamburgerilor),
sau în comerţul cu amănuntul la
supermagazine şi hipermagazine (fiecare
magazin este organizat pentru a „procesa”
clienţi, cât mai eficient, din momentul în
care intră în magazin până în momentul în
care îl părăsesc).
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Linia de asamblare a contribuit la
apariţia unui nou industrialism, denumit
„fordism” de A. Gramsci. În esenţă,
fordismul a reprezentat un sistem
capitalist de producţie şi de consum de
masă aplicat în ţările dezvoltate şi care, în
perioada 1945-1970, a permis o rată
susţinută de creştere economică. În
perioada 1973-1990, ritmul de creştere
economică a înregistrat în aceste ţări o
scădere semnificativă.
Caracterizat prin strânse legături
între guverne, uniuni sindicale şi
patronale şi capitalul internaţional,
sistemul fordist a fost controlat de stat.
Începând cu anii 1970, fordismul s-a
transformat în postfordism.

2. Postfordism şi globalizare
Odată cu declanşarea primei crize
a petrolului, omenirea a intrat într-o nouă
etapă evolutivă. Unii au denumit-o era
informaţiei, alţii postmodernitate sau era
interdependenţei globale.
Sistemul fordist s-a confruntat cu
provocările globalizării şi a intrat în criză.
Sfârşitul consumului de masă generalizat
şi al centralismului atotputernic au condus
la apariţia sistemului postfordist (denumit
şi neofordism sau toyotism), bazat pe
flexibilitate şi adaptabilitate la noile
cerinţe economico-sociale (tabelul nr. 1).
Fordismul nu a dispărut în totalitate, unele
din
elementele
sale
definitorii
perpetuându-se în postfordism.

Tabelul nr. 1 O comparaţie între fordism şi postfordism
Fordism
- protecţionism
- producţie de masă a unor bunuri
standardizate
- standardizare
- structuri organizatorice birocratice, strict
ierarhizate
- competitivitate prin utilizarea completă a
capacităţilor de producţie şi prin reducerea
costurilor
- segmente mari de piaţă
- segmentarea consumatorilor, bazată pe
clase şi categorii sociale
- sectorul industrial predominant
- sindicalism dezvoltat
- consum de masă
- „domnia” ofertei
- elită managerială redusă
- muncă standardizată
În postfordism, economia este
dominată de corporaţiile multinaţionale.
Printre altele, sistemul postfordist se
caracterizează prin: acumulare flexibilă;
schimbarea raportului dintre „gulerele
albastre” şi „gulerele albe”; creşterea
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Postfordism
- competiţie globală
- sisteme flexibile de producţie
- diferenţiere
- structuri organizatorice flexibile
competitivitate
prin
diversificare şi subcontractare

inovare,

- nişe de piaţă
- segmentarea consumatorilor bazată pe
stil de viaţă şi cultură
- sectorul serviciilor predominant
- sindicalism în declin
- consum individual, selectiv
- „domnia” cererii
- elită managerială mai numeroasă
- specializare flexibilă
participării femeilor la viaţa economicosocială; accent mare pus pe marketing,
design, calitate; globalizarea pieţelor; o
nouă diviziune internaţională a muncii;
control economic redus al statului;
utilizarea pe scară largă a noilor
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tehnologii
informaţionale
şi
telecomunicaţionale.
Postfordismul
a
facilitat
intensificarea globalizării. Forţa de muncă
şi capitalurile circulă fără bariere de la un
capăt al lumii la celălalt. Capitalul
contemporan
este
hipermobil
şi
hiperflexibil. Corporaţiile multinaţionale
controlează din în ce mai mult economia
mondială. Puterea sindicatelor se află în
continuă scădere, iar siguranţa locului de
muncă dispare.
3. Concluzii
Apariţia şi dezvoltarea fordismului
sunt strâns legate de Henry Ford, una

dintre cele mai mari personalităţi ale
secolului XX. Ford a fost întruchiparea
visului american. Provenit dintr-o familie
cu venituri relativ modeste, el a devenit
cel mai bogat om al lumii.
După încheierea celui de-al doilea
război mondial, sistemul fordist a dominat
economia capitalistă timp de aproape trei
decenii. În anii 1970, fordismul a intrat în
criză şi a fost înlocuit de postfordism.
Fundamentat
pe
noile
tehnologii,
postfordismul promovează flexibilitatea şi
adaptabilitatea în toate domeniile de
activitate. Sistemul postfordist este
răspunsul dat de economia capitalistă la
provocările globalizării.
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Instituţii, Personalităţi, Evenimente
„TRIBUNA ECONOMICĂ”
105 ANI DE TRADIŢIE ŞI CONTINUITATE

Pe îndelungatul drum parcurs împreună, am ajuns, stimate cititorule, în faţa unui
nou eveniment. Am aniversat, în noiembrie 2004, peste un secol de tradiţie şi
continuitate în presa economică românească. S-au împlinit 105 ani de la înfiinţarea
„Revistei economice” – venerabila obârşie a întregii nostre familii de publicaţii
economice – şi 15 ani de editare a „Tribunei economice”. Continuatoare îndrituită a
unei asemenea ascendenţe, „Tribuna economică” a devenit, în mintea şi inima
cititorilor, un adevărat Decan al presei economice româneşti.
Graţie întregii strategii editoriale pe
care o promovăm în interesul cititorilor,
revistele şi cărţile editate de „Tribuna
economică” se situează în fruntea topului
publicisticii economice din ţară. Clasa înaltă
care le este caracteristică provine din
obiectivitatea şi echilibrul tematic, rigoarea
metodologică şi profunzimea abordărilor,
din apelul la surse autorizate şi la autori
dintre cei mai competenţi.
Interesul manifestat faţă de utilitatea
publicaţiilor „Tribunei economice” decurge
din profesionalismul echipei redacţionale,
care pune pe primul plan prezentarea unor
soluţii practice pentru problemele concrete ale întreprinderii. Ceea ce asigură
performanţă managementului şi profitabilitate activităţii firmei. Prin consultarea
sistematică a ghidurilor profesionale reprezentate de publicaţiile noastre, este facilitat
accesul la o serie de clarificări metodologice ce conferă siguranţă afacerilor şi protecţie
juridică firmelor.
Pe această bază, publicaţiile „Tribunei economice” şi-au câştigat în practică, la
nivelul specialiştilor şi al manageriatului firmelor, un prestigiu solid, larg (re)cunoscut.
Practic, produsele editoriale ale „Tribunei economice” au devenit adevărate publicaţii
de elită pentru un public de elită – specialiştii şi managerii firmei.
Sunt, credem, motive întemeiate pentru care Zilele „Tribunei economice” pe
care le-am sărbătorit împreună, să constituie şi de acum înainte un îndemn încurajator,
pe care noi ne pregătim să-l urmăm cum se cuvine.

Dr. Bogdan Pădure
Preşedinte Grupul de presă şi editură
„TRIBUNA ECONOMICĂ”
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BUNE PRACTICI
ACCESAREA FONDURILOR PHARE PRIN PROIECTUL
„INVESTIŢII ÎN TURISM”
(Getting Phare Funds throught the Project „Investments in Tourism”)
Ec. Petre Partal
casacutei@artelecom.net

Rezumat
Societatea Comercială VACANŢA
TUR S.R.L Buzău a dovedit, în cei 13 ani
de la debutul ei în activitatea turistică
buzoiană, un bun management şi
experienţă în implementarea proiectelor,
derulând până astăzi deja două proiecte:
„Construirea unui complex turistic” în
Staţiunea Sărata Monteoru, comuna
Merei, finalizat sub denumirea Casa cu
tei, şi „Dezvoltarea capacităţii de cazare
pentru Pensiunea Casa cu tei”. Ambele
proiecte au fost realizate în co-finanţare
prin proiecte Phare, RICOP şi prin
contribuţie proprie.
În urma finalizării acestora,
capacitatea Pensiunii turistice Casa cu tei
este astăzi de 21 camere duble, spaţiu de
cazare, dotate cu toate utilităţile şi
mobilierul necesar, un restaurant cu 200
de locuri, un bar cu 50 de locuri, o sală de
fitnes, saună şi, în lucru, o piscină.
În prezent se lucrează la un al
treilea proiect pentru accesarea în
continuare a fondurilor Phare, printr-un
subprogram
denumit „Investiţii în
turism”, al cărui scop este dezvoltarea
staţiunilor turistice din România.
Calitatea managementului (locul I
în Top, acordat de Camera de Comert,
Industrie şi Agricultură Buzău, în 2003),
precum şi experienţa căpătată în
realizarea proiectelor anterioare, cu
cofinanţare Phare, sunt argumente care
vin în susţinerea convingerii că S.C.
VACANŢA TUR, are capacitatea de a
implementa şi proiectul „Investiţii în
turism”.
Nr. 17 ● Aprilie 2005

Abstract
The
commercial
company
„Vacanta Tur SRl” Buzau, during the 13
years of tourism activity, proves a good
management
and
experience
in
implementing projects, having developed
till today two projects „Building a
tourist’s centre” in the spa Sarata
Monteoru, Merei, named „Casa cu Tei”
and „Developing the accommodation
possibilities at the guesthouse Casa cu
Tei”. Both projects have been realized
through Phare Investments and personal
financial contribution.
As a result, the guesthouse „Casa
cu Tei” has 16 rooms, totallz furnished
and with modern facilities, a restaurant
for 100 persons, a bar with 50 seats, a
fitness hall, sauna and swimming pool.
Presently, we are working at a
third project to get Phare funds. This new
one aims at developing the touristic
resorts in romania. It is called
„Investments in tourism”.
The management quality (1st place
in 2003, on the Top of the Chamber for
Commerce, Industry and Agriculture Buzau) but also the experience got by
realizing the previous projects, cofinanced through Phare, are reasons to
support the conviction that „Vacanta Tur
SRL” has the capacity to implement the
project „Investments in tourism”, too.
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1. Scopul proiectului
Scopul proiectului este de a iniţia
şi dezvolta mai multe categorii de servicii
complementare activităţii de turism, care
ne-au fost solicitate în decursul timpului
şi care vin în întâmpinarea cererii
clientului. Astfel, dorim să oferim:
 Servicii de tratament balnear
şi întreţinere, prin amenajarea unei baze
de
tratamente
neconvenţionale şi
întreţinere (fitness, solar, masaj, spa –
cadă cu hidromasaj).
 Servicii de închiriere, sală de
conferinţe. Pentru aceasta este necesară
dotarea acesteia cu echipamente specifice.
 Servicii de agrement: servicii
de Internet, Tv on demand (imagini
televizate, din toata lumea, la cerere) care
se pot realiza prin achiziţia unui sistem
home cinema şi a unui sistem de recepţie
prin satelit.
 Servicii de spălătorie, pentru
lenjeria personalului şi a turiştilor.
 Completarea
dotărilor
la
bucătărie cu o maşină de spălat vase,
cafetiere, chafing dish-uri (dispozitiv de
menţinere la cald a alimentelor).
 Pentru
economisirea
combustibililor convenţionali (gaze
naturale) şi pentru protecţia mediului ne
propunem achiziţionarea unui sistem solar
de încălzire a apei menajere.
2. Justificarea proiectului
Justificarea investiţiei noastre are
la bază câteva motive: faima staţiunii,
comorile staţiunii, şi un excelent punct
de plecare în excursii.
Faima staţiunii
Primul motiv care ne-a determinat
să construim un complex turistic în acest
loc, şi să procedăm apoi la diversificarea
şi creşterea calităţii serviciilor oferite
turiştilor, îl constituie faima pe care a
cunoscut-o staţiunea Monteoru în
144

trecut, şi faptul că ea are un vad
comercial deja creat.
Staţiunea
balneoclimaterică
Monteoru a fost inaugurată la 1 iulie
1895. Cunoscând valoarea terapeutică a
izvoarelor din zonă, cât şi rezultatele
analizelor făcute de chimiştii Alfons
Oscar Saligni (între 1888-1899), şi
Constantin Istrate (în 1895), Grigore
Monteoru demarează ridicarea primelor
construcţii la Sărata Monteoru. Cu
ajutorul arhitectului german Eduard
Honzick, şi sfătuit de dr. Guyenot, medic
la Aix les Bains, începe între 1892-1893
ridicarea unui hotel cu 50 de camere, a
unui restaurant şi a unor instalaţii de
tratament. La scurt timp după
inaugurarea oficială, staţiunea a devenit
una dintre cele mai apreciate din ţară şi
din Europa. În 1898, la Sărata Monteoru,
Grigore Monteoru ridică un al doilea
hotel, care avea 100 de camere, iar doi ani
mai târziu - un cazino modern. În aceeaşi
perioadă sunt construite şi bazine pentru
tratament.
Comorile Staţiunii
a) Apele sărate pentru băi sunt
principala resursă de vindecare a
staţiunii, deoarece au efecte miraculoase
în vindecarea unor boli, precum:
- reumatismul;
- afecţiunile tiroidiene;
- boala Basedow;
- afecţiunile ginecologice;
- inflamaţii şi infecţii oculare;
- împiedicarea
degenerării
ţesuturilor oculare etc.
b) Apa minerală pentru cură internă,
„pentru stomac”, de la „Izvorul 6”:
- stimulează digestia;
- împiedică balonarea;
- ameliorează sau vindecă gastrita
hipoacidă;
- vindecă forme de dispepsie şi
dischinezie biliară etc.
c) Nămolul terapeutic pentru:
Amfiteatru Economic
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- reumatism;
- dureri musculare;
- sinuzită
d) Climatul, caracterizat printr-o
calitate excepţională a aerului, având
efecte sedative şi ameliorative pentru:
- persoanele obosite, stresate;
- cardiacii cronici, cu ischemie;
- hipertensivi;
- cei cu insomnie;
- suferinzii de nevroză sau
anxietate etc.
● Punct de plecare în excursii la:
- „Mina de petrol”, exploatare în
funcţiune, unică în Europa;
- Rezervaţia naturală „Vulcanii
noroioşi”, unici pe continentul nostru (30
km) unde creşte celebra plantă
„Gărdurariţa” (Nitraria Schoberi) şi unde
vieţuiesc şi două specii rare de insecte –
scorpionul şi termita;
- Muzeul Chihlimbarului de la
Sibiciu – Colţi, numit şi „rumanit”(50
km), unde se poate admira cea mai mare
piesă de chihlimbar din lume, de circa 4
kg:
- Mănăstirea „Ciolanu” şi Tabăra
de Sculptură Măgura, din poienile
Tisăului (30 km)
3. Grupurile ţintă
Având în vedere faptul că
renumele staţiunii este dat de posibilitatea
de a se face tratamente balneare şi de
întreţinere, de faptul că în staţiune
funcţionează deja două baze de tratament,
de faptul că vadul comercial este creat,
considerăm că grupurile ţintă cărora ne
adresăm sunt:
 pensionarii care primesc bilete
de odihnă subvenţionate de stat;
 pensionarii cu resurse proprii,
care doresc tratamente balneare şi de
întreţinere;
 pensionarii cărora copiii lor le
asigură trimiterea în staţiune pentru
Nr. 17 ● Aprilie 2005

tratament, în vilegiatură sau pensiune cu
nepoţii;
 oamenii de afaceri care au
înţelepciunea de a mai avea grijă şi de
sănătatea proprie şi a familiei;
 persoanele tinere şi de vârsta a
doua care doresc să aibă „un corp frumos
şi o minte sănătoasă”.
Motivele alegerii acestor grupuri
ţintă:
 tradiţia şi specificul staţiunii;
 politica socială a statului român,
aceea de a subvenţiona anual un număr de
bilete de tratament (cam 450.000 de bilete
pe an);
 potenţialul uman care ne poate
deveni client, dacă avem în vedere faptul
că poporul român a ieşit din comunism
destul de „alterat”, tarat biologic;
 tendinţa existentă pe plan
mondial de dezvoltare a turismului
balnear şi de întreţinere, încasările din
turismul balnear mondial reprezentând
80% din totalul încasărilor mondiale din
turism.
4. Strategia si poziţionarea serviciilor
Avantajele
competitive
ale
serviciilor oferite de Pensiunea Casa cu
Tei sunt următoarele:
 posibilitatea de a oferi pachete
de servicii: cazare, masă, sală de

conferinţe, sală de fitnes, saună şi, în
viitor, servicii de tratament şi de
întreţinere;

145

AE
 preţuri promoţionale atât la
cazare cât şi la masă, mai mici decât ale
concurenţei, ca urmare a unui mai bun
management;
 servicii prompte şi de o mai bună
calitate, ca urmare a faptului că
conducerea societăţii se implică zilnic şi
în mod direct în activitatea pensiunii,
supraveghind şi executând operaţiunile
care se fac la cazare şi la restaurant;
 prin atragerea de turişti străini se
poate spune că facem şi export de servicii,
statul român încasând cu această ocazie
valută forte.
Serviciile oferite de Pensiunea
Casa cu Tei sunt vândute atât în mod
direct cât şi prin intermediul propriei
noastre agenţii de turism, cu care de altfel
am început activitatea la înfiinţarea
societăţii.
Avem construit un web-site sub
numele www.casacutei.ro şi adresa de
casacutei@artelecom.net.
De
email:
asemenea, serviciile sunt promovate şi
prin distribuirea de pliante cu ocazia
participării la târgurile de turism ce se
organizează pe plan naţional şi
internaţional.

şi rece permanent, căldură suficientă pe
timpul iernii).
Promptitudinea, în rezolvarea unor
mici solicitări ale clienţilor, este de natură
să atragă aceşti clienţi şi pentru alt sejur
şi, de asemenea, să mai vină şi cu prietenii
lor.
Folosim şi alte elemente privind
strategia de marketing, precum:
 promovarea
unor
produse
culinare cu specific local – babic, cârnaţii
de Pleşcoi, covrigii şi ţuica de Buzău,
ceapa de Buzău cu brânză, plăcinta cu
brânză şi stafide, făcută chiar de patroană
– care atrag mereu noi clienţi şi îi menţin
pe cei deja câştigaţi.
 oferirea permanentă clienţilor a
unei atenţii din partea casei: o băutură,
fursecuri, alune, prăjituri etc., este un gest
de natură să „înmoaie” o eventuală
rigiditate a clientului.
Prezentarea către oaspeţi a unor
locuri turistice locale, care sunt unicat în
Europa, şi anume: Vulcanii noroioşi,
Mina de petrol, Muzeul chihlimbarului de
la Colţi etc.

Principalele
activităţi
de
promovare a vânzărilor
Serviciile oferite de Pensiunea
Casa cu Tei sunt prezentate şi pe
posturile locale de televiziune şi la
posturile locale de radio.
Considerăm însă că cea mai bună
reclamă ţi-o face clientul care pleacă
mulţumit, aspect pe care punem mult preţ
în
conceperea,
coordonarea
şi
desfăşurarea activităţii noastre. De la
deschiderea pensiunii şi până în prezent,
am avut circa 2000 de clienţi la restaurant
(nunţi, petreceri, aniversări), clienţi care
s-au adus unul pe celalalt şi care ne-au
apreciat
calitatea
serviciilor.
De
asemenea, la cazare, clienţii au fost foarte
mulţumiţi de calitatea curăţeniei din
camere, a lenjeriei, a utilităţilor (apă caldă

Aceste rezultate sunt concretizate
atât în efecte directe cât şi în efecte
multiplicatoare.
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5. Rezultate a;teptate

5.1 Efecte directe
a) Contribuţia beneficiarului
Beneficiarul, SC VACANTA TUR
SRL, îşi asumă răspunderea de a participa
cu o contribuţie proprie de 1.175.000.000
lei din 2.350.000.000 lei, ceea ce
reprezintă 50 % din costul total al
proiectului.
b)Numărul şi calitatea locurilor de muncă
nou create.
Intenţionăm să angajăm o persoană
calificată pentru baza de tratament şi
fitness. avem în vedere şi perspectiva
Amfiteatru Economic
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înfiinţării unui centru de tratamente
neconvenţionale, aspect care impune
calificarea sau angajarea unor persoane
pregătite pentru meseria de maseur,
preparator fizic, tehnici de fitness, băi
termale, saună, asistent sală de conferinţe,
spălătorese profesionale.
În aceste condiţii, ar rezulta,
aproximativ 7 locuri de muncă create,
cu un cost mediu pe loc de muncă nou
de 336 mil lei (2.350.000.000 lei: 7
locuri de muncă create = 336 mil lei/loc
de muncă creat). Acest fapt implică, fie
calificarea personalului necalificat
existent în firmă, fie angajarea de
personal calificat.
c) Rezultate fizice ale proiectului:
 număr de turişti care vor
beneficia de servicii:
Sala conferinţe: 40 firme x 40 pers / firmă
= 1600 persoane
Sala fitness:
- Cantonamente sportivi: 20
echipe x 16 pers/echipă = 320 persoane
- Turişti: 365 zile x 42 locuri =
15330 zile turist x 30%grad de ocupare =
4599 turişti x 10% utilizatori ai sălii de
fitness = 460 turişti
Total : 1600 + 320 + 460 = 2380 persoane
 numărul de pachete turistice
realizate:
Pachete de servicii pentru Sala de
conferinţe:
- închirierea simplă a Sălii de
conferinţe - 200.000 lei de persoană, care
include o cafea şi o apă minerală de 0,5 l.
- închiriere pentru un grup de 40
persoane:
cazare;
masă
festivă
românească plus mic dejun a doua zi;
sala. Tariful pentru acest pachet
beneficiază de un discount de 50% din
tariful perceput separat pentru fiecare
serviciu.
Pachete de servicii pentru Sala de fitness:
Pentru cantonamente vom oferi
pachet de servicii pentru o săptămână,
care include: cazare; pensiune completă;
Nr. 17 ● Aprilie 2005

saună de două ori; fitness zilnic. Tariful
pentru un asemenea pachet este de
650.000 lei de persoană şi reprezintă 50%
din tariful perceput în mod separat pentru
fiecare serviciu.
Fitness: 80.000 lei/pers/zi (intrare
pe timp nelimitat pentru clienţii
hotelului).
Servicii Saună: 50.000 lei/pers/ora.
Pentru sejururi mai mari de 2
nopţi, se acordă reducere de 30% pentru
saună şi fitness.
Abonament fără limită de timp şi
şedinţe la Sala de Fitness: 500.000 lei /
lună.
Pachetele turistice vor fi
promovate
pe
site-ul
nostru
www.casacutei.ro, pe benere, pliante,
clipuri la radio şi televiziune, scrisori
către clienţii fideli şi către agenţiile de
turism din judeţele apropiate.
d) Rezultate financiare:
Sala de conferinţe:
- închiriere sală: 40 firme x 40 pers/firmă
x 200.000 lei/pers = 320 mil lei
- pachet servicii sala: 20 firme x 20
pers/firmă x 1 mil lei/pers = 400 mil lei
Sala fitness:
- cantonamente sportivi: 20 echipe x 16
pers/echipă x 700.000 lei/pers = 224 mil
lei
- turişti: 365 zile x 42 locuri x 30%grad
ocupare x 10%utilizatori x 80.000 lei =
36,8 mil lei
Sauna: 460 pers x 5 ore/pers x 50.000
lei/pers = 115 mil lei
Total : 320 + 400 + 224 + 36,8 + 115 =
1.095.800.000 lei
4.2 Efecte multiplicatoare
a)Efecte multiplicatoare la furnizorii de
echipamente:
-investiţia în sine va genera o
creştere a cifrei de afaceri la firmele
furnizoare de echipamente;
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-creşterea cifrei de afaceri a
furnizorilor de echipamente va genera
creşterea profitului acestor firme şi
creşterea numărului orelor de muncă,
aspect ce are implicaţii în nivelul
salariilor lucrătorilor;
-creşterea
profitului
firmelor
furnizoare şi a salariilor lucrătorilor va da
posibilitatea statului să obţină mai multe
impozite pe profit şi pe salarii;
-creşterea profiturilor firmelor
furnizoare dă acestora posibilitatea de a
face noi investiţii şi de aici noi efecte
multiplicatoare;
-creşterea salariilor lucrătorilor va
genera o creştere a consumului de bunuri
de larg consum şi a bunurilor de folosinţă
îndelungată
(excursii,
concedii,
tratamente balneo etc.) dar şi a
economiilor care se vor depune la bănci,
fonduri mutuale, sume ce se vor folosi în
continuare pentru creditarea economiei şi
a guvernului.
b)Efecte multiplicatoare la investitor (la
S.C. Vacanţa Tur)
 efectuarea investiţiei propusă
prin proiect conduce la dezvoltarea gamei
serviciilor oferite turiştilor, cu implicaţii
directe în:
-creşterea numărului turiştilor
potenţiali;
-lărgirea
gamei
turiştilor
potenţiali, amatori de noi servicii;
-creşterea calităţii serviciilor
oferite clienţilor
 cele trei efecte de mai sus vor
conduce la creşterea cifrei noastre de
afaceri cu implicaţii directe în creşterea
profitului, şi deci a impozitului pe profit
încasat de stat, la creşterea veniturilor
salariaţilor, şi deci a impozitului pe
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veniturile salariaţilor încasat de la stat, dar
şi la crearea unei noi posibilităţi de a
investi, cu noi efecte multiplicatoare.
c)Efecte multiplicatoare la celelalte firme
din staţiune
 turiştii care se cazează la Casa
cu Tei vor merge şi la celelalte pensiuni
din staţiune şi vor face consumaţie,
sporindu-le şi lor cifra de afaceri.
 chioşcurile care vând răcoritoare
şi alte produse alimentare, vor beneficia şi
ele de pe urma creşterii numărului de
turişti, prin faptul că vor vinde mai mult.
d)Efecte multiplicatoare la gospodăriile
ţărăneşti din zonă
 turiştii
noştri
vor
face
cumpărături şi de la gospodăriile ţărăneşti
din staţiune (lapte, brînză, ouă, păsări sau
produse manufacturate – mileuri, obiecte
artizanale etc.), contribuind în acest fel la
creşterea veniturilor acestora şi dându-le
astfel posibilitatea să acumuleze resurse
pentru a-şi îmbunătăţi confortul casei
(alimentarea casei cu apă curentă, gaze,
construirea de băi şi desfiinţarea wc-urilor
din spatele curţii) sau pentru sporirea
consumului prin cumpărarea de bunuri de
folosinţă îndelungată (televizor color,
frigider, maşină de spălat etc.). Creşterea
numărului de turişti la pensiunea noastră
constituie şi un element civilizator pentru
populaţia din zonă, constituind de regulă,
model de referinţă în multe domenii ale
vieţii publice şi private (îmbunătăţirea
comportamentului în spaţii publice, a
modului de a se îmbrăca etc.).
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5. Piaţa potenţială şi promovarea serviciilor (realizate în urma implementării proiectului)
Principalii clienţi potenţiali
Numele
Serviciul sau pachetul
turistic
Persoane juridice
Persoane juridice
Cluburi sportive
Persoane fizice
Persoane fizice

Sala conferinţe
Bilete tratament
Cantonamente
Nunti, petreceri
Mini concedii (Sala
fitnes, aerobic, masaj,
spa, saună)

Total

% din vânzări
- estimare
16,67
16,67
20,00
33,33

anuală,
Valoarea
(lei)
- estimare 500.000.000
500.000.000
600.000.000
1.000.000.000

13,33

400.000.000

100%

3.000.000.000

6. Planul de finanţare al afacerii şi proiecţiile financiare pentru următorii cinci ani
după implementarea proiectului
Indicatori:
1. Gradul de recuperare capitalului propriu = profit net/ (capital propriu + finanţarea
solicitată)%
- anul 2005: Gr = 196.977.000 / (1.175.000.000 + 1.175.000.000) x 100 = 6,39
- anul 2006: Gr = 524.116.000 / (1.175.000.000 + 1.175.000.000) x 100 = 22,31
- anul 2007: Gr =1.493.737.000 / (1.175.000.000 + 1.175.000.000) x 100 = 63,57
- anul 2008: Gr =2.383.667.000 / (1.175.000.000 + 1.175.000.000) x 100 = 101,44
- anul 2009: Gr =2.750.097.000 / (1.175.000.000 + 1.175.000.000) x 100 = 117,03
Se poate observa că, de la an la an, gradul de recuperare creşte, acesta fiind
interpretat ca pozitiv pentru investiţia noastră.
2.Gradul de recuperare a finanţării nerambursabile = profit net / finanţare solicitată
(%)
În cazul nostru, acest indicator va avea următoarele valori:
- anul 2005: Gr = 196.977.000 / 1.175.000.000 x 100 = 16,77
- anul 2006: Gr = 524.116.000 / 1.175.000.000 x 100 = 44,61
- anul 2007: Gr =1.493.737.000 / 1.175.000.000 x 100 = 127,13
- anul 2008: Gr =2.383.667.000 / 1.175.000.000 x 100 = 202,87
- anul 2009: Gr =2.750.097.000 / 1.175.000.000 x 100 = 234,05
7. Ipoteze şi riscuri majore
 Având în vedere faptul că din ce
în ce mai mult se pune accent pe
agroturism, suntem convinşi că am pus
bazele unei afaceri de viitor în care se
îmbină spiritul rural (a se avea în vedere
bucătăria tradiţională) cu modernismul
(dotările care cresc gradul de confort).
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 Riscurile care pot afecta
implementarea acestui proiect constau, în
principal, în nerespectarea termenelor
pentru alocările de fonduri, eventualele
probleme în selectarea furnizorilor de
echipamente şi chiar respingerea acestei
propuneri în cadrul licitaţiei deschise de
proiecte.
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Considerăm că aceste riscuri pot fi evitate
sau depăşite printr-o respectare cât mai
fidelă a programării activităţilor propuse
în cadrul acestui proiect şi prin orientarea
către potenţiali furnizori care dovedesc,
sau au dovedit, seriozitate în raporturile
comerciale
8. Alte aspecte relevante
a) Sustenabilitate financiară
Proiectul, odată implementat, este
generator de venituri. El se autosusţine,
generând atât venituri cât şi profit, aspect
care ne dă posibilitatea să reinvestim şi să
îmbunătăţim calitatea serviciilor prestate.
Proiectul nu este dependent de subvenţii,
scutiri de impozite şi taxe, deoarece
desfăşoară o activitate foarte profitabilă.
Planul
de
afaceri
demonstrează
capacitatea proiectului de a deveni
autosustenabil la încheierea finanţării din
surse PHARE.

Având
în
vedere
natura
proiectului, proiect generator de venituri
şi orientat spre profit, activitatea sa
viitoare va fi susţinută şi extinsă din
veniturile realizate de firmă din
activităţile de turism şi din activităţile
complementare turismului, prestate pentru
clienţii săi.
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Totodată trebuie menţionat faptul
că este singura societate de turism din
zonă care prezintă o ofertă bazată pe
valorificarea potenţialului turistic local,
care să includă seara cu specific românesc
(buzoian) şi vizitarea unor obiective
turistice din judeţ.
În viitorul apropiat firma îşi
propune completarea sistemului integrat
de servicii oferit clienţilor cu transportul
beneficiarilor prin utilizarea unui mijloc
de transport dotat adecvat. În acest mod
va fi extinsă gama serviciilor oferite de
firmă, iar preţul acestora va scădea prin
eliminarea costurilor de închiriere a unor
mijloace de transport necesare în
efectuarea traseelor turistice din judeţ.
b) Sustenabilitate instituţională
Societatea are o vechime de peste
12 ani, are un management bun, bazat pe
prudenţialitate şi previzionare, cu respect
pentru legile ţării, iar activitatea
desfăşurată în cadrul societăţii constituie
unica sursă de venituri a familiei.
În concluzie, nu se pune problema
funcţionării cu caracter provizoriu sau a
încetării existenţei după încheierea
proiectului.
c) Sustenabilitate pieţei
Piaţa serviciilor turistice practicate
de noi este în continuă creştere. Putem
vorbi de o dependenţă faţă de puterea de
cumpărare a populaţiei, dar pe măsură ce
se consolidează economia românească şi
cetăţenii vor avea venituri mai mari, din
salarii bazate pe locuri de muncă stabile şi
din pensii decente situaţia, se va
îmbunătăţi.
Oricum, la sfârşitul proiectului,
pensiunea va avea o gamă de servicii mult
diversificată, ceea ce îi va permite să
abordeze mai curajos ofertele pe care le
va face, consolidându-şi astfel şi mai mult
poziţia pe piaţa de servicii în turism.
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CĂRŢI ŞI PUBLICAŢII

INTERNETUL – VECTORUL PIEŢEI
GLOBALE TURISTICE
(Internet – Vector of the Global Tourist’s Market)
Lumea în care trăim se deschide. Porţi ferecate în faţa
călătoriilor noastre, sunt din ce în ce mai puţine. Deosebirile
dintre naţiuni, tradiţiile, gastronomia şi peisajele, doar pe alocuri
asemănătoare, fac ca numărul celor care propun voiaje, precum
şi cantitatea voiajorilor/turiştilor să crească în mod sincron.
Odată cu creşterea numărului ofertanţilor serviciilor turistice de
bază (transport, cazare, alimentaţie), creşte şi exigenţa
potenţialilor turişti. Această exigenţă se manifestă nu numai printr-un cât mai exact dorit
optim raport preţ/calitate, cât şi printr-o cerere cât mai mare de informaţii turistice precise,
şi în timp real obţinute.
De bună seamă turiştii, tot mai bine informaţi, doresc destinaţii cât mai favorabile
puterii lor de cumpărare şi cât mai multe facilităţi.
Prestatorii vor şi ei, în acelaşi timp, un coeficient de utilizare a capacităţilor cât mai
ridicat, o sezonalitate cât mai redusă şi decontarea rapidă a cheltuielilor ocazionale ale
activităţilor realizate. O bună parte dintre soluţii sosesc dinspre globalizarea din ce în ce
mai accentuată a tuturor domeniilor de activitate, altă parte dinspre inovaţie, tehnologie,
respectiv Internet.
Conştientă de toate aceste aspecte, cât şi de altele – pe care le analizează
conştiincios, doamna Mihaela Diaconu realizează lucrarea „Turism prin Internet –
experienţe şi tendinţe”. Volumul este editat de Tribuna Economică în anul 2004. Aşa cum
constata şi domnul prof. univ. dr. Nicolae Al. Pop – autorul cuvântului înainte, lucrarea
„reprezintă un reper notabil în peisajul literaturii de specialitate, constituindu-se într-un
îndrumător monografic valoros”.
Debutul lucrării este marcat de un citat din discursul domnului Rofi A. Dunan, la
Conferinţa ONU asupra comerţului electronic şi a dezvoltării, Geneva, 2003, din cadrul
căruia socotim necesar a reproduce: „Rareori manifestarea puterii creatoare a umanităţii a
transormat atât de profund şi rapid societatea ca dezvoltarea rapidă a Internetului şi a altor
tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiei în cursul deceniului trecut.”
Este cazul să remarcăm că aplicaţiile Internetului şi cele ale tehnologiilor informaţiei
şi comunicaţiei au fost preluate cu rapiditate de către o bună parte dintre actorii pieţei
turistice – numesc aici doar companiile de transport aerian şi maritim, lanţurile hoteliere şi
tou-operatorii – interesaţi de scurtarea distanţelor şi a timpului de reacţie, de exactitatea şi
calitatea informaţiilor vehiculate şi, nu în ultimul rând, de costurile avantajoase ale acestor
servicii. Mai mult, industria turistică avea nevoie de un astfel de vector care să faciliteze
globalizarea întregii activităţi, difuzarea la scară mondială a produsului turistic în condiţii
de eficienţă crescută.
Demersul autoarei, pentru „Turism prin Internet”, este derulat pe parcursul a opt
capitole care abordează subiecte precum:
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 E-turismul şi operaţionalizarea sa;
 cadrul juridic-economic specific;
 inovaţia în turism şi structuri moderne în turism;
 site-urile de e-turism, clasic şi modern în comportamentul e-turistului;
marketingul turistic – modalitate modernă de comportament funcţional.
Doamna dr. Mihaela Diaconu reuşeşte – în opinia noastră, să convingă asupra
multitudinii consecinţelor dezvoltării turismului prin Internet, pornind de la avantajele
informatizării (atât pentru cererea, cât şi pentru oferta turistică), trecând apoi printr-o
analiză a oportunităţilor şi riscurilor utilizării acestei tehnologii, sesizând pericolul
atacurilor virtuale şi, în cele din urmă, introducându-ne în lumea de mâine a marketingului
– cybermarketingul.
Pentru elaborarea lucrării, autoarea utilizează o bogată bibliografie, clasică şi
virtuală, în cea mai mare parte de dată recentă şi covârşitor, cantitativ, din afara României.
Nu în ultimul rând, trebuie remarcate analizele comparative şi informaţiile din
cadrul pieţelor vest-europene sau nord-americane. La fel de interesant, am apreciat a fi şi
glosarul de la finalul volumului, cu termeni inspirat aleşi şi explicit prezentaţi.
În final, putem considera că obiectivul, pe care bănuim că şi l-a propus autoarea, a
fost realizat, iar lectura poate fi utilă studenţilor preocupaţi de desăvârşirea pregătirii
profesionale în domeniul turistic, tinerilor absolvenţi, agenţilor economici din sfera
turismului, şi chiar turiştilor, beneficiari direcţi ai tuturor avantajelor acestor remarcabile
schimbări.
Conf. univ. dr. Puiu Nistoreanu

GLOBALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE
TURISM
(Globalization for the tourism activities)
Globalizarea este un termen la modă, rostit cu simpatie
ori antipatie, de către persoane care îi înţeleg mai mult sau mai
puţin sensul. Proiecţii ale globalizării “scot în stradă” - cu ocazia
întâlnirii liderilor mondiali - militanţi şi simpatizanţi ai
apărătorilor drepturilor omului, grupuri de fermieri, ecologişti
ori simpli cetăţeni ai ţărilor din lumea a treia. O parte dintre
aceştia văd urmările acestor reuniuni, precum combustia unora
dintre agregatele demolatoare care se pregătesc a reaşeza lumea.
Iar lumea, e ca lumea, uşor potrivnică schimbării. Pentru ei, şi pentru o bună parte dintre
noi românii, chiar înainte de Nenea Iancu Caragiale, ar fi mai comod “să se revizuiască în
punctele principale, dar să nu se schimbe nimic”. Pe de altă parte specialiştii în domeniu,
jurnaliştii – mai mult sau mai puţin profilaţi pe această problematică, consideră, mai mult
ori mai puţin fermi, inevitabilitatea istorică a globalizării.
Dacă este să încercăm un scurt istoric, trebuie să conştientizăm existenţa unor
elemente precursoare ale globalizării încă din cele mai vechi timpuri. Departe de a fi pure
speculaţii, este cunoscut că piperul, porumbul şi cartoful, au pornit din America Latină şi
s-au răspândit în Europa, Asia, Africa, intrând în obişnuinţa de consum a populaţiei acestor
152

Amfiteatru Economic

AE

„Amfiteatru Economic” vă recomandă

continente, ca şi în aceea a locuitorilor continentului nord american. Exemple similare sunt
reprezentate de mirodenii, bumbac, ori de sclavii africani ajunşi pe pământurile americane,
jamaicane, canadiene, braziliene sau guianeze.
Cert este că în urma schimbărilor rapide din ultimele trei decenii, globalizarea a
cunoscut o nouă dimensiune. Această nouă fază a dezvoltării societăţii omeneşti a fost
sprijinită de revoluţia microelectronicii, a comunicaţiilor şi transporturilor, de uşurinţa
informării, de dorinţa de a cunoaşte şi împărtăşi din valorile altor popoare. Poate unul dintre
cele mai neaşteptate exemple poate veni din sfera gastronomică, cunoscute fiind succesele
fast-food-urilor ori ale unor produse de bucătărie specifice iniţial unei arii restrânse, chiar
naţionale, de consumatori (mâncarea chinezească, mexicană, tailandeză, indiană, ş.a.).
În acelaşi timp, o parte dintre cercetătorii şi observatorii fenomenului apreciază că
marile descoperiri geografice sunt cele care au stat la baza fenomenului. Lucrurile au
evoluat de aici mai departe în legătură cu interesele economice ale puterilor lumii. După
cele două războaie mondiale, paşi importanţi au fost realizaţi cu ocazia stabilirii liberei
mişcări a mărfurilor, prin intermediul GATT şi, mai târziu, prin constituirea World Trade
Organisation (WTO). De bună seamă, un rol însemnat l-a avut şi ONU, prin intermediul
Adunării Generale şi a Consiliului de Securitate.
Alţi paşi importanţi au fost realizaţi concomitent cu expansiunea comerţului liber cu
mărfuri şi servicii şi deregularizarea pieţelor financiare mondiale. Nu mai puţin important a
fost momentul prăbuşirii sistemului sovietic, şi al schimbării orientării politice şi
economice a ţărilor foste membre ale blocului comunist. La fel de însemnate au fost
contribuţiile multinaţionalelor la impunerea noilor norme şi conduite economice la nivel
planetar.
Termenul care trebuia să desemneze această mondializare a valorilor şi
reglementărilor planetare, ca şi a sistemului american, a fost vehiculat cel mai mult de
anglofoni - globalise. De aici şi actuala denumire a fenomenului.
Preocupat de toate aceste aspecte, dar şi mai mult de turism şi globalizare, Ilie
Rotariu elaborează un studiu pe care-l numeşte “Globalizare şi turism – cazul României” –
acesta constituind baza tezei sale de doctorat, şi pe care-l dă spre publicare Editurii
Continent, din Sibiu, în anul 2004. Inedită a fost difuzarea unei bune părţi a tirajului
lucrării. Autorul a constituit o bază de date cu un număr important de adrese electronice ale
unora dintre cei implicaţi în lumea turismului românesc. Prin intermediul Internetului a
făcut cunoscută lucrarea, conţinutul şi preţul ei. Apoi au venit solicitările, iar expedierea
cărţii s-a făcut prin coletărie.
Lucrarea este gândită şi realizată pe două planuri. Pe primul plan este analizat
sistemul economiei mondiale, analiza apariţiei şi evoluţiei fenomenului globalizării şi
turismul internaţional, expresie şi argument al globalizării. În cel de-al doilea plan este
analizată economia românească în „epoca globalizării”, respectiv turismul românesc –
exigenţe şi restricţii din perspectiva globalizării.
În loc de concluzii, Ilie Rotariu încearcă să desluşească în cadrul unei previziuni,
forma viitorului (enigmă ori certitudine) socieţăţii omeneşti. În cele câteva pagini de final
autorul apreciază activităţile de turism drept precursoare şi stimulatoare ale procesului de
globalizare. Lucrarea mai cuprinde, în cele 346 de pagini, o addendă, o bogată bibliografie
şi un grup de anexe.
Înainte de a încheia, trebuie să afirm că lucrarea prezentată este inedită, conduce la
o mare varietate de reflecţii, însă cu regret constatăm că nu reuşeşte să trateze uniform şi
concentrat tema aleasă, mulţumindu-se, în numeroase cazuri, la a indica, a “deschide uşi
sau ferestre”, a enunţa fără a finaliza toate demersurile începute. În ansamblu, cartea de faţă
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se constituie într-un reper în cariera autorului, reprezentând momentul de început în
cercetarea sistemică. Autorul se dovedeşte a fi un specialist curajos, cu o bogată experienţă
practică, acumulată în cei aproape 35 de ani de activitate, desfăşurată în lumea turismului.
El îşi, şi ne pune şi nouă, întrebări din dorinţa de a explica netipica evoluţie a fenomenului
turistic şi a însăşi economiei mondiale. O parte dintre răspunsuri reies din argumentele
autorului, o altă parte suntem lăsaţi a le descifra singuri. Prin acest stil de prezentare,
lucrarea se constituie într-una inedită în peisajul literaturii, nu prea bogate, de specialitate
turistică.
Îmi place să cred că vom mai auzi de lucrările acestui autor.
Conf. univ. dr. Puiu Nistoreanu

O NOUĂ PUBLICAŢIE DE MARE UTILITATE ŞI ACTUALITATE
La sfârşitul anului 2004, Grupul de presă şi editură „Tribuna economică” a aniversat
105 ani de existenţă.
La începutul acestui an prestigioasa editură a lansat o nouă publicaţie: revista lunară
„Euroconsultanţă” Ghidul firmei ● economie ● legislaţie ● contacte.
Apariţia este cu atât mai valoroasă fiind cunoscut faptul că se apropie ceasul
integrării. Putem afirma cu toată responsabilitatea că, dacă până acum materialele apărute în
cadrul acestei teme erau destul de singulare şi se refereau doar la aspecte generale ale
integrării, de această dată avem de-a face cu un adevărat instrument de lucru, publicaţia
fiind subintitulată de altfel „Ghidul firmei”.
Relevant în acest sens este sumarul
primului număr (ianuarie 2005) din care
spicuim câteva titluri de secţiuni: Opinii,
întrebări, răspunsuri, Consultanţă de
afaceri, Consilier juridic, Concurenţă,
Fiscalitate, Politici şi programe etc.
La
acestea
colaborează
şi
semnează o serie de specialişti deja
cunoscuţi în mass-media românească
precum: Otto Mayer, Gabriel I. Năstase,
Dan Stoicescu, Emilian Dobrescu,
Andreea Vass ş.a.
Deloc de neglijat este şi faptul că,
aşa cum îi şade bine unui adevărat
instrument de lucru, revista conţine la
aproape toate secţiunile, adrese de
Internet utile în domeniile respective.
Urăm mult succes şi o viaţă cât
mai lungă noii publicaţii editate de
Tribuna economică, ca şi redactorului
coordonator al tinerei reviste, domnul
Silvestru Covrig.
Ec. Pericle Uidumac
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WEB-SITE-URI
DESPRE GLOBALIZARE
www.globalizarea.com

Fenomenul Globalizării intră tot mai mult în conştiinţa publică. Ideea de
bază a web-site-ului propus, şi al cărui autor este Stefan Bocioacă, a fost aceea de a
oferi cât mai multor români, în calitatea de cetăţeni ai unui spaţiu geographic şi
cultural specific, un instrument explicativ şi informaţional adecvat aprofundării
globalizării, cu toate aspectele sale.
Aceasta deoarece există astăzi o bogată documentaţie asupra acestui
fenomen care ne afectează viaţa individuală şi pe cea colectivă: diverse publicaţii,
cărţi, studii, pagini pe Internet care implică cunoştinţe multidisciplinare din partea
celor interesaţi să abordeze acest subiect.
Un alt obiectiv al web-site-ului este acela de a incita la reflecţie şi gândire
critică, la documentare asupra unor realităţi urgente supuse unor transformări şi
interacţiuni rapide şi ireversibile.
Secţiunile site-ului cuprind: •Dosare; •Recenzii; •Referinţe; •Panorama
ideilor; •Cercul de lectură; •Audio; •Articole şi opinii; •Repere istorice; •Ştiri;
•Buletin electronic; •Contact; •Index.
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ORGANIZAŢIA MONDIALĂ A COMERŢULUI
www.wto.org

Organizaţia Mondială a Comerţului este singura organizaţie internaţională
globală ce tratează regulile de comerţ între naţiuni. În centrul activităţii sale se află
acordurile OMC negociate şi semnate de majoritatea naţiunilor lumii, care
efectuează schimburi comerciale, şi ratificate de parlamentele lor. Scopul OMC
este de a ajuta producătorii de bunuri şi servicii, exportatorii şi importatorii să-şi
conducă afacerile.
Site-ul are următoarele secţiuni: • Ce este OMC; • Ştiri OMC; • Subiecte
comerciale; • Resurse; • Documente şi • Forum.
Informaţiile disponibile pe web-site-ul OMC cu privire la problemele
comerţului mondial se referă la: bunuri (tarife, facilităţi comerciale, Bariere
Tehnice Comerciale – TBT, Măsuri Sanitare şi Fitosanitare – SPS etc.), servicii
(Acordul general asupra comerţului privind serviciile – GATS, serviciile
financiare, telecomunicaţii etc.), proprietatea intelectuală (Acordul asupra
comerţului referitor la aspecte privind proprietatea intelectuală – TRIPS) şi alte
activităţi.
De asemenea, sunt referiri la noi publicaţii: Revista mondială de comerţ,
Instrumente de bază ale OMC, Statistica CD 2004 şi Viitorul OMC.
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