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COMERŢUL ELECTRONIC – O NOUĂ OPORTUNITATE
DE CREŞTERE A COMPETITIVITĂŢII
(E-commerce – a new opportunity to increase competitivity)
Impactul
extraordinar
al
tehnologiilor informaţionale, tot ceea ce
este sau devine „e”, îşi pune amprenta
asupra întregii vieţi economice, sociale,
culturale, a omenirii şi guvernează practic
toată lumea modernă.
Într-o lume dominată de micul „e”,
într-o lume care nu conteneşte a vorbii
despre e-business (afaceri electronice), ecommerce (comerţ electronic) este un
concept care pune în evidenţă una dintre
cele mai importante facilităţi oferite de
reţeaua de Internet: capacitatea de
tranzacţionare dincolo de graniţe, te timp
şi spaţiu.
În concepţia Organizaţiei pentru
Cooperare şi Dezvoltare Economică
(OECD), comerţul electronic reprezintă
desfăşurarea unei afaceri prin intermediul
reţelei Internet, vânzarea de bunuri şi
servicii având loc offline sau online.
Definit mai sugestiv comerţul electronic
reprezintă „capacitatea de a realiza
tranzacţii care implică schimbul de
bunuri şi servicii între două sau mai multe
părţi, folosind instrumente şi tehnici
electronice”.
Mulţi oameni consideră comerţul
electronic ca fiind orice tranzacţie
condusă electronic pentru cumpărarea
unor produse.
Dar, comerţul electronic are, în
sens mai larg, un impact mult mai profund
asupra evoluţiei afacerilor şi cuprinde, în
fapt, nu numai noile achiziţii comerciale
ci şi totalitatea activităţilor care susţin
obiectivele de marketing ale unei firme şi
care pot include, spre exemplu,
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The extraordinary impact of the
information technology, everything that is
or becomes „e”, puts its mark on the
whole economic, social, cultural life of
the mankind and virtually governs the
whole modern world.
In a world dominated by the small
„e”, in a world that doesn’t stop talking
about e-business (electronic business), ecommerce (electronic commerce) is a
concept that underlines one of the most
important facilities offered by the Internet
network:
the
capacity
to
make
transactions beyond the borders, time and
space.
In the view of the Organization for
Economic Cooperation and Development
(OECD), the electronic commerce
represents running a business through the
Internet network, selling the products and
services being made offline or online. In a
more eloquent definition the electronic
commerce represents „the capacity to
realize transactions that involve the
exchange of products and services
between two or more parties, using
electronic instruments and techniques”.
Many
people
consider
the
electronic commerce as being any
transaction made electronically in order to
buy products.
But the elctronic commerce, in a
wider meaning, has a deeper impact on
the evolution of business and includes, in
fact, not only the new commercial
aquisitions but also all the activities that
sustain the marketing objectives of a firm
and that can include, for example,
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publicitate, vânzări, plăţi, activităţi postvânzare, servicii către clienţi etc.
Principalele
caracteristici
ale
comerţului electronic sunt: ●asigură o
viteză ridicată de derulare a tranzacţiilor
●permite accesul la noi segmente de piaţă
●conferă o flexibilitate crescută politicilor
comerciale
●determină
reducerea
costurilor de aprovizionare, de distribuţie,
de promovare ●implică simplificarea
procedurilor de tranzacţionare ●contribuie
la creşterea competitivităţii la nivel de
firmă şi implicit de ţară ●determină
creşterea valorii tranzacţiilor prin
stimularea
cumpărătorilor
●oferă
posibilitatea de a configura produse sau
servicii şi de a vedea imediat preţurile
reale ale acestora, în comparaţie cu
preţurile mai multor ofertanţi.
În prezent, comerţul electronic a
devenit o componentă esenţială a
politicilor de dezvoltare economică
promovată de către ţările dezvoltate, în
special, dar şi de către cele în dezvoltare,
devenind astfel şi o componentă
fundamentală a comerţului internaţional.
Comerţul electronic este cheia
competitivităţii întreprinderilor în era
informaţională, asigurând accesul la noi
segmente de piaţă, creşterea vitezei de
derulare a afacerilor, flexibilitatea ridicată
a politicilor comerciale, reducerea
costurilor de aprovizionare, de desfacere
şi
de
publicitate,
simplificarea
procedurilor etc. Ca urmare el devine o
oportunitate de creştere a competitivităţii
atât la nivel micro cât şi macroeconomic.

advertising, sales, payments, after-sale
activities, costumer services etc.
The main characteristics of the
electronic commerce are: ● it insures a
high speed for carrying on transactions; ●
it allows the access to new market
segments; ● it ensures an increased
flexibility for the commercial policies; ●
it determines the decrease of the
provisioning, distribution and promoting
costs; ● it involves simplifying the
transactioning procedures; ● it contributes
to the increase of competitivity on the
firm and on the national level; ● it
determines
the
increase
of
the
transactions’ value by stimulating the
buyers; ● it insures the possibility to
configure products and services and
immediately to notice their real prices, in
comparisson with the prices of other
offerors.
At
present,
the
electronic
commerce has become an essential
component of the policies for economic
development promoted by the developed
countries, particularly, and by the
developing ones, thus becoming a
fundamental
component
of
the
international commerce.
The electronic commerce is the
key for enterprises’ competitivity in the
informational era, insuring the access to
new market segments, increasing the
speed of developing business, the
increased flexibility of commercial
policies, decreasing the provisioning, sale
and advertising costs, simplifying the
procedures etc. As a result it becomes an
opportuniy to increase competitivity both
on a micro and macroeconomic level.

Editor-in-chief,
Conf. univ. dr. Dinu Vasile
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MULTI LEVEL MARKETING INTEGRATION PROCESS
MANAGEMENT
(Managementul procesului de integrare a marketingului MLM)
Assoc. Prof. Nicola Yankov, Ph.D.
D Tsenov Academy of Economics,
Svishtov, Bulgaria
nyankov@uni-svishtov.bg

Abstract

Rezumat

The paper’s intention is to deal
with the issues of the comprehensive
multu level marketing integration. It is a
conceptual view over the different aspect
of the integration process on different
levels. The author presents some basic
principles of internal and external
integration of the marketing inside and
outside the business systems. In this
regard the business organization network
(BON) is also an object of approaching.
It is suggested an integration
methodology to be used for the
conceptualization and development of the
-integration process. Another aspect of the
paper is the presentation of models for
vertical and horizontal markets and
marketing integration beyond the
boundary of the business systems.
Some of the problems of
marketing networking process are also
discussed in the article.

Scopul lucrării este acela de a trata
problemele integrării marketingului cu
mai multe nivele. Reprezintă o opinie
conceptuală asupra diferitelor aspecte ale
procesului integrării la diferite nivele.
Autorul prezintă câteva principii de bază
ale integrării interne şi externe ale
marketingului înăuntrul şi în afara
sistemelor de afaceri. În această privinţă
reţeaua organizaţiilor de afaceri reprezintă
de asemenea un obiect de cunoaştere.
Este sugerată folosirea unei
metodologii
de
integrare
pentru
conceptualizarea şi dezvoltarea procesului
integrării. Alt aspect al articolului este
prezentarea modelelor pentru pieţele
verticale şi orizontale şi integrarea
marketingului dincolo de hotarele
sistemelor de afaceri.
Câteva
dintre
problemele
procesului reţelei de marketing sunt
discutate în articol.

Keywords:

Cuvinte cheie:

•
•
•
•
•

Business organization network
(BON);
Marketization process;
Marketing networks;
Pan European Union market
(PEUM),
Transborder marketing
integration.
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•
•
•
•
•

Reţeaua Organizaţiilor de
Afaceri (BON);
Proces de marketizare;
Reţele de marketing;
Piaţa Uniunii Pan Europene
(PEUM);
Integrarea marketingului
transfrontalier.
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1. The methodological aspects of the
marketing integration
The marketization is a process,
starting in the new economies in the
beginning of the 90es. (Yankov, 2001) [1].
It is a process with different duration and
scale and could be regarded as a tool for
the development of the firms’ marketing
institutions
(departments).
The
marketization is aiming to create market
and marketing structures on all levels of
the economy. The marketization is the
strategic goal of every business system
(organization). It makes the firm marketoriented and in consequence – marketdriven. But in the case of the developing
economies market oriented business
organizations
suffer
from
the
backwardness of their national market
development. Those markets do not
appreciate the organizational efforts for
improving products’ quality, for investing
money in advertising and for original
sales promotions. In most of the cases at
the end of the day the results decrease the
organization standards and deform its
motivation and even culture. Or one
highly developed, proactive, marketoriented firm fails to flourish in a low
developed market environment because
the underdeveloped markets are not
driving forces for its development. On the
other hand, the highly organized (well
structured) market stimulates and
motivates the business organization’s
management institution to formulate
competitive and customer strategies, to
invest in the firm’s image, to pursue
excellence in products, services etc.
The
marketization
process
facilitates the creation of proactive
business
organizations
–
with
entrepreneurial spirit, anticipating the
influence of diverse external and internal
forces and simultaneously reacting to
internal and external changes. It is
including the procedures of internal and
external marketing integration.
10

The survival in the post modern
world depends not only on the quality and
the creativity of the management and
marketization process, but also on the
comprehensive
multi
lateral
and
multilevel integration process. It concerns
the internal and external integration of
different business systems. Or the
successful development of the business
systems could run at least in two main
streams, namely:
a)Internal (intra-organizational,
firm) integration, which has the following
levels: intra-functional (among the
components of a function) and interfunctional
(among
the
different
specialized networks). As a whole it aims
the internal and the external cohesion of a
functioning
system.
The
internal
integration aims to achieve rational
management structures and positive
market results. It could be done in several
stages, namely:
• Creating the network of every
separate business organizational functions
– e.g. production, supply, R&D,
management, marketing etc.
• Connecting those functional
networks into a developed business
organization’s network.
• Building an integral business
organization network (BON) as an entity.
b)External (inter-organizational)
integration in with different business
systems and other organisations in
alliances, clusters and networks are
involved. This type includes horizontal
and vertical integration with other
business and non business formations. It
has coordinated joint activities to execute
and share goals to be achieved.
Nowadays it is obvious that one of
the major functions of the modern and the
post modern firm is the marketing
functions. It is built-in in its functional
structure by the marketization process.
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The marketing function needs: a
built and sufficiently integrated critical
mass of components operating properly as
a whole in a network; ability for self
preservation; to prove its leading role
within the business organization network;
to be developed properly and redesigned
whenever necessary; to be integrated with
other internal and external business
organization with other networks; to
participate in the development process of
BON. The marketing network could be
regarded not only as an integrator but also
as a motor of the whole business
organization network. In this regard the
basic model of the invariable components
of an integrated marketing network looks
as follows – figure 1.
The marketing integration overcame the
situation of just doing some of the
marketing activities and only the creation
of a formal marketing institution.

Documentation

of system developments. But the problem
is, that it is used in a reductionism way,
the networks are divided into subnetworks
and are researched separately on the basis
of the principle “divide et impera”.
The networking of the marketing
function is an answer of the firms’
development pressure and a reaction to
the market requirements.
In this regard we treat the
marketing is a subject and an object of
integration. As a subject it serves as an
integrator of different business networks,
of one or many entrepreneurial bodies. As
an object of integration the marketing is
self organising its system, forming an
obligatory number of invariable and
variable components.
Or the strategic goal of the existing
marketing network is its contribution to
the further positive development of the
business organization itself.

Management of the
network

Marketers

Information
subsystem

Logistical support
Маркетингова инфраструктура – системи за
Marketing activities ф
Methods,
know-how

Other components

Figure 1
Due to marketization (marketing
integration
process)
the
business
organizations have different achievements
in their marketing developments, and their
aims are to become more and more
market-oriented and marketing driven.
The networking approach is not a
new tool for research and conceptualizing
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In broader sense a marketing
network of a business system includes
external components (customers in
general - present and prospective;
markets; supporting institutions (branch
organizations or chambers, consulting
organizations etc). Utterly necessary
internal components are marketing
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resources as marketers, information
system,
markware
etc.
The
implementation of qualitative marketing
process could be done with a good
combination
of
those
necessary
components.
As the internal and external
integration continues to mature, the
importance of marketing agility and
manoeuvrability will grow - as a defence
against any anti-integrated efforts. A
failure of one component could have
negative impacts on the other marketing
network components. Not properly
functioning marketing components could
cause a cascade of subsequent failures and
could provoke cascading crises not only
in marketing activity, but in the BON
itself.
The
process
of
business
organizational
integral
marketing

• Diad model/approach (integration
of two major entities). In this regard the
marketing could be approached not only
as a function (with respective structures),
but also as a process – the quality
implementation of that function.
• Triad model/approach (integration
of three major entities). Or the marketing
could be treated as a triad with the
following sides (knots):
concept
(philosophy) ' network ' process”. In
this regard the marketing function could
be supported by the following triad figure 2 (Yankov 2003) [2].
• Poliad model/approach (integration
of many major entities) in one network
with couple of knots. A poliad might also
include separated networks of business
organizational functions and structures in
one whole - e.g. BON.

Marketing function
Marketing concept
(philosophy)

Marketing process
(implementation of the
marketing function)
Marketing network

Figure 2
development needs a change of the
approach. We propose its change by using
the principle “integrate and then manage
(strategize)
properly”.
For
the
conceptualization and development of the
internal and external of business
organization point of view integration
process, we propose the integral approach
to be used. It combines different degrees
of integration steps or levels.
So we suggest a comprehensive
multilevel integration procedure which we
call DITRIPOL method of integration. It
combines DIad + TRIad + POLiad
models of integration. The integral
approach unites different levels which are
as follows:
12

• Hyperpoliad model/approach. It is
integration of many business and non
business organizations and agents forming
networks of networks.
From one point of view a
hyperpoliad could be an integrated
network of the marketing function with
the networks of the other business
organization’s functions. This would
create a holistic network, which as a
whole could achieve synergetic power
from the synchronized activity of
different networks. From other point of
view a hyperpoliad could include many
business organizations, non government
organizations etc. That idea has the
following presentation - figure 3.
Amfiteatru Economic
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The goal of external integration
(the integration beyond the boundaries of
the business system itself) is to get
interconnected with different corporate
networks, with outsourcing organizations,
distribution systems and other networks.
In this regard the external networking is
extremely important for the existence for
normal functioning and for the proper
development of a business system. In this
regard the well-known phrase of T.
Peters: GET NETWORKED OR DIE!
could be quote again and again.

From the business organization’s
point of view, the networking process
could include operations and activities as
the follows: building-in poliad networks
and integrating in different networks;
parallel networks building; creating
protective and security networks;
infiltrating in other networks (overt or non
overt) with the purposes as knowing,
manipulating, subjection on own goals;
attacking other network as a whole and

their knots.

1

2

4

B

A

C

D

3

E

5

Synergetic power
from the synchronized
activity of the
Business organization
network (BON)

V
III

IV
II

I

Figure 3

2. The marketing integration
beyond the firms’ boundaries
Rational economy needs vital
strategies for formation of joint multiorganizational
marketing,
business
organizational networks and alliances.
The conventional business organizations
focus their efforts on the competition, and
those integrated in different networks aim
the customers and their needs. But in
many cases one organization fails to reach
the customers. It could be done by real
multi-organizational
integration
in
networks - such as clusters, business
alliances and holons.
Nr. 21 ● Februarie 2007

Nevertheless there has to be a balance of
the efforts for internal and external
business organizational integration.
The marketing integration beyond
the firm’s boundaries is forming different
types of multi-organizational networks.
Presently
the
multi-organizational
networking is more and more goaloriented process. In this regard a special
initiative body for multi-organizational
integration process is needed. Acting
based on the consensus principle, the
body will be a driver of visions and
alternative strategies. They will give a
real start for mutual business activities
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and for neighbouring territories market
exchanges and transactions.
Regarding
multi-organisational
networks,
which
are
going
to
rationalization of the economy, it is
necessary more coordinated strategies to
be elaborated. There is an opinion which
states that the existing network researches
are fragmented, they lack complexity, and
in the most of the cases include only
relations between suppliers and producers
Marketing

Marketing

Network C

Sup
-ply
Ma
rke
ts

Suppliers
network

Sup
-ply
Ma
r
kets

Some of the multi-organisational
formations are well-known – business
organisations in branches unions and
chambers + commerce chambers. In other
aspect there could be no so
comprehensive
or
comprehensive
(vertical and horizontal) integration
among firms participating in one or more
marketing chains. A visual presentation of
this model gives figure 4.

Suppliers
network

Network C
Marketing
Network C

Marketing function

Network B

BUSINESORGANIZATION
NETWORK

BUSINESORGANIZATION
NETWORK

Network А

REALIZATION
MARKETS

REALIZATION
MARKETS

“Customers of the
Customers”

Customers
Network

Customers
Network
“Customers of
the Customers”
Network

Network B

Network А

Marketing

Marketing

Network B

Network А

Figure 4
(Baker et al. 2002) [3].
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Multi-organizational
marketing
networks are certain forms of strategic
alliances of different firms and other
stakeholders. They could be integrated in
diversified network formations - with one
centre (such as clusters), or with couple of
centers. There are well known advantages
of working together: closing the waste
utilization chain (it is basic for
sustainable clusters’ formation). They
are increasing the attractiveness and the
sustainability of different regions. The
cluster participants and agents can
organize joint marketing activities. In a
cluster the costs could be reduced. There
exist possibilities for better risk
management;
for
stronger brands
production
and
marketing;
the
experimenting and launching new
products/ processes/ technologies, etc.
The active clustering process is
forced by the globalization. It is based on
the principle “collaborating to compete,
to be competitive and competitive
resistant”.
In the last years we witness the fast
development
of
such
formations,
increasing their number, different
configurations and complexity. In general,
the typology of the networks includes
different in scale formations with
different degree of integration. Some of
them are: ● clusters with different goals
and participants (or knots); ● well built
business networks with a multitude of
links among their knots; ● holon networks
which
have
specialized
and
complementing each other knots, multi
directed internal and external links. In this
regard the holon network could be
integrated in so called opportunistic
networks, organized around a central
information system, which acts as
marketing transactions brokers (R.
Achrol, P. Kotler, 1999) [4]. They as a
whole aim to satisfy the customers needs.
The
multi-organizational
marketing
networks also could be: alliances of
Nr. 21 ● Februarie 2007

business systems and regions; marketing
alliances; branch networks; other types of
networks.
In the developed countries are
launched state initiatives and given grants
for high-performing clusters building.
Those clusters are in an advantage stage
of a networking forming process. They
aim stronger positioning in markets,
serious customer awareness, potential
investors attraction, etc.
The cluster could be not only a
sector formation but also a regional entity
(geographical concentration of firms and
other organizations). From other point of
view the cluster integrator could be a
marketing chain, waste usage, a joint
exploitation of a natural resource etc. And
also institutions, or/and person(s), cluster
formation brokers, natural objects, natural
preserve zones, tourist attractions, joint
initiatives, efforts for joint usage of waste
etc. Or the normal functioning of the
cluster needs an integrator or couple of
integrators. The question is what/who
would carry the integrating idea and
function, would start an integration
initiative, and will organize the
integration process as a whole? In some
of the cases one “broader” cluster could
include not only networks of business
systems, but also educational and
government institutions and entrepreneur
with their own businesses.

3. Markets and marketing
integration beyond national
boundaries
The
horizontal
marketing
integration in transborder regions starts
with formulation of strategies for mutual
(symmetric, or not symmetric, but
assisted and made easier) market
penetration. A possible synergetic effect
could be the removal of the existing
border barriers, imposed by the states.
The borders will not any more hamper the
15
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great process of Pan European integration
and its basic philosophy – free movement
of ideas, people, information and
commodities.
Today there are smaller obstacles
for transborder clustering and for forming
of
different
networks,
including
marketing ones. This problem could be
vital for neighbour countries as Bulgaria
and Romania. In transborder markets
development both standard and particular
models have to be complemented. In this
regard a special local initiative committee
(forum) for holistic transborder region
development is needed. Acting based on
the consensus principle, it will be the
initiator of initiatives, visions, and
alternative strategies for the transborder
region market development as a whole.
The forum could help the institution,
which will guide the region as a whole
entity. It will give a real start for
reciprocal business activities and for
adjacent territories market exchanges and
transactions. The proposed model of
transborder regions integration could have
the following outlines – figure 5.

marketing
networks
as
clusters.
Concerning Bulgaria and Romania, there
are so many possibilities for the initiation
of such types of networks.
The problems formulated up till
now are a part of the agenda concerning
the market development of every South
Eastern European country (SEEC) hyper
region. It is a process, which has to
balance both “top-down” and ”bottomup” approaches. The process requires not
only action on the level of the hyperegion
as a whole but also different local
initiatives.
Within the outlined frame there are
possible
scenarios
for
business
organizations building and transforming
that have to be conceptualized, which
could act and support the transborder
regions’ markets.
The building of transborder
regions’ markets has to be regarded as a
part of PEUM. Many hyper regional,
national,
subnationals,
transborder
markets as a whole form its present and
future structure and functioning. The
important thing is that their development

Romania
Marketing
Networks
activities
and
structures

Forum for
transborder region
holistic develoment

Other
network activities and
structures
Markets of this part
of the country

Transb
order
marketing
initiatives

Markets of this part of
the country

Bulgaria
Figure 5. Transborder environment and interaction

The
integration
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the same standards, norms, directives,
market models.
The process of external market and
marketing integration starts with the
marketization efforts in every country
from South Eastern Europe. Integrating
10 more members plus 2 in 2007 is not
only a quantitative measure but also a
search for quality, which could be
achieved by jointly elaborated strategies.
The countries of SEEC hyper
region are engaged in a process of
transformation of their social, economic,
political and other types of structures. In
this regard there exist at least three
paradigms of internal and external market
development – namely:
a) Development “inwards”. It
means changing the economic and
markets structures, engaging in resolving
internal (and contradictory) problems;
building the structures and institutions of
the market economy.
b) Development with leading
external factor (factors), opening the
economy outwards, but not necessary
toward neighboring countries and their
markets.
c) Joint development of the SEEC
hyper region. In this regard different form
of collaboration and co-operation are in
process of finding and approaching are
active, one country is penetrating the
neighboring markets and vice versa. In
this regard we have to bear in mind that at
the moment the SEEC hyper region has a
much diversified content, namely: a full
fledge member of the present European
Union; ● associated members; ● countries
which have just started to prepare to be
associate members. In this regard it could
be stated, that it is possible transfer of
good practices to be initiated not only for
the preparatory phase of integration, but
also for the processes of the real
integration and after the integration
process.
Nr. 21 ● Februarie 2007

Regarding the Bulgarian and
Romanian existence in the boundaries of
European market, it means more actively
search of possibilities for vertical and
horizontal transstate markets integration
to be done. For example there is a very
interesting question regarding the
transborder clustering and forming joint
networks using one and the same
biomass, waste, infrastructure, etc.
Аs it was stated above, the
problem is the next step toward Pan
European Union Market (PEUM)
integration to be carefully strategized and
planned.
The concept the Pan European
market integration process is the next and
advanced step of the transborder
integration. The realization of the great
idea for European unification is a project,
which if persistently developed would
take more than 70 years span – since the
50es of the XX century till around 2025.
As a result of the project implementation
the biggest market of the earth would be
built and would function. The realization
of the project needs comprehensive
strategic management of the integration
processes. Thinking globally – acting
locally in European perspective means to
approach the Pan European union as an
interconnected (marketing) networks. In
this general frame we will make a step
further and will use the abbreviation
PEUM – Pan European Union Market. It
will be a 21st century reality if it is
properly strategized and formed. We think
that in this regard the real markets’
integration starts from interconnected
development of transborder regions’
markets. Or the transborder co-operation
will be the first step in the global process
of Pan European Union Market (PEUM)
building.
The building of PEUM means to
follow two streams of thinking/actions:
a) Elaboration the hyper vision of
the PEUM (top-down approach).
17
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b) The real integration activities
(bottom-up approach).
The up-down approach means to
follow the cascade shown in figure 6.
From the problems discussed up
till now fundamental question arise as
follows:
a) Is it necessary a general policy
of intergration the markets and the
economies on the countries from SEEC
hyperregion to be formulated and then
realized? This problem is interconnected
with an other one – are the people of the
region ready to live together, to do
business together and to involve
themselves in joint projects? Let’s not
forget that the people of Balkan countries
for decades lived isolated each to other,
were even hostile due to wrong national
and European politics.

process of integration could run parallel in
two main streams, namely:
● Internal integration within the
boundaries of SEEC hypergegion’s
markets and external integration between
these hyperregion’s markets and PEUM.
● Horizontal integration and
vertical integration of those markets in the
PEUM network.
Some of the general problems of
the SEEC hyper region internal and
external,
horizontal
and
vertical,
integration are:● every separate country’s
involvement in macromarketing and
marketization processes; ● development
of SEEC hyper region’s markets as
interconnected networks; ● overcoming
the existing Balkan countries non-cooperativeness; ●
building
strategic
corridors not only in the West-East

Pan European Union development

HYPERVISION: PEUM CONCEPT AND STRATEGY OF
BUILDING
Central and Eastern European countries market
National markets

National markets

Firm’s market

Firm’s market

Figure 6
b) What must be the outlines of a
global concept for integration the SEEC
hyper regional markets as a sub network
of the PEUM network? Or at least the
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directions, but also North-South; ●
development of transborder local and
regional common markets, etc.
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Conclusions
The integration and especially the
marketing integration process are
universal, valid for all levels of artificial
systems. It needs conceptualization and
management (strategizing, planning, and
realization).
It is necessary efforts and capitals
to be invested in vertical and horizontal
integration of the hyper region markets,
treated as an interconnected complex. Its
development will take advantages from
the market systems proximity, from their
reciprocal complementation in the
production of specific row materials,

products and energy. The building of the
PEUM as the biggest market of the world,
means first at all internal market
collaboration/co-operation
and
integration.
For the integration process
conceptualization and management are
needed different methods and approaches.
The combination of different approaches
forms a holistic approach which we mark
as DITRIPOL method of integration DIad + TRIad + POLiad. It could be used
for
conceptualization of
different
integration processes.
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Abstract

Rezumat

Tourism is extremely dependent on
information and communication industries.
This is true all the more in an environment
where tourism is a global industry (with
some part of the value chain in the country
of origin of the tourist and the remaining in
the countries that are destinations).
According to Kierzkovski et al. (1996)
travel is one of the products “natural fits”
with interactive media, in which context
the Internet may gain particular relevance.
In fact, traveling is one of the most popular
online activities (Kierzkovski et al., 1996;
Jonkheer, 1999; Pröll and Retschitzegger,
2000), with online expenditures rounding
22% by 2007 (NEWSBYTES, 2002). This
aspect modifies not only the tourism
business models per se, but consumers’
behaviour as well. Using the Internet as a
means
to
promote
the
tourism
organizations reduces dramatically the
costs of advertisement. Also the consumer
becomes closer to information and
asymmetries in accessing the information
are reduced. Disintermediation is another
phenomenon consequent from the use of
the Internet as an information tool. This
article gathers relevant applications from
different studies regarding the use of the
Internet as a powerful information tool
both towards the organizations and the
consumers.

Turismul este extrem de dependent
de industria informaţiei şi comunicaţiilor.
Acest lucru este cu atât mai adevărat întrun mediu unde turismul este o industrie
globală (cu o parte a lanţului valoric în ţara
de origine a turistului şi restul în ţările ce
sunt destinaţii turistice). Conform lui
Kierzkovski (1996) călătoriile sunt unul
dintre produsele ce se potrivesc în mod
natural cu media interactivă, în acest
context Internetul câştigând o relevanţă
particulară. De fapt, turismul este una
dintre cele mai populare activităţi online
(Kierzkovski et al., 1996; Jonkheer, 1999;
Pröll şi Retschitzegger, 2000), cu cheltuieli
făcute online de aproape 22% până în 2007
(NEWSBYTES, 2002). Acest aspect
modifică nu numai modele de afaceri
turistice,
dar
şi
comportamentul
consumatorilor. Folosirea Internetului ca
mijloc de promovare a organizaţiilor de
turism reduce considerabil cheltuielile cu
publicitatea. De asemenea, consumatorul
vine mai aproape de informaţie şi
asimetriile în accesarea informaţiei sunt
reduse. Reducerea intermediarilor este un
alt fenomen ce decurge din folosirea
Internetului ca instrument de informare.
Acest articol reuneşte aplicaţii relevante
din diferite studii cu privire la folosirea
Internetului ca un puternic instrument
informaţional atât pentru organizaţii cât şi
pentru consumatori.

Keywords: ● Internet ● Tourism

Cuvinte cheie: ● Internet ● Turism
● Informaţie ● Aplicaţii web

● Information ● Web applications
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Introduction
Tourism product is an intangible
one: selling trips is selling dreams. It
means that when a consumer decides
upon a product, his decision is
exclusively made based on information,
largely available through the Internet. In
fact, according to Kierzkovski et al.
(1996) travel is one of the products
“natural fits” with interactive media, in
which context the Internet may gain
particular relevance. In fact, traveling is
one of the most popular online activities
(Kierzkovski et al., 1996; Jonkheer,
1999; Pröll and Retschitzegger, 2000),
with online expenditures rounding 22%
by 2007 (Newsbytes, 2002). The United
Kingdom, United States, Japan and
Singapore are the ones with the highest
level of Internet usage for trip planning
(Pegler, 2004).
However, even largely available,
information about tourism products is
very much inflamed by the means that
the Internet makes it available (Doolin et
al., 2002). Having a Web site is an
absolute no-brainer to embark on, but it
also creates a hurdle: without relevant,
understandable and up to date
information, Web site data is like all the
books in a library, dumped in one big
pile on the floor. All the information is
there – you just can’t find or use it. “The
content of tourism destination Web sites
is particularly important because it
directly influences the perceived image
of the destination and creates a virtual
experience for the consumer.” (Doolin et
al., 2002). Information systems need to
be designed to reflect distributed
information sources, and to support
different data formats and different
business functionalities (Werthner and
Ricci, 2004). The consumer needs to
look for the information he needs and
access the products he needs on his own
(Werthner and Ricci, 2004). Those are
Nr. 21● Februarie 2007

the main advantages of using the Internet
for travel research. Moreover, it must
turn possible to detect the preferences of
consumers and customize the tourism
Web sites’ contents and products to meet
those preferences (Law and Leung, 2000;
Doolin et al., 2002). Although a tough
task, the challenge for the managers is to
make
the
information
and
communication services through the
Web more usable for every citizen.
According to (Shneiderman, 2000, p. 85)
“designing for frequent experienced
users is difficult enough, but designing
for a broad audience of unskilled users is
a far greater challenge”.
The goal of this paper is to
explore some applications of the Web as
an information tool through a perspective
of tourism business improvement and
consumers’ satisfaction worldwide.

Some applications of the Web as an
information tool in the tourism
industry
In their study, Doolin et al.,
(2002) analyzed an Extended Model of
Internet Commerce Adoption, eMICA, in
New Zealand. The authors highlight that,
as we move to the higher levels Internet
commerce adoption of this model,
distinguished with focus on interactivity,
sites become dynamic instead of static
and information management is used
more frequently.
The
interactivity
level
is
determined by the existence of links to
relevant information, web-forms for
interacting with the customer, electronic
postcards and guest books, search
engines internal to the Web sites, search
engines for databases, online bookings
and secure Internet channels. According
to this study, only one of the sites from
New
Zealand
regional
tourism
organizations reached the highest level of
interactivity.
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Airlines companies, although
using lots of information, are not aware
of the potential of information and focus
more on quantity than on quality, value
and updating of the information (Law
and Leung, 2000). For an airline Web
site to be successful, it must have, among
other items, the necessary product
information, including prices and the
possibility to order product information
(Law and Leung 2000). E-mail is an easy
to use and inexpensive technology. Email can be considered as the simpler
Internet tool for costumer service, as
states Murphy and Tan (2003). “Odds of
one in four of receiving a reply and a
minuscule three chances in 100 of
receiving a proper e-mail response”
(Murphy and Tan, 2003). The staff needs
to receive training to answer properly to
e-mails. The consumers expect the
answer to their e-mails to be
personalized, fast and accurate. To
accomplish
this
need,
tourism
organizations need to make use of e-mail
templates.
Along with reducing the barriers
of accessing the information, the Internet
makes possible the direct communication
with the final consumer, which gives
birth to disintermediation. Buhalis and
Main
(1998)
referred
that
disintermediation
will
affect
tremendously the future of tourism. In
his study, carried out to draw conclusions
on North American travel consumers,
Lang (2000) concludes that the Internet
is a means for suppliers to enter in direct
contact with consumers instead of using
intermediaries for the purpose, like
airlines and hotels. Consumers using the
Internet stated that the most important
reason for using the Internet for
searching travel information was the
“convenient and instant access for
availability enquiries and bookings” with
66% of the answers, followed by
accessibility of detailed and updated
22

information (32%). High speed of
spreading information through the
Internet and the low costs of direct sales
are pointed to be the reasons making
from the Internet an excellent platform
for tourism products’ distribution.
However, consumers still “need for
human interface and personal service”.
Greatest part of them (77%), although
accessing the Internet for more than two
years, admits to recur to travel agents in
the future. Consequently, travel agents
can take an advantage of this situation:
they can confirm the information
consumers have already searched via the
Internet or make further suggestions and
increase the speed of sales once the
consumer is better informed to choose a
product faster (Lang, 2000; Tan and
Pearce, 2004). A big disadvantage of
going to a travel agent for purchasing a
travel product relies on time pressure to
make a decision (Lang 2000). In cases
like New Zealand, which is seen
internationally as an expensive and
complex product, consumers prefer to
talk to a travel agent for secure advices
and secure transactional methods (Tan
and Pearce 2004).
According to the conclusions of a
study conducted in the Florida state,
United States (Cai et al., 2004), the
duration of a vacation stay and the level
of expenditure depend on the graphic and
verbal representations of the vacation
destination. The more contents and
channels used to provide the consumers
with information on these destinations,
the more the sales will increase (Cai et
al, 2004). The author defines purchase
involvement as “the level of concern for,
or interest in, the purchase process
triggered by the need to consider a
particular purchase”. The consumer must
be affected and motivated with the
tourism products advertisements, as well
as interested in the product in order to
purchase the product. A framework
Amfiteatru Economic
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relating tourist information search
behaviors and purchase decision
involvement
is
presented.
The
conclusions of the same study revealed
that consumers decided their vacation
based on the target of the information,
the purpose of the information and,
finally, layout design and medium
selection.
Garzotto and Megale (2005) present a
“data-intensive, web-based hypermedia
in the domain of cultural tourism”. The
aim of project MEDINA (Mediterranean
by Internet Access) (figura 1) was to
promote cultural tourism through
Information
and
Communication
Technologies in the less developed
countries of the Mediterranean region. It
consisted of a portal that hosts each of
every country’s Web sites about their
monuments, natural places, gastronomy
and other aspects, as well as the

relationship between different countries
and their cultures. In terms of costs and
time, the portal is a way of reducing
these issues because it would be much
expensive and slower to implement the
project for each country. The framework
is reusable and the fact that all countries
are integrated in a unique project under
the same framework and coordination is
cost-effective, an opportunity to focus on
the quality of each national site and
strengthening of each other’s cultural
heritage is made easier. It is very
important that the information in
distributed systems is well structured in a
data format once the information comes
from very different sources (Werthner
and Ricci, 2004). This was a concern in
the MEDINA portal.
Another application is the
Austrian tourism information system –
TIScover. Initially developed for one

Source: From Garzotto and Megale (2005)

Figure 1 The MEDINA portal
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Austrian region – Tyrol, soon was
expanded to others and later adopted by
countries like Thailand, Germany and
Switzerland (Pröll and Retschitzegger,
2000). The system can be accessed in
some different ways: via Web, via info
kiosks at the destination or via cellular
phones. Via Web and in info kiosks the
consumer can access various types of
tourism information in a geographical
hierarchy. Via cellular phones the
consumer can access weather forecasts,
avalanche conditions and snow reports
frequently updated. The potential of
mobile technologies is on the possibility
for tourism information providers to get
more costumers and for costumers to
move and still be accessible to the
tourism
information
(Pröll
and
Retschitzegger, 2000), so reducing the
barriers of information access.

Conclusions
The importance of this article lies on the
integrated analysis of some studies which
contribute to understand the role of
information for the tourism industry
worldwide. Some concerns regarding the
use of information via Web, the impact
of disintermediation on consumers’
behavior and the strategies for travel
agents to deal with this phenomenon, as
well as factors influencing consumers to
make a decision on their travel purchases
were examined.
Those concerns gain particular
relevance in a society that is becoming
more familiar with technology, in
particular with the PCs and the Internet,
leading the tourism industry to deploy
the Web in a more accurate, agile and
innovative way.
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Abstract

Rezumat

Serbia, without doubt, has
qualitative and diverse base to develop
tourism. Natural attractions as well as
attained level of lodging and other
capacities point out that numerous types
of tourism could be developed,
especially if one takes into account
landscape diversity as well as natural
potentials of Serbia.
Previous development of tourism
affirms its numerous effects which, in
significant manner, have been embedded
in economic and social development of
Serbia.
In that connection, the aim of this
work is to point out the necessity of
stimulating tourism in Serbia, which
would form necessary assumptions for its
dynamic role in the development of
economy of Serbia.

Fără îndoială, Serbia are o bază
diversă şi de calitate pentru dezvoltarea
turismului. Atracţiile naturale cât şi
nivelul obţinut de cazare şi alte facilităţi
evidenţiază faptul că numeroase forme
de turism pot fi dezvoltate, în special
dacă luăm în considerare diversitatea
peisajelor şi potenţialul natural al
Serbiei.
Dezvoltarea
anterioară
a
turismului arată efectele sale numeroase
care, într-o măsură semnificativă, au fost
încadrate în dezvoltarea economică şi
socială a Serbiei.
În legătură cu acestea, scopul
acestei lucrări este acela de a evidenţia
necesitatea stimulării turismului în
Serbia, care ar forma prezumpţiile
necesare pentru rolul său dinamic în
dezvoltarea ecoomiei Serbiei.
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Introduction
The evaluation of expected effects
of future development of tourism in
Serbia and its influence on the whole
economy and regional development must
be begun from its qualitative basis. It
encompasses analyzed, solid resources,
positive tendencies in international and
domestic tourist environment, further
development of these segments in the
field of foreign tourism, which are
distinguished by quality in terms of
demand for suitable contents and in
terms of readiness for needed expenses
as well as other elements.
However,
intensification
of
development means large positive
changes in the domestic economic
environment of Serbia and its
surroundings. Only with significant
changes which would overcome existing
barriers, Serbia could increase its foreign
and domestic tourist traffic, foreign
exchange income as well as foreign
tourist consumption. Dynamic role of
tourism in the economic development of
Serbia, as well as its known multiplying
effects would generate increased levels
of basic and supplementary employment,
especially in the underdeveloped areas.
This would contribute to increase in
tourist and complementary activities and
widen markets (including multiplying
effects of spill over of consumption from
abroad) for the investment of domestic
products and services in all sectors.

1. Aims and directions in the
strategic development of tourism
in Serbia
Taking into account that Serbia
has a lot of qualitative resources for the
development of tourist economy, aims
and directions of the strategic
development of tourism in Serbia could
be defined as following (1):
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• Intensification
of
overall
development through a more complete
use of existing capacities;
• Much faster and significant
appearance of Serbia, as tourist
destination, on international market;
• Creating conditions for further
development of domestic tourism;
• Advancement
of
overall
organization in its function of efficient
management tourist development;
• Build up of such tourist
environment which would stimulate
investment as well as business dealings
in the following areas: privatization and
entrepreneurship;
1.1. Intensification in development of
existing demands
Development of new demand in
tourism, understood as market justified
and selective, is necessary in years to
come. However, due to various factors,
tourist basis for a certain period of time
must have intensification and completion
of demand in those regions and places,
which are already tourist renowned.
Beside this, organizational changes in
tourist dealings may contribute to a
qualitative offer. Intensification of
development of tourist offer has to be
done in several directions:

• Greater orientation in building
of apartments, tourist places and
recreational contents;
• Opening of retail and craftsman
shops and specialized restaurants;
• Innovation in preparation
technology and technique of offering
services ( for example Swedish table),
• Standardization
and
computerization of business dealings in
tourist places;
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• Organizational and business
connection of tourism, catering, trade,
agriculture, communication, fishery and
other activities which constitute tourist
offer.
Intensification of development of
existing demand, in terms of aims and
directions of strategic development of
tourism in Serbia, is possible according
to regional allocation of tourist lodging
capacities in Serbia. For the time being,
advantage in the basic offer have hotel
lodgings while in supplementary
activities, advantage have beds in private
rooms. Under total tourist offer one can
assume:
• Offer in receptive places (natural
and anthropogenic values of tourist
areas, material base of a tourist place,
etc);
• Offer in imitative places.
1.2. Appearance on international
tourist market and development
of domestic tourism
It is known that tourist product of
Serbia, with its structure and quality, has
always lagged behind similar products
which are, on international market,
offered by developed European tourist
destinations. Long-term economic crisis
and isolation caused by sanctions have
widened the gap so that this area has
been put on margins of economic tourist
trends.
In order to define Serbian
appearance on international tourist
market, following has to be taken into
account:
• Availability of information
about all elements which make up
resources or potentials of Serbia for
tourist development;
• Clearly defined value of these
potentials;
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• Availability of information
about
happenings
in
external
environment
and
market
milieu
especially;
• Prediction of trends and
tendencies in environment.
Tourist potentials of Serbia, on
their own, ascertain availabilities which
need to be exploited (for example,
natural,
anthropogenic,
cultural,
historical, communication conditions),
and changes in behavior of tourist
demand (for example demand for
preserved nature, beauty of cultural
content), determine possible performance
chances. When considering appearance
of Serbia on international market, one
has to take into account following
aspects:
• Creation of organizational
conditions (on macro and micro level)
from which a clear and consistent
mission can appear;
• Definition of actual market,
demands and segments, as well as
potential demands, needs and tourist
requests
(implementation
of
differentiating
and
concentrated
marketing);
• Implementation of activities
which need to be market orientated, with
management as tool for growth and
development;
• Need to preserve tourist and
social environment (so called “light”
tourism);
Serbia, as tourist destination, on
international tourist market, must make
efforts to realize economic and social
advantages from ‘export’ of relevant
tourist products. In defining goals of
development of international tourism it is
necessary to bring into accord chances
from foreign surroundings with strong
domestic points (advantages), and avoid
situation which are marked as threats to
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market as well as eliminate domestic
weak points (disadvantages).
One has to keep in mind that other
numerous activities could contribute to a
successful development of tourism in
Serbia, on the long run, especially from
the standpoint of its position and
affirmation in international scope, such
as:
• Creation of adequate programs
which would be explored for targeted
foreign and domestic market and to
whom would be directed adequate
business and tourist policies (with
organized representation in other
countries);
• Activate continued exploration
of markets at all levels, in order to secure
efficient representation domestically and
abroad;
• Creation of uniform tourist
information system of Serbia, on a
projected basis, as a rapid condition for
presentation, promotion and perspective
offer of tourist product of Serbia;
• Realization of international and
regional cooperation, as well as
cooperation with neighboring states.
1.3. Development of tourist economy
and wholesome offer
in function of economic recovery of
Serbia
For further development of tourist
economy of Serbia the primary goal is
adjustment of domestic tourist offer to
foreign demand. It is necessary to create
conditions for intensive development,
under which we understand qualitative
integral tourist product (with adequate
development of all components of “total”
product), as well as continuous
enlargement (extensive development) of
lodging capacities and its exemplary
offer. Furthermore, it is necessary to
secure high quality of all components of
Nr. 21● Februarie 2007

tourist product, so that one unit of
lodging (bed) can be considered as a
complex unit of capacity offer.
Existing basic elements of offer
need to be upgraded with the following
components:
• Advancement of quality of tourist
and communal infrastructure (water
supply, development of PTT services,
road network, park and other open space
and other).
• Widening of network of small
catering facilities (especially those which
offer domestic specialties);
• Securing of rich assortment and
introduction of modern forms of retail
trade (by introduction of special work
time; securing of qualitative services and
other).
In terms of economic recovery of
Serbia, one has to view interconnection
between development of tourism,
communication and trade ( for a long
period of time chances are being lost for
a larger placement of products of leather,
textile, ready-made clothing, crystal,
clay, sport equipment, food products,
beverages etc) as can be compared with
concrete foreign destinations.
Beside this, domestic tourist
development needs:
• Modernizing conditions for
performing craftsmanship services;
• Creating
comprehensive
possibilities for practicing culture,
entertainment, sport activities, excursions
and other ( always keeping in mind that
tourism and boredom are confronting
terms);
• Securing of diverse “instantprograms” of learning foreign languages,
dances, folklore, sport skills, culinary art
and other;
• Creating favorable hygienic
conditions in facilities, in tourist places,
along highways;
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• Qualitative landscape modeling of
locality and preventing whatever
devastations;
For the development of tourist
economy and its contribution to the
economic recovery of Serbia it is
necessary to create conditions for
tourism dealings to be efficient. Main
preconditions for development of tourist
economy are:
a) Consistent fiscal policy
Based on stable and stimulatative
basis, which should need to appreciate
work intensive character of tourist
activity as well as other conditions and
business specifics of tourism;
b)Tourism needs a status of
exporter and adequate incentives:

• On the level of export and import:
increase in the level of charges charged
by foreign currency exchange offices,
liberalization of import of catering
equipment, custom and tax benefits for
import of rent-a-car vehicles, stimulating
payment for sold products and services
to foreign tourists and other;
• Adequate means of securing
resources for the preparation of tourist
season (lack of working capital due to
the rhythm of tourist season);
• Exporter status would secure one
of the main basis for advancement of
quality of services in tourism (with the
regulation of intake of foreign capital,
visa regime, highway tolls, other);
c)Financial
credit
for
the
advancement of exports
d) Stock capital
e) Foreign capital
f) Internationalization of dealings
in trade and tourism
30

1. 4. Priority types of tourism
in the perspective of development
Development of tourist economy
of Serbia, in terms of defined goals of
development, demand determination of
priority types of tourism.Taking this into
account it is possible to select the
following, most important, types of
tourism:
(1) Big city tourism (2)
(2) Mountain tourism
(3) Transit tourism
(4) Spa tourism
(5) Tourism along Danube river
(6) Tourism based on special
interests
Beside this, it is necessary to
know that Serbia is not a suitable
destination for development of massive
tourism,
especially
not
on
an
international market. However, its tourist
values bring it into high correlation with
growing trend of individualization and
international sophistication, as well as
domestic tourist demand. From that
stems certain demands when formulating
acceptable tourist product and its
advancement, and those may include
following positions:
• It is necessary to precisely define
target markets and target segments;
• Faster
positioning
(and
repositioning) of a known tourist product
of Serbia;
• Within market (domestic and
foreign) it is necessary to define target
segments
(for
example
congress
participants, business travelers, transit
passengers, nautical personal, hunters
and others);
• Large number of smaller segments
and individualization which influences
faster adjustment to turbulent tourist
demands (as in room and board facilities
so in outside facilities);
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• Sale and promotion must be made
more directly with constant monitoring
of market happenings.
1. 5. Selective determination of target
segments and target markets
Strategic basis for development of
Serbia as tourist destination must be
based on selective determination of
target markets and target segments in
tourism of Serbia. They can be
disaggregated on three types of markets:
(1) Markets which can be rapidly
entered by tourist product of Serbia, and
from which it is possible to secure initial
foreign
currency
inflow
(former
Yugoslav republics, Russian federation,
Greece, Ukraine, Czech, Slovakia, Israel)
(2) Perspective markets which, in
short time, could generate significant
foreign currency income (with a major
effort in positioning and repositioning,
with adequate adjustment). These are:
Germany,
France,
UK,
Italy,
Netherlands, Sweden, Norway, Austria
and other)
(3) Potential markets, over a long
period of time, which require adjustment
(for example USA, Canada, Japan, China
and other).
These priority market segments
could be: participants to various
congresses, sport, cultural and other
manifestations;
those
that
prefer
utilization of mountain centers (in winter
and summer season); those that prefer
spa centers; hunters, fishermen, transit
passengers, youth segment, retirees and
others. Also, for some of this segment
part time travel could be developed i.e.
package arrangements for organized
groups of consumers.
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2. Adjustment of economic
and other policy
The main areas of adjustment of
economic and other policy, within the
context of activity for the realization of
long term goals of development of
tourism are:
• Improvement of legal regulations,
• Induction of investment (foreign
and domestic),
• Creation of integral programs of
development of tourism,
• Joint foreign investment.
Thus, it is necessary to form a
complete, consistent and selective system
of measures which would, on long term
basis, stabilize and induce development
of tourism. These measures cannot be
partial and must be changed often, but
must be directed in the direction of
continental tourism in all its aspects.
However, for the realization of
given growth rate in tourism, beside
long-term measures and changes of
systematic laws, also are needed shortterm measures of economic policy:
• Efficient functioning of legal
state, with changed legislations and its
adjustment to EU regulations (with
independent judiciary and efficient
police),
• State financing from real sources,
with a possibility of financing of deficit
up to 5%, but only through valuable
papers, sold on financial markets;
• Lowering
of
taxes
and
contributions, so that they can be
stimulative to gradual scaling down of
gray economy and its transformation into
legal one,
• Strengthening
of
financial
discipline, at the same time honoring all
instruments
of
payments
and
implementation of fiscal obligations,
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• Activation of all inspection
services and financial police (with
rigorous control of corruption and
bribes),
• Persistent implementation of antimonopoly laws and control of monopoly
behavior;
• Creation of social programs as
well as conditions for new jobs in
economy of small enterprises,
• Creation of market for trade in
valuable papers (government bonds,
cashier bills, commercial bills, foreign
currency bonds and shares stemming
from privatization).
Conclusion
Success of tourist product of
Serbia, on international and domestic
market will be in great measure under the
influence of necessary changes in
orientation of tourist development.
Today there is a need to revitalize and
augment these products, in order to

adjust them to new and contemporary
market trends and tendencies. These
must be done in a largely changed
environment (demographic, economic,
natural, technological, political, legal,
social-cultural and other).
However, general principles for
participation of Serbia in contemporary
tourist trends needs to be focused on
target markets and segments.
Therefore, it is necessary to
develop selective products (at the level
of place, region and zones) and to direct
them towards upgrading of room and
breakfast concept and other service
sectors, in the overall tourist presentation
of Serbia.
Those ones which are charged
with carrying out business and tourist
policy and creation of consistent strategy
of tourist development, must start from
strategic adjustment of tourist economy
of Serbia to the overall market changes.

Endnotes:
(1) Adapted according to Strategy of development of tourism of Serbia, Beograd, 1999
(2) Business reasons and other types of visits to Beograd, Novi Sad, Nis and other major
cities in Serbia participated with over 70% in the total number of foreign tourist visits.
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Abstract

Rezumat

The capital represents one of the
development factors of the national
economy.
Considering its limitation,
however, permanent efforts have been
made, both in the theory and practice, to
find new ways (instruments) to provide the
capital needed for achieving the
development goals of the corporations, and
indirectly, of the national economy. Thus,
various types of securities have emerged as
a source of capital, on the one hand, and as
an investment instrument, on the other, by
which the corporations make fructification
of their capital by investing in the other
corporations, national and international –
wide. Taking into account the complex
nature of the securities, the capital
fructification by investing in the certain
security portfolio requires extensive
analysis in order to determine optimal
relation between return and risk, two major
components in the process of analysis and
estimation of the efficacy of such
investments.
The specific character of such types
of assets is not only a result of the existing
various kinds of assets that are available to
the investors, but also as a result of the fact
that the analysis and estimate of the
efficacy of such investment performs in
portfolio context. So, when we talk for the
financial assets (investments) we are
considering the certain portfolio (set of
certain types and number of securities).

Capitalul reprezintă unul dintre
factorii dezvoltării economiei naţionale.
Luând în considerare faptul că este limitat,
s-au facut totusi eforturi permanente , atât
în teorie cât şi în practică, pentru găsirea de
noi modalităţi de a furniza capitalul necesar
pentru îndeplinirea scopurilor de dezvoltare
a corporaţiilor, şi indirect, a economiei
naţionale. Astfel, au apărut variate tipuri de
bonuri de tezaur ca sursă de capital pe de o
parte, şi ca un instrument de investire pe de
altă parte, prin intermediul cărora
corporaţiile fructifică propriul capital
investind în alte corporaţii naţionale sau
internaţionale.
Luând în considerare natura
complexă a acestor titluri, fructificarea
capitalului prin investirea în anumite
portofolii de titluri necesită analize extinse
pentru a determina relaţia optimă dintre
profit şi risc, două componente majore în
procesul analizei şi estimarea eficienţei
acestor investiţii.
Caracteristica specifică acestor
tipuri de investiţii nu reprezintă doar un
rezultat al existenţei variatelor tipuri de
bunuri disponibile pentru investitori, dar
este de asemenea un rezultat al faptului ca
analiza şi estimarea eficienţei acestor
investiţii se realizează în contextul
portofoliului. Aşadar, când vorbim de
bunuri financiare (investiţii) luăm în
considerare respectivul portofoliu (set de
anumite tipuri si număr de titluri)

Keywords: ●Financial assets ●Financial
investments ●Efficiency at financial
investments ●Return and risk ●Securities

Cuvinte cheie: ●Bunuri financiare
●Investiţii
financiare
●Eficienţa
investiţiilor financiare ●Riscul recuperării
●Portofoliu de titluri.
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Introduction
The integration of Republic of
Macedonia into European and worldwide
international community seeks a lot of
changes that is necessary to be done. So,
one of such changes presents, the need
for greater and permanent development
of the capital market. Such need is more
stress in regard of the low degree of
development of Macedonian economy
until now.
In the developed world, along the
usage of the capital by the internal
sources and commercial credits by the
banks for the longer period is established
the practice to use another financial
instrument as a source of capital: various
types of securities (stocks, bonds, etc.),
leasing, franchising and etc.
The benefit of the usage of such
financial instruments is double. First it
provides additional capital and second, it
gives opportunity to entrance of the
foreign capital into economy through
portfolio investments, foreign direct
investments, join venture etc., that able a
lot of advantages for the economy.
Success of the development
process of the capital market is not only
determined
by
its
institutional
component, but also by the degree of the
information of the investors (individual
or institutional) for the alternative types
of the capital sources from one side, and
for the alternative ways of investments of
the free cash flow from the other side, in
order to realize the additional benefit.
Relatively, the short period of existing
the Macedonian stock exchange, not
existing the investment analysts,
domestic investment fund etc. presents
other factors that influence the current
trends on the capital market. So,
Macedonian national economy has
created the situation in which the
development level of capital market
doesn’t satisfy in accord to other
Nr. 21● Februarie 2007

countries in the region. This conclusion
comes out from the data for the
allocation of the free money in the
national economy. Namely, according to
the unofficial sources from 3 to 5 % from
the free money in the national economy
is invested in stocks, shares and
insurance funds on one side, but on the
other side 95 % of it is in the banking
sector. For comparison, in the countries
of Central and East Europe the tendency
of the allocation is contrary to this. In
these countries around 75 % of the free
money is in deposit, while 25 % is
allocated on the capital market in stocks,
shares, bonds, investment, pension and
insurance funds with tendency to
increase to 50 % that is case in western
European countries. Even in USA this
percentage is greater.
So the subject of research in this
article is to improve this situation,
considering the securities above all.

1. Securities, their need
and significance
The basic purpose of the
individual and the corporation is their
own growth and development that leads
consequently to development of the
national economy as well as of the whole
society. The growth and development of
the subjects are determined by nume
rous factors, but they can only
realize throughout investments. But
investments of oneself present complex
category that need to be defined clearly
and precisely. In the theory in the first
time, the investments were defined only
from the aspect of the process of creating
the material goods. But, later this
definition is widening, with the long
financial investments that contain longterm credits and long–term securities
issued by other subjects.
In the financial theory the
securities have double character. From
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one side they present sources to finance
the investment activity, but for the other
side appear as investment instrument or
alterative to increase the capital
regardless the type of the subject
(physical or legal).
Talking for Macedonia, the need
and significant of the securities is more
stress considering the economic changes
occurred in the last decade of the 20-th
century in the countries of Southeast
Europe. Also, such changes mean
function of the capital market, that have
required, require and will require
permanent conceptualization of the
capital market in each aspects:
conceptualization of the legal regulative
in this area, establishing investment
(financial) instruments approved with
their efficiency on the international
capital market as well as implementation
of the net of institutional subjects needed
for the proper function of the capital
market.
Also, in this direction the
Macedonian Stock Exchange was in
1995 as an institution. At the beginning it
worked as stock company on nonprofit
base, but with the changes in the Law of
securities in 2001 it has started to work
as a profit company. As stock holders
could be foreign and domestic legal and
physical subjects, but the share of the
single stock holder is limited to 10 % of
the initial share capital of the Stock (the
initial capital is 500.000 euros (1).
The investments present very
complex category regardless of the type
of
investments-real
or
financial
investments. Such complex character of
the financial investments or investments
in securities that are subject of a trade,
first of all is result of existing the various
kind and semi kind securities that
distinguish among them about their
profitability and riskness. Also it is
necessary to mention that such type of
investments above all present investment
36

in portfolio context with one and only
reason to decrease volatility and riskness
of the investment.
Namely, with
combining the different types of
securities in accord with relation between
return and risk, attempts to maximize the
return to the certain level of risk or to
minimize the risk to the certain level of
return.

2. The return and risk
of the securities
With the appearance of the article
“Portfolio
Selection”
by
Harry
Markowitz (2) in 1952 in the financial
theory and practice and in these frames
also in the area of investment theory has
originated new era.
Before the appearance of the new
concept, the decision for including
certain type of security in the portfolio is
brought on the base of its performances
(return-risk) that were realized through
the analysis of the financial working of
the company that issued the certain
security, analysis of its financial reports
and dividend policy. But, contrary to
such concept, with the appearance of the
modern portfolio theory, the construction
of the portfolio is based on the fact that
including the certain security the
portfolio it would be in accordance with
the expected rate of return and the
standard deviation of the whole
portfolio. Namely, from the portfolio
point of view, for the investors are not
important movements of the separated
securities, but the rate of return and risk
in portfolio context. ”Logically to this,
the risk and return of the individual
security should be analyzed in
accordance with its certain influence to
the risk and return of the portfolio in
which it is contended”. (3)
The
portfolio
return
is
calculated as the mean value in absolute
or relative value. At the same time, the
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mean value of return of the investment is
calculated as arithmetic and geometric
mean value. But in the practice and
theory is often used the relative value of
return (required rate of return) calculated
as arithmetic mean value.
The expected portfolio rate of
return E (Rport) presents weighted
arithmetic mean of the expected rate of
return of the separated assets in the
portfolio (4), where as a weight appears
the share of the separated assets in the
total
portfolio
invested
value.
Mathematically it would be presented in
this way:
n

E ( Rport ) = ∑ WiE ( Ri )

(1)

i =1

- E (Rport)- expected portfolio rate
of return;
- E(Ri) – expected rate of return of
the separated securities;
- Wi - weigh of the separated
securities in the portfolio;
- n - total number of assets
(securities) in the portfolio.
So, it should be noticed that
shares of separated assets present ratio
from invested value in certain asset
(security) and total value of portfolio, so
that their total should be 1.
Considering the risk there are few
alternative measures. The most popular
measure for risk in the theory and
practice presents the standard deviation
(or variance) (5) as a statistical measure
for dispersion of the rate of return around
the expected value. In addition, how
much its value is higher, the dispersion
of the expected rates will be higher, too,
that in same time it would be a higher
volatility to realize the future returns.
Generally,
diversification
of
portfolio bears lower risk for realization
of the planed (expected) return. That
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resulting from the fact that the separated
securities in certain portfolio are in
internal correlation. So it would be
possible to conclude that the portfolio
riskness appears also as a function of the
degree of correlation that exists among
separated securities, that is measured
with the correlation coefficient. The
correlation coefficient r moves in rang
from –1 to +1. (6) But, exciting of
extreme cases +1 or –1 first of all are
possible only in theoretical sense.
Contrary, in the practice such coefficient
has positive value, but less then +1. For
instance, for stocks, it moves in the range
from +0.5 to 0.7
The standard deviation of
portfolio is calculated according to this
formula:

σport =

n

n

n

∑ wi σi + ∑∑ wiwjCovij
i =1

2

2

(2)

i =1 j =1

where:
- σport- standard deviation of
portfolio;
- σi-standard deviation of security i;
- Covij- covariance of portfolio.
So, from the formula for the
standard deviation of the portfolio it
would be possible to come out the same
conclusion, that for the calculation of the
standard deviation of the portfolio is not
enough to know only the standard
deviations of the separated securities
contended in the portfolio, but also the
degree of their mutual connection,
exactly the correlation coefficient r. The
influence of the correlation coefficient to
portfolio riskness is contended thorough
the
covariance
that
calculates
mathematically with the formula:
Cov= rijσiσj (3)
where rij is a correlation coefficient
between securities i and j.
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As it is possible to see from the
equation , the covariance is determined
by the value of the standard deviation of
the separated securities contended in the
portfolio and by the correlation
coefficient that indicates the movement
direction of the rates of return of the
separated securities and the degree of the
mutual determination or independence of
the rates of return. Such determination
available in the cases of height values of
the standard deviation for the securities
contended in the portfolio, because of the
low value of the correlation coefficient,
the portfolio riskness to be low,
relatively.
In the financial theory there is
rule that the diversification, or increase
the number of the securities in portfolio
reduces the portfolio risk. But, from the
point of investor’s economic logic comes
out as a conclusion that every
diversification is not the efficiency
maximally, considering the degree of the
mutual determination of the separated
assets. The diversification with the
positive value of the correlation degree,
but which in the same time available as
much as possible its lower value from +1
would be more economically efficiency.
Consequently, comes out when investor
planning the financial investments,
should be taken in consideration own
free money to allocate in different
industries in the national economy, as
well as outside of it, in order to achieve
as much as possible lower value of the
correlation coefficient.

Conclusion
From the individual point of view,
the purpose of the financial investments
(considering first of all securities) is to
achieve profit, but from the aspect of the
economy, the purpose is to permit greater
mobilization of the free money either in
national or world-wide. Namely, such
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instruments allow reallocation of the free
money from the civil to real sector,
sector which is a mover of the economy
development. Considering that Republic
of Macedonia is faced the problem of
insufficient capital, it appears as a
necessity for greater actualization and
implementation of such instruments of
the capital market. From one side it
requires to structure the capital market,
to implement the required legal
regulation for its right function, but from
other side it also needs greater
information of the physical and legal
subjects about the performance for such
type of investment.
First of all, the entrance of the
foreign capital in our economy has
happened throughout the privatization
process of the social and public
enterprises
(power
supply,
telecommunication, etc.) with buying
greater or lower part of the capital of the
existed enterprises. Unfortunately, in a
very low part it’s happened as a result of
form the new capacities so called
greenfield investments for which the
capital would be provided throughout
issuing the certain type of security or
share. From there also comes out the
need to make greater efforts to attract the
foreign portfolio investments, but in new
capacities in the next period. Also,
considering the capital provided for the
corporations throughout issuing and
selling the securities in our country in
accordance to former practice and
development level of the Macedonian
capital market it would be possible to
notice one and only type of securities –
stocks. From here comes out the need for
further development of capital market
throughout the development and
implementation of other financial
instruments (corporative bonds, financial
derivatives, etc.) that would be put in
function of the corporations and social
and economic community.
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Endnotes
(1)The Stock Exchange consists by 20 stock holders: 8 brokerage houses, 8 banks, 1
insurance company and 3 private subjects.
(2)Harry Markowitz has established (has defined) the model of deciding in portfolio
context for the first time in the financial theory. Widely for the basic assumptions of this
model see Really K.F., Brown C.K.:"Investment analysis and portfolio management",
seventh edition, Harcourt College Publisher, 2002, p. 211.
(3)Brigham F.E. and others: "Financial management: Theory and practice", ninth
edition, Harcourt College Pub., 1999, p.169.
(5)The rate of return of the separated assets is calculated as total of possible expected
rate of return for certain asset and possibility for their realization:
m

E ( Ri ) = ∑ PjRj
j =1

-Rj- expected rate of return for j possible output;
- Pj – possibility for j output.
(6)The standard deviation and variance present as one measure of risk in accordance
with that variance presents root of the standard deviation.
(7)When its value is –1, in that case come in consideration the securities that are in
total negative correlation that would be mean that their rates of return move in the contrary
directions in the certain economic terms. From here, forming of a portfolio with such
correlation coefficient would be mean to form riskless portfolio, or portfolio with standard
deviation σp=0. But when it is +1 when exists total or perfect positive correlation,
diversification of the portfolio would not be has any effect to the degree of the portfolio
riskness, exactly the portfolio riksness will not be different from the riskness of the
separated assets contended in it.
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Rezumat

Abstract
The SME's currently need to upgrade
their knowledge and skills to respond the
complex market needs, in order to make their
position and competitiveness on the market.
There is a very close connection among
marketing orientation and the level of
development of small business. Among other
macro and institutional factors, marketing has
become one of the most important for SME's
development. To be competitive means to
create optimal marketing mix by using the
four marketing instruments: product, place,
promotion and price (4P).
The situation of SME's in the
Republic of Macedonia is characterized by
disturbances in their development through the
period of transition. The reasons for such
situation are focused mainly on the highest
(macro) level, but there are still some
opinions that firms are not very innovative or
creative in implementing the real marketing
concept in practice. The owners or managers
in this SME's are not aware or educated in the
sphere of marketing and the possibilities for
implementation of business activities.
Responding to the consumer needs should be
a base for creating the whole strategy and the
process of consumer satisfaction has to be an
indicator for the development small business.
This should be a base for creating the
contemporary
relationship
management
concept in order to make a real business
strategy for positioning the SME’s in order to
increase the completeness on the market.

IMM-urile au nevoie permanent să-şi
actualizeze cunoştinţele şi aptitudinile pentru
a putea răspunde nevoilor pieţelor complexe,
aşa încât să îşi stabilească o poziţie şi
competitivitate pe piaţă. Există o legătură
foarte strânsă între orientările marketingului
şi nivelul dezvoltării micilor afaceri. Printre
alţi factori macroeconomici şi instituţionali,
marketingul a devenit unul dintre cei mai
importanţi pentru dezvoltarea IMM-urilor. A
fi competitiv înseamnă a crea un mix de
marketing optim folosind cele patru
instrumente de marketing: produs, piaţă,
promoţie şi preţ (Cei patru P).
Situaţia IMM-urilor în Republica
Macedonia este caracterizată de tulburări în
dezvoltarea lor în perioada de tranziţie.
Motivele acestei situaţii sunt în principal la
nivel macroeconomic, dar există şi păreri cum
că firmele nu sunt prea inovative sau creative
în implementarea conceptului marketingului
în practică. Patronii sau managerii IMMurilor nu sunt conştienţi sau educaţi în sfera
marketingului
şi
posibilităţilor
de
implementare a activităţilor de afaceri.
A răspunde nevoilor consumatorilor
ar trebui să reprezinte baza pentru crearea
unei
întregi
strategii
şi
satisfacţia
consumatorului ar trebui să fie un indicator al
dezvoltării micilor afaceri. Aceasta ar trebui
să reprezinte baza pentru crearea conceptului
de management relaţional pentru a realiza o
strategie de afaceri în poziţionarea IMMurilor astfel încât să completeze piaţa.

Keywords: ●Marketing orientation
●SME’s development ●Marketing concept
●Promotion ●Integrated communication

Cuvinte cheie: ●Orientare de marketing
●Dezvoltarea IMM-urilor ●Conceptul de
marketing ●Promovare ●Comunicaţii
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Introduction
In the contemporary conditions,
the implementation of marketing in the
small business has become the challenge
and the necessity. The necessity is a
result of the increased competition and
the rapid market differentiation. In such
environment, the position of small and
medium enterprises (SME’s)
has
become more complex due to the fact
that their survival and development is
possible only in favourable economic
environment, institutionally supported
mechanism,
development
of
the
entrepreneur initiative and creativity on
organisational level as a prerogative for
creation of the market positioning.
The SME’s which works with
success in contemporary conditions
should create their market position
through permanent communication with
the consumers in the transaction process,
but also within the process of sharing and
delivering all the information’s necessary
for maintaining the most appropriate
customer
relationship
management
process.
In
such
manner,
the
implementation of marketing as a
business
conception
has
great
significance in SME’s development from
the aspect of discovering the needs and
demands of the consumers as well as
from the aspect of creation of optimal
marketing mix of the products and
services which are being offered on the
market. This article has elaborated some
of the problems of implementation of
marketing for small business in the
Republic of Macedonia as one of the
basic conditions for increasing their
development in the common sense.

1. The appearance and
development of small business
in the Republic of Macedonia
The transition process in the
Republic of Macedonia and especially
Nr. 21● Februarie 2007

the privatisation process which has
started at the beginning of 1993 have
influenced a lot of disturbances in the
economic and social sphere. This process
has influenced the appearance of SME’s
from different nature and activity. The
dynamic of this process was determined
by the actual political and economic
conditions of the company’s existence.
For example, in the period of political
and war disturbances in 1999 and 2001,
this dynamic was not so rapid.
In the theory and practice, there
are
some
opinions
about
the
characteristics of the dynamic of SMEs
development. Some of them rely on the
quantitative data for the participation of
SME’s in the total export, their
innovation capability and the capacity to
make a rapid growth. (1) According to
some analyses, only 5% of the total
SME’s has potential for creating a rapid
growth and increasing the competitive
position on the market. Some of the
reasons for such conditions are the
problems of erratic and spontaneous
starting of the new SME’s on the base of
the current market impulses and without
some predictive activities of the market
research, which should be a base for
implementation of the marketing
concept.
A large number of small
businesses failed in relatively short
period of time, and they can not reach the
optimal point in their development. For
this situation, the theoretical and
practitioners opinions are that the reasons
for such situation are (2):
• the small scope of the national
market,
• decreased purchasing power of
people,
• difficult approach to the financial
assets which are very important
• the problems with the fiscal
system in the country,
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• law regulations in the financial
system;
• strongly oriented Byrocratical
procedures
• infrastructure problems
• the level of implementation of
marketing concept in the practice.
Of course, it is very important to
mention that there are varieties of factors
which influence the dynamic in SME’s
development. On macro level, the
conditions for the implementation of
developing performances in the SME’s
activity are depending of the economic
system, law regulations, and institutional
support for entrepreneurial development.
But, the factors on the micro or company
level are also very important. Those
factors are influencing the innovation
and creativity of the entrepreneurs and
are based on the possibilities for
implementation of the marketing
possibilities and the contemporary forms
of
management
for
successful
positioning on the target markets.

2. The significance of marketing in
SME’s development- the conditions
in Macedonia
The strategically approach in
creating the business politics of SME’s
means acceptance and implementation of
the marketing conception in the business.
The marketing approach in the business
sphere is a permanent activity of
diagnosis of the market condition as well
as finding the ways for positioning the
company on the market segment.
Marketing orientation is one of
the most significant micro competitive
factors of some small business. The
knowledge about the marketing influence
in the sucesfull business practice has
influenced the necessity for an
appropriate approach to all marketing
instruments. The creation of the
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marketing
strategy
has
been
accomplished in the 4P’s combination:
product, place, price and promotion. In
order to be created one successful
marketing strategy, the significance of
proper and exact information’s should
not be neglected.
Implementation of marketing in
the small businesses working in the
Republic of Macedonia is not on an
envious level. This state is due to more
reasons, and the most common are the
following:
Low level of investing power in
the economy, low level of technical
modernisation of the production which is
resulting into a non differentiated
assortment of goods:
• low level of capacity usage, high
production costs and decrease of
competitiveness and placement
• Lack
of
starting
with
implementation of international norms
and standards for quality of products
(ISO, HASSP, and other.)
• insufficient human and financial
resources in enterprises for successful
implementation of market and business
way of working
• insufficient knowledge about the
marketing concept, managerial functions
and developing processes in companies
e.g.
A rather newer analysis for the
level of marketing orientation of small
businesses rightly pictures the situation
of practical implementation of the
marketing concept and applying of the
marketing strategy in the direction of
greater competitiveness of Macedonian
economy. (3) This analysis is based on
primary research on an example (case
study) of small and medium enterprises
in the country segmented according to
largeness, annual gain, and the activity
characteristics. According to the
research, these small businesses in
creation of the marketing strategy very
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often put an emphasis on the product and
its quality. The strategy and distribution
is mainly based on own channels and
distribution whenever it is possible. But,
the thing that has particularly negative
effect, and that sense and way is
negatively reflecting on macro and micro
level is lack of promotion strategy. A
distinctive feature of many small
businesses in this sense is incident
change
of
various
promoting
instruments, from which the most often
used is printed promotion materials.
Results from another empirical
research (4) for implementation of
promotion,
actually
integrated
communication approach that covers all
instruments of promotion shows that
SME apply a stereotype or partial
activities. It means that there is not
culture of a marketing or communication
behaviour that basically has an aim to
establish an interactive communication
as foundation for functioning of modern
relations i.e. supplier/merger -consumer
relations on the market.
SMEs most often implement
advertising, and the least direct
marketing (Internet). This points to a
weak implementation of interactive
communication in the process of
marketing communication in general. It
is interesting that companies "relay' on
one of the oldest but still relatively
effective form of communication and
promotion, i.e. advertising "lips to lips",
promotion of a personal type in the
relations relatives between relatives,
friends and co-workers. Also, important
is the fact that interviewed persons know
very little about forms as publicity and
public relations, so they very rarely use
that forms in own communication
strategy.
Poor usage of the Internet in
business marketing communications is
confirmed with the fact that many
companies do not possess own WEB
Nr. 21● Februarie 2007

sites, which today is considered to be
necessary for market positioning of
companies in the whole world. The mere
fact for insufficient coverage and
presentation on WEB site, as the most
modern
form/way
of
interactive
communication and direct marketing,
points to a bad establishment of the
integrated communication process, that is
most generally a one-way process and so,
not enough effective, seen from the
aspect being unable to receive a feedback from the customers and consumers
of services for a short time.
To some level this slow down the
process of interactive marketing research
as particularly indispensable activity for
implementation and control of marketing
in general.
Simultaneously, that points to a
short time advertising and marketing
market orientation of companies that the
effects of one integrated communication
strategy can be seen in a short time,
which is far from the modern concept of
"relationship marketing” that is largely
used as a basic concept in market
oriented companies in developed market
economies.

Conclusion
The small business in Macedonia
is running their business activity in the
very complex and turbulent environment.
The imitating factors are the causes for
the low development of this sector. The
institutional solutions could make such
situation easies, but it doesn’t mean that
all the problems could be easily passed
due to the given practical solutions.
The entrepreneur as a person in
small business should have an
independence and optimism that the
business activity will give some results.
In that sense, the entrepreneur’s
creativity has an exclusive role from the
aspect of the decision making process. It
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is already known that among the most
important decisions, are those which are
in relation to the marketing concept
implementation as an imperative for the
positioning and development of the small
business.
When talking about small
businesses in the Republic of Macedonia,
more analysis show that marketing as a
business concept is not sufficiently
present and implemented or is based on
partial marketing solutions. The analysis
of the current situation of small
businesses in the Republic of Macedonia,
in fact its marketing orientation shows
that implementation of marketing in
business concept is presented through
strategic approach of optimalisation of
the marketing elements in suitable
combination is on a very low level.
Reasons for this state lay primarily in the
absence of needed knowledge for the
core role and meaning of this business
concept and contribution that its proper

implementation enables direction to a
successful development of small
enterprises in the country.
Pressure of the competition that
continually ruthlessly imposes on small
businesses creates the need of a steady
orientation towards market changes. A
successful small business should
recognise and implement marketing
skills supported by necessary knowledge
for this business concept. This
understands steady research on market
changes, characteristics and relations that
rules the market. On this foundation we
should build proper forms of positioning
based on optimal combination of the
marketing mix elements: products,
prices, promotion and distribution, intermixed in a competitive marketing
strategy for positioning and development
of small businesses on the market.

Endnotes
(1) Fiti T., Hagi Vasileva M.B., Beitmen M.:" Pretpriemnistvo", Ekonomski
fakultet, Skopje, 1999, p.204
(2) PHARE, EU and NEPA: “Estimation of development of SME’s in Republic
Macedonia”, Skopje 1998
(3)Study "Analysis of SME competitiveness and efficiency (competence), European
Agency for Reconstruction and the Ministry of Economy, 2005, p.2/6
(4) The research is carried by the authors of the article
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Abstract

Rezumat

The ability to redefine inter-firm
relationships and processes, internetenabled and other Business to Business
(B2B) mechanisms facilitate the
integration and management of inter- or
intra-organisational business processes
that produce value for customers. B2B ecommerce in supply chain management
(SCM) becomes more important due to
its performance implications.
Process
integration
involves
upstream and downstream coordination
with supply chain partners. In these
interactions, supply chain B2B ecommerce helps minimize complexity
and increase flexibility while enhancing
a higher degree of communication and
operational efficiency.

Abilitatea de a redefini relaţiile şi
procesele între firme, mecanismele
Business to Business (B2B) facilitează
integrarea şi managementul proceselor
manageriale intra şi interorganizaţionale
care produc valoare pentru clienţi.
Comerţul
electronic
B2B
în
managementul lanţului de distribuţie
devine din ce în ce mai important
datorită implicaţiilor de performanţă.
Integrarea procesuală implică
coordonarea în aval şi în amonte cu
partenerii lanţului de distribuţie. În
cadrul acestor interacţiuni, lanţul de
distribuţie B2B al comerţului electronic
ajută la minimizarea complexităţii şi
măreşte flexibilitatea concomitent cu
asigurarea unei mai bune comunicări şi
eficienţe operaţionale.
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Cuvinte cheie:

•
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Introduction
The globalisation of markets,
growing interpenetration of economies,
rapid technological change, volatility of
demand, wider variety of products
available, faster delivery, quicker
product development and low cost
manufacturing indicate new type of
competitive environment. Recent market
trends indicate that e-commerce becomes
an order qualifying criteria and
businesses need to incorporate it as an
integral part of their supply chain
management. The importance of
eBusiness in developed economies is
reflected in the fact that €77 billion
worth of business was transacted in 2003
on-line within the E.U. and that figure is
forecast to grow to €2.2 trillion by the
end of 2006, equivalent to 22% of all
E.U. industrial trade (Forrester Forecast).
The use of advanced Information
Communications Technologies (ICTs)
has become the most significant driver of
world economic growth. ICTs are the
catalysts through which enterprise,
whether traditional or new, can create
sustained competitive advantage for its
products and services on world markets.
In reaction to this reality, businesses
have invested heavily in IT; many firms
worldwide have succeeded in improving
customer service levels with their ecommerce initiatives to transform
business processes. Levi’s for example,
had difficulty meeting Wal-Mart’s
demand schedule, facing major problems
with on-time delivery record. B2B ecommerce has enabled the company to
improve its demand replenishment
systems,
besides
facilitating
collaboration on demand forecasting,
product modifications and orderplanning with Wal-Mart. As a result,
Levi’s has improved its on-time delivery
record from just 65% to around 95%
rates. Ford Motor Company, on of the
46

top car manufacturers in the world,
implemented
many
e-commerce
initiatives to harmonize its business
process. It designed a web interface,
called Covisint, to link front-end sales to
the back end ERP systems and developed
a business to business portal for its
supplier to fill orders and provide
financial information electronically on a
real-time basis. Among the various
benefits the company has reduced its
customer service costs and improved
their delivery performance.
Ireland's enterprise culture is
grounded in strong pro-enterprise
policies. These include a stable political
and policy environment, prudent
management of the public finances,
investment in key infrastructures, the
provision of a well educated and flexible
workforce, a successful system of social
partnership, a low business corporation
tax regime and the development of an
open economy exporting some 81 % of
GDP (eBusiness Monitor Report, 2003).

1. E-commerce
Wigand (1997) defines ecommerce as “any form of economic
activity conducted via electronic
connections”. As we can see this
definition highlights two important
aspects of e-commerce: economic
activity and electronic connections.
Delfmann et al (2002) divides an
economic transaction into five phases:
(1) Initiation;
(2) Agreement;
(3) Exchange;
(4) Inspection/control;
(5)Adjustment/Service
(see Figure 1)
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Source: Delfmann et al (2002)

Figure 1. Phases of an economic transaction
The second element of eBy referring to the figure above,
commerce is the electronic connection,
five general types of e-commerce
which can range from phone lines,
transactions can be identified:
telegraphic wires to fibre optic cables
and satellite connection. Combining the
two elements defined above, e-commerce
(1) Business to business (b2b);
can be expressed as the two way
(2) Business to consumer (b2c);
communication via electronic networks
(3) Consumer to consumer (c2c);
that allows the automated processing of
(4) Business to administration (b2a);
economic transaction data. Accordingly
(5) Consumer to administration (c2a).
to Delfmann et al (2002) e-commerce
Mahadevan (2000) identified
can be identified in nearly every type of
within these types of transaction three
economic relationship (see figure 2).

Supplier OEM
Wholesaler
Retailer Consumer
Figure 2. Types of E-commerce
Adapted from Delfmann et al (2002)
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basic classes of business models:
(1) Portal
(2) Market maker and
(3) Product/Service provider (see figure
3 for examples)

Product/service providers are
companies that sell directly via the
internet. Depending on the type of
good/service, the result can be the
physical or digital delivery of goods or

Figure 3. Business models in
E-commerce
Portal offer information, search
services for their customers and serve as
the entrance into the e-market. Their
revenues streams mainly come from
advertisements and provision fees for
channelling Web traffic to Web sites of
product/service providers.
Market maker enables economic
transactions between a community of
customers by offering mechanisms for
the secure and trustworthy conduct of
such transactions. Their source of
revenues can be provision fees per
transaction or one-time charges for
developing and establishing electronic
marketplaces.
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the performance of some kind of service.

2. Supply Chain B2B e-commerce
E-commerce is a revolutionising
element in SCM and is used to link
suppliers,
manufacturers
and
downstream
customers
providing
considerable
additional
value
to
activities. In a B2B context involves a
wide spectrum of activities including
purchasing, supplier management, sales
activities, payment management, service
and support. The use of e-commerce in
SCM involves a mix of Internet and
other electronic technology in order to
facilitate integration and management of
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core business processes between key
supply chain partners.

Conclusions
E-commerce
provides
a
fundamentally new way of conducting
commercial transactions and has farreaching
economic
and
social
implications. It will affect industry
structures and competition in home and
international markets.
It presents major new business
opportunities for Irish-based enterprises
and for the development of new sectors.
It also poses significant threats for

enterprises that do not prepare for the
fundamental changes that are taking
place. At a national level there is a need
to ensure that the required legal,
regulatory and facilitatory business
environment is conducive for the
enterprise sector to fully exploit the
opportunities and to develop Ireland as a
leading location for e-commerce-driven
investment. At the level of the
development agencies, it requires a new
approach to the development of national
enterprise policies and new actions.
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Abstract
This
study
follows
the
development of the Bulgarian tourism,
researches its problems and gives
suggestion for improvement.
The tourism in Bulgaria is one of
the most developing branches during the
past years. Despite of that, this research
shows the existence of many problems.
Mainly the problems are connected with
the weak marketing and advertising
national politics.

Rezumat

The improvement of the tourist
product and tourist services can be
reached by segmentation of the tourist
market, choice of suitable market
segment and taking good position on the
tourist market.

Acest
studiu
urmăreşte
dezvoltarea turismului bulgar, cercetează
problemele pe care le întâmpină şi oferă
sugestii pentru îmbunătăţire.
Turismul din Bulgaria este una
dintre ramurile ce a cunoscut cea mai
mare dezvoltare în ultimii ani. În ciuda
acestui lucru, acest stiudiu arată existenţa
multor probleme. În principal, probleme
sunt în legătură cu insuficientul
marketing şi politica naţională de
publicitate.
Îmbunătăţirea
produselor
şi
serviciilor turistice poate fi realizată prin
segmentarea pieţei turistice, alegerea
segmentului de piaţă corespunzător şi
luarea unei poziţii adecvate pe piaţa
turistică.

Keywords:

Cuvinte cheie:

●Tourism ●Marketing ●Segmentation of
tourist market ●Tourist product ●Tourist
services

●Turism ●Marketing ●Segmentarea
pieţei turistice ●Produs turistic ●Servicii
turistice

Introduction
During the past few years tourism has been recognized as a working and developing
branch, and as a result, tourism has acquired greater importance in the social and economic
development of Bulgaria. Its part in the GDP is increasing as well as the income and
currency receipts from tourist activities. Tourism together with the services and hightechnologies branches emerges as a priority of the state and political encouragement, with a
view of their forming as a niche for investments in Bulgaria [1]. In this meaning, the accent
shall be put to internal tourism - mountain, cultural, spa-tourism and etc.
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rather than to Black Sea tourism.
Tourism brings 13% of the GDP and
after closing of two blocks of the Atomic
Power Station ‘Kozluduy’, tourism shall
transform from second export sector after
the energy sector, into the first export
sector of the Bulgarian economy [2].
Even though tourism is a privately
developed sector, its stable development
is closely related to the whole strategy
and politics of the government.
The goal of this study is to follow
the development of Bulgarian tourism,
research its problems and give
suggestions for improvement.
The good perspectives for tourism
in Bulgaria are clearly evident from the
fact that Bulgaria is the only destination
in Europe which has not reported
decreasing numbers of tourists since
1999. According to 2004 data, during the
period from January to December 2004,
13, 56% more tourists with main purpose
relaxation and vacation have come to
Bulgaria; the countries of the European
Union (excluding the new members)
have registered a 23, 90% increase of the
number of tourists to Bulgaria; and
20, 01% more income from tourism has
been reported (data are presented
compared to 2003 figures) [3].
The European tourism committee
to the European Union indicated in 2005
that Bulgaria was one of the fastest
developing tourist destinations. Research
shows that Bulgaria outstrips Italy and
Iceland by rates of tourists’ increase.
Bulgarian tourism marked growth of
20%. By 2004, the increase was
associated with the German tourist
companies which had included Bulgaria
into their business activities. Most of the
Bulgarian Black Sea hotels had been
credited by German tour-operators. That
why they had advertised and attracted
German tourists to take back their
investments.
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Whereas Bulgaria had an access
to 1% of the West European market 5-6
years ago, nowadays Bulgaria has an
access to 5-6% of the tourist market.
This trend can also be explained by the
fact that it is already possible to rest
luxuriously in Bulgaria .The country is
not a destination for unemployed and
retirees only any more.
Worth noting, during the past 5-6
years Bulgarian tourism had gone trough
a true Renaissance. According to some
experts,
however,
Bulgaria
has
developed a building industry instead of
tourism. Nevertheless the invasion of the
hotel business is the most evident
indicator of the intensive years of the
branch. The Bulgarian resorts have
increased their capacity almost three
times. About 700 - 800 million Euros
have been invested in the Black Sea
resorts “Sunny Beach” and “Golden
Sands”, including the construction of 4
and 5 stars hotels, which represent about
20% of the hotels at the Black Sea coast.
According to data of the Tourism State
Agency, there are more than 300 000
beds in hotels, apartments and holiday
resorts only at the seaside. Also the
interest of investors from Great Britain,
Ireland, Spain and France for holiday
properties is considerably increasing.
The forecasts for the tourist sector
is that Bulgaria shall be visited by 5,5
million foreign tourists within the next 2
years, whereas the income in 2007 shall
exceed 2,5 billion Euros. The World
Tourist Organization forecasts that
Bulgaria shall welcome 20 million
foreign tourists in 2020 [4].
One of the answers why the
foreign tourist would choose Bulgaria for
its summer vacation is “Because it is
cheap and delicious in Bulgaria, there are
plenty of nice beaches and there is not
terrorism”. During the past 5-6 years
another
answer
has
also
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emerged:”Because is already possible to
relax luxuriously in Bulgaria”.
According to the forecasts of the
Tourism State Agency, a 5-6% increase
of the tourists in Bulgaria and a 7-9%
increase of the income from tourism are
expected in 2006 [5].
Despite
the
overall
good
perspectives outlined hereinabove, it
should be mentioned that the 2006
summer would be a season of tourist
stagnation. There is a risk that the 2006
summer would be the first season of a
drop to the tourism in Bulgaria [6].
The tour-operators TUI and ITS
(REWE
Touristic)
have
marked
considerable drops in the number of
German tourists (10-15% for ITS). Only

Nekerman (Thomas Cook) has marked a
1-2% drop, however, the competitors
explain the drop with the moderate
results during the past year. The number
of German tourists in Bulgaria has begun
to decrease about two years ago (starting
from 2004). Since then the Bulgarian
resorts rely on English tourists. Yet their
number has currently decreased with
about 10%. In spite of this at the
beginning of July, 2006, the seaside
resorts have seemed decently populated
with tourists.
We can outline the following
main reasons for the decrease of German
and English group tourists in Bulgaria
for the last 2006 (Table no. 1):

Table 1 - Main Reasons for the Decrease of German and English Group Tourists
in Bulgaria
Germany

Great Britain

The economic crisis in Germany, which
reflects on the segment of German clients
buying holidays in Bulgaria.

The reputation of the country and the
continuing rapid construction, hygiene
and rules’ disrespect.

The tendency to the last minute bookings,
which leads to unreliable tourists at very
low prices.

The later bookings because the touroperators pull out their programs to the
middle of the season when the
construction is not so intensive.

The bad reports for Bulgaria connected
with the mass construction in the resorts,
the loss of their attractive image and also
the lack of sustainable reputation of
Bulgaria.

The holiday apartments which have been
bought by many Englishmen, where they
have started to welcome guests. As a
result the tour-operators have lost over
20-25 000 people.

The super offering of beds.

Problems with the service.

The Germans have started to travel
differently: they prefer the exotic beach
rather than the ordinary one; flexible
elements which can be combined by
themselves instead of the proposed ready
tourist packages; Internet booking instead
of tour agency services.
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Worth noting, the “low-tide” of
German tourists from Bulgaria as a
tourist destination does not have only
negative consequences because the risk
for the Bulgarian tourist industry to
welcome tourists mainly from one
country has been diversified. Also with
the help of the German mega touroperators which bring tourists from the
whole of Europe, the drop will probably
be overcome by mass tourists from
different nationalities.
In the background of the
examined positive and some negative
tendencies in the development of the
tourism in Bulgaria, follows to note that
the tourist business faces a lot of
problems whose decisions might help for
more dynamic and effective development
of this strategic for the national
economic branch.
We can describe the following
main problems before the development
of the tourism in Bulgaria [7]:

1 Mono-structurally Development
of the Branch
The Bulgarian tourism still aims
mainly at the traditional mass type
tourism - sea and mountain. The country
is famous mainly as a destination for sea
recreative tourism which makes for 70%
of the Bulgarian tourism. The mountain
(skiing) tourism makes for 10% and the
specialized types of tourism - 20%
despite the large potential for
development of the latter.
Similar development does not
correspond to the natural, historical and
cultural features of the country and
makes difficult their fruitful complete
utilization (For example the culture cognitive tourism realizes only 1% of the
whole income of the Bulgarian tourism
given that there are over 40 000
monuments of culture from different
historic periods, 36 cultural reserves,
50

about 300 museums and galleries and 7
historic memorials listed in the world
culture inheritance). Compared to 2004
the growth of cultural tourism for 2005 is
0, 5% [8].
Some possibilities provided for by
the PHAR Program -International
Collaboration Bulgaria - Greece 2004
should be mentioned as a positive
phenomenon. According to the program,
municipalities, museums and nongovernmental organizations on the
border with Greece which would like to
develop cultural tourism and have
respective possibility, shall receive new
options for financing in the amounts of
55 000 to 300 000 Euros for realizing of
projects in this area [9].
The good bio-resources shall be
better used for the development of
hunting tourism. Bulgaria has 56 hunting
reserves which in 2003 realized only 2
million Euros. Similarly the mineral and
thermal springs in the country are not
used
completely,
especially
the
development of quality balneotourism.
There are about 550 famous deposits
with 1600 mineral springs and deposits
of curative mud. However, except for the
high category hotels at the Black Sea,
competitive products are being offered
only by a few hotels inside the country.
As a result, spa tourism carries only 12% of the income of Bulgarian tourism.
Pursuant to the data, the rich
balneological resorts are not utilized and
are also under destruction. The experts
think that there is a lack of state politics
for attraction of investments in the
tourism [8].
On the other hand, rural tourism
has recently begun to be developed in
Bulgaria but it is still oriented towards
the poorest segments of the tourist
market.
We may conclude that the
animation is poorly included in the
tourist products, offered in Bulgaria.
Amfiteatru Economic
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Even the sea-side hotels still offer
limited number of services. Survey
results show that only 46% of the hotels
provide for sport and entertainment
facilities, whereas 36% provide for
wellness facilities and 17% - for sauna.
The share of hotels, which organize trips
for their guests, is also quite small - 27%.
Barely 20% of the hotels offer services
associated with the local customs and
traditions such as participation in
carnivals, wine-tasting, nights of the
Bulgarian traditional cuisine, Bulgarian
folklore, visiting traditional rural houses,
safari, fishing and others.
It is recommendable that the
offered additional services shall be
diversified towards the main tourist
product in order to enhance its
competitiveness in the longer run
because such services provide for the
better comfort and useful stay of the
tourists. For example, the international
management team of the Kempinski
Grand Hotel “Ermitag” in the Golden
Sands Resort has elaborated a complete
system of rehabilitation and health tourist
packages including ultra-modern spacentre utilizing natural products from
Bally, offering Hawaiian massage
“Uatzo”, as well as complex dentistry
services [4].
The
strategy
for
“Stable
Development of the Bulgarian Tourism”
(2004) for 2005-2010 expects that in
2010 the income from the alternatives of
the sea tourism shall be 45% of the
whole income from tourism (for
comparison in 2004 the percentage was
20%).

2. Irregular Assimilation of the
Tourist Resources
This problem is connected with
the concentration of the Bulgarian
tourism mainly in the sea resorts. This
disproportion becomes evident from the
Nr. 21● Februarie 2007

statistics showing that 80% of the beds in
hotels is situated on 9% of the territory
of the country, mainly in the resorts at
the seaside and in the mountain - skiing
resorts - Pamporovo, Borovetz and
Bansko. During the past years migration
processes from the sea resorts have been
observed which has lead to a risk of lowtide of tourists. The Bulgarian tourism is
marked by a strongly expressed
territorial and seasonal concentration,
and as a result during the whole year at
average 32% of the beds in the country
has been occupied, whereas at the Black
Sea Coast the work load has been fewer
than 30%.
We may conclude that it is
appropriate to prolong the active period
of the resorts by way of diversification of
the tourist product.

3. Insufficient Marketing and in
particular Advertising Politics
Worth noting the main problem of
the tourism in Bulgaria is the lack of a
united, massive and professionally
developed advertisement of the country
as a whole-year tourist destination. The
country does even have a clear logo and
in the final analysis it is not clear what
the logo is symbolizing - the roses, the
wine or something else. There is a lack
of sufficiently developed complete
marketing strategy. Despite the activate
participation of Bulgarian companies on
the international tourist market during
the past two years, the comparison with
our main rivals Turkey, Greece and
Croatia shows that the marketing and
advertisement of the Bulgarian tourism is
lagging behind. For example, ten
enormous build-boards with an area of
20 square meters each with the following
sign “TUI and Turkey invite you at the
Mediterranean” are situated in Frankfurt
am Main. For comparison, Bulgaria does
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not have similar advertisements as a
tourist destination [10].
Bulgaria owns unique natural and
cultural
historic
resources,
unfortunately, no complex national
strategy for development of the tourism
exists. It is necessary to promote the
country profoundly not only as a whole
but also by regions.
The government shall facilitate
the private businesses in the process of
financing
of
national
tourist
advertisement rather than shall act as a
source of money. The advertisement can
take an effect only if it envisages
Bulgaria as a destination. Each
advertisement of a particular resort just
sinks into the ocean of promotions. On
the contrary, everyone wins from the
common advertisement of the tourism as
a destination - from hotel-keepers to taxidrivers [10].
However, there are not sufficient
sources for advertisement - national and
business - not only abroad and also
within the country. The advantages of the
web-advertisement are not used very
well although it provides for more
attractive and flexible tariffs in
comparison with the tariffs of the
televisions, as well as for various
possibilities for combinations between
text, sound and the multi media.
The advertisement of the tourist
product shall not only attract the
attention to it but shall also give
respective information, which demands
the use of professional methods for its
construction.
In the project-budget for the
implementation of the strategy for
“Stable Development of the Bulgarian
Tourism”,
already
discussed
hereinabove, the resources for marketing
activities (advertisement, marketing
research and others) are forecasted to
increase from 10 million Euros in 2005
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to 20 million Euros in 2008 and 30
million Euros in 2010.
Furthermore 250-260 million
Euros are expected to be allocated from
the structural funds of the EU for the
Bulgarian tourism. Presently about 75%
of such funds shall be invested into the
development of tourist attractions and the
connected infrastructure. The remaining
25% shall be invested into the
development of tourist products through
marketing and advertisement, training,
increasing the quality of the product and
the like [11].
It becomes clear that the
elaboration
of
a
strategy
for
implementation of an effective national
advertisement for the Bulgarian tourist
product emerges as the major problem.
The idea is to utilize public - private
partnerships for the establishment of
national tourist offices out of Bulgaria.
The Tourist State Agency and the state
do not have sufficient funding to buy or
rent offices and also to hire personnel.
Therefore one possible course of action
is to build such offices together with
partners who meet certain criteria. The
latter shall provide for finances, and the
Agency shall undertake to advertise by
the offices and to deliver the necessary
materials for Bulgaria. There is an idea
to form the budget of the national tourist
advertisement using the public - private
method. One way to realize said idea is
the creation of an additional fund to the
allocated resources from the state for
advertisement and promotion, which
fund shall attract resources from the
tourist branch and from the other
businesses. The purpose of the fund shall
be to operate together with the state and
also to advertise Bulgaria as a
destination. Of course it is necessary to
estimate very well whether the
partnerships are in favour of the country
and the entire tourist sector rather than
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are in favour of a particular interest,
organization or business.
The budget of the Tourist State
Agency for advertisement for 2006 is 6,
2 million leva; however the necessities
require over 19 million leva. Given that
tourism in Bulgaria brought income of 1,
8 billion leva for 2005, at least 1% of
said income might be reinvested in its
development.

4. Insufficient Quality of the
Service
The number of the people
working in the sphere of tourism in
Bulgaria is quite significant. At the
beginning of 2004 approximately 70 000
citizens were hired thereto and
approximately
180 000
additional
citizens took part in the sales of products
and services to tourists. Over 6 000
families work currently in their own
hotels and restaurants as tour-operators
or agents or are hired in different
productions of goods and services related
to tourism.
Although the large number of
working places and engaged people in
the sphere of tourism in Bulgaria, the
main problem is the lack of highly
skilled experts and professionals. The
professional education in this sphere is
still not adequate because it does not
respond to the increased requirements of
the tourist business.
Combined efforts between the
Bulgarian
tourist
business
and
educational institutions are critical with a
view of reaching a quality methodology
as to shaping the professional skills of
the personnel engaged in tourism.
Another problem related to the
tourist services in Bulgaria is running out
of the qualified staff working in the
tourism. People often work for about two
years at the Black Sea coast and after
that they choose to work in some more
Nr. 21● Februarie 2007

developed tourist countries [8]. As a
result of the big fluctuations in the
personnel, the quality of services is
constantly decreasing. Unfortunately the
main reason for the fluctuations is the
low payment in Bulgaria. It is not a
secret for anyone that the best part of the
Bulgarian qualified staff in tourism have
been realized successfully in other
countries such as Greece, Spain, Cyprus,
USA and Kuwait.
Compared facts show that the
level of tourists’ satisfaction by the level
of services in Bulgaria is still lower than
the level of satisfaction by tourist
services in Greece and Turkey.
A positive example for the
selection of necessary sources towards
the increase of the personnel’s
qualification, as well as for the level of
tourist services is the hotel resort “Helios
Spa Resort” in the Golden Sands Resort.
The management of said hotel intends to
demonstrate greater activities towards
investments
in
the
employees’
qualification despite the conspicuous
seasonal character of Bulgarian tourism
and
the
respective
personnel’s
fluctuations. The management concluded
last year agreements with many schools
and universities educating staff for the
tourist branch. Except internships and
short vocational courses, training
modules have been organized for
acquiring skills typical for the
professions of the branch such as
waitresses, bartenders, chambermaids
and others. Even the errand-boys
standing at the entrance of the Helios
Hotel go through education [4].
An important precondition for the
increase of the services’ level of
Bulgarian tourism is the introduction of
the euro-standards. A serious step shall
be the introduction of the HACCR
management system, a system for
analysis of dangers and control of critical
points [12]. The system includes among
55

AE

Interferenţe economice

other a update of the object’s
infrastructure, an introduction of new
working rules and last but not least –
change of workers’ mindset. The system
guarantees to consumers that the
particular services and offered food are
safe.

5. Poor Condition
of the Infrastructure
The infrastructure is also a serious
precondition for the charm of tourist
objects. According to experts only 32%
of the whole road net in Bulgaria is in a
sufficient condition. The infrastructure is
very important for the rural, spa, and
cultural - historical tourism because a
great part of the tourist objects do not
provide for a convenient access to them.
The roads of a country are one of the
main features which are important for
tourists. That is why they have to be
well-marked, clean and safe.
The
problems
with
the
infrastructure create difficulties to the
tourist organizations which would like to
take out the foreign tourists from the
resorts and show them plenty of cultural
- historical sites, for example the tombs
in Kazanlyk, Perperikon and Starosel.
Unfortunately for more than six years
now no adequate road has been
developed to Perperikon, similarly at the
end of the road to Starosel there is a onekilometer cobblestone lane. The road to
the Borovetz ski-resort is full of potholes; nevertheless plans for “small”,
“middle” and “big” Super Borovetz have
been drawn at the same time [8].
It is very important to underline
that there is no working economy and
working
tourism
without
good
infrastructure.
The
transportation
projects, critical for tourism, are the sea
airports and the highways “Hemus”,
“Trakia”, and “Black Sea”. The best way
to construct said highways shall be
50

concessions given that the state faces
difficulties to allocate the necessary
funds (about 3 billion Euros) therefor
[13].
The water and sewage system at
the Black Sea Coast is also in a poor
condition. Despite the economic
difficulties the building of infrastructure
is predominantly an obligation of the
state and it shall not abdicate from it.
Another main problem related to
infrastructure is the super-development
of the Black Sea resorts in Bulgaria,
which have turned them into concrete
cities, not into enjoyable and interesting
places for relaxation. The mountain skiresort Pamporovo faces a similar
problem. The mass building during the
past years in the resorts has gradually led
to the disappointment of tourists who are
looking for a calm and comfortable
atmosphere. Moreover the whole
infrastructure within the resorts turns out
to be problematic, e.g. building of
pavements and gardens between the
hotels which shall be an obligation of the
municipality.
In
the
project-budget
for
realization
of
the
strategy
for
development of Bulgarian tourism the
paragraph for building of engineering
infrastructure (roads, airports and others)
provides mostly for state sources, as for
2005 they were about 300 million Euros,
for 2006 - 310 million Euros, for 2007
shall be 320 million Euros, for 2008,
2009 and 2010 - 300 million Euros per
year.
Another problem of infrastructure
is the material-technical base of the
hotels which is outworn in a certain
number of cases and the “quality of the
tourist product - star category of the hotel
- price” correlation has not been yet
optimized. This is valid especially for
hotels situated inside the country, in the
mountain and balneological settlements.
Also not all of the hotels have been
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classified in compliance with the Law on
Tourism and the regulatory acts.
Furthermore, the contemporary
information technologies and the
regional and national networks have not
been broadly utilized.

6. Limited Use of Internet
As a result of the limited use of
Internet there are no efficient
connections between the different hotel
systems. The dynamic of the global
tourist market stimulates the using of
permanently evolving programs with
effective application in the sphere of
management,
communications,
advertisement, distribution and services
in tourism. At the same time the tourist
sector is not very popular among the
Bulgarian IT companies.
The Law on Tourism, which
regulates
the
development
and
introduction of integrated systems for
tourist information and national tourist
registry, demonstrates the positive
change
towards
the
information
technologies’ role in the marketing and
distribution
processes,
in
the
competitiveness and the quality of the
Bulgarian tourist product.

7. Mainly Offering of Mass Tourist
Product
Worth noting the Black Sea
resorts predominantly offer the classical
mass product. The 2006 summer
demonstrated the secondary features of
the latter. These features are last-minute
offers, which attract tourists sensitive to
prices in conditions of high-competition.
On its part the all inclusive system
(everything included in the price) is a
tested method used by hotel-keepers to
guarantee that the guests will spend their
money mainly in the respective hotels.

Nr. 21● Februarie 2007

The system is also very convenient for
the tourists.
Unfortunately
this
market
segment is ungrateful and the
competition is cruel. And despite the
investments in new and luxurious hotels,
the whole vision of the offered tourist
product will not change soon. It is
recommendable to put more efforts in the
finishing works of the mass tourist
product - to rehabilitate the airports,
roads, aqua parks, and sewage system, to
plant parks and gardens, to train
personnel, to start advertisement abroad.
We opine that the mistake made
by the tourist branch is that after
investing
in
expensive
facilities,
advertisement activities do not continue
and in this way the world cannot learn
about the newly developed hotels. And
regrettably the hotels become outdated.
The main reasons for the
establishment of the mass tourist product
in Bulgaria are: the type of development,
as a result of which the resorts have
started to resemble concrete cities; the
characteristics of the tourist product as
indiscriminate and permanent; the
problematic hygiene and mainly the lost
of due measure which results in
oversupply.
However, Bulgaria has the
potential to be a destination of mass
clients, as well as of high-class clients.
The tourism in Bulgaria has the
necessary
potential
therefor
but
courageous
investments
and
professionals are needed. Also a
segmentation of the market and long
investments in new luxurious hotels,
managed by recognized international
companies, shall be implemented with a
view of offering comfort and special
conditions. This is the way to attract
high-class western tourists to the
Bulgarian Black Sea Coast. Such
category of tourists do not look for low
prices, instead are interested in finding
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world standards of service and real
experience - personal and unforgettable.
Unfortunately the competition of
the market predetermines Bulgaria to be
a place for cheap tourism in the next few
years. Yet 3 000 quality rooms out of
over 25 000 rooms in the Golden Sands
Resorts are not enough to overcome
cheap tourism [4]. In fact the five-star
hotels at the Bulgarian Black Sea Coast
are only three although the categorized
hotels with four or five stars are about
20% from all hotels at the seaside. The
lower categories hotels continue to
execute one marketing method - low
prices. That is why the inflation of the
categorization and the traditional
marketing method - low prices close the
Bulgarian Black Sea Coast into the mass
tourism trap.
Nevertheless more and more
owners realize that higher profits shall be
achieved through attracting solvent
tourists. The country can be interesting
for tourists in two ways: cultural
landmarks or entertainment. Following
the massive construction of hotels it is
logical now that the investors shall start
to develop golf courses, spa-centre and
other attractions, which shall provide for
the new quality of the tourist services
and the yearly utilization of the hotels.
The ambitions of the Bulgarian
tourist industry in the future are directed
to the luxurious and balneo-and spa
tourism.
It is necessary to reconstruct the
tourist industry – not only by the type of
tourism but also by market segments; a
considerate state strategy, and standards
for development of the resorts and for
services of the sector have to be
elaborated; the advertisement of Bulgaria
as a destination shall be well financed;
courageous
long-term
investments
including
the
infrastructure
and
personnel shall be undertaken.
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As an example for the
development of elite tourism in Bulgaria
is the building of golf courses. Bulgaria
has the potential for its turning into a
destination for golf tourism from which
millions can be earned as in Spain,
Portugal, Greece, Dubai and others [14].

8. Inefficient Role of the Great
Number of Branch Organization
The
number
of
branch
organizations in Bulgaria is need quite
big – three national branch organizations
(the Bulgarian Association of the Tourist
Agencies,
the
Bulgarian
Tourist
Chamber, the Bulgarian Hotel and
Restaurant Association), ten product
tourist organization and seven regional
tourist associations. In fact their activity
is not sufficiently beneficial to the tourist
companies because only 20% of the
latter
are
members
of
branch
organizations.
On the contrary the associations
of the specialized kinds of tourism play a
very important role, for example: the
National Association for Spa Tourism,
the Bulgarian Association for Congress
Tourism, the Bulgarian Association for
Alternative Tourism, the Bulgarian
Association for Rural and Ecological
Tourism, the Bulgarian Association for
Balneology and others.
The
abovementioned
organizations perform complex activities
- communications, advertising and
consulting with the purpose of
developing alternative tourism. They also
take part in the practical development of
new tourist products such as creating of
eco-roads, new mountain routes and
others.
The Tourism State Agency
prefers the branch organizations to be
united. They are the only possible partner
of the government because the tourist
sector is private. For regret there are
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controversies between the branch
organizations which for most of the time
are personal rather than professional. A
great challenge before the tourist sector
is to demonstrate its unity so that every
player would have bigger advantages and
the state will pay more attention to
tourism [15]. To a certain extent the
arguments are based on contradictory
economic interests.
The examined main problems of
the development of tourism in Bulgaria
do not exhaust all the possibilities.
Several other problems related to all
businesses shall be mentioned, namely
taxation, corruption, unstable legislation,
finances, social - insurance system and
unfair competition.
On the base of the examined
trends and problems in the development
of tourism in Bulgaria, we can make the
following key conclusions:

• It is recommendable to perform
a segmentation of the market and
orientation not only to mass tourists but
also to elite tourists, as well to offer them
the respective tourist product;
• It is recommendable to direct
the efforts not only towards the sea and
mountain tourism but also to cultural
tourism, spa tourism, balneological
tourism, congress tourism and others;
• It is recommendable to enhance
the education and training of the
personnel of the tourist sector;
• It is recommendable to improve
the infrastructure in the country with a
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view of increasing the attractiveness of
the tourist product with the help of the
government;

• It is recommendable to offer
common tourist packages with other
countries (for example with the Balkan
Peninsula countries) in order to attract
new market segments;
• It is recommendable to deepen
the offering of tourist packages for
shorter trips and flexible packages
comprised of different modules;
• It is recommendable that the
tourist branch shall be united, as well as
that a Ministry of Tourism shall be
established for the better protection of
the interests of tourism as a whole and
for the better utilization of the European
funds after our accession at the EU.
In conclusion, we have to
highlight that the country has the
necessary potential for the development
of tourism; however, its approval as a
world tourist destination attracting
solvent tourists demands serious and
expedient efforts on the side of the
private business and the government. As
a priority such efforts shall be orientated
to the application of marketing
instruments for segmentation of the
tourist market, the choice of targeted
markets and the way for positioning of
the suitable tourist product thereto.
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Abstract

Rezumat

The General Systems Theory is
one of the most important points of view
nowadays. Now, its concepts could be
applied in a various number of sciences
including Consumer Sciences.
The complexity of the product,
the different way in which it can be seen
and also the exponentially diversifying
assortment requires another approach to
the product, through models. This
approach must take into account certain
particularities which do not appear in a
regular modelling

Teoria Sistemelor Generale este
unul dintre cele mai importante puncte
de vedere din ziua de azi. Acest concept
ar putea fi aplicat în diverse ştiinţe
inclusiv Ştiinţa Consumatorilor.
Complexitatea
produsului,
modalităţile diferite în care poate fi
folosit şi sortimentul în continuă creştere
necesită altă abordare a produsului, cu
ajutorul modelelor. Această abordare
trebuie să ia în considerare anumite
particularităţi care nu apar în modelele
normale.
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Introduction
The fundamentals of the knowledge on systems are not yet clearly defined, in a
generally accepted way for a „science of systems” as science is acknowledged in general.
Still many of the concepts of systems are united in a set of principles known as The General
System Theory.
The General Systems Theory uses the ideas promoted by The Society for General
Systems Theory, which was founded by the biologist Ludwig von Bertalanffy, the
economist Kenneth Boulding, the biomathematician Anatol Rapoport and the psychologist
Ralph Gerald. This society was created with the purpose of making the future scientific
research more connected and specialised, because the risk of losing connections between
scientific disciplines exists.
Although the initial purpose of the General Systems Theory is the study of growing
phenomenon, all the attributes of the systems found in the General Systems Theory can lead
us to understanding the product as a system.
Nr. 21● Februarie 2007

61

AE

Interferenţe economice

1. The system transforms
the inputs into outputs
Informational aspect. In this type
of system information related to the
product are considered inputs. These
information are linked to the aspects of
knowing or not knowing the product,
curiosity or a previous experience,
advertising, usually all the main factors
that determinate the buying process.
Outputs are represented also by
information, related to the degree of
satisfaction or dissatisfaction, experience
and others.
Natural aspect. In this type of
system the product is considered an input
through the money (value in money) and
the process is the consumption process in
which the outputs are residues, waste,
satisfaction and others
Physical aspect. In this type of
system, the product is regarded as an
entity – inputs are represented by the
influences of different factors (humidity,
temperature, transport, packaging); the
process being the place where the factors
take place (transport, storing), and as an
output we have another product modified
by these factors.
Obviously, there can be other
types of subsystems in the concept of the
product as a system, depending on the
number of factors of influence and the
place where they act.

The importance of holistic
treatment of systems is relevant
especially in the frame of the interaction
with the environment (product –
consumer – environment relationship)

3. Systems are hierarchical
The component parts of the
systems can be themselves small
systems, and the systems can be
component parts for larger systems. This
order of systems can be considered a
hierarchy, term which reflects the
relative measure or the rank of systems
in a hierarchy. Parts of the system which
are themselves systems (they act
individually as a system) are named
“subsystems” and the superior level to
the system is called “suprasystem”. In
conclusion the environment is some kind
of suprasystem that contains other
systems and subsystems.

4. Systems are controlled
Usually, the functioning by
certain rules of a system is accomplished
through a control subsystem. The inputs
in the subsystem can come from the
environment or can arise as feedback
from the system’s outputs. The outputs
of the control subsystem become inputs
for the system, inputs that are affected by
these rules.

2. Systems are interdisciplinary

5. Models in the consumer science

The good functioning of a system
is the result of the interdependence of its
parts. In this aspect, a system must be
seen as a whole, with all its constitutive
parts, even if one of those does not
present a special interest in its analysis.
The term designating the whole is known
as „holism” and the systems are
considered to be holistic.

A model in consumer science is a
simplified representation, except for the
unrepresentative elements or neutral
from their actions point of view, of a
product (merchandise), of a group of
products, of its elements and interactions
that represent, develop or give its quality,
at a given moment or in time.
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Following there are some ways in
which the models can be utilised:
• for the prediction of the
performances of the modelled system
• for stimulations, because the
stimulation process is reversible. It is
easier and cheaper to make an
experiment. Also the risks are much
smaller than when working with a real
system.
• in order to understand the
business environment
• in order to help the decider in
evaluating the different alternatives
• in order to increase the
performances of the system by using the
analysis. What – if analysis (the model
offers a series of alternative results
which anticipate the effect of the
different decisions that can be taken).
We consider that the best
representation for the development of
such models (referring to the product,
assortment structure, its quality or at
optimising it) is the one given by the
economic models.
They are included in these, and
we consider that they must fulfil at least
the following requirements:
• To insure the measurement
unit and the strict following of the
values of the variable and constant
measurements;
• To be based on the selection of
factual
data
also
taking
into
consideration the specific of measuring
economic values;
• To reflect the real structure of
the product and of the relationship
between the components of the product
as a system;
If we try a classification of the
science of commodities models (by
analogy with the economic ones) based
on those enounced earlier we will obtain
the following classification:
Nr. 21● Februarie 2007

Descriptive models – refer to the
analysis of a product, through
evidentiation (presentation) of its
characteristics, drawing conclusions on
these; if the product belongs to a certain
class or group; if analogies to other
products of the same type can be made.
We can also include here quality
characteristics. Although in this case the
computer’s role seems reduced, in the
conditions of the development of the
Internet, the presenting of the product in
this network can not be done without the
computer (including the software).
Decisional (choice) models – are
made out of a number of quality
characteristics decisive in choosing a
product. These models contain a
determinant
number
of
quality
characteristics. An important aspect is
the fact that among them we will also
find the price characteristic to which a
coefficient of importance will be granted.
Evaluation (of quality) models –
these models are similar to the decisional
models with the exception of:
• they will include as many
quality characteristics as possible
• they will also include standard
products (or of a renowned company)
• they will not include the price
characteristic, but at most the
quality/price rapport.
Optimisation models – they
analyse the projection or modification
possibilities of a new product in order to
reach the optimum quality. In this case
the product characteristics will be
included in a system, which will
emphasize the relationships between
them. These models will also contain the
parameters established as an objective:
satisfying the customers’ requests at the
highest level possible, the lowest
pollution level, maximising profit.
Prediction models – include the
values of the quality characteristics
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considered essential of a product at
different time intervals. Based on these,
the statistic-mathematical function, in
which the evolution of the respective
values is included, is established. Based
on this function, the product’s evolution
is estimated. And here the product’s
characteristics will be related into a
system.
In the development as a model the
following aspects must be taken into
account (1):
• Models must have a purpose.
• The model development is
iterative; it is a creative process which
must evaluate the capacity of the systems
performances. The variables in the model
must be carefully chosen in order for the
system to reach its objective.
• A good model is as simple as
possible and contains just a few variables
which give it maximum efficiency
capacities. In order to choose them, the
system must be understood accordingly.
The complexity of the product,
the different way in which it can be seen
and also the exponentially diversifying
assortment requires another approach to
the product, through models. This
approach must take into account certain
particularities which do not appear in a
regular modelling process.
In this case we could find:
a)Diversity of goods It is not
always simple, when having products,
their great diversity, for a set of given
rules to be able to be extrapolated in
order to obtain results.
b)Complexity of goods In our
days goods are more and more complex.

c)Methodologies. A unique,
given methodology, can be useful for
certain products, but
totally
unsatisfactory for others (see food/nonfood products). There are sometimes
problems connected to the used
methodology even for the same group of
products.
d)Standardising. Although we
tend to a general standardising,
universally accepted, this aspect affects
the modelling (for the appraisal of
quality, for example) through levels of
quality characteristics different from
state to state.
e)The
abstract
approach.
Taking into account that abstract in
modelling is essential, we will try to
support the way in which we can find out
if a model is correct.
f)The virtual space. The new
dimensions of goods in the era of
Internet require a transplant of the
physical elements into virtual space.
Here we meet a series of particularities
due to the restrictive elements of the
Internet (in the case of electronic
commerce the consumer who wishes to
buy the products on the Internet does not
have the possibility to touch the product)
especially limits related to its virtual
nature.
In the case of the modelling goods
an artificial reality will be built. It will
use the abstractising in order to control
the complexity of the product, and the
model will have to be validated through
experimentation,
comparison,
by
verifying if it will act exactly, or in a
sufficient likeness to the modelled
raelity.

Endnotes:
(1) Lucey Terry - Management Information Systems- ed. DP Publications ltd.,
London 1995 pag. 126
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Abstract

Rezumat

The complexity of tourism
phenomenon, its social, cultural and
economic implications, and the join of its
elements needs to be taken into account
by the governments, which understood
that it can be obtained benefits from
these activities.
In theory and practice, one of the
most important problems is the relation
between state and economy. For two
hundred years, Economics has been
dominated by the controversy related to
the economic role of the State, shaping a
lot of theories.
It is well-known the idea that the
central pillars of Economics are Smith,
Marx and Keynes. The first described the
virtues of the liberal Economy, the
second one described the contradictions
that determined its fall in and asserted
that it had to be replaced be economic
planning, and the third one presented the
solutions to avoid this fall in by the State
intervention, in a managing economy.

Complexitatea
fenomenului
turistic, implicaţiile sale sociale,
culturale şi economice precum şi
alăturarea elementelor sale trebuie luate
în considerare de către guverne, care au
înţeles că se pot obţine beneficii din
aceste activităţi.
Atât în teorie, cât şi în practică,
una dintre cele mai importante probleme
o reprezintă relaţia dintre stat şi
economie. Timp de 200 de ani, economia
a fost dominată de controverse legate de
rolul economic al statului, modelând
multe teorii.
Este bine cunoscută ideea că
stâlpii centrali ai economiei sunt Smith,
Marx şi Keynes. Primul descria virtuţile
economiei
liberale,
al
doilea
contradicţiile care îi determină eşuarea şi
susţinea că trebuie înlocuită cu
planificarea economică, iar al treilea
prezenta soluţii pentru evitarea acestei
căderi datorită intervenţiei statului într-o
economie direcţionată.
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1. Background
Liberalism stipulates that the state
mustn’t interfere in economic life. Adam
Smith, one of the liberalism founders (1)
asserted the sovereignty of the fellow
and the self-regulation character of the
market. He asserted that there’s an
“invisible hand” which determined the
producers to promote the society’s
interests. He accepted the state
intervention only in case there wasn’t a
private interest in producing goods, such
is infrastructure or education. This
doctrine has as paradigm: private
property, free entrepreneurship, free
shifting of the factors of production from
a sector to another function of barometer
of the prices, state nonintervention in
economic life, and its role is one of a
night watchman; general interest
satisfaction by the free play of individual
activity (2).
In Smith vision, the economic
role of the state is limited at three
important responsibilities (3):
• The responsibility of protect the
society of any attack or invasion from
other independent society;
• The responsibility of establish a
good sharing of justice;
• The responsibility of fulfill and
maintain some public works, whose
maintenance will never be the interest of
a private or for a small group of private.
A classic economist and a
follower of Smith was John Stuart Mill.
In the essay about freedom, Mill
denounces any tyranny on fellow, even
the tyranny of the majority and for that
reason, if his predecessors accept the
states’ intervention, minimal zing its
role, he doesn’t conceive the state’s
intervention but for the social utility.
Even the state’s intervention but for the
social utility. Even the state’s
intervention which is accepted by Mill
doesn’t proceed but for encourage
66

individual initiative and in the context of
respecting the principle of individual
liberty: “a good government will show
its help in a way that encourage and feed
all that means individual effort to
produce” (4).
About the state’s implication in
economy, John Stuart Mill played
attention on two new concepts:
“externalities” and “public goods”,
which will be take over by the
neoclassic. Mill shows the danger of red
tape’s extension, and then is lent weight
to administrative proceedings.
The neoclassic theory took over
some elements of the classic liberalism
paradigm, its representatives being
supporters
of
the
individualism,
protectors of the market economy and of
the private property; also they was
against state’s implication in the
economic activity of the private agents
and they backed up the policy of the free
competition and of the exchange (5).
The neoclassic consider the
society as “an aggregate made by selfcontained fellows, free an equals, the
market being their touching point.
By neoclassics (6), state’s
implication in economy is justified only
in those situations when the market isn’t
managed: achievement of some public
goods (national protection, justice,
police, public enlightening etc.) and of
externalities (the effects determined by
the one economic agent on the utility or
profit of the other economic agents
besides a market transaction. The state
must provide for fellows the collective
goods with compulsory use, subsidizes
them by a system of stamps duty
contributions; the contributions mustn’t
be an obstacle for the economical
exchanges and must cover the public
expenses. Also, the state’s implication is
needed for the straightening of
externalities to a competitive activity.
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Karl Marx contests the liberal
theory and the capitalism and he
conceives a new line of approach and
analysis for the economic problems. His
economic concept, reflected in The
Capital, substantiates a theory of
capital’s dynamics and of capitalism’s
way of production. The capitalism’s
study leads Marx to the conclusion of its
threatened bankruptcy; its cause is the
contradiction between the collective way
of production and the individual way of
production performance’s appropriation.
A natural following is the replacement of
the capitalism with the socialism.
In Marx theories there are two
different approaches the state and its role
in economy and society. On the one side,
is contested even the state’s existence,
the communism being a society without
classes and state, on the other hand,
state’s existence is bounded of society’s
division in social classes, the state is an
instrument of the dominating class. In
practice, his theory was translated in the
majority of the communist countries
through the state’s intervention in all the
domains of economic and social life, by
the excessive centralization of the
decisions and the diminutions of the
initiative and of action’s liberty of the
economic agents, the instruments being
administrative-bureaucratic.

2. Research findings
Contemporary economic thinking
emphasizes a new vision about the
state’s
economic
role.
Keynes’s
revolution marks the change of
traditional vision about state’s role. After
this moment, the ways of state’s
intervention in economy evaluate under
the
impact
of
the
economic
environment’s change, of the public
authorities and of the theoretical
fundaments of the economic policy (7).
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Admitting the market’s lack of
self-regulation capacity, anytime and
automatic, by its own mechanism and by
the free competition, John Maynard
Keynes suggests completing the market’s
mechanism with the state’s intervention,
in order to correct the cyclical instability
and to avoid its amplification.
Starting from the economic, social
and political realities of the capitalist
world in the third and forth decade of the
last century, Keynes draws up a more
comprehensive theory which change the
economic
analysis
from
the
microeconomic
level
to
the
macroeconomic one. The object of this
theory is “the analyses of the market
economy’s functioning for provide it a
lasting existence, diminishing or
eliminating the instability” (8).
Being a defender of the
capitalism, he wants to save it using the
state’s intervention in economic life. By
his vision, (Keynes) the state is a specific
economic agent whose intervention is
legitimate in the exercising of three
major functions: the production or
allocation of goods and services,
incomes’ distribution the stabilization or
economic regulation.
In Keynes conception, the only
mean to eliminate the instability is the
expansions of the democratic state’s
functions. The principal objective of its
measures is the whole employment. The
state’s intervention in economy has a
social purpose, as Keynes says: the
principal defects of the society’s
economy are the disability to provide the
whole use of labor and the random and
unjust allotment of the property and
earnings (9). The state’s action
discourages the saving and stimulates the
expenses/spending, especially public
expenses, in order to increase the
effective demand using two economicfinancial levers: monetary policy and
budgetary policy.
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The economic role of the state is
to counteract the market’s hitches
concerning investments, the market
being unable to show the entrepreneurs
which is the investments’ level for the
whole employment of the labor. “The
state is able to calculate the marginal
utility of the capital on long term and
taking into account the social interests of
the community, it will take the
responsibility
in
organizing
the
investments directly” (10).
The explanation of the state’s
economic role has as a consequence in
the post war period an increase in
volume and a change of nature of the
public finance. The state’s intervention,
which are now very numerous, aren’t
based any longer on public finance, but
they also regard measures for establish
the roles of the economic game (the
drawing up of regulations regarding
competition, period and conditions of
work, fall-back pay, social protection),
also the using of monetary policy’s
instruments. The state manage also the
public sector, which is developing very
much, including traditional public
services (post-office, telecommunication,
railways) and some enterprises which
produce goods in various domains (coal
and ore’s extraction, siderurgy, cars’
building, planes, banks, insurance
companies).
By the mean of public finances
and monetary policy, in the countries
with a market economy, the state realized
interventions in the level of economic
activity, making public investments and
encouraging the private investments
(lending, subventions, and fiscal
facilities), guaranteed the production of
goods in public sector, distributed the
incomes and fought against inequities.
The state encouraged in that period a
strong and balanced economic increase,
with a low inflation, unemployment and
trade deficit.
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After the second war, the
economist Roy F. Harrod conceives the
work “To a Dynamic Economic Theory”
when he presents a model of economic
increase based on three rates: real,
natural and guaranteed. The state’s
intervention in economy by Harrod’s
conception, pursues to reduce the swings
of rates.
For diminishing these swings,
Harrod
recommends
the
state’s
intervention in economy by “stop and
go” policy. This means to use the fiscal
and monetary policy, for hindering the
expansion (“stop”) when the economy is
too warm, by the increasing of taxes and
the growth of rate of ingest, and, when
the economic activity stagnates is
necessary a pump priming (“go”) by
reducing the taxes, growth the quantity
of money on the market and diminishing
the interest. The concrete ways of
intervention
are:
public
works,
operations on monetary market, ten years
budgets (whom the surpluses from the
boom cover the deficits in the recession,
“buffer stocks with a regulating role
(made in recession and put on market in
boom).
In his conception, Harrod
recommends the public sector’s growth,
but he warms about the negative effects
of exaggerate estates: “till now
dominated the tendency of concentrating
in the state’s hands the work of taking
the most important decisions regarding
the economic life. In the future epoch,
this system will be changed, because its
incompatibility with the democracy”
(11).
In the United States, the most
important supporter of Keynes’ theory
was Aluin H Hansen. The American
economist pleaded for the reconstruct of
a new market economy based on a new
institution (12). He says that “what are
developing are the welfare state and not
the state as owner or economic agent.
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The welfare state is, formerly, an
income’s distributor and a great
purchaser of private products. But the
private enterprises make all the works
(13). Hansen gives a big importance to
state’s investments and to budgetary
expanses, generally, as a mean against
crisis. In the fight against crisis and
unemployment, he recommends the use
of budgetary expanses of the state, the
military one, taxes, loans and other
financial levers.
Another important step in the
development of the Keynes’s was made
by the American professor Paul
Samuelson. This considers that the
occidental countries’ economic system is
mix, one of the free entrepreneur and one
of the society’s economic control (by its
democratic and specialized organs) and
other private institutions with a
monopolistic tendency. In this system,
the control is provided by the
simultaneous action of the private
institutions and the public institutions
through the agency of invisible
orientation of the market, respectively of
organizing regulations and fiscal stimuli”
(14). The concrete objectives of the
state’s macroeconomic policy are: the
ensuring of a high and increased level of
real product, of a high level of
employment, of a pay rise, of a prices’
level on free markets, of a firm rate of
exchange.
Samuelson thinks that the state is
not a useless relic from a precious epoch,
because “it has an essential role
providing the climate for markets’ boom
and eliminating the excesses on
absolutely free markets. The prosperity
of a modern economy depends on
finding the equilibrium and on sharing
the responsibilities between markets and
state” (15).
The strongest critics on economic
role of the controller state come from neo
liberal economists. The critic made on
Nr. 21● Februarie 2007

classic and neoclassic liberalism by the
controller state’s economists determines
the liberal economists to reexamine the
liberal message in order to adjust it of the
nowadays world’s reality. The liberals
thinks that the state is an agent
preoccupied by the private property’s
observing and by respecting of the
competing rules, to provide the using
information’s for the economic agents
and peaceful social relations, by
representing the country’s interests
outside, to provide the respecting of the
territorial integrity and to protect goods
and persons corresponding to low. The
state’s intervention is accepted only as an
exceptional measure, conditioned by the
insufficiency or the abuse of private
property.
Friedrich Hayek was the enemy of
the controlled economy of any kind and
the supporter of the liberalism. In the age
of ’30 in the last century, he polimized
with Keynes. In his work, “The Road to
Serfdom”, Hayek shows that it can be
accepted the existence of a mix system
where market economy and state’s
intervention and the pacification coexist,
because “both the competition and
centralized management become weak
tools if are incomplete they are principles
which provide alternative solutions to the
same problem, and their joining means
that none of them won’t be really used
and the result will be worse even if we
are based consistently on any of the two
systems” (16).
By his views, liberty must be
conceived and accomplished only in
conditions of market economy’s
existence. The state’s intervention is
admitted only as means to guide
individual efforts, Hayek is against
state’s intervention by measures which
hinder or deform the free functioning of
the market’s mechanism, especially
through prices’ mechanism, considering
those are the causes of some breaking off
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or crisis. The state’s role, by his views, is
to provide conditions by creating the
legal juridical frame for the competition
between the economic agents and also by
supplying services for the society but for
the economic agents don’t get profit,
such as public order, national defense
etc.
Another important economist who
criticized the Keynes’s was Milton
Friedman. He was a defender of modern
market economy based on private
property and individual liberty. By his
vision, the key of a good market
economy’s functioning is people’ choice
liberty. By Friedman, the economic role
of the state is “to do what market can’t
make by it self” (17). By his views, the
state must “maintain law and order, to
define property’s rights and other rules
of the economic game, to solve the
disputes concerning interpretation of
rules, to impose fulfillment of contracts,
to promote the competition, to offer a
monetary frame, to counteract technical
monopoly and to intervene in activities
for getting over the effects of vicinity, to
complete individual charity and family
protecting irresponsible persons “ (18).
In other words, in a free society, the
state’s functions are, on short, the
following: solving the conflicts between
the liberties of different fellows, defining
the property’s rights and providing a
monetary order.
In the last decades, even the most
categorical liberals assert that, in some
situations, the state’s intervention in
economy is justified, to correct some
unfavorable results in the domain of
production and distribution, to facilitate
the economic activity’s carrying on, by
creating a stable monetary frame and
providing the collective services.
There are some other authors who
had different positions as Keynes. One of
the greatest economists of the XX
century,
Joseph
Schumpeter,
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demonstrated an original thinking which
can’t be framed in any traditional trend.
In his work “Capitalism, Socialism and
Democracy”, Schumpeter investigates
with means different than Keynes uses,
the capitalism and its alternative
socialism. From economic point of view,
he shows capitalism is performing; its
performances are due to the big company
– the promoter of the innovational
progress. But, while the economic
performances of the capitalism increase,
the big company destroys the social
structures, attacking the base of the
capitalism’s institutional system –
private property, destroying the system
from inside. Thus, the socialism imposes
not only for its superiority, but also for
the capitalism’s surrounding a devoured
from inside by its own triumph.
In this context Schumpeter’s
position about state is to defend the
liberalism, being against controlled
economy and state’s intervention in
economy by controlling measures. He
anticipates that the price of capitalism’s
success may be a raised public power
and for that reason he recommends a
policy of supporting “innovational spirit”
and solving the social inequities through
wealth tax.
One of the nowadays economists
with a large reputation is John Kenneth
Galbraith, who proposes an original
vision of the contemporary capitalism,
using the concept of institutional
organization. By his views, the economic
system functions as a response to
market’s demand. But there were, for
different reasons, the response to this
demand is improper or imperfect, the
state must intervene to correct the
demand and harmonize it with public
interest. In his work, “The Perfect
Society”, Galbraith asserts that “a
modern
economy
can’t,
without
government’s intervention, get a high
level and a continuous general progress”
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(19). In this order, he shows that there
are a lot of economic activities where
market is uncompleted and a lot of
activities where services and state’s
function are necessary or superior
socially.

3. The necessity of state’s
intervention in the tourism
From the moment it appeared and
in present, the state had to choose
between freedom and control. This
choice is called in called in literature as
“modern era dilemma” (20) and consists
in the difficulty of the modern society to
opt for liberty, sacrificing the society’s
chance of surviving, or for control,
sacrificing the individual liberty.
Therefore, in economy, there is
the problem of choosing between the
market
supremacy
and
state’s
nonintervention or state supremacy on
the market. The reality demonstrates that
individual liberty and free market’s
choice is better than the choice of the
economy’s control by the state. At the
same time, is well known that individual
liberty is not the guarantee of social
consent that fellows need social support
and free market needs the state’s support.
Therefore, is accepted that free market
and state are complementary factors of
economic system (21), and the welfare of
one economy depends on finding the
equilibrium
and
sharing
the
responsibilities between markets and
state” (22).
In a market economy, the
government has no economic or social
responsibilities.
All modern market
economies are mixed economies,
meaning that while the majority of the
economic decisions are taken without
government’s intervention, some of them
are entrusted to government, by different
reasons, such as providing stable rules to
protect private property, effective
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competition and free exchange of goods
and services, a legal frame for economic
agents’ activity’s development. The
support of the administration is, even in
the market economy, vital for the
economy’s
development.
The
governments still have an important role
in the regulation of the market economy
and in human development (23). This
doesn’t brake but accelerates economic
development and make it more
sustainable.
In the democratic system based on
market economy, the state represents
public interest (24), through juridical and
financial means, and the economic
agents have a real independence and a
direct responsibility.
Practice shows that where the
state’s intervention in the private sector’s
development is important, where the
legal and administrative frame is
developed and the enterprising spirit is
stimulated, the government becomes a
real engine of economic development. It
results that for creating a favorable frame
for development, which determines all
the social groups participating to
economic development and beneficiating
of it, the governments can intervene in
economy.
For accomplishing its role in the
economy,
Romanian
Government
exercises the following functions:
a) strategy function through
which it elaborates the strategy to apply
the government program;
b) regulation function, through
which it elaborates the legal and
institutional frame for accomplishing the
objectives of the strategy;
c) managing state’s property
function, through which it administrates
public and private property of the state, it
manages the services the state is
responsible for;
d) representation
function,
through which it represents in the name
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of the Romanian State, internal and
external;
e) state’s authority function,
through which it controls the applying
and respecting the regulation in the
domain of defense, public order, national
security, economic and social domain,
institutions and organs’ functioning.
Economy’s development includes
as an objective the tourism. Tourism
represents an important sector of national
economy, its evolution being determined
by the level of development in an
economy, and it stimulates the socialeconomic development. As a part of
national economy, the development of
tourism must be correlated with the
evolution of the other branches.
Therefore the major implications of the
tourism implementation in one country
economy make necessary the state’s
intervention in assigning a coherently
policy in tourism domain. International
competition, national interests and the
characteristics of the tourism industry are
arguments which plead for the necessity
of state’s intervention in this domain.
The national development of
tourism must be based on a unitary
policy. On the other hand, this sector, in
its evolution, stands the influence of
political system, which can determine the
level of economic increase. All this
aspects justify the necessity of state’s
intervention in the domain of tourism,
defining the importance of its role and
the directions of acting.
The determination of the optimum
level and form of development for the
one country’s tourism is strong
influenced by the state’s role, function
of:
• the importance of tourism in the
economic development of the country;
• the level and the configuration of
tourism development.
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It obvious that for the countries
which cover the transition, Romania
included, the state duties are huge, bigger
than in the capitalist developed countries,
because its necessary to solute the
problem of building a functional market
economy. But, even if it has been an
impressive increase of economic-social
problems, in the countries which make
the step to capitalism the state’s role has
been limited, with all the well-known
consequences. Since 1990 in Romania it
has been trying to introduce the market
economy. It has been adopted an
American formula of the free
competition, though, sometimes wild,
but, in my opinion, this formula hasn’t
stimulate the tourism’s or economy’s
development. It has been accrediting the
idea that the state’s intervention and his
institutions have to stop. This idea is
surprising; especially the Romanian state
has been for along period of time the
owner of an important part of national
property. I think that the state mustn’t be
only an outsider, but it has to intervene
there where its intervention is effective
and necessary (25). The state’s
intervention in tourism is necessary
because this domain represents a
potential source of profit. A state’s
intervention policy in tourism guarantees
a specific commercial dimension for
tourism
development
(27).
The
nonintervention or the tangential
intervention of state in tourism, ignoring
the planning idea, the lack of support of
this sector which had to be the engine of
the national economy in 1990, make the
development disordered.
The state’s intervention is
necessary because it was created to
guarantee the rules and the order without
which the market can’t exist. The state
can’t accomplish its mission without a
functional market. It must establish the
game’s rules, being the only agent who
can realize coordinate actions in one
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sector or in economy, such as the policy
in tourism and other important domains
for this sector: territory arrangement,
culture, environment protection. The
state’s intervention in economy consists
in elaborating the legal and institutional
frame for the exercise of economic
activity, in establishing the conditions for
free initiative and to protect and
guarantee the private property. The direct
intervention of state through its
institutions consists in the implication in
different economic activity, direct
investments using the fiscal roules for
the distribution of the monetary income,
public acquisitions.
Governments and public services
represent the organs which sketch the
frame for each economic agent’s activity.
If this frame isn’t proper, the tourism
will not be successful (27) through all of
these, the state becomes a very important
agent in supporting the economy. For the
next four years, the present government
proposes (28):
• redefining the role of the state by
restricting its intervention in economy
and consolidating its functions as a
guarantor of the legality;
• the setting up of functional market
economy;
• the stimulation of enterprising
spirit.
The specialists agree that the state
can have an important contribution at the
development of the tourism sector, but
their opinion may be different about the
number and containing of its functions
(29). I consider the state’s functions in
tourism to be:
a) Coordinating function which
start from the fact that tourism is
influenced by the others economic
sectors. The tourism isn’t a separated
activity, consisting in activities which
influence all the economic sectors.
Therefore, it is necessary to integrate the
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strategy of tourism development
(establishing the objectives and the
means to attain them) in a national
economic strategy. It mustn’t be
neglected the role of the state in
collecting, processing or release general
or specific information for tourism
sector, about the evolutions in national or
world economy which have an important
signification for tourism. Don’t neglect
the role of the state for international
collaborations with states or organisms,
such as government agreement by
changing tourism information, common
arrangement of the tourism zone,
protecting
environment
common
measures against terrorism or other
antisocial demonstrations which affect
tourism circulation;
b) Stimulation function expresses
by the fact that the state supports and
encourages the tourism through its
general policy, creating a favorable
climate for investments, facilitating
specific consumptions (30).
To satisfy internal and external
tourism demand, it’s obviously necessary
an attractive, accessible, modern,
competitive supply. In the specific
conditions of each country, the state can
intervene direct or indirect in the
increase and diversification of the
tourism supply, through investments in
the infrastructure (highways, airports,
railways) subsidizing some sectors with
problems or even through direct
investments in tourism objectives. The
state has to provide the functioning of the
general interest public services with
direct or indirect influence on tourism
(health, culture, public order, education
justice), and even of the specific
activities (reservations, natural parks,
amusement).
Don’t
neglect
the
possibility that the state encourages
tourism production and stimulates
tourism demand through the measures of
monetary and fiscal policy;
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c)Intervention
and
control
function develops as a consequence of
mass tourism’s appearance, which makes
necessary the state’s intervention to
protect both the consumers and the
competitive position of its own producers
(31). This function establishes the
regulations to provide the optimum
frame for the tourism activity and
verifies the way this regulations are
respected by all of those who are
involved in the tourism sector. The
respecting of free circulation of persons
right, within a country and in exterior,
the reduction of the control formalities
passing a frontier; providing consumers
protection through quality standards for
the structure of tourism and amusement,
homologating and licensing the societies
of
tourism,
tourism
agencies,
professional patenting, regulations for
prices and tariffs, imitating on short
periods of time the outcome of foreign
currency in tourism purposes;
d) Promotional function develops
especially as a consequence of
international competition and including
new regions in world tourism supply. It’s
obvious the role of propaganda to
promote the tourism image of one region
or a country. Because is necessary a
unite campaign to promote tourism, not
only individual actions of the economic
agents, and the costs for these are high,
the state, through its specialized organs
which
collaborate
with
tourism
companies, has to intervene in realization
and coordination of promotional actions
which render the entire tourism
patrimony. The purpose of promotion
shouldn’t be only to attract foreign
tourists, but also to develop internal
tourism through actions of promoting the
tourism destinations imagines within;
e)Protecting environment function
is an important state’s function without
which the tourism can’t develop. It is
known the fact that the environment it’s
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the “raw material” of tourism industry,
therefore it is necessary to keep the
quality of environment and the
surrounding and aesthetic aspect. It is
necessary to protect the environment by
any source of pollution, observing the
ecological
principles
of
tourism
development, and of other humans
activities and integrating the socio –
economical endowments in natural or
man made environment.
f)Legislative
and
regulation
function is necessary because the
importance of the tourism activities and
its social character which need a unite
legislation within the country. It is a very
important function because establishes
the frame of support and development
for tourism industry, and the elements of
agreement
between
external
requirements and internal level of this
sector.

Conclusions
In a modern economy, the policy
of realization for major interest economic
and social national economy’s objectives
(through tourism objectives or those
which serve the tourism interests
included) are managed by the state’s
organs. From international experience
about governments’ way of action, for
coordinate the efforts of public and
private organs in promoting the tourism,
there are the following possibilities of
support by the state for tourism
development:
• define the principles for the
general strategy of tourism development
(determination of priorities and types of
tourism which are possible to be
promoted with maximum efficiency,
priority use of land and tourism
arrangement of the territory);
• coordinate the research in tourism,
including the informational systems to
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collect the statistic data and substantiate
the strategy of promoting internal and
international tourism;
• evaluate the quartering means
need and other objectives of material
tourism base;
• apply, through public and private
organs, the training and improvement
programs for personnel who work in the
tourism industry;
• legislate and control the
functioning
of
different
tourism
industry’s domains; in order to stimulate,
protect and provide the legal frame for
the activity, proper to interests of tourism
industry and national and foreign
tourists, especially;
• supply general services, which are
necessary for tourism extension
• develop campaigns of tourism
promotion and support the campaigns of

tourism publicity for the economic
agents.
The realization of those presented
above is based on three major
components of Government’s policy:
• institutional reform;
• legislative frame;
• economic reform.
The conclusion is that the state
has and will have an important role in
tourism’s
Organization and development.
Governments’ disability since 1990 to
present, of state’s institutions to
elaborate and apply strategies, policies
and realist, coherent programmers harm
badly the Romanian tourism interests and
its sustainable development. In the next
years, surely, the success depends on the
cooperation
between
the
market
mechanisms and the state’s socialeconomic role.
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Rezumat

Abstract

Comerţul electronic poate conduce
la diminuarea costurilor unui ofertant
printr-o serie de mecanisme proprii
mărind astfel capacitatea de competiţie a
unei
firme.
Comerţul
electronic
generează, pe ansamblu pentru entitate,
costuri mai mici decât dacă s-ar căuta
îmbunătăţirea structurii costurilor pornind
de la componentele acestora. În ceea ce
priveşte mecanismul concurenţial, astfel
de schimbări conduc, într-o economie de
piaţă, la mutaţii semnificative. Internetul
oferă posibilitatea legării de relaţii de
afaceri rapid şi independent de distanţele
geografice, a obţinerii de informaţii şi a
realizării de tranzacţii în cadrul economiei
mondiale.

The e-commerce can lead to cost
reduction in case of a supplier in many
different ways and can subsequently
increase the competition potential of an
enterprise. The e-commerce generates on
average lower costs than those coming up
if it were to reduce them by considering
their components. As for the competition
mechanism, such changes produce
significant modifications within a market
economy. The Internet renders the
possibility of creating business contacts in
a rapid and geographically independent
manner as well as of obtaining data and of
realizing transactions within world
economy.

Cuvinte cheie:

Keywords:

●tehnologia informaţiei ●costuri ●comerţ
electronic ●pieţe electronice
●valoare adǎugatǎ.

●information technology ●costs,
●e-commerce ●electronic markets
●added value.

Introducere
Comerţului electronic i se acordă în general o importanţă mare în ceea ce priveşte
competitivitatea şi dezvoltarea în viitor a economiilor ţărilor industrializate în cadrul
societăţii informatizate globale. O cauză a acestei dezvoltări o constituie schimbarea rapidă
a tehnologiei de prelucrare a datelor şi informaţiilor. Progresul tehnic în domeniul
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei este folosit ca o tehnologie în aproape toate
domeniile economiei şi la aproape orice loc de muncă. Pe lângă o reducere a costurilor de
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tranzacţionare şi dispariţia treptată a
barierelor de intrare pe pieţe, potenţialul
de dezvoltare se măreşte. Liberalizarea
pieţei internaţionale a comunicaţiilor este
în acest context un important stimulent.

1. Structurarea pieţelor electronice
şi a tranzacţiilor de piaţă
Pieţele pe care se încheie
tranzacţii fără ajutorul mijloacelor
electronice le putem considera drept
pieţe clasice. Pieţele pot fi clasificate
după caracteristicile lor. Citându-l pe
Samuelson, putem reda în continuare o
clasificare după clasicele întrebări: ce,
cum şi pentru cine se produce?
a)Relaţiile dintre participanţi
(De la cine pentru cine?)
Participanţii de pe aceste pieţe
sunt împărţiţi în întreprinderi, instituţii
publice
şi
consumatori
finali.
Participanţii dintr-o categorie pot
interacţiona, prin intermediul unei pieţe,
cu participanţii din aceeaşi categorie
(întreprinderi cu întreprinderi), sau ai
altei categorii (administraţia cu clienţii
finali privaţi).
b) Structura după obiect (Ce?)
Clasificarea după obiect se
orientează
după
felul
bunurilor
tranzacţionate (ce se comercializează?).
Conform acestei întrebări se pot deosebi
pieţele în raport de apartenenţa
consumatorilor
la
branşe
(pieţe
verticale), sau în raport de apartenţa
ofertanţilor la branşe. Pe baza
caracteristicilor bunurilor şi serviciilor
tranzacţionate se pot face în continuare
diferenţieri cu ajutorul legăturilor dintre
participanţii pieţei.
c)Funcţia de coordonare /
Stabilirea preţului (Cum?)
Stabilirea unui preţ în scopul
echilibrării cererii cu oferta şi prin
aceasta coordonarea producţiei şi
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consumului, este una din funcţiile
principale ale unei pieţe. Stabilirea
preţului este influenţată semnificativ de
rolul
ofertanţilor,
respectiv
al
consumatorilor în fixarea preţului.
Noţiunea de piaţă este folosită în
general pentru a desemna întâlnirea
dintre cerere şi ofertă. Prin noţiunea de
“loc de piaţă” se înţelege un loc concret
de întâlnire a participanţilor la piaţa
respectivă, loc care reprezintă o
infrastructură pentru ea (de exemplu o
piaţă propriu-zisă, o hală, infrastructură
de transport etc.). Participarea actorilor
de pe piaţă la comerţul pe pieţele clasice
este limitată adesea de condiţiile fizice,
cum ar fi locul şi timpul de organizare a
pieţei. Comerţul pe aceste pieţe se
desfăşoară după reguli stricte fiind de
obicei parţial dependente de structura
pusă la dispoziţie de locul respectiv.
Locurile acestea se evidenţiază, de
asemenea, prin aceea că, de ambele părţi
ale pieţei, există actori în număr mare,
toţi concurând pentru încheierea de
afaceri.
O piaţă electronică este o formă
dezvoltată a pieţei clasice, formă în cazul
căreia,
pentru
depăşirea
barierei
distanţei, în loc de mijloace analoge ca
limba şi cataloagele, se folosesc
mijloacele de informare şi comunicaţie
(MIC), în special reţelele de calculatoare.
Pieţele electronice se bazează pe o
infrastructură tehnică de MIC, care
furnizează mecanismele coordonatoare
de bază ale pieţei. Ca şi piaţa clasică,
piaţa electronică este o instituţie
economică care serveşte schimbului de
bunuri şi servicii.
În comparaţie cu piaţa clasică,
tranzacţiile se desfăşoară nu într-un loc
fizic, fix şi prestabilit (al pieţei
săptămânale, magazin), ci într-un mediu
electronic.
Încheierea
tranzacţiilor
presupune utilizarea serviciilor MIC
interconectate şi fără acestea nu se poate
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realiza: “Reţeaua este chiar piaţa.”
Pieţele electronice se bazează pe
combinarea mai multor tehnologii:
sisteme de bănci de date pentru stocarea,
selectarea şi apelarea datelor, reţele de
comunicaţie pentru schimbul automat al
datelor între sistemele terminalele de
prelucrare a datelor ale ofertanţilor şi
clienţilor, precum şi a tehnologiei
multimedia împreună cu principiul
Hypertext în scopul interconectării
informaţiilor
şi
interacţiunilor
participanţilor la piaţă. Schmidt defineşte
pieţele electronice ca fiind “locuri de
piaţă
realizate
cu
ajutorul
telecomunicaţiei
şi
informaticii”
(teleinformatica). Pe aceste pieţe se pot
face în principiu, în funcţie de bunurile şi
serviciile tranzacţionate, aceiaşi paşi în
realizarea unei tranzacţii ca şi pe piaţa
clasică.

2. Internaţionalizarea în spaţiul
virtual al Internetului. Comerţul
electronic internaţional
La nivelul anului 2006 există deja
un miliard de utilizatori de Internet
(www.ibm.com). Aceştia nu sunt
împărţiţi
corespunzător
distribuţiei
populaţiei pe zonele globului. Distribuţia
lor prezintă chiar o abatere semnificativă
faţă de împărţirea populaţiei pe
continente. Din această cauză oscilează
semnificativ şi pentru întreprinderi
numărul clienţilor potenţiali în regiunile
separate ale globului şi nu corespunde
numărului de consumatori de pe piaţa
respectivă. Ca urmare, marketingul
întreprinderilor este confruntat cu mari
provocari în regiunile respective, datorită
numărului
puternic
oscilant
al
utilizatorilor de Internet.
Internetul oferă posibilitatea
legării de relaţii de afaceri rapid şi
independent de distanţele geografice, a
obţinerii de informaţii şi a realizării de
tranzacţii în cadrul economiei mondiale,
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începând de la comunicarea mai simplă
cu grupele ţintă internaţionale până la
vânzarea
către
consumatori
internaţionali. Mai mult, disponibilitatea
pe tot globul a bunurilor şi timpul scurt
de acţiune şi reacţie sunt independente de
distanţe, iar costurile sunt relativ reduse.
Prin
noţiunea de comerţ
electronic internaţional se inţelege
iniţierea, negocierea şi/sau încheierea de
tranzacţii între subiecţi ai economiei
mondiale. Internetul trebuie privit ca
unica platformă electronică a comerţului
electronic.
Aceasta
înseamnă
că
întreprinderile îşi orientează permanent
activităţile de comerţ electronic susţinute
de Internet, consecvent, către iniţierea,
negocierea şi/sau încheierea de procese
de schimb a bunurilor. O particularitate a
Internetului o constituie virtualitatea,
ceea ce are ca urmare inexistenţa, în sens
clasic, a sus-numitelor limite teritoriale
care ar trebui depăşite. Cu atât mai mult
în cazul Internetului, este vorba despre
un mediu global, constituit de toată
suprafaţa globului. De aceea, depăşirea
limitelor teritoriale implică automat
prezenţa pe Internet. Ar trebui clarificată
întrebarea dacă o întreprindere face
marketing internaţional prin simpla sa
prezenţă pe Internet. Quelch şi Klein
sunt de părere că o întreprindere, odată
cu apariţia pe Internet, devine automat o
companie multinaţională.
Aceasta
presupune că marketingul acestei
întreprinderi
prin
intermediul
Internetului,
ar
avea
acoperire
internaţională.
Dar o pătrundere tehnică pe
Internet nu este condiţia hotărâtoare
pentru internaţionalitatea comerţului
electronic. Mai mult, trebuie remarcată
diferenţa între comerţul electronic strict
naţional, respectiv strict internaţional în
funcţie de scopurile şi forma măsurilor
de marketing, precum şi de diversele
grupuri ţintă. Asemănător, argumentează
şi Ragan: posibilitatea prezenţei globale
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pe Internet este un fapt pe jumătate
adevărat şi este necesar ca pentru
realizarea unui marketing internaţional
pe Internet să fie îndeplinite trei condiţii
(pagina de web să fie cunoscută
clienţilor, aceştia să aibă încrederea
necesară încheierii unei tranzacţii pe
Internet şi în final să fie luate în calcul şi
variabilele ca limbă, valută, nivelul
venitului,
tendinţele
de
consum,
drepturile şi condiţiile de concurenţă). O
întreprindere care are în vedere intrarea
pe Internet trebuie să aibă o anumită
experienţă internaţională câştigată în
domeniu,
un
anumit
know-how
internaţional
şi
o
infrastructură
corespunzătoare mediului internaţional.
Prezenţa întâmplătoare a unei companii
pe Internet nu presupune implicit că, în
general, cumpărătorii internaţionali vor
cumpăra de la aceasta.
În altă ordine de idei, luarea în
considerare a condiţiilor specifice
fiecărei ţări şi a particularităţilor
grupurilor ţintă pare necesară în definirea
comerţului electronic internaţional. Prin
urmare, se vorbeşte de comerţ electronic
internaţional
când
se
adresează
consumatorilor de pe pieţele altor ţări, cu
care întradevăr pot fi încheiate tranzacţii.
Forma comerţului electronic poate fi
diferenţiată în funcţie de pieţele ţărilor
respective sau standardizată pentru mai
multe dintre ele. De asemenea, se poate
apela la forme mixte, anume pentru unele
pieţe să fie aplicate forme standardizate,
iar pentru altele formele diferenţiate.

3. Evoluţia comerţului electronic
din
perspectivele
organizării
pieţelor şi concurenţei
Creşterea rapidă şi puternică a
Internetului a atras din ce în ce mai mult
atenţia asupra pieţelor electronice şi ca
urmare a acestui fapt, asupra comerţului
electronic. Deja, la nivelul anilor 70’, s-a
făcut simţită dezvoltarea pieţelor
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electronice, odată cu conceperea
sistemelor de rezervare, de exemplu în
cazul companiilor de zbor, închirierilor
de maşini sau a lanţurilor de hoteluri.
Progresul tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiei, în special dezvoltarea
infrastructurii Internetului, fac posibilă o
susţinere electronică completă, profundă,
parţial chiar automatizată a afacerilor.
Reproducerea electronică cuprinzătoare
şi facilitarea activităţii economice din
întreprindere pot fi desemnate ca “afaceri
electronice” (e-business). Acestei noţiuni
nu i-a fost acordată nicio definiţie
unitară.
O delimitare a comerţului
electronic de aprovizionarea electronică
se poate realiza cel mai bine cu ajutorul
exemplului lanţului electronic al valorii
adăugate.
a) Lanţul electronic al valorii adăugate
(E-value chain)
Pentru a surprinde procesul de
creare a valorii adăugate într-o
întreprindere oarecare, se poate realiza o
divizare simplificată a lanţului de creare
a valorii adăugate în aprovizionare,
producţie şi desfacere.
In această reprezentare electronică
a activităţii economice din întreprindere,
aprovizionarea
electronică
(eprocurement) este privită ca derularea
electronică
a
procesului
de
aprovizionare, virtualizarea procesului de
producţie, iar comerţul electronic este
văzut ca o desfacere electronică a
produselor şi serviciilor. Acest întreg
poate fi înţeles drept afacere electronică
(e-business). Drept comerţ electronic
End-to-End este desemnată redarea
activităţii electronice prin totalitatea
organizaţiilor care fac parte din lanţul de
creare a valorii adăugate până la
consumatorul final.
b) Domeniile de tranzacţii şi de piaţă
Interfeţele singulare ale lanţului
electronic al valorii adăugate, respectiv
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tranzacţiile care se desfăşoară între două
verigi, pot fi diferenţiate după tipul
ofertantului precum şi al consumatorului,
în trei grupe: consumator (consumer),
întreprindere (business) şi administraţie
publică (governement).
Prin combinarea celor trei
categorii reprezentative pentru fiecare

din cei doi actori (ofertant, consumator),
rezultă următoarea matrice cu nouă
câmpuri, în care fiecare câmp reprezintă
un posibil domeniu de tranzacţie între cei
doi actori.
(fig.nr.1)

Consumator

administraţie
publică

Ofertant

întreprindere

consumator

consumator

întreprindere

administraţie publică

consumator consumator

consumator –
întreprindere

consumator –
administraţie publică

Ex.:
licitaţie pe E-bay

Ex.:
Bursele de joburi

întreprindere consumator

întreprindereîntreprindere

Ex.:
Declarare şi plată
impozite şi contribuţii
întreprindereadministraţie

Ex.:
comenzi ale
clienţilor la
Amazon.com

Ex.:
aprovizionare
electronică de la
furnizori

Ex.:
perceperea TVA de la
întreprindere

administraţieconsumator

administraţie –
intreprindere

administraţie –
administraţie

Ex.:
Ex.:
Ex.:
acordarea de
aprovizionarea
tranzacţii între
instituţiile publice în
ajutoare (ajutorul de instituţiilor publice
ţară şi în străinătate
şomaj)
Figura 1: Domeniile de tranzacţii şi segmentele de piaţǎ ale comerţului
electronic (Hermanns/Sauter2000), Donges, J.,B., Mai, S., E-Commerce und
Wirtschaftspolitik, Lucius & Lucius, Stuttgart, 2001, pagina 11

Din punct de vedere al numărului
de tranzacţii domeniul întreprindereconsumator se poziţionează ca fiind al
doilea, după domeniul întreprindereîntreprindere. Acestei ierarhizări i se pot
asocia şi fazele de dezvoltare a
Internetului.
Prima etapă de utilizare a
Internetului a adus, începând cu anul
1994,
comunicarea
mondială
şi
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multimedia, respectiv accesul global la
informaţie pentru public. În a doua etapă,
respectiv începând cu anul 1996,
Internetul – cu rol de infrastructură IT- a
fost introdus în întreprinderi şi văzut ca o
nouă modalitate de acces la clienţi sub
forma sa de comerţ electronic
(întreprindere-întreprindere
şi
întreprindere-consumator). În această
fază,
nou
veniţii
în
domeniul
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întreprindere-consumator au fost cei
care, cu ajutorul unor noi modele de
afaceri, au obţinut temporar cotări bune
la bursă. În a treia fază întreprinderile de
modă veche, mai ales în domeniul
întreprindere-întreprindere, ţintesc prin
utilizarea potenţialului Internetului să-şi
redefinească activitatea economică,
logistică precum şi relaţiile cu clienţi.
c) Clasificarea comerţului electronic
Prin sistematizarea formelor
singulare ale comerţului electronic
rezultă o clasificare ce redă tranziţia de la
comerţul
tradiţional
(comerţul
convenţional) la cel susţinut complet
electronic. În timp ce pentru comerţul
clasic nu există această susţinere
electronică, în cazul celui susţinut de
Internet există una deja la nivelul
mecanismului de tranzacţionare şi al
infrastructurii de comunicaţie. Dacă se
utilizează suplimentar o piaţă electronică
drept loc de întâlnire a ofertanţilor cu
clienţii, ea reprezintă o formă indirectă
de comerţ electronic. În cazul comerţului
electronic integral (comerţ electronic
direct), bunurile care urmează a fi
vândute
sunt
bunuri
mediatizate
respectiv digitalizate. Acestea pot fi
distribuite direct pe calea Internetului. Ca
urmare iese din discuţie orice formă
fizică de distribuţie, astfel încât toate
fazele tranzacţiei sunt parcurse cu
ajutorul mijloacelor electronice.
Din această cauză şi gradul de
susţinere electronică depinde direct de
felul bunului ce urmează a fi vândut.
Bunurile tranzacţionabile se pretează cu
atât mai mult vânzării electronice cu cât
există mai multe faze ale tranzacţiei care
pot fi susţinute prin sisteme informatice
şi de comunicaţie.
Internetul, ca bază tehnologică şi
infrastructură pentru comerţ, oferă nu
numai posibilitatea separării temporale şi
spaţiale dar şi pe cea a separării funcţiilor
comerţului.
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d) Descentralizarea lanţurilor comerciale
şi apariţia de noi tipuri de produse

Domeniile de tranzacţii redate în
matricea de mai sus pot fi privite ca parte
a lanţului de creare a valorii adăugate în
afară de domeniile întreprindereîntreprindere, întreprindere-consumator
şi
întreprindere-administraţie,
care
reprezintă capetele acestui lanţ. În acest
context, rolul comerţului este acela al
unui mediator între producători, reţele de
distribuţie, alţi intermediari precum şi
consumatori. Tot în acest context,
comerţul îndeplineşte funcţiile de
structurare
sortimentală
(formarea
sortimentelor comerciale), procurarea,
evaluarea şi distribuirea informaţiilor
precum şi pe cele ale distribuţiei fizice,
tranzacţiilor financiare şi a serviciilor
adiacente. Toate aceste funcţii pot fi
redate sub forma lanţului de creare a
valorii adăugate. Schimbările care rezultă
pentru consumatori şi ofertanţi prin
digitalizarea pieţelor îşi manifestă efectul
şi asupra comerţului ca mediator.
Funcţiile
comerţului
pot
fi
descentralizate şi preluate de către noi
intermediari, producători şi chiar de către
consumatori. Preluarea acestor funcţii de
către noi intermediari în cadrul lanţului
de creare a valorii adăugate şi omiterea
unor verigi intermediare cum ar fi, de
exemplu, preluarea funcţiilor de către un
ofertant, este definită prin noţiunea de
non-intermediere.
Pe baza ofertei diversificate de pe
Internet, clientul îşi poate selecta cu
cheltuieli minime sortimentele. Valoarea
adăugată a structurii sortimentale
selectate prin intermediul comerţului
constă în posibilitatea acoperirii în
acelaşi timp a unei serii de nevoi
eterogene orientate către nevoile
concrete ale clienţilor.
Ţinând cont de faptul că prin
Internet, Global Sourcing devine din ce
în ce mai mult o realitate, rezultă
dificultatea de a alege dintr-un număr
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mare de oferte de produse, asupra cărora
este foarte greu să se obţină o vedere de
ansamblu, având în vedere dispersarea
acestora la nivel global. Noţiunea Global
Sourcing nu este foarte clar definită în
literatură. Deseori prin aceasta se
înţelege aprovizionarea cu produse de pe
piaţa mondială. In sensul de strategie de
aprovizionare
înseamnă
utilizarea
eficientă a resurselor din întreaga lume.
Prin urmare, aprovizionarea de pe pieţele
internaţionale reprezintă un element
strategic care generează avantajele
competitive. Practic, Global Sourcing
se suprapune deseori cu Multiple
Sourcing. Cumpărătorul are pentru orice
produs un ofertant corespunzător pe piaţa
mondială. Se obişnuieşte, de asemenea,
ca în strategiile de tip Global Sourcing,
să se cultive relaţia cu furnizori puţini
dar importanţi. La polul opus se situează
noţiunea Local Sourcing: utilizarea
surselor de aprovizionare din zona
geografică a întreprinderii. Uneori se
utlizează cu sens identic noţiunea
Domestic Sourcing, însemnând, în acest
caz, aprovizionare cu produse autohtone.
Mai mult decât atât, se utilizează în
literatură un nivel intermediar între
Global şi Local Sourcing, numit Euro
Sourcing, ceea ce reflectă căutarea celor
mai buni furnizori din zona Euro. Acesta
este un punct de pornire pentru noi
intermediari care leagă mai mulţi
ofertanţi de o piaţă specială sau de un
portal. În acest caz, în prim plan se află
calitatea sortimentului preselectat şi nu
prezenţa fizică a produselor. Colectarea
şi prelucrarea datelor clienţilor şi
interpretarea nevoilor lor sunt în acest
caz vitale pentru a respecta structura
sortimentală
specifică
clientelei
respective.
Legătura din ce în ce mai directă
dintre ofertant şi consumator duce la o
scădere a costurilor. Motoarele de
căutare capătă un rol din ce în ce mai
însemnat în stabilirea rapidă a
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contactului între cele două părţi
menţionate mai sus. Acest fapt pune sub
semnul întrebării funcţia de informare a
comerţului şi prin aceasta sarcina sa de
intermediar. Pentru a avea un asemenea
contact direct este necesar ca pe pagina
producătorului
să
fie
descrise
competenţele acestuia, ceea ce poate
constitui un punct de pornire pe termen
scurt până la mediu.
Descentralizarea distribuţiei fizice
precum şi a tranzacţiilor financiare îşi
făcuse apariţia deja încă din forma
tradiţională a comerţului.
Distribuţia fizică a fost preluată
de către prestatorii serviciilor de
logistică, iar tranzacţiile financiare de
către instituţiile bancare. Preluarea
serviciilor conexe, cum ar fi schimbul
bunurilor, serviciile de garanţie etc, pot fi
delegate şi descentralizate înapoi la
producător. Prin urmare se pune din ce în
ce mai des întrebarea în cadrul
specializării pe funcţii ale comerţului de
către intermediari, ce sarcini trebuie
asumate pe cont propriu şi care trebuie
delegate celor specializaţi.
De asemenea, câştigă relevanţă şi
întrebarea: cum trebuie organizate cel
mai eficient coordonarea on-line a
funcţiilor necesare realizării tranzacţiilor.
Aici poate fi exploatat potenţialul
Internetului în scopul construirii de reţele
de
întreprinderi
virtuale
pentru
centralizarea serviciilor specifice.
Cu siguranţă, şi oferta de noi
servicii suplimentare, cum ar fi de
exemplu
rezolvarea
formalităţilor
vamale, va căpăta un rol din ce în ce mai
însemnat
în
mediul
concurenţial
internaţional. În special în aria
ofertanţilor motoarelor de căutare,
portalelor
şi
“Trust-center”
(Schneider/Gerbert; 1999), care, faţă de
comerţul tradiţional, reprezintă noi
intermediari, se aşteaptă obţinerea de
profituri ridicate.
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auxiliare, în condiţii de economicitate.
Prin intermediul Internetului se pot
realiza comparaţii şi analize de preţuri,
iar cheltuielile pentru schimbarea unui
Comerţul
electronic
poate
ofertant cu preţuri atractive sunt mult
conduce la diminuarea costurilor unui
reduse. După cum arată dezvoltarea Eofertant printr-o serie de mecanisme
Procurement, se pot obţine creşteri ale
proprii şi să mărească astfel capacitatea
eficienţei în primul rând prin diminuarea
de competiţie a unei firme. Pentru
costurilor de achiziţie.
prezentarea legăturilor relevante în acest
Tabelul 1 aratǎ evaluǎri ale
context se porneşte de la preluarea
companiei Goldman Sachs, în legatură
întrebuinţării substitutive a comerţului
cu
micşorarea
costurilor
prin
electronic, ceea ce presupune că
desfăşurarea electronică a tranzacţiilor
întrebuinţarea lui are loc fără modificări
Business-to-Business, diferenţiate după
în domeniul strategic, adică a
branşă.
sortimentului produsului sau al grupului
Şi costurile de depozitare sunt –
ţintă.
Întrebuinţarea
substitutivă
într-un sens mai larg – costuri de
predomină în firmele care provin din
achiziţie. În general se apreciază că 25%
economia tradiţională şi care acum încep
din profitul pe care o firmă de comerţ îl
să se încreadă în posibilităţile
Internetului pentru propria afacere.
obţine din vânzarea unui produs
reprezintă cheltuielile cu depozitarea
acestuia. Şi în cadrul altor categorii de
4.1 Costurile achiziţionării
întreprinderi, o parte considerabilă a
În aceeaşi măsură ca şi
capitalului este legată de depozitarea
consumatorii privaţi, şi firmele pot
produselor intermediare sau finale.
profita de preţuri mai scăzute pe baza
Pierderea economică este cu atât mai
informaţiilor de pe Internet, pentru
mare, cu cât produsul se uzează moral
achiziţionarea atât a materialelor de bază
mai repede.
pentru producţie cât şi a materialelor
Tabelul 1. Potenţialul de economisire realizat prin comertul electronic in domeniul
achizitiei (in cifre comparative cu folosirea tradiţionalǎ ca poşta, telefonul, faxul.
(Cohn,.2000), Gareis, K., Korte, W., Deutsch, M., Die E-Commerce Studie.
Richtungweisende Marktdaten, Praxiserfahrungen, Leitlinien für die strategische
Umsetzung, Vieweg Verlag, Bonn, 2000, pagina 32
Potenţialul de
Domeniul
economisire evaluat în
% din costurile totale
Electronic
29-39%
Produse silvice
15-25%
Construcţia de maşini
22%
Transportul de bunuri
15-20%
Computere
11-20%
Agrochimie/ farmaceutice
12-19%
Media & Publicitate
10-15%
Petrochimie
5-15%
Comunicare
5-15%
Construcţia de avioane
11%
Oţel
11%

4. Comerţul electronic şi costurile
aferente
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Servicii tehnice
Hârtie
Chimie
Sănătate
Alimente
Exploatare miniera

O reducere a costurilor de
depozitare se poate obţine dacă de-a
lungul lanţului de creare a valorii se face
schimb rapid de informaţii relevante
pentru desfacere. Un exemplu: dacă un
anume model al unui produs se bucură
de o cerere crescândă datorită unui
eveniment, trebuie ca această informaţie
să ajungă la toţi participanţii lanţului de
creare a valorii, pentru ca producţia să
poată fi adaptată corespunzător. Dacă se
reuşeşte această adaptare în timp util,
fără tergiversări, nu mai este nevoie de
depozitare. Invers, când partenerii din
lanţul creării valorilor nu pot reacţiona
pe termen scurt la o schimbare a cererii,
firma este nevoită să depoziteze
produsele sale un timp mai îndelungat.
Din punctul de vedere al
furnizorului este posibilă o bună
informare despre cererea produsului
direct de la cumpărător, procedând pe
această bază la optimizarea planificării
desfacerii, ceea ce ajută la micşorarea
timpului de depozitare. Cu cât timpul de
depozitare este mai scurt, cu atât mai
mici sunt costurile. De multe ori, pentru
stabilirea costurilor efective ocazionate
de achiziţionarea produsului se aplică
principiul TCO (Total Cost of
Ownership), care presupune adăugarea
la preţul de achiziţie a următoarelor
elemente principale: costurile cu chiria,
depozitarea, asigurarea precum şi un cost
de oportunitate generat de investirea
capitalului în altă activitate care ar fi
adus profit. Conceptul Total Cost of
Ownership - costul total de deţinere este intens vehiculat în corelaţie cu
sistemele
IT.
Atunci
când
se
achiziţionează un echipament, sistem sau
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10%
10%
10%
5%
3-5%
2%
utilaj, pe lângă preţul de achiziţie,
trebuie luaţi în considerare
factori
adiţionali
care
adaugă
costuri
suplimentare după achiziţie. Eficienţa
investiţiei se calculează după TCO, nu
doar după costul iniţial al achiziţiei.
Plecând de la această observaţie s-au
stabilit sistemele de livrare Just-in-Time,
în cadrul cărora depozitarea a fost
minimalizată. În cazuri de forţă majoră,
de exemplu în timpul unei greve la firma
furnizoare, ar fi de folos existenţa unui
stoc de rezervă.

4.2 Costurile de desfacere
Costurile de producţie reprezintă
numai o parte din costurile totale ale
produsului
ofertat.
Cheltuieli
considerabile se înregistrează şi în
derularea procesului de vânzare. În
ultimii ani, cu ajutorul procesului
Business Reengineering au fost analizate
şi sprijinite computerizat procese interne
de afaceri în multe firme. Internetul oferă
posibilitatea, ca atât clienţii cât şi
furnizorii să intre în acest proces de
optimizare şi să obţină considerabile
ameliorări ale eficienţei. Termenul de
reengineering sau business process
reengineering poate fi definit ca
reproiectarea radicală a proceselor
organizaţionale pentru a se obţine
îmbunătăţiri majore cum ar fi:
îmbunătăţirea
timpului,
scăderea
costurilor, creşterea calităţii.
Michael Hammer şi James
Champy
arată în lucrarea lor de
referinţă,
Reengineering
the
Corporation: A Manifesto for Business
Revolution (Collins Business Essentials)
că într-o organizaţie se pierde mult prea
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mult timp cu pasarea unor sarcini şi
responsabilităţi de la un departament la
altul. Una din măsurile de creştere a
performanţei ar fi aceea de a stabili o
singură echipă care să fie responsabilă
de toate sarcinile din cadrul aceluiaşi
proces indiferent dacă pentru acest lucru
este necesară reproiectarea întregului
sistem organizatoric şi de afaceri. O
astfel de echipă se autoconduce iar din
alcătuirea ei fac parte oameni cu diverse
specializări, funcţii şi chiar de la diferite
nivele ierarhice.
În multe cazuri este posibilă
repartizarea
costurilor
tranzacţiilor
asupra clientului – după acelaşi principiu
folosit şi la bancomate: autoservirea
clientului.
Folosirea
formularelor
electronice, unde datele pot fi verificate
în timp real, duce la scăderea
cheltuielilor generate de completarea
greşită a acestora. Prelucrarea manuală
este de prisos, fiindcă toate regulile şi
specificaţiile sunt integrate în procedura
de comandă on-line, ceea ce înseamnă că
la completarea greşită, urmează automat
o înştiinţare a utilizatorului prin
Browser.
Pentru produsele mai pretenţioase
care necesită explicaţii, clientul are
posibilitatea să se informeze înainte de a
vorbi cu persoana de contact dacă
informaţiile sunt disponibile pe o pagina
Web. Pagina Web trebuie să stea la
dispoziţia clienţilor cu informaţii tehnice
şi economice şi satisface chiar şi pe cei
mai exigenţi potenţial cumpărători.
Discuţiile despre vânzare şi întrebările
Hot-line,
care
generează
costuri
considerabile, pot fi scurte sau chiar să
nu existe. Potenţialul de economisire
este în orice caz considerabil.
Spre deosebire de formele
tradiţionale de comerţ en detail, marfa
trebuie livrată în comerţul electronic de
regulă clientului, la sediu sau domiciliu.
Pentru aceasta este nevoie de un sistem
logistic foarte performant – pentru că
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atunci când clienţii nu primesc marfa
repede şi sigur, sunt compromise relaţiile
vânzător-cumpărător. Problematice sunt
produsele de consum zilnic ca de
exemplu alimentele, la care timpul de
livrare este maxim o zi, la fel de
problematic fiind şi comerţul care
depăşeşte graniţele ţării.
Este
considerabil mai uşor să comunici oferta
pe o piaţă internaţională, decât să o şi
livrezi efectiv. Bineînţeles că ofertanţii,
care şi până acum au făcut comerţ prin
poştă, au la dispoziţie un avantaj knowhow. Acesta se face observat printr-o
migrare continuă a celor care fac comerţ
prin poştă în domeniul comerţului
electronic.
Altfel se vede problema unor
produse strict informaţionale pentru
ofertanţi. Produsele trebuie puse pe un
server ataşat la Internet şi de acolo pot fi
accesate de către clienţi. La comerţul
care depăşeşte graniţele ţării nu există
taxe de import şi taxe vamale la
produsele trimise electronic, în timp ce
pentru cele trimise normal, există. De
aceea acelaşi produs poate fi oferit la un
preţ mai mic, când în loc de CD sau
discheta, este descărcat on-line.
Pentru a judeca întrebarea, în ce
condiţii (în ce domenii) este posibilă
excluderea comerţului intermediar şi en
detail,
trebuie
analizat
rolul
intermediarilor tradiţionali în economie.
„Pentru
majoritatea
produselor,
intermediarii nu constituie doar simple
puncte de oprire în drumul produsului
spre consumatorul final şi nu contribuie
numai
la
creşterea
costurilor.
Intermediarii adaugă valoare de care
consumatorii au nevoie şi pe care
producătorii nu o pot oferi. Soluţia la
problemele legate de intermediari şi
canalele de distribuţie nu constă în
înlăturarea lor completă în favoarea
unei distribuţii on-line. Mai degrabă
producătorii şi intermediarii ar trebui să
colaboreze pentru crearea unui canal de
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distribuţie care ar maximiza valoarea
oferită clientului odată cu minimizarea
costurilor. Aceasta este aria unde
Internetul s-ar putea dovedi întradevăr
benefic în desfăşurarea afacerilor”(F.
MARC, 2003).
Taxele de participare pe o piaţă
electronică constituie o altă sursă de
venit la fel ca reclama sau tranzacţiile
monetare. Venitul din reclame este
deductibil (in SUA) atunci când
infomediatorii
sunt
plătiţi
de
distribuitorii de reclame în funcţie de
numărul de vizitatori ai paginii, în timp
ce venitul din tranzacţii reprezintă un
procent din vânzări (Gomoslki, 2001;
Burt, 2000).
Dar nu se poate renunţa la
cunoaşterea clienţilor şi la contactele
existente. Dispariţia intermediarilor va
avea loc cu greu acolo unde
intermediarii clasici îi cunosc pe clienţi
mai bine decât pe producător (şi dispun
de know-how-ul de a şti cum să facă rost
de informaţii şi să valorifice acest lucru).
Eliminarea intermediarilor la livrarea
directă către clienţi ocazionează
ofertantului cheltuieli considerabile. Din
aceste considerente, intermediarii vor
juca şi în viitor un rol important, dacă
vor aduce valoare în sensul prezentat
mai sus.

arată că numai pentru o ofertă minimă
(produse regionale, care sunt cunoscute
international) poate să se realizeze acest
lucru. Pentru toate celelalte cazuri sunt
considerabile costurile de marketing.
Firmele noi de Internet cheltuiesc pentru
marketing aproximativ 90% din capital
(Judge&Green, 1999).
Pe lângă cheltuielile pentru
reclamă mai sunt costuri pentru “măsuri
de creare a încrederii“, ceea ce
înseamnă măsuri de siguranţă de toate
tipurile, care limitează teama clienţilor
noi de eventualele riscuri în comerţul
electronic.
Dar şi în domeniul marketingului,
tehnologia Internetului oferă numeroase
posibilităţi de economisire. Prospectele
de publicitate pot fi luate azi prin
„Download”, astfel încât clienţii le pot
accesa imediat, în timp ce ofertantul
economiseşte costuri de multiplicare şi
expediere. Şi mai importantă este
autoservirea clientului cu After-SalesSupport: instrucţiunile de folosinţă în
format listat FAQ (întrebări frecvent
puse), afişate pe pagina Web reduc
radical
costurile
pentru
formele
tradiţionale ale suporturilor. Totodată,
serviciul on-line pentru clienţi, creează
posibilitatea renunţării la personalul
existent pentru activitatea de suport.

4.3 Costuri pentru marketing

5. Urmări ale schimbării în
structura costurilor. Concluzii

Din cauza întinderii sale pe plan
mondial şi a numărului mare de
utilizatori privaţi şi nu numai (firme),
Internetul deschide noi posibilităţi pentru
marketing. În timp ce până acum era
foarte costisitor să te adresezi clienţilor
care erau din afara ţării, acum
poziţionarea geografică a ofertantului
joacă un rol minor în comerţul electronic
(la produsele materiale), şi aproape fără
importanţă (la produsele informaţionale).
Dacă teoretic este posibil să câştigi
clienţi din întreaga lume pentru orice
ofertă (Schoder&Strauß, 1998), practica
Nr. 21 ● Februarie 2007

Comerţul electronic generează pe
ansamblu pentru entitate, costuri mai
mici decât dacă ar căuta îmbunătăţirea
structurii costurilor pornind de la
componentele acestora. În ceea ce
priveşte mecanismul concurenţial, astfel
de schimbări conduc, într-o economie de
piaţă, la mutaţii semnificative. De
remarcat sunt barierele de intrare pe
piaţă, care sunt mai flexibile în
numeroase domenii ca urmare a
micşorării costurilor de tranzacţionare.
Costurile administrative, pentru a
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înfiinţa o firmă şi a oferi produse
(mărfuri şi servicii) pe piaţă au scăzut,
aşa cum Internetul a făcut inutile
investiţiile în infrastructura propriu-zisă
(de exemplu reprezentanţele de vânzare).
Barierele flexibile de intrare pe piaţă au
creat oportunitatea intrării pe piaţă şi
firmelor tinere (Start-ups), care oferă
preţuri concurenţiale.
Firmele
existente,
datorită
presiunii concurenţiale realizate de
firmele noi, trebuie să se adapteze rapid
la noile condiţii, prin participarea la
comerţul electronic. O scădere a
costurilor şi o îmbunătăţire a serviciului
clienţilor
cu
ajutorul
comerţului
electronic nu mai reprezintă o opţiune
pentru majoritatea firmelor mici şi
mijlocii, ci se referă nemijlocit la
existenţa lor viitoare pe piaţă.
Aprovizionarea electronică se
poate realiza direct prin aplicaţii ale
comerţului electronic de la producători
sau prin intermediari pe pieţe electronice.
Şi producţia, de asemenea, are loc la
nivel electronic, având ca finalitate tot
comerţul electronic care, corespunzător
serviciului prestat, reprezintă interfaţa
direct cu utilizatorul final, cu alte entităţi
consumatoare sau cu alţi intermediari.
Pe plan internaţional, în domeniul
administraţiei, s-a dat undă verde

exploatării potenţialului considerabil al
Internetului, odată cu crearea unui cadru
legal cum ar fi semnătura electronică. Un
factor decisiv pentru funcţionalitatea
comerţului electronic l-a constituit cadrul
legal a cărui adaptare a devenit o condiţie
sine qua non. Această cerinţă reprezintă
o provocare în relaţiile interstatale.
Un mare segment din veniturile
realizate în cadrul
tranzacţiilor
comerciale electronice Business to
Business şi Business to Cosumer este
mai degrabǎ revendicat de o nouă
categorie, intermediarul de informaţie
sau aşa-numitul Infomediator. Aceştia
reprezintă pentru pieţele electronice ceea
ce reprezintă şi intermediarii pe pieţele
clasice sau fizice (engrosişti, detailişti).
Infomediatorii adună informaţiile de pe
Internet punând în legătură cumpărătorii
şi vânzătorii în cadrul unei pieţe virtuale
în vederea facilitării schimbului.
Deosebirea apare în faptul că
infomediatorii atrag clienţii şi vânzătorii,
fie ei engrosişti, detailişti, distribuitori
sau prestatori de servicii. De asemenea,
infomediatorii conferă suportul şi
infrastructura economiilor de scară şi a
interacţiunii umane cum ar fi resursele
umane necesare în distribuţia producţiei
fizice (V.Seitz, 2003).
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Rezumat

Abstract

Tehnologia RF-ID va fi probabil
înlocuitoarea codurilor de bare liniare şi
bidimensionale.
Aceasta
datorită
avantajelor pe care etichetele RF-ID le
prezintă, dintre care pot fi enumerate:
posibilitatea de a putea citi de la distanţă,
fără erori, informaţia stocată în ele, sunt
mai greu de contrafăcut şi posedă o
capacitate mai mare de stocare a
informaţiei. Acest articol prezintă o
soluţie propusă de autor pentru a
implementa această tehnologie într-un
hipermarket.

The new RFID technology will be,
perhaps, the substitute for the linear and
2D barcodes. This because RFID tags
have some advantages like: the possibility
to read their information from distance
without errors, a greater resistance to
counterfeiting, a greater capacity to store
information.
This article presents a solution
proposed by the author for implementing
this technology in a hypermarket.

Cuvinte cheie:

Keywords:

●tehnologia RF-ID ●hipermarket
●eticheta RF-ID.

●RF-ID technology ●hypermarket
●RF-ID tag.

Introducere
Hipermarket-uri în care să întâlniţi foarte puţini angajaţi, sau în care să aveţi
posibilitatea de a afla conţinutul frigiderului de acasă, sau lista de cumpărături efectuate
săptămâna trecută sunt pe cale de a deveni realitate în câţiva ani.
La baza acestor hipermarket-uri ale viitorului stă tehnologia de identificare cu
unde radio (RF-ID). Această tehnologie are deja multiple domenii de aplicare. În domeniul
comercial, tehnologia RF-ID are şanse mari de a înlocui în timp codurile de bare datorită
avantajelor pe care le oferă: sunt mai greu de contrafăcut, oferă mai multe informaţii despre
produs şi, în cazul tag-urilor ce pot fi rescrise, există posibilitatea actualizării unor
informaţii cum ar fi preţul.
Un sistem de identificare prin unde radio este format dintr-o unitate de
citire/scriere
(transceiver)
montată
într-un
calculator
personal numită unitate de
interogare şi o unitate care este
etichetă numită transponder sau
tag (figura 1). Transceiverul
este
format
dintr-un
microprocesor specializat care
Figura 1. Elementele unui sistem de identificare
prin unde radio
Nr. 21 ● Februarie 2007
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controlează fluxul de date, un circuit
modulator/demodulator cu rolul de a
transforma informaţia în semnal de
radiofrecvenţă şi o antenă care o
transmite prin unde radio. Eticheta (tagul) este formată dintr-o bobină cu rol de
antenă şi cu un circuit integrat al cărui
element principal este o memorie.
Aceasta păstrează, de regulă, următoarele
de informaţii: numărul de identificare
propriu al etichetei (care o defineşte în
mod univoc), numărul de identificare al
producătorului, numărul de identificare
al produsului. Memoria poate fi de două
tipuri: „doar citeşte” (Read Only) sau
reinscriptibilă RW (Read-Write). Primul
tip de memorie este cel mai uzual, ea
intrând în componenţa etichetelor care
stochează
informaţii
„neperisabile”
(producător, produs, data expirării etc.).
Cel de-al doilea tip poate păstra
informaţii alterabile cum ar fi de
exemplu preţul, dar etichetele dotate cu o
astfel de memorie sunt mai scumpe. [1]
Când funcţionează, unitatea de
interogare emite unde radio care se
propagă la o anumită distanţă de antenă,
acoperind astfel o anumită zonă. Dacă o
etichetă (tag)
se află în zona de
acoperire a unităţii de interogare,
acesteia îi este activat circuitul integrat.
Ca urmare are loc un dialog între unitatea
de interogare şi etichetă, aceasta din
urmă trimiţând informaţiile conţinute în
memoria sa. După primirea informaţiilor,
unitatea de citire-scriere le analizează şi,
în funcţie de aplicaţia la care este
folosită, poate să opereze modificări în
baza de date care gestionează stocurile
dintr-un magazin, poate să opereze în
contul unui client sau să accepte sau să
refuze ieşirea unui client din magazin (în
cazul furtului unui produs dotat cu o
astfel de etichetă).
O caracteristică importantă a
etichetelor electronice inteligente o
constituie absenţa unei surse proprii de
energie. În locul acesteia, eticheta îşi
92

obţine energia electrică necesară
funcţionării din undele radio produse de
unitatea de interogare. În acest caz
antena etichetei serveşte şi ca bobină de
inducţie ce are rolul de a produce energie
electrică. [3]

1. Scurtă prezentare a sistemului
propus
Un hipermarket care să utilizeze
etichetele electronice inteligente este
prezentat schematic în figura 2. Soluţia
propusă se bazează pe tehnologia RF-ID
pentru a monitoriza produsele şi pe
tehnologia
Bluetooth
pentru
comunicaţiile dintre cărucior sau
transceiver şi serverul de raion. Această
soluţie a fost aleasă deoarece costurile
legate de implementare sunt mai reduse
decât cele ale tehnologiei IEEE 802.11,
iar în plus faţă de tehnologia Home RF
oferă suport pentru roaming între
terminale. Serverele de raion, casa şi
serverul central sunt conectate la o reţea
locală
Ethernet.
Conexiunile
hipermarketului cu exteriorul (furnizori,
bancă, clienţi) sunt realizate prin modem
şi reţeaua telefonică. [2]
În fiecare raion există un server al
cărui rol este acela de a comunica prin
unde radio cu transceiverele şi
cărucioarele fiind deci la curent în orice
moment cu situaţia stocurilor şi cu
vânzările înregistrate per produs.
Transceiverele au rolul de a
urmări aproape simultan toate produsele
din zona lor de acoperire. Dacă produsele
sunt dotate cu chip RF-ID (RF-ID tag) cu
memorie RW, transceiverele pot
actualiza informaţia înscrisă în aceasta cu
ocazia modificărilor de preţ datorită
promoţiilor sau lichidărilor de stocuri.
Conexiunea dintre transceivere şi
serverul de raion este realizată printr-o
legătură radio în tehnologie Bluetooth.
Cărucioarele sunt dotate cu un
sistem electronic având la bază un
Amfiteatru Economic
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calculator specializat dotat cu afişaj
LCD. La acest calculator este cuplat un
senzor RF-ID al cărui rol este acela de a
monitoriza toate produsele din coş, iar
conexiunea cu serverul de raion este
realizată prin tehnologia Bluetooth.

Datorită suportului pentru roaming între
terminale pe care îl are tehnologia
Bluetooth, odată ce căruciorul a părăsit
un raion este identificat şi preluat de
raionul în care a intrat.

Serverul băncii
Calculator
personal

Modem

Serverul
furnizorului

Modem

Serverul central

Produse
cu tag
RF-ID

Punct de
acces în
magazin

Serverul de
acasă

Modem
Reţeaua locală a magazinului

Către alte servere
de raion
Calculator
personal

LEGEND:
Conexiune Bluetooth
Conexiune GSM sau GPRS
} Conexiune prin fir de cupru

Smartphone
sau PDA

Transceiver

Server
de raion

Calculator
personal

Produse
cu tag
RF-ID

Transceiver

Cărucior cu
senzor pentru
tag-uri RF-ID

Server
de raion
Produse
cu tag
RF-ID
Transceiver

Frigider

Casă sau
sistem electronic
de plată
Cărucior cu
senzor pentru
tag-uri RF-ID

Cărucior cu
senzor pentru
tag-uri RF-ID

Punct de
ieşire din
magazin

Figura 2. Schema bloc a sistemului propus

Calculatorul lucrează numai cu
profiluri ale utilizatorului care pot fi
accesate introducând un număr PIN.
Astfel, fiecare consumator poate fi
monitorizat
în
hipermarket
iar
comportamentul său poate fi studiat.
Datorită acestui mecanism de securitate
el poate accesa prin intermediul reţelei
locale a magazinului şi mai departe prin
modem calculatorul de acasă pentru a
vedea ce produse alimentare lipsesc din
frigider.
Calculatorul afişează în orice
moment costul total al produselor
existente în coş, iar la cerere oferă
informaţii suplimentare despre un anumit
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produs, accesând în acest sens baza de
date a serverului de raion.
Serverul de raion are rolul de a
monitoriza toate produsele şi toţi clienţii
existenţi în raza sa de activitate. Astfel el
este capabil să ofere în orice moment
informaţii despre situaţia stocurilor şi a
vânzărilor pe produse sau în general.
Totodată serverul de raion dispune de o
bază de date cu principalele caracteristici
ale produselor comercializate, care să
completeze informaţiile despre produs
stocate în RF-ID tag. Aceste informaţii
sunt destinate atât clienţilor din magazine
cât şi celor care accesează prin Internet
site-ul hipermarket-ului. Personalul
raionului poate accesa informaţiile
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despre produse, vânzări şi stocuri prin
intermediul unor calculatoare personale
conectat la serverul departamental.
Casa este dotată cu o bază
Bluetooth care accesează calculatorul
coşului preluând informaţiile legate de
produsele şi cantităţile existente în coş.
Astfel casierul în câteva secunde obţine
pe monitorul casei de marcat lista
produselor cumpărate şi costul total al
acestora. Plata se poate efectua în
numerar sau prin card.
Se poate implementa şi un sistem
electronic de plată care este mult mai
rapid, fiind destinat doar posesorilor de
card bancar. Sistemul dotat cu o bază
Bluetooth preia de la calculator prin unde
radio costul total al produselor din coş,
extrage suma respectivă din contul de
card, eliberează cardul şi chitanţa şi
deschide poarta de ieşire din magazin.
Cu un PDA, un smartphone sau
de la calculatorul de acasă clientul îşi
poate crea oricând o listă de cumpărături
proprie pe care să salveze în baza de date
a serverului central în spaţiul alocat
profilului său.
Serverul central monitorizează
întreaga activitate a hipermarket-ului şi
comunică prin modem cu exteriorul. El
găzduieşte paginile de web ale
hipermarket-ului. Paginile de web ale
hipermarket-ului prezintă 2 secţiuni: una
pentru clienţi şi cealaltă pentru
producători. Pagina de web pentru clienţi
le oferă acestora toate informaţiile despre
produsele comercializate. Totodată, pe
baza numărului PIN propriu, clienţii au
posibilitatea de a-şi crea în profilul
propriu listele de cumpărături, de a le
accesa şi modifica pe cele vechi şi de a
cumpăra prin Internet. Pagina web pentru
producători care poate fi accesată doar
prin semnătură electronică serveşte la
aprovizionarea magazinului în sistemul
de licitaţii electronice. Prin această
pagină producătorii îşi pot lansa oferta de
produse care vor participa la licitaţie.
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Conducerea magazinului are astfel acces
la informaţiile legate oferte, vânzări,
preţuri de achiziţie şi de vânzare,
stocuri, numărul de clienţi, necesarul de
produse cu care trebuie aprovizionat
hipermarket-ul. De asemenea serverul
central, fiind conectat prin modem şi la
reţeaua băncii, conducerea magazinului
poate afla situaţia financiară a firmei şi
totodată pot fi efectuate on-line plăţile
către furnizori sau urmărite încasările de
la clienţii care au efectuat cumpărături
prin Internet.
Este
absolut
necesară,
implementarea unui mecanism de
securitate care să prevină accesul
fraudulos
în
reţeaua
locală
a
hipermarket-ului
şi
totodată
să
stabilească drepturile de acces. Astfel, de
pe calculatoarele dintr-un raion se pot
accesa pe bază de parolă doar
informaţiile legate nemijlocit de acel
raion fără a avea acces la informaţiile
altui raion. În schimb conducerea
magazinului, ale cărei calculatoare sunt
conectate la serverul central, are acces la
toate
informaţiile
ce
vizează
hipermarket-ul.

2. Interacţiunea consumatorului
cu sistemul
Pentru a avea acces în magazine
clientul trebuie să-şi creeze un profil
propriu, completând în acest sens un
formular. Acesta poate fi completat la
magazin sau on-line prin Internet. Rolul
acestui formular este acela de a crea un
profil al utilizatorului, care conţine datele
personale, numărul de identificare şi
numărul PIN. În timp, acest profil este
completat automat cu informaţii despre
cumpărăturile efectuate, astfel încât se
poate
face
şi
un
profil
al
comportamentului
consumatorului.
Clientul are acces la aceste informaţii
oricând atât în magazine cât şi de acasă
(prin computerul personal), sau de pe
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stradă (prin Smartphone) astfel încât el
îşi poate crea oricând lista de
cumpărături, sau o poate vedea pe cea
veche. Dispare astfel necesitatea
clasicelor liste pe hârtie care se pot
pierde sau distruge din greşeală. [4]
La intrarea în magazin, clientul ia
un cărucior, introduce PIN-ul de la
tastatură şi astfel se deschide poarta de
acces. Datorită profilului creat, clientul
este întâmpinat de un mesaj personalizat
de salut (Ex. ,,Bună ziua, domnule
Popescu”) şi are acces la lista de
cumpărături veche sau la cea nou creată
şi salvată în baza de date a hipermarketului.
În momentul în care clientul
introduce un produs în cărucior, pe
afişajul aparatului sunt prezentate preţul
produsului şi costul total al produselor
din cărucior. De asemenea, prin apăsarea
unei taste, pe afişaj apar date despre
produs, caracteristici, data expirării etc.,
preluate fie din memoria chipului RF-ID,
fie din baza de date a raionului. Clientul
poate cere şi primi informaţii despre
locul în care poate fi găsit un anumit
produs, iar pe afişaj apare harta
magazinului
indicând
localizarea
produsului.
În funcţie de modul de efectuare a
plăţilor,
achitarea
contravalorii
produselor se poate face atât la casă cât
şi la sistemul de plăţi electronice. La casă
casierul apasă un buton pentru a transfera
pe casa de marcat valoarea totală a
mărfurilor. Casa de marcat emite bonul,
iar clientul poate plăti cu numerar sau cu
cartea de credit. După efectuarea plăţii,
casierul, prin apăsarea unui buton,
dezactivează mecanismul de protecţie
antifurt la RF-ID tagurile produselor din
coş.
Sistemul de plăţi electronice este
un sistem automat care nu necesită
prezenţa
umană.
Clientul
aduce
căruciorul în dreptul echipamentului,
introduce cartea de credit şi codul PIN al
Nr. 21 ● Februarie 2007

cărţii de credit. Echipamentul primeşte
automat de la calculatorul căruciorului
costul total al produselor, extrage suma
din
card,
eliberează
chitanţa,
dezactivează mecanismul de protecţie
antifurt al produselor din cărucior şi
deschide poarta de ieşire.
Cumpărăturile pot fi efectuate şi
online. Pe baza listei de cumpărături
întocmite de acasă, de la serviciu sau de
pe stradă, clientul poate solicita livrarea
produselor într-un loc şi la o oră
specificate. Plata se poate face prin card
de credit în avans sau cash la livrare.

Concluzii
Deşi aflată la început de drum,
tehnologia RF-ID posedă un potenţial
imens, preconizându-se a înlocui, într-un
orizont mediu de timp, clasicele coduri
de bare. Aplicaţia propusă, deşi
presupune investiţii majore necesare
implementării tehnologiei RF-ID, oferă
numeroase avantaje atât consumatorilor
cât şi comercianţilor.
Pentru consumatori principalele
avantaje constau în: reducerea timpului şi
efortului
necesare
efectuării
cumpărăturilor, posibila reducere a
cheltuielilor ca urmare a informării
prompte cu privire la eventualele
reduceri de preţ operate la produsele
favorite, reducerea stresului produs de
preocuparea de a nu depăşi bugetul
alocat cumpărăturilor etc; de asemenea,
sistemul se pretează foarte bine la
efectuarea aprovizionărilor periodice
(săptămânale, sau lunare). Principalele
dezavantaje din punctul de vedere al
consumatorilor constau în necesitatea de
a avea cunoştinţe minime legate de
calculatoare şi modul lor de utilizare şi,
nu în ultimul rând, în imposibilitatea
vânzătorului
de
a
influenţa
comportamentul clienţilor.
Pentru comercianţi principalul
avantaj constă în îmbunătăţirea eficienţei
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majorităţii activităţilor (aprovizionare,
gestiunea stocurilor, prognoza vânzărilor
etc.) ceea ce conduce la reducerea
cheltuielilor. În plus, sistemul propus
serveşte la: monitorizarea clienţilor şi

mai buna înţelegere a comportamentului
lor, măsurarea eficienţei promoţiilor,
optimizarea
aprovizionării
etc.
Principalul dezavantaj constă în costul
ridicat al implementării sistemului.
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Rezumat

Abstract

Comerţul electronic (e-commerce)
devine rapid un instrument de importanţă
strategică pentru întreprinderi. Opţiunea
pentru comerţul electronic presupune
dezvoltarea şi implementarea unor arhitecturi
informaţionale interorganizaţionale bazate pe
utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de
comunicaţie (TIC) şi îndeosebi a tehnologiei
Internet în procesele de realizare a
tranzacţiilor comerciale, dar şi luarea în
calcul a schimbărilor pe care acesta le induce
în întreprinderi. Managementul schimbărilor
induse constituie un factor de succes sau de
eşec al comerţului electronic. Cercetările în
domeniul schimbărilor organizaţionale induse
de comerţul electronic abordează o diversitate
de teme, cum ar fi spre exemplu : impactul
organizaţional al utilizării TIC în organizaţii
(Venkatraman, 1991; Gilbert, 2001; Reix,
2002), întreprinderea numerică : provocări şi
consecinţă
pentru
noile
sisteme
informaţionale în întreprinderea numerică
(Issac, 2000), e-commerce şi schimbări
organizaţionale (Mennis, 2003), înţelegerea
modelelor de afaceri şi a strategiilor (Afuah
2003), alinerea strategică şi performanţa
afacerilor strategice (Bergeron şi al. 2002).
Lucrarea noastră propune un cadru
general de analiză a impactului comerţului
electronic bazat pe analiza impactului TIC în
întreprinderi. Ea poate stimula reflecţii
interesante cu privire la impactul comerţului
electronic şi la elaborarea unor modele de ecommerce în coerenţă cu specificul activităţii
întreprinderilor.

E-commerce quickly becomes an
instrument of strategic importance for
companies. Choosing e-commerce supposes
developing and deploying intercompanies
architectures supported by the use of
information
technologies
and
communications (IT&C) and especially by
the Internet technology in commercial
transactions and also in evaluating the
changes made within the company.

Cuvinte cheie:

Keywords:

●E-Commerce ●tehnologii informaţionale şi
de comunicaţie (TIC) ● E-business ● aliniere
strategică ● schimbări organizaţionale.

Changes’̀ management is a condition
for the success or failure of the e-commerce.
Research in organizational changes brought
by the e-commerce concern many themes, as:
organizational impact using IT&C within
companies (Venkatraman, 1991; Gilbert,
2001; Reix, 2002), numerical company:
challenges and consequences for the new
informational systems (Isaac, 2000), ecommerce and organizational changes
(Mennis, 2003), understanding business
models and strategies (Afuah 2003), strategic
alignement and business performance
(Bergeron & al. 2002).
Our paper presents a general analysis
framework of the impact for the e-commerce
supported by the analysis of IT&C impact
within companies. It could stimulate
interesting ideas concerning the e-commerce
impact and elaborating e-commerce model
coherent with the specific of the companies

●E-Commerce ● informational technologies
and communications (IT&C) ● E-business
●strategic alignment ● organizational
changes
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Introducere
Comerţul
electronic
(ecommerce) are un impact important
asupra întreprinderilor şi asupra mediului
de afaceri văzut în globalitatea sa.
Analiza impactului comerţului electronic
presupune însă cunoaşterea conceptului
de comerţ electronic şi a formelor
posibile de organizare ale acestuia în
întreprinderi. Pe acest considerent în
acest articol vom prezenta în prima parte
conceptul de comerţ electronic şi formele
de organizare în întreprinderi iar în a
doua parte cadrul general de analiză a
impactului comerţului electronic în
organizaţii.

1. Comerţul electronic şi formele
sale în întreprinderi
Conceptul de comerţul electronic
desemnează ansamblul schimburilor
comerciale în care cumpărarea se
efectuează folosind o reţea informatică şi
îndeosebi Internet-ul. Într-o accepţiune
extinsă comerţul include ansamblul
utilizărilor comerciale ale reţelelor
(luarea unei comenzi, efectuarea plăţilor
etc.).
Prin
comerţul
electronic
vânzătorului i se oferă un mijloc de
expansiune puţin costisitor iar clientului
un acces mai uşor la o gamă largă de
produse şi servicii. Studiile comparative
comerţ tradiţional / comerţ electronic
arată că opţiunea pentru comerţul
electronic face întreprinderea mai
flexibilă în relaţiile cu partenerii de
afaceri şi îi poate crea o diversitate de
avantaje cum ar fi:
• diversificarea canalelor pentru
realizarea tranzacţiilor comerciale;
• realizarea de
tranzacţii
comerciale securizate (aprovizionare,
vânzare);
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• sesizarea rapidă a posibilităţilor
de a axa activitatea sa la cererea
clienţilor;
• urmărirea
mărfurilor
pe
structura lanţului logistic;
• găsirea celor mai bune surse de
aprovizionare pe Internet;
• focalizarea pe personalizare şi
satisfacerea clientului;
• perspectiva integrării sistemelor
informaţionale organizaţionale cu cele
interorganizaţionale folosind platforme
de e-business;
• o mai bună asigurare a coerenţei
organizaţionale şi interorganizaţionale pe
probleme comerciale;
• fluidizarea fluxurilor
informaţionale interorganizaţionale;
• dimensiunea transfrontalieră a
operaţiilor comerciale.
Comerţul electronic presupune
însă şi riscuri, cauzate de vulnerabilitatea
reţelelor,
multiplicarea
atacurilor,
importanţa crescătoare, etc. Via Internet,
mulţi consumatori pot fi victime ale unor
comercianţi mai puţin scrupuloşi.
Pornind tocmai de la aceste riscuri
organisme specializate au în atenţie
reglementarea riguroasă a comerţului
electronic, care trebuie să respecte
aceleaşi reguli impuse comercianţilor
care vând de o manieră tradiţională.
Recomadări
specifice
pot
viza:
infrastructura
serviciilor
de
telecomunicaţii, fiscalitatea, protecţia
consumatorului, securitatea reţelelor,
protecţia vieţii private şi a datelor
(OCDE, 2001).
În funcţie de actorii puşi în relaţie
distingem
următoarele
forme
de
tranzacţii electronice:
• între întreprinderi (Business-toBusiness sau B2B);
• între o întreprindere şi
particulari (Business-to-Consumer sau
B2C);
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• între
întreprindere
şi
administraţia guvernamentală (Businessto- Administration sau B2A).
Aspectele specifice fiecărei forme
determină şi schimbările organizaţionale
de făcut în întreprinderi.
Business to Business (B2B)
utilizează reţelele
informatice (în
particular Internet-ul) pentru efectuarea
schimbului
de
informaţii
între
întreprinderi (parţial sau integral) şi
vizează furnizorii, sub-antreprenorii,
clienţii, prestatorii de servicii,etc.
Internet-ul este folosit pentru a integra
Logistică
Servicii
externe

schimburile
externe
şi
respectiv
schimburile externe cu cele interne (fig.
nr. 1). Acestei forme tip de comerţ
electronic îi corespounde modelul
relaţiilor tranzacţionale, model care se
aplică proceselor de cumpărare / vânzare
(efectuarea unei comenzi, confirmarea de
recepţie a comenzii, notificarea livrării,
trimiterea facturii şi eventual executarea
plăţii) între întreprinderi angajate într-un
parteneriat durabil ce efectuează între ele
tranzacţii numeroase şi dispun de o
logistică performantă şi respectiv de o
informatizare internă avansată.
Servicii
financiare

Servicii
după
vânzare

Achiziţionare
echipamente
şi mentenanţă

Aspecte
e-commerce:
forma B2B

Vânzări
către întreprinderi

Aprovizionare

Sub-antreprenori

Figura nr. 1. Aspectele e-commerce: forma B2B
Business to Consumer (B2C)
utilizează Internet-ul pentru relaţiile
comerciale
(parţial
sau
integral:
publicitate, prezentare catalog, comenzi
în linie, plăţi electronice, distribuţie,
Servicii
după
vânzare on-

Distribuţi
e

Plăţi
electronice

servicii după vînzare) între întreprindere
şi consumatorii particulari. Aspectele
acestei forme de comerţ sunt prezentate
în fig. nr. 2.

Publicitate
on-line

Catalog
electronic
interactiv

Aspecte
e-commerce:
forma B2C

Servicii de
informare
interactivă
Comenzi
On-line

Figura nr. 2. Aspectele e-commerce: forma B2C
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Business to Administration
(B2A) utilizează reţelele informatice (în
particular Internet-ul) pentru efectuarea
schimbului
de
informaţii
între
întreprinderi şi administraţia publică
(parţial
sau
integral).
Pentru
întreprinderi, B2A este un caz particular
de B2B. Pentru administraţia publică,
B2A este o categorie particulară de
proceduri
administrative
(egovernment).

2. Cadrul general de analiză a
impactului comerţului electronic în
organizaţii

2.1 Analiza impactului TIC în
organizaţii
Întreprinderile care utilizează
tehnologiile informaţionale şi de
comunicaţie sunt obligate la reingineria
proceselor
(atât
a
proceselor
organizaţionale
cât
şi
a
celor

interorganizaţionale) şi la conceperea lor
ţinând cont de potenţialităţile acestora.
Utilizarea
TIC determină
schimbări majore în termeni de strategie,
structuri, proces de management, rolul
persoanelor (fig. nr. 3).
TIC permit managerilor folosirea
unor soluţii / aplicaţii bazate pe
interactivitate, suport în luarea deciziilor,
utilizarea memoriei organizaţionale
pentru capitalizarea informaţiilor şi a
cunoştinţelor etc. Ele permit ameliorarea
considerabilă
a
procesului
de
management şi a rolurilor manageriale.
Utilizarea TIC duce la un adevărat
efect de coerenţă organizaţională
(coerenţa între structura organizaţională
şi structura decizională). Internet-ul
determină organizaţiile să reconsidere
mecanismele de coordonare (comunicare
şi control).

Structură

Strategie

Mediul
Socioeconomic
extern

Proces de
management

Rol
Persoane

Mediul
tehnic
extern
TIC

Limitele
întreprinderii
Sursa: Adaptare din Venkatraman (1991)

Figura nr. 3. Impactul TIC asupra organizaţiilor, Sursa: Venkatraman 1991
TIC influenţează şi elementele care ţin de structură (organizare). Procesele şi
relaţiile sunt reanalizate şi structurate astfel încât să fluidizeze fluxurile informaţionale şi să
asigure coerenţa organizaţională (informaţia să fie furnizată la momentul oportun şi celui
care are nevoie de ea).
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În plus sunt aduse în discuţie
probleme cum ar fi: gradul de
centralizare/descentralizare (pe verticală
şi pe orizontală); formalizarea şi
standardizarea procedurilor etc.
Reorganizarea
activităţilor
înseamnă şi redefinirea posturilor şi prin
urmare schimbări cu privire la rolul
persoanelor. După Reix (2002), efectele
principale vizează:
un
grad
de
specializare (TIC modifică avantajul
specializărilor), îmbogăţirea sarcinilor
(prin încorporarea expertizei în aplicaţii
informatice
dedicate)
şi
responsabilităţile
(TIC
modifică
modurile, operatorii şi expertiza).
Alinierea strategiei TIC la
strategia afacerilor a fost mult dezbătută
în literatura de specialitate: Bergeron şi
alţii (2002) propun un model de
coalinere strategică (strategia de afaceri,
structura organizaţională, strategia TIC şi
structura
TIC)
pentru
creşterea
performanţei întreprinderii, Kefi şi
Kalika (2002) cercetează alinierea
strategică din perspectiva întreprinderii
extinse, iar Pigneur (1997) face o analiză
a alinierii strategice din perspectiva
comerţului electronic.
Să reţinem că simpla prezenţă a
TIC în întreprinderi nu produce însă
sistematic acelaşi impact indiferent de
modul de utilizare. Hruber (1990)

Aliniere
strategică
Strategia
E-business

propune un model de reflexie care ia în
calcul variabile esenţiale:
- prezenţa TIC în întreprindere;
- utilizarea TIC;
- accesibilitatea informaţiei;
- adaptarea TIC la structura
organizaţiei.

2.2 Alinierea strategică E-business
Comerţul
electronic
este
componenta de bază a e-business-ului.
Modelele de aliniere strategică EBusiness se aplică şi la comerţul
electronic. Rival (2002), Hendersem şi
Venkatraman (1993) propun un model de
aliniere e-business a întreprinderii (fig.
nr. 4) care are ca principale componente:
alinierea e-business strategică, alinierea
e-business organizaţională (structuri şi
procese organizaţionale) şi alinierea ebusiness structurală (infrastructuri şi
procese TIC).
Modelul de aliniere E-business ne
permite să apreciem coerenţa activităţilor
din întreprinderi legate la Internet.
Utilizarea modelului propus permite
întreprinderilor să deducă gradul de
aliniere e-business şi totodată să
determine o tipologie de strategii legate
la Internet (pornind de la un set de
variabile cheie stabilite pentru fiecare tip
de aliniere).
Strategia
întreprinderii
Organizarea
întreprinderii

Aliniere
organizaţională

Aliniere
structurală

Coerenţ

AE

Structura
E-bussiness

Figura nr. 4. Model de aliniere e-business, Sursa: Rival (2002)
Nr. 21 ● Februarie 2007

101

AE

Comerţ electronic

3. Probleme specifice comerţului
electronic
Comerţul electronic forţează
organizaţiile să reconsidere fluxurile
informaţionale şi mecanismele de
coordonare. Multe cercetări aduc în
atenţie noi paradigme relative la
organizarea lucrului sub influenţa TIC
(Rowe şi Amami, 2000). Procesele şi
relaţiile sunt astfel organizate pe baze noi
ceea ce presupune importante schimbări
organizaţionale. Procesele sunt integrate
într-un lanţ de valoare bazat pe comerţul
electronic. Multe întreprinderi îşi
restructurează lanţul de valoare via
comerţul electronic (Goueguen, 2001)
pentru a genera valoare adăugată.
Evoluţia către un lanţ de valoare Web
(LVW) a devenit pentru multe
întreprinderi o realitate. LVW elimină
intermediarii şi se apropie astfel de
consumatorul final. În plus LVW permite
capitalizarea şi valorizarea informaţiilor
şi cunoştinţelor.
După Delmond (2000) şi Porter
(1999) dezvoltarea valorii adăugate prin
trecerea la comerţul electronic urmează
trei etape, care corespund diferitelor
stadii în organizarea întreprinderii:
• primele două etape corespund
conştientizării oportunităţilor de comerţ
electronic, de la conducerea schimbării la
adaptarea la noul spaţiu de concurenţă;
• a treia etapă corespunde
maturităţii în ceea ce priveşte „noua
economie” care permite degajarea de noi
surse de valoare.
Crucial pentru o întreprindere este
să treacă repede de la o etapă la alta.
În literatura de specialitate sunt
analizate şi alte aspecte cum ar fi:
• definirea unor modele de afaceri
bazate pe Internet (Thevenot şi Amami
2001);
• reglementarea riguroasă a
comerţului electronic, cu atât mai mult
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cu cât asistăm astăzi la crearea unui
spaţiu de mondializare a schimburilor;
• standardizarea schimburilor de
date structurate şi a sistemelor
informaţionale
interorganizaţionale
(SIIO);
• securizarea
sistemelor
informaţionale
interorganizaţionale
suport pentru comerţul electronic;
• logistica şi transportul care
exploatează
rutele
deschise
de
marketingul electronic (Marcarez et
Lesle, 2001) ridică numeroase probleme,
motiv pentru care sunt considerate
punctul slab al comerţului electronic;
• decizia de investiţii (Thevenot,
1998): imperativele comerţului electronic
trebuie să fie în raport cu investiţiile, iar
decizia de investiţii să se fondeze şi pe
determinarea valorii globale a activităţii
economice a întreprinderii;
• impactul asupra resurselor
umane (Gulbert, 2001): competenţele
cerute sunt mai mari, iar exigenţele
întreprinderilor privind calificarea cresc.

4. Guvernanţa sistemelor
informaţionale
interorganizaţionale
Studiile efectuate în practica
întreprinderilor confirmă ipoteza că ecommerce joacă un rol structurant în
funcţionarea
întreprinderilor.
Prin
urmare, un proiect de comerţ electronic
induce schimbări importante pentru
întreprinderi:
organizarea
lucrului,
conţinutul
sarcinilor
fiecăruia
şi
atribuirea de responsabilităţi. El aduce în
atenţia întreprinderii probleme noi cum
ar fi: acord al partenerilor asupra
modalităţilor relaţiilor comerciale (cu
titlu de exemplu: angajamentul acestora
de a accepta documentul în format
electronic ca format normal având
aceeaşi forţă juridică, acord asupra
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nivelului de securizare a fluxurilor
informaţionale şi asupra arhivării etc.),
parteneriatul cu instituţiile financiare
(pentru a stabili modalităţile de plată,
garanţiile financiare, executarea plăţilor
on-line), relaţiile cu alte organisme
(furnizori de servicii, consultanţi etc.),
integrarea
de
informaţii
interneinformaţii externe etc.
În încheiere putem spune că
opţiunea pentru comerţ electronic
înseamnă şi opţiunea pentru evoluţia

entităţilor: apariţia unor activităţi,
dispariţia altor activităţi, edificarea
conţinutului
unor
activităţi
sau
modificarea ordinii de efectuare a unor
activităţi, managementul sistemelor
informaţionale inter-organizaţionale şi a
tehnologiilor informaţionale şi de
comunicaţie
suport
etc.
Natura
schimbărilor induse de comerţul
electronic ţine în primul rând de modelul
de comerţ electronic adoptat.
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Abstract

Comerţul electronic este un
domeniu relativ recent, dar cu un mare
potenţial de creştere datorită avantajelor
pe care le oferă atât agenţilor economici,
cât şi consumatorilor. În acelaşi timp i se
asociază anumite probleme de natură
tehnică şi economică care trebuie
depăşite, existând în acest sens o
preocupare intensă din partea mediului de
afaceri, a statelor şi a organismelor
internaţionale. Concomitent cu extinderea
acestui tip de afaceri, apar anumite
preocupări legate de reglementarea
domeniului, inclusiv în ceea ce priveşte
respectarea regulilor de concurenţă.
Examinarea
experienţei
comerţului
electronic, din state cu pieţe dezvoltate,
oferă argumentele privitoare la necesitatea
menţinerii
unui
echilibru
între
reglementare şi mecanismele pieţei.

E-commerce is a relatively new
business field with a high potential of
growth, thanks primarily to advantages
provided to companies and consumers.
At the same time, e-commerce
raises technical and economic issues and
problems to be solved, which are a
concern for businesses, states and
international organizations.

Cuvinte cheie:

Keywords:

●comerţ electronic ● politica de
reglementare ● politica de concurenţă
●B2B ● B2C.

●E-commerce ● regulation policy
●competition policy ● B2B ● B2C.

The growth is accompanied by a
need of regulation, including the
observance of competition rules.
The analysis of the practice in
states with developed e-commerce
markets highlights the need of balancing
regulation with market mechanisms.

Introducere
Termenul de “e-commerce” nu are încă o definiţie unanim acceptată, putând
desemna, într-o accepţiune foarte largă, orice afacere desfăşurată pe Internet sau, mai
restrâns, vânzare de bunuri şi servicii livrate offline, sau vânzare de produse digitale online
(Coppel, 2000). Internetul oferă un spectru variat de utilizări în afacerile comerciale şi
poate implica relaţii între parteneri diferiţi, cum ar fi firmele, consumatorii individuali sau
autorităţile publice.
Lansarea şi dezvoltarea afacerilor din domeniul comerţului electronic au fost
salutate cu foarte mult optimism de specialişti şi de oamenii de afaceri, manifestându-se o
încredere puternică în potenţialul nelimitat al dezvoltării sale. În acest sens, viziunea unei
organizaţii internaţionale importante cum este OECD se plasează pe aceste coordonate,
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accentuând efectele benefice posibile
pentru expansiunea comerţului mondial,
pentru asigurarea unor locuri de muncă şi
pentru susţinerea creşterii economice
(OECD, 2001).
Noul mod de a efectua afacerile
are impact asupra organizaţiilor active în
spaţiul virtual, reclamând rezolvarea
unor probleme structurale, reproiectarea
unor procese şi, în general, raţionalizarea
practicilor existente (Addanki, 1998;
Kimura, 1998). În acelaşi timp trebuie
depăşite
unele
bariere
specifice,
acţionându-se pentru limitarea sau
eliminarea posibilităţilor de fraudă
(Egger, 2003; Tan and Thoen, 1999),
consolidarea încrederii între participanţi
(Tan and Thoen, 1999), implementarea
unor mecanisme adecvate de plată
(OECD, 2006).
Asemenea
aspecte
ce
acompaniază formarea şi dezvoltarea
unor pieţe specifice ale
comerţului
electronic pun problema implementării
unor politici de reglementare. În
literatura de specialitate ideea necesităţii
reglementărilor
tehnice
sau
comportamentale la nivel naţional sau
internaţional este larg reprezentată
(OECD, 1998); mai mult, există şi
încercări de soluţionare practică a acestei
chestiuni, aşa cum sunt liniile directoare
elaborate de OECD încă din 1998. Mai
puţin cercetat este însă aspectul
reglementării pieţei şi, în particular, al
relaţiei dintre mecanismele concurenţiale
şi intervenţia guvernamentală, aspect
care formează obiectul acestei lucrări.
Ipoteza noastră este că demersul
reglementării în domeniul comerţului
electronic necesită o mare fineţe, pentru
a realiza un echilibru între măsurile
destinate să înlăture riscuri (ex.: frauda
online), dar fără a limita concurenţa sau
a
restricţiona
capacitatea
consumatorilor de a cumpăra anumite
bunuri şi servicii de pe Internet.
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Obiectivele pe care ne propunem
să le îndeplinim sunt:
• Examinarea premiselor
reglementării comerţului electronic;
• Evidenţierea exigenţelor
reglementării comerţului electronic.
Abordarea noastră se bazează pe
analiza dinamicii unui sector de activitate
relativ nou în peisajul economiei globale
actuale, precum şi a problemelor
asociate, aspecte ce justifică necesitatea
reglementării.
În
continuare,
oportunitatea şi cerinţele unui demers de
reglementare
echilibrat
apar
din
examinarea unor puncte de vedere
autorizate şi a experienţei din state cu
pieţe de comerţ electronic dezvoltate.

1. Dinamica şi structura
comerţului electronic
Reglementarea
comerţului
electronic este justificată în condiţiile în
care dinamica sa accentuată conduce la
formarea unei pieţe de dimensiuni
semnificative şi când structura acesteia
şi/sau
comportamentele
actorilor
implicaţi
reclamă
o
intervenţie
regulatoare a autorităţilor. În această
secţiune vom trata prima chestiune, a
configurării unor pieţe virtuale.
Comerţul electronic a avut ca
punct de pornire aplicaţii relativ limitate
ce răspundeau dorinţei companiilor de aşi integra mai accentuat propriile sisteme
de afaceri cu cele ale furnizorilor şi
distribuitorilor prin schimbul electronic
de informaţii mijlocit de reţele private
foarte costisitoare (Eurostat, 2002).
Dezvoltarea Internetului a dat apoi un
impuls extraordinar, deoarece oferea
posibilităţi ieftine de interconectare în
cadrul unei reţele unice şi deschise
(Egger, 2003); e-commerce avea astfel
condiţiile create pentru a înflori.
Tot mai multe organizaţii
existente au început să încorporeze
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Internetul şi operaţiunile de comerţ
electronic în afacerile lor (“wanna.dots”)
şi au apărut firme noi specializate care
operează doar în spaţiul vitual
(“dot.com”). Evoluţiile au fost atât de
spectaculoase, încât R.M.Kanter, o
reputată specialistă în managementul
schimbării, afirma că “din ce în ce mai
mult, pare să existe doar două tipuri de
companii în lume: “dot.com” şi
“wanna.dots” (Kanter, 2001, p. 91). Aşa
numita “criza dot.com” de la începutul
anilor 2000 a părut să mai tempereze
entuziasmul general, dar firmele au reuşit
să depăşească cu bine acele dificultăţi,
înscriindu-se pe o linie ascendentă a
tranzacţiilor.
Chiar dacă unii specialişti
consideră că ritmul de lansare şi de
creştere a comerţului electronic este mai
redus în comparaţie cu previziunile
super-optimiste iniţiale (OECD, 2006),
totuşi nu se poate contesta dinamismul
remarcabil al tranzacţiilor comerciale
online în ultimii ani, în toate zonele
lumii. Astfel valoarea tranzacţiilor a
crescut constant în SUA, atingând în
2004 nivelul de 3.456 miliarde de dolari
(faţă de 510 miliarde de dolari în 2000),
în Europa de Vest până la 1500 miliarde
de dolari în acelaşi an sau în aria AsiaPacific, unde deţine 8% din totalul
comerţului (Moldovan, 2001).
În România, numărul firmelor
care deţin calculatoare şi au acces la
Internet a crescut semnificativ în ultimii
ani, ponderea lor sporind de la 55% în
2004, la 80% în 2006, adică aproape de
media de cca 88% din ţările OECD.
Profesorul O. Niculescu arată însă că
firmele folosesc aceste instrumente mai
mult pentru transmiterea de mesaje prin
poşta electronică şi mai puţin pentru
încheierea unor tranzacţii cu produse sau
pentru achiziţii de servicii (Cotidianul,
7.10.2006). Cu toate acestea tendinţa de
creştere a comerţului electronic este
ascedentă şi în România, valoarea
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tranzactiilor din comerţul electronic de 45 milioane de dolari în 2003 crescând
spre limita de 20 de milioane de dolari în
2005 (Cotidianul, 2005).
De asemenea, formele de comerţ
electronic s-au diversificat, conturânduse astăzi categorii, cum sunt: "businessto-business" (B2B), care se referă la
tranzacţii de regulă de volum mare, între
parteneri organizaţionali şi "business-toconsumers" (B2C), ce implică vânzarea
de bunuri şi servicii direct clienţilor
individuali. Chiar şi guvernele se implică
în diverse forme de interacţiune online,
(1) fie necomerciale (ex.: oferirea către
cetăţeni sau firme de informaţii publice
şi de servicii online, cum ar fi plata
taxelor şi impozitelor), definind tipurile
G2C ("government-to-consumers") şi
G2B ("government-to-business"), (2) fie
comerciale (ex.: achiziţii publice de
bunuri şi servicii prin
intermediul
licitaţiilor electronice), definind forma
B2G ("business-to-government").
Dacă nu toate sectoarele de
afaceri au manifestat de la bun început
interes pentru această tehnologie nouă,
sunt unele care au sesizat oportunitatea
de a-şi extinde afacerile. În turism şi
transport se înregistrează un volum
ridicat de încasări pe seama comerţului
electronic, în sectorul finanţelor şi
asigurărilor se realizează progrese
semnificative, în domeniul producţiei se
recunoaşte virtuţile acestui nou canal
pentru
desfăşurarea
afacerilor,
întreprinderile mici şi mijlocii putând să
profite de aceste noi oportunităţi de a-şi
extinde operaţiunile pe piaţă.
Urmare a dezvoltărilor evidenţiate
s-au conturat pieţele virtuale cu trăsături
specifice,
care
alăturate
celor
tradiţionale, pot forma domeniul
implementării
unor
politici
de
reglementare ale autorităţilor.
Cea care s-a dezvoltat cel mai
rapid este piaţa de gros (B2B), care se
prezintă ca o piaţă virtuală constând din
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aranjamente
pentru
realizarea
schimburilor multilaterale dintre agenţi
economici cu ajutorul mijloacelor
electronice. Sculley şi Woods (2001) pun
în evidenţă câteva caracteristici de bază:
• mai mulţi participanţi pe o piaţă
de gros;
• mai mult decât un site cu
reclame sau o listă de companii (ceea ce
poate facilita comerţul, dar nu realizează
în mod direct tranzacţiile);
• moderarea intercaţiunii dintre
cumpărători şi vânzători pe baza unui set
de reguli pentru realizarea schimburilor
(înregistrarea participanţilor, reguli de
conduită, timp limită pentru licitaţii etc.).
Unii specialiştii consideră că B2B
înseamnă un nou canal de distribuţie,
înscris într-un proces de dezintermediere
prin care producătorii ajung direct la
consumator fără a mai utiliza alte verigi
(Ducray, 1998). Totuşi, realităţile
spaţiului virtual sunt foarte dinamice,
apărând tipuri noi de intermediari, cum
sunt firmele specializate cu obiect de
activitate de a facilita tranzacţiile online
dintre vânzători şi cumpărători în
schimbul reţinerii unui procent din
valoarea
tranzacţiei
sau
“infointermediarii" ce se focalizează pe
asigurarea unui trafic mai intens pentru
site-urile furnizorilor sau îi sprijină pe
aceştia să ajungă la nişe de cumpărători.
Ca urmare s-a format o zonă “gri”,
îngreunând trasarea graniţelor precise
între piaţa propriu-zisă a tranzacţiilor
B2B şi alte tipuri de pieţe dominate de
operaţiunile de intermediere.
Comparativ cu forma anterioară,
piaţa comerţului cu amănuntul online
(B2C) are o pondere mai redusă.
Succesul acesteia depinde în mai mare
măsură de soluţionarea adecvată a unor
probleme asociate încrederii dintre
actorii implicaţi şi de abilitatea
furnizorilor de a identifica şi a răspunde
dorinţelor consumatorilor. În plus, pe o
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piaţă insuficient conturată, cum este
cazul României, intervin şi alţi factori
cum sunt faptul că din 600 de site-uri
care vând online doar o mică parte dintre
acestea sunt funcţionale (Bădicioiu,
2005), oferta de produse este prea
restrânsă iar preţul nu este atractiv, multe
site-uri nu au un aspect profesionist etc.

2. Avantaje şi probleme ale
dezvoltării pieţelor comerţului
electronic
Pieţelor online configurate pe
măsura creşterii tranzacţiilor electronice
li se asociază atât avantaje pentru
consumatori, cât şi probleme dificile ce
se
constituie
în
premise
ale
reglementării. Pieţele online diferă în
mod semnificativ de structura pieţelor
tradiţionale prin tipologie, potenţialul de
clienţi,
concurenţa
de
preţ
şi
interacţiunile vânzător-client, acestea
fiind semnificativ diferite faţă de aceleaşi
fenomene de pe pieţele fizice tradiţionale
(Pramataris şi alţii, 2000). Atractivitatea
lor este conferită de orientarea puternică
spre consumatori, cărora le pune la
dispoziţie o gamă mai largă de produse şi
de furnizori, preţuri mai avantajoase şi
informaţii mai bogate. Cumpărătorii au
posibilitatea să găsească şi să
achiziţioneze o mare varietate de bunuri
şi servicii de la mii de furnizori
răspândiţi în întreaga lume - şi nu doar
de pe o arie geografică limitată -, iar
produsele le sunt livrate în propria lor
casă. Mai mult, adesea ei pot beneficia
de preţuri mai scăzute în cazul
achiziţiilor de bunuri şi servicii online.
Pe de altă parte, beneficiile şi
potenţialul de creştere al pieţelor virtuale
depind în mare măsură de modul în care
sunt depăşite anumite limite şi bariere
specifice. Apar astfel o serie de probleme
majore
ale
dezvoltării
pieţelor
electronice, dintre care menţionăm:
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• asigurarea
unui
mediu
electronic sigur pentru desfăşurarea
tranzacţiilor,
cu
protejarea
confidenţialităţii datelor personale;
• existenţa unui sistem de plăţi
electronice simplu şi sigur, care să
funcţioneze la scară internaţională sau
chiar globală;
• un sistem pentru livrarea în
timp util şi în condiţii corespunzătoare a
bunurilor (ceea ce pune probleme de
transport, certificare a calităţii şi
vămuire,
în
cazul
tranzacţiilor
internaţionale) sau a serviciilor digitale
(unde este esenţial transmiterea la timp,
în
condiţiile
unor
reţele
supraaglomerate).
Pieţele online diferă în mod
semnificativ de structura pieţelor
tradiţionale prin tipologie, potenţialul de
clienţi,
concurenţa
de
preţ
şi
interacţiunile vânzător-client, acestea
fiind semnificativ diferite faţă de aceleaşi
fenomene de pe pieţele fizice tradiţionale
(Pramataris şi alţii, 2000). Însăşi procesul
de cumpărare se modifică, deoarece
“magazinele
electronice”
oferă
consumatorilor servicii integrate ce le
influenţează toate etapele adoptării
deciziilor, de pildă prin faptul că îi ajută
să-şi identifice nevoile cu ajutorul
informaţiilor puse la dispoziţia lor, sau să
evalueze şi să compare online diferite
alternative de achiziţionare (Vrechopolos
şi alţii, 1999). Dar, companiile şi
consumatorii privaţi se vor angaja în
operaţiunile de comerţ electronic doar
dacă au deplină încredere că acestea sunt
sigure şi transparente. Ei vor dori să
poată identifica pe cei cu care
interacţionează, dar să le fie păstrat
confidenţialitatea datelor personale; piaţa
pe care operează să fie liberă, dar să
dispună de mecanisme adecvate când
ceva nu funcţionează corect. De
asemenea, trebuie să fie convinşi că
informaţiile disponibile sunt corecte.
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O problemă majoră a pieţelor
virtuale este posibilitatea mai mare decât
în cazul pieţelor tradiţionale de
manifestare a unor comportamente
frauduloase sau înşelătoare, dat fiind
caracterul
relativ
anonim
al
participanţilor. Ca urmare, alături de
comercianţi oneşti este foarte posibil să
opereze falşi vânzători care înşeală
cumpărătorii cu ajutorul unor site-uri
atractive, a reclamei agresive, a
promisiunii oferirii de produse “minune”
şi a unor reduceri incredibile de preţ,
pentru ca în final să nu ofere nici pe
departe ceea ce promit sau să nu livreze
nicio marfă. În plus, consumatorii se
confruntă şi cu posibilitatea de furt a
identităţii, prin metode din ce în ce mai
sofisticate (ex.: phishing). Seriozitatea
problemei este indicată de creşterea
numărului de reclamaţiilor primite de la
consumatorii înşelaţi. Astfel, în SUA sau primit peste 685000 plângeri în 2005,
din care 63% au reprezentat fraudă şi
37% furt de identitate; în ţările OECD,
numărul s-a dublat din 2004 în 2005
(OECD, 2006). Înşelăciunea pe Internet
este una din cauzele care pot împiedica
comerţul
electronic
să-şi
atingă
potenţialul deplin şi, în acelaşi timp,
explică de ce tranzacţiile B2C continuă
să rămână în urma celor B2B în cele mai
multe state.
Dezvoltarea comerţului electronic
depinde şi de soluţionarea problemei
mecanismelor de preţ sigure, care să
asigure protejarea datelor personale,
siguranţa efectuării transferurilor de bani,
costul în raport cu uşurinţa efectuării
operaţiunilor etc. Un studiu din 2002,
efectuat sub egida OECD, încă punea în
evidenţă îngrijorarea şi reţinerea
oamenilor de a-şi lansa în spaţiul virtual
datele personale şi ale instrumentelor de
plată (OECD, 2002). În prezent,
mecanismele sunt mai sigure şi se
înregistrează o diversificare a gamei
instrumentelor de plată online: carduri de
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debit (mecanism dominant în tranzacţiile
online internaţionale), carduri de credit,
e-banking, plăţi prin şi din contul
telefoanelor mobile, sisteme de mediere
(ex.: PayPal), bani electronici, microplăţi
(pentru transferul sumelor foarte mici).
Ca urmare, se dezvoltă în prezent o
adevărată “industrie” a plăţilor online,
unde, alături de actorii tradiţionali –
băncile -, încep să opereze şi noi veniţi,
cum sunt societăţile de telecomunicaţii
sau firmele specializate de servicii
financiare online. În România, un impuls
pentru creşterea comerţului electronic a
fost introducerea, începând cu 2004, a
posibilităţii de plată online cu card a
produselor sau serviciilor comandate de
pe Internet. Prin aceasta a fost înlocuit
modul tradiţional de finalizare a
comenzilor prin transfer bancar sau prin
plata în numerar la primirea produselor
comandate. Din 2006, DotCommerce
România, subsidiara DotCommerce LTD
Boston, a introdus sistemul de mediere
PayPal pentru magazinele virtuale
partenere
din
România
(Capital,
24.02.2006).
Eliberarea
potenţialului
de
creştere
a
comerţului
electronic,
valorificarea
avantajelor
sale
şi
contracararea barierelor menţionate
impun un demers de reglementare din
partea mediului de afaceri şi/sau
guverne. Direcţiile de acţiune pot fi de
natură diferită: (1) socială, de pildă prin
educarea consumatorilor; (2) tehnică,
prin dezvoltarea unui instrumentar menit
să asigure o protecţie mai mare a
tranzacţiilor
şi
a
participanţilor
(autentificare, filtre etc.) sau introducerea
unor standarde de operare; (3)
legislativă, de exemplu, prin instaurarea
obligaţiei prezentării pe site de informaţii
corecte
şi
complete,
actualizate
permanent, incluzând toate detaliile
relevante despre produse sau servicii şi
referitoare la preţ şi la eventualele costuri
suplimentare. În plus, intervenţiile
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autorităţilor sunt necesare şi din
considerente legate de sprijinirea unui
sector ce dovedeşte un mare potenţial de
creştere şi anunţă o contribuţie
semnificativă la dezvoltarea economică
generală. Astfel, pornind de la
considerentul
că
serviciile
de
telecomunicaţii joacă un rol determinant
pentru creşterea comerţului electronic, o
direcţie de intervenţie devine asigurarea
unui acces nediscriminatoriu la aceste
servicii, fără riscul ca preţurile prea
ridicate să devină prohibitive, mai ales
pentru micile afaceri şi pentru
consumatorii individuali (OECD, 1998).
De asemenea, guvernele din cele mai
multe ţări şi-au asumat obligaţia de a
perfecţiona cadrul de reglementare a
operaţiunilor de comerţ electronic care să
permită eliminarea ameninţărilor inerente
(ex.: posibilităţile de fraudă) sau
comportamentele anticoncurenţiale şi să
ofere reguli transparente, simple şi
rezonabile
pentru
desfăşurarea
interacţiunilor dintre participanţi.

3. Exigenţele reglementării
comerţului electronic
Dacă reglementarea apare ca o
necesitate, trebuie să arătăm că acest
demers necesită o mare fineţe, pentru a
se realiza un echilibru între măsurile
destinate să înlăture riscuri, cum ar fi
frauda online, dar fără a limita
concurenţa sau a restricţiona capacitatea
consumatorilor de a cumpăra anumite
bunuri şi servicii de pe Internet.
Guvernele îşi asumă adesea rolul
de
a
supraveghea
pieţele
şi
comportamentele actorilor privaţi din
economie. Reglementările sunt în general
reguli emanate de la instituţiile din
sectorul public sau de la organisme
agreate de acestea pe care organizaţiile
sunt obligate să le aplice, justificate fie
de eşecurile pieţei, fie de considerente ce
ţin de bunăstarea necesară (OECD,
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1997). Tipurile acestora se pot încadra în
trei mari categorii: (1) economice (având
scopul promovării concurenţei); (2)
sociale (asociate repartizării costurilor
între părţile implicate); (3) administrativă
sau procedurală (pentru a garanta buna
funcţionare a operatorilor de pe piaţă).
Calitatea reglementărilor este un subiect
extrem de sensibil, deoarece dacă sunt
neadecvate pot induce ineficienţe şi
costuri
semnificative
în
sectorul
economic vizat, blocând dezvoltarea sa.
Cu atât mai mult este relevantă această
problemă pentru un domeniu aflat în fază
incipientă de creştere, dar şi în plin
avânt, aşa cum este comerţul electronic.
Ea a preocupat foarte de timpuriu
specialiştii şi autorităţile.
Un comitet de specialitate din
cadrul OECD a elaborat încă din 1997 un
set de principii referitoare la promovarea
comerţului electronic, care să stea la baza
politicilor guvernamentale şi ale
agenţilor economici (OECD, 1998). O
direcţie recomandată este ca dezvoltarea
comerţului electronic să fie realizată în
primul rând de sectorul privat, ca răspuns
la acţiunea forţelor de piaţă. Guvernele
trebuie să intervină doar atunci când este
necesar, pentru a promova un cadru
legislativ stabil, pentru a permite
alocarea raţională a resurselor rare şi
protejarea interesului general. O altă
recomandare este ca intervenţiile
guvernamentale să fie clare, transparente,
obiective, nediscriminatorii, flexibile,
tehnologic neutre, respectând principiul
proporţionalităţii, asigurând un tratament
şi privitor la taxe şi impozite neutru în
comparaţie cu tranzacţiile care nu
utilizează mijloace electronice. În sfârşt,
ca o recunoaştere a naturii globale a
comerţului electronic, se recomandă ca
politicile
guvernamentale
să
fie
coordonate pe scară internaţională şi să
faciliteze
interoperabilitatea
prin
stabilirea unor standarde internaţionale
pe bază de consens.
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Constatăm o preocupare profundă
la nivelul organismelor internaţionale, al
statelor şi al mediului de afaceri faţă de
problematica reglementării pieţei. Este
un lucru explicabil, în opinia noastră,
deoarece, fiind vorba despre un domeniu
relativ nou şi dinamic de afaceri, există o
anumită lipsă de aprofundare teoretică a
fenomenelor, mai ales sub aspectul
impactului asupra pieţelor tradiţionale.
Din acest motiv, este posibil ca
reglementarea pieţei de către autorităţi să
nu fie întotdeauna adecvată, suferind fie
din lipsă de rigoare, ce poate lăsa loc
liber manifestării unor comportamente
incorecte sau chiar frauduloase ale
participanţilor pe piaţă fie, din contră, să
devină prea excesivă. Experienţa unor
ţări în care comerţul electronic este cel
mai avansat poate constitui o sursă de
inspiraţie pentru "bune" sau "rele"
practici.
În Statele Unite, Federal Trade
Commission a declanşat încă din 2001 o
amplă
dezbatere
privitoare
la
reglementarea domeniului e-commerce
de către autorităţile statale, obţinând
numeroase date şi puncte de vedere
privitoare la o serie de produse şi servicii
tranzacţionate electronic, cum ar fi
automobile, vin, medicamente, lentile de
contact, educaţie online, servicii
financiare, servicii imobiliare etc.
Deosebit de interesantă este analiza
comerţului electronic unde se regăsesc
mai multe teme, atât legate de
concurenţă, cât şi de protejarea
interesului public.
Vânzările de vin online reprezintă
în Statele Unite un procentaj încă redus de cca 3% - din piaţa totală a vinului,
dar înregistrează o dinamică remarcabilă
şi anumiţi specialişti estimează că va
ajunge în câţiva ani la 5-10%
(Swartzberg şi alţii, 2000). La această
formă de comercializare recurg în special
micii producători care nu dispun de
reţele de distribuţie extinse şi pot să
111

AE

Comerţ electronic

ajungă prin intermediul Internetului la
consumatorii
din
întreaga
ţară.
Cumpărătorii online realizează în cele
mai multe cazuri economii, al căror
cuantum este în funcţie de preţ, cantitate
şi metoda de livrare. De exemplu, dat
fiind perceperea aceloraşi cheltuieli de
transport, indiferent de preţul sticlei de
vin, economia realizată este mai mare
pentru vinurile scumpe, în timp ce preţul
celor ieftine (inclusiv cheltuielile cu
livrarea la domiciliu) poate fi mai mare
decât la magazinele tradiţionale.
Analizele coordonate de Federal
Trade Commission au pus în evidenţă
anumite reglementări statale care devin o
barieră pentru extinderea comerţului
electronic cu vin şi restrâng concurenţa
pe piaţa totală a vinului îmbuteliat:
• Interzicerea pentru furnizorii de pe
Internet a livrării directe de vin, produsul
trebuind să treacă obligatoriu pe la un
angrosist sau detailist, înainte de a ajunge
la cumpărătorul care le-a comandat;
• Restricţionarea
sau
chiar
interzicerea livrărilor directe doar de la
furnizorii de pe Internet din alte state (în
timp ce ea este permisă pentru cei din
acelaşi stat);
• Interzicerea totală a comenzilor de
vin pe Internet sau stabilirea unor
plafoane foarte reduse pentru achiziţiile
anuale;
• Introducerea unor licenţe pentru
achiziţionarea de vin de pe Internet (aşa
numitul "permis al cunoscătorului") sau
autorizaţii speciale pentru mijloacele de
transport care efectuază livrarea acestor
produse.
Unele dintre aceste măsuri au
efecte de împiedicare sau restricţionare a
comerţului liber pe baza mijloacelor
electronice (interzicerea comenzilor de
pe Internet sau limitarea acestora) şi
impact anticoncurenţial evident. Altele
introduc discriminări între furnizorii de
pe cuprinsul întregului teritoriu al
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Statelor
Unite
prin
împiedicarea
livrărilor interstatale. Urmarea este
protejarea producătorilor locali de
concurenţa din exteriorul statului
respectiv şi, de cealaltă parte a barierei,
privarea consumatorilor de a alege dintro gamă mult mai largă de produse, aşa
cum s-ar întâmpla dacă asemenea limitări
n-ar exista. În asemenea situaţie, este
datoria instituţiilor de concurenţă (aşa
cum este şi Federal Trade Commission în
Statele Unite) să impună eliminarea
reglementărilor necorespunzătoare.
Alte acţiuni ale autorităţilor
statale dintre cele menţionate necesită
însă o tratare mai nuanţată. Este cazul
sistemului de distribuţie obligatorie a
furnizării de vin prin angrosişti sau
detailişti locali, indiferent de sediul
furnizorului de pe Internet, sau a
introducerii unor licenţe şi autorizări.
Reglementările acestea nu vizează în
mod direct restricţionarea comerţului
electronic în general sau a e-commerceului cu vin, în particular, ci urmăresc alte
obiective, care pot fi considerate
legitime. Astfel, se încearcă în primul
rând împiedicarea vânzărilor către
minori, ceea ce constituie un interes
public; în plus, statul are în vedere şi
considerente legate de impozitare.
Situaţia ridică o problemă de
principiu: cum poate fi realizat echilibrul
raţional între necesitatea promovării unui
comerţ liber şi a concurenţei pe piaţă şi
cea a îndeplinirii altor obiective ale
statului, ţinând de interesul general?
Această întrebare conduce la necesitatea
proporţionalităţii măsurilor luate de
autorităţi. În cazul unor autorităţi de
reglementare mai puţin experimentate
întotdeauna apare riscul măsurilor
excesive, care sub aparenţa bunelor
intenţii, ajung să sufoce dezvoltarea unor
activităţi normale şi să distorsioneze
concurenţa de pe o anumită piaţă. Cu atât
mai mult se poate întâmpla acest lucru în
condiţiile în care opinia publică, sau aşa
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numiţii formatori de opinie care vorbesc
în numele ei, nu sunt pregătiţi. Fără a
stăpâni temeinic domenii ce presupun
mai multă subtilitate analitică, aceştia din
urmă se pot lăsa conduşi doar de dorinţa
de senzaţional, concentrându-se asupra
părţii negative a unor fenomene. Iar în
domeniul e-commerce, riscul este mare,
ţinând cont de noutatea pentru publicul
larg, de dinamica proceselor, de gradul
înalt de globalizare şi de complexitate.
Revenind la cazul comerţului
electronic cu vin în Statele Unite,
problema proporţionalităţii este foarte
relevantă pentru unele dintre măsurile
prezentate anterior. În cazul protejării
minorilor, Federal Trade Commission a
identificat în unele state măsuri care
permit îndeplinirea sarcinii de apărarea a
unui interes public, dar sunt mai puţin
restrictive. Un exemplu este obligaţia
efectuării livrării doar în baza semnăturii
unui adult la primirea produsului, cerinţă
care, de altfel, se aplică şi pentru
magazinele
tradiţionale.
Încălcarea
acestei obligaţii este considerată
infracţiune şi poate conduce la
consecinţe extrem de neplăcute pentru
compania vinovată. În ceea ce priveşte,
aspectele
legate
de
impozitare,
depoziţiile primite de Federal Trade
Commission de la reprezentanţii unor
autorităţi statale au relevat că neplata
impozitelor şi taxelor nu constituie o
problemă semnificativă. În general, în
acest domeniu, pot fi concepute şi
utilizate
mijloace
şi
instrumente
specifice, fără a fi nevoie să se
restricţioneze dezvoltarea unei activităţi
comerciale în avânt. Prin urmare,
reglementarea e-commerce-ului trebuie
realizată cu multă atenţie sub aspectul
impactului asupra pieţei.
Această exigenţă este cu atât mai
necesară cu cât nu trebuie pierdut din
vedere nici cealaltă ipostază, a
introducerii
unor
distorsiuni
ale
concurenţei prin acţiunea agenţilor
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economici privaţi. În acest sens, o piaţă
interesantă este cea a tranzacţiilor pe cale
electronică între companii. În comerţul
electronic un factor important este
înfiinţarea unor "hub-uri comerciale"
(eHub), care sunt, în esenţă, platforme
pentru multipli utilizatori de pe Internet,
îndeplinind anumite funcţii specifice,
cum ar fi: oferirea de informaţii despre
bunuri şi servicii, asigurarea mijloacelor
de efectuare a tranzacţiilor între
vânzători şi cumpărători sau prestarea
unor servicii conexe (Kaplan şi Sawhne,
2000). Ehub-ul poate fi organizat
vertical, adică la nivelul unei industrii,
sau orizontal, în cazul furnizării de
produse diverse din sectoare diverse.
Mecanismele de comercializare sunt, la
rândul lor, diversificate, putând implica
negocieri bilaterale, negocieri colective,
licitaţii sau operaţiuni de piaţă continue,
similare cu ale unei burse.
O situaţie care necesită o atenţie
particulară este cea a eHub-urilor
"verticale", create de producători din
aceeaşi
industrie
(de
exemplu,
producători
de
autoturisme,
de
medicamente,
de
materiale
de
construcţie). Cum poate fi interpretată
această situaţie din punct de vedere
economic? În mod normal, furnizorii
încheie tranzacţii independente, în sensul
că producătorul încheie contracte prin
care livrează produsele beneficiarilor din
aval. Dar aranjamentele electronice
multilaterale ale producătorilor din
aceeaşi industrie implică o formă de
cooperare între firme concurente.
Aceasta este similar cu înfiinţarea unui
joint-venture, cu diferenţa că este vorba
de unul virtual. De aici se pot ivi anumite
riscuri
privitoare
la
posibile
comportamente anticoncurenţiale, sub
formă de înţelegeri orizontale între
concurenţi (referitoare la cantităţi, preţ)
sau ridicarea unor bariere de intrare
(pentru agenţii economici noi ce pot fi
dezavantajaţi de asemenea aranjamente).
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Concluzii
Cazurile prezentate conduc la
ideea că într-un domeniu nou şi complex
cum este comerţul electronic este nevoie
de un acord fin în ceea ce priveşte
reglementarea domeniului. Autorităţile

competente trebuie să nu reducă
potenţialul de creştere a unei industrii
dinamice prin măsuri excesive, dar să
monitorizeze atent şi posibilele zone de
manifestare
a
unor
practici
anticoncurenţiale.
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Rezumat

Abstract

Comerţul
electronic
vizează
ansamblul schimburilor electronice legate
de activităţile comerciale implicând atât
relaţiile inter-întreprinderi cât şi relaţiile
dintre întreprinderi şi
consumatori,
acoperind schimburile de informaţii,
tranzacţiile cu produse, echipamente,
bunuri de consum curent şi servicii de
informare, financiare şi judiciare.
După cum evidenţiază unele studii,
consumatorii consideră comerţul electronic
ca unul dintre cele mai bune sisteme de
vânzare datorită unor factori cum sunt:
preţul, timpul consacrat cumpărăturii şi
surplusul de informaţii, privind mai ales
caracteristicile produselor şi serviciilor de
care se poate dispune. Totodată acest
sistem are însă şi unele dezavantaje
referitoare la: intervalul între comandă şi
primirea mărfurilor, securitatea plăţilor,
posibilitatea de a aprecia calitatea
produselor dar mai ales cu privire la
încrederea în ce priveşte securitatea datelor
personale, în timpul transferurilor, în cadrul
tranzacţiilor electronice.
Ca urmare, firmele sunt tot mai
preocupate de cunoaşterea şi diminuarea
riscurilor şi, implicit, de eliminare a lipsei
de încredere a consumatorilor, asigurând
astfel tranzacţii cu un grad mai mare de
securitate. Această lucrare îşi propune să
evidenţieze tocmai aceste aspecte ale
securităţii
datelor,
riscurilor
şi
vulnerabilităţilor sistemelor informatice ca
arie problematică specifică auditului
comerţului electronic în corelaţie cu
protecţia consumatorilor.

E-commerce highlights the vast
area of electronic interchange connected to
the commercial activities that involve both
the relations between enterprises as well as
the relations between enterprises and
consumers,
referring
especially
to
information
interchange,
product
transactions,
equipments,
current
merchandises and informational, financial
and law services.
As the studies clearly show, ecommerce is considered by all the
consumers, to be one of the best selling
systems due to certain factors as: price,
shopping time and the supplementary
information, regarding most of all the
specific characteristics of products and
services, characteristics put to public
disposal. Despite the concepts mentioned
above, the system still deals with a number
of disadvantages as: the amount of time
that passes between placing the order and
receiving the merchandise, the safety of the
payments, the ability to test the product
quality but most of all the lack of the public
trust as for as personal data is concerned
during the e-transactions.
As a consequence, the enterprises
have become more and more aware of
these aspects, trying to acknowledge and
reduce all these risks and therefore the
consumers’ lack of trust assuring higher
security standard transactions. The paper
will highlight these specific characteristics
of data security, the risks and vulnerability
of information system as a problem area for
e-commerce target, strongly connected to
consumer protection.
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Introducere
Comerţul electronic a devenit
parte integrantă a cotidianului. El ocupă
un loc principal în mozaicul afacerilor
electronice din cadrul economiei digitale,
o economie centrată pe dezvoltare
ascendentă a pieţei electronice ce
constituie contextul virtual în care
cumpărătorii şi vânzătorii se descoperă
reciproc şi tranzacţionează bunuri şi
servicii graţie reţelei Internet.
Fiind vorba de comerţ, fie el şi
electronic, automat se pune şi problema
protecţiei consumatorului. Asigurarea
protecţiei consumatorului în spaţiul
www, în care se produce actul de comerţ,
presupune existenţa a noi aspecte,
deosebit de importante, în ceea ce
priveşte
securitatea
şi
siguranţa
consumatorului.
Rămân, firesc, în actualitate
aspectele
clasice
ale
protecţiei
consumatorului în care se operează cu
caracteristicile fizico-chimice, calitate,
termen
de
valabilitate,
garanţie,
certificare etc. însă devin prioritare
aspectele ce decurg din particularităţile
cyberspace-ului care este mediul de
dezvoltare al afacerilor electronice.
Numitorul comun al acestor
probleme este securitatea datelor care îi
priveşte în egală măsură pe toţi actorii
implicaţi
pe
piaţa
electronică:
cumpărători, vânzători, bănci, societăţi
de curierat marfă şi alţi participanţi.

1. Securitatea datelor o problemă
globală
De la primul clic de conectare la
reţeaua Internet ne pândesc ameninţările
la adresa securităţii datelor. Se poate
întâmpla ca pagubele datorate breşelor de
securitate să fie cu mult mai mari decât
cele ocazionate de cumpărarea unui
produs care nu corespunde normelor de
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protecţie clasice ale consumatorului.
Sunt expuşi atât cumpărătorii cât şi
vânzătorii, pentru că viruşii, ca să luăm
un exemplu la îndemână, nu fac
deosebire între victime.
Rezolvând
problemele de securitate în reţeaua
vânzătorului sau a sistemului bancar,
asigurăm
implicit
şi
securitatea
informaţională, îl protejăm şi pe
cumpărătorul individual.
Securitatea informaţiilor aduce în
discuţie aspecte noi care afectează
relaţiile de afaceri în mediul web. Este
vorba despre confidenţialitate, integritate
şi disponibilitate, elemente foarte
importante
pentru
menţinerea
competitivităţii,
profitabilităţii,
a
legalităţii şi imaginii firmei în economia
digitală.
Confidenţialitatea
trebuie
înţeleasă în sensul asigurării accesului la
informaţii numai pentru persoanele
autorizate.
Integritatea înseamnă asigurarea
corectitudinii
şi
completitudinii
procesului de prelucrare electronică a
datelor şi ale schimbului electronic de
date.
Disponibilitatea se referă la
faptul că informaţia trebuie să poată fi
accesată de utilizatorii autorizaţi oricând
aceştia solicită acest acces, în
conformitate
cu
permisiunile
şi
restricţiile stabilite de proprietarul
datelor.
Este esenţial ca iniţiatorul unei
afaceri de tip comerţ electronic să-şi
asigure în cadrul sistemului său
informatic standardele de calitate privind
securitatea datelor, ca o premisă a
securităţii tuturor partenerilor săi de
afaceri.

2. Riscuri şi vulnerabilităţi
Certificarea
standardelor
de
securitate revine ca sarcină auditului
comerţului electronic, respectiv al
Amfiteatru Economic

AE

E-commerce

sistemelor informatice suport. Comerţul
electronic are câteva considerente
distincte faţă de cele ce sunt specifice
auditului
sistemelor
informatice.
Sistemele informatice sunt sisteme de tip
„back – office”, în vreme ce sistemele
pentru comerţ electronic sunt sisteme de
tip „front-end”, prin care se intră în
contact direct cu utilizatorul, cu clientul.
De aceea, auditul pentru sistemele de
comerţ electronic trebuie centrat pe
control, acces, securitate şi în special pe
disponibilitate.
Riscurile şi ameninţările care
exploatează vulnerabilităţile sistemelor
deschise de comerţ electronic vin din
partea viruşilor, a hackerilor şi
crackerilor şi altor persoane care iniţiază
atacuri distructive ce au ca scop
compromiterea, blocarea şi chiar
prăbuşirea sistemelor hardware şi
software ce asigură suportul tehnic al
site-urilor de comerţ electronic.
Tipologia atacurilor este diversă,
de la atacuri locale sau de la distanţă, la
atacuri pasive care se limitează doar la
vizualizarea datelor, sau atacuri active
care urmăresc furtul şi/sau distrugerea
datelor. Sunt cunoscute cazurile de
furturi ale datelor din cărţi de credit şi
neplata produselor, sau plata fără livrarea
produselor, sau livrarea unor cu totul alte
produse decât cele aşteptate, fără a mai
găsi firma furnizoare, ca să nu mai
vorbim de extra-taxe de livrare, lipsa
garanţiilor şi a serviciilor postvânzare.
Este bine să facem diferenţa între
cele două categorii de atacatori
intenţionaţi: hackerii şi crackerii.
Hackerii sunt grupuri de indivizi care
caută şi speculează vulnerabilităţile unor
situri, ale unor reţele importante şi, dacă
le găsesc, comunică aceste slăbiciuni
proprietarilor. Crackerii în schimb
încearcă fraudarea software-ului, a siteurilor şi chiar distrugerea acestora.
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Faţă de aceste ameninţări şi surse
de risc trebuie luate măsuri care se includ
în politica de securitate a firmei.

3. Arii de probleme
Auditul sistemelor de comerţ
electronic are în atenţia sa următoarea
arie
de
probleme
conexe
cu
managementul
riscurilor
privind
securitatea datelor:
• autentificarea
şi
accesul
neautorizat;
• firewall;
• sisteme de monitorizare – audit
trail;
• criptarea datelor;
• gestiunea sigură a tranzacţiilor;
• răspunsurile provocate;
• protecţia împotriva viruşilor;
• controlul non-repudierilor;
• controlul blocărilor şi a
disponibilităţii sistemului.
Principalele caracteristici ale
acestor arii de probleme sunt:
a) Autentificarea şi accesul
neautorizat urmăresc să se asigure
printr-un sistem de control adecvat,
printr-o politică de parole corectă,
accesul numai pentru persoanele care au
acest drept.
Dreptul de acces se poate dovedi
apelând la una din căile de bază utilizate
de obicei în securitate probând cu: ceva
ce ai, ceva ce ştii, ceva ce eşti. De
exemplu, un smart-card foloseşte pentru
a proba cu ,,ceea ce ai”, un PIN sau un
password foloseşte pentru a proba cu
,,ceva ce ştii”, iar un element, o amprentă
biometrică probează ,,cine eşti”.
b) Firewall-ul reprezintă un
produs software, dar poate fi şi un
dispozitiv hardware care se interpune
între reţeaua proprie şi Internet pentru a
inhiba activităţile neautorizate ale unor
utilizatori externi.
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c) Sistemele de monitorizare
cuprind acele tehnologii prin care are loc
detectarea intruderilor, monitorizarea
traficului de tranzacţii şi menţinerea
urmelor acestora, aşa numitelor audittrail, inclusiv evidenţa scrisă, pasivă, a
evenimentelor şi mesajelor, log-onurile.
Detectarea intruderilor îi vizează direct
pe hackeri şi crackeri. Monitorizarea
traficului în reţea ne furnizează
informaţii pentru a preveni şi sancţiona
activităţile maliţioase de tip DoS –
Denial of Sservice, dar şi pentru a
preveni
efectele
unor
tehnici
infracţionale de tip: snooping, spoofing şi
fishing Snoopingul se referă la tehnica
de interceptare şi modificare a mesajelor.
Spoofingul înseamnnă expedierea de
mesaje false iar fishingul, care s-a extins
periculos în ultima vreme, încearcă să
intre în posesia datelor personale ale
userilor sub acoperirea unor păcăleli –
hoax-uri, de genul câştiguri fabuloase la
loterii fantomă, angajare part–time ca
brockeri financiari, actualizări ale sitului
băncii aflat în reconstrucţie.
d) Criptarea datelor este un
instrument puternic şi eficient pentru
sporirea securităţii datelor. Sistemele de
comerţ electronic care integrează şi plăţi
on-line, sistem agreat de un număr din ce
în ce mai mare de bănci, aplică sisteme
de criptare performante.
S-a detaşat în ultima vreme
tehnologia de criptare cu chei publice.
Expeditorul îşi criptează mesajul cu
cheia sa privată, eliberată de o instituţie
autorizată la nivel guvernamental.
Destinatarul poate decripta mesajul cu
ajutorul unei chei publice pe care o ştie
de la expeditor. Cheia publică nu va
putea fi folosită niciodată pentru
criptarea unui mesaj, deci destinatarul
sau oricine altcineva nu se poate substitui
expeditorului. Infrastructura de criptare
cu chei publice se utilizează în
conjuncţie cu protocolul securizat de
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comunicare în spaţiul web, SSL – Secure
Socket Layer.
e) Gestiunea sigură a tranzacţiilor
se poate realiza cu puţine cheltuieli
suplimentare utilizând o legătură la
Internet de tip VPN – Virtual Private
Network, care foloseşte tehnologii
laborioase pentru criptarea datelor,
sporind considerabil şansele de detectare
a atacurilor.
f) Răspunsurile provocate au în
vedere prevenirea expunerii involuntară
a informaţiilor delicate,
information
disclosure, cum este prezentată în multe
lucrări de specialitate. Este vorba de
informaţii confidenţiale sau informaţii
secrete. Asta înseamnă o bună cunoaştere
a clasificării informaţiilor şi instruirea
temeinică a personalului cu privire la
drepturile de acces la aceste informaţii în
concordanţă cu politica de securitate a
firmei.
g) Protecţia împotriva viruşilor
este o problemă la ordinea zilei şi auditul
trebuie
să
verifice
respectarea
procedurilor de instalare, licenţiere a
software-ului antivirus, de actualizare a
bazei de semnături, scanarea sistemului
şi raportarea şi soluţionarea a
incidentelor.
h) Controlul non-repudierilor
are în vedere consemnarea şi raportarea
incidentelor legate de
recunoaşterea
legală
a
semnăturii
electronice.
Ansamblul „persoană - cheie publică cheie privată” garantează non repudierea,
adică semnatarul documentului nu poate
să respingă faptul că acel document a
fost semnat electronic de el însuşi. Dar
datorită unor incidente de securitate pot
apărea şi astfel de situaţii ce trebuie
monitorizate şi rezolvate cu atenţie.
i) Controlul blocărilor şi al
disponibilităţii sistemului este o
condiţie obligatorie pentru asigurarea
continuităţii afacerii. Blocarea sitului de
comerţ electronic aduce un grav
prejudiciu de imagine şi afectează gradul
Amfiteatru Economic
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de încredere al clienţilor. Este
echivalentul unui dezastru şi poate de
aceea se cere verificarea existenţei unui
plan de recuperare în caz de dezastre
DRP – Disaster Recovery Plan. Acest
plan trebuie să conţină o documentaţie şi
procedurile de recuperare tehnică care să
asigure reluarea rapidă a activităţii de
bază.
Auditul trebuie să controleze şi
existenţa unor copii recente şi
funcţionale ale site-ului, a bazelor de
date, a programelor, chiar a unei echipe
de rezervă şi a consumabilelor de
rezervă.
Auditul sistemelor de comerţ
electronic trebuie să mai certifice un
lucru foarte important pentru clienţi,
anume
autenticitatea
informaţiilor,
calitatea şi bonitatea vânzătorilor.
Cumpărătorul este, în primul
rând, un consumator de informaţii şi
servicii Internet şi, de aceea, într-un fel
este îndreptăţit să i se asigure garanţia
credibilităţii informaţiilor pe care le
accesează, pentru a-i întări încrederea în
competenţa şi bunele intenţii ale
furnizorilor de servicii Internet. Am
reunit acest cumul de atribute sub
denumirea de „bonitate a furnizorului de
servicii Internet”. Să recunoaştem că este
o problemă complexă a cărei rezolvare se
leagă de crearea unui cadru normativlegislativ adecvat. Acest cadru se
conturează acum mai clar şi pentru noi
prin legea 365/2002 privind comerţul
electronic, legea semnăturii digitale,
implementarea
standardului
pentru
managementul calităţii ISO 9001/2000 şi
standardului
pentru managementul
securităţii
datelor
SR
ISO/CEI
17799:2000.

Concluzii
Extinderea certificării implementării
standardelor de calitate pentru sistemele
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de comerţ electronic este o cale de a veni
în sprijinul consumatorilor, care se
prezintă ca o masă amorfă atomizată prea
puţin protejată. Aceşti consumatori se
află într-un raport de forţe şi resurse
disproporţionat faţă de vânzători, iar la
acest dezavantaj se adaugă şi slaba
informare şi de ce nu şi lipsa unei culturi
Internet solide a acestora. Ei nu dispun
de mijloace tehnice proprii, performante
de evaluare a vânzătorilor, precum şi a
produselor şi serviciilor oferite de
vânzători în spaţiul www. În consecinţă
nu ne putem prevala de faptul că numai
consumatorul decide pe piaţa electronică
şi deci el îşi asumă integral riscul
deciziei.
El trebuie ajutat pentru
diminuarea riscurilor generate de decizia
de cumpărare.
Internetul este un uriaş mall free
în care, foarte uşor, şi vânzătorul şi
consumatorul pot fi prejudiciaţi. De
aceea sunt necesare eforturile de audit
pentru a-i sprijini pe toţi actorii online de
pe acest tip de piaţă, nu numai pentru a
preveni şi diminua riscurile la care sunt
expuşi, dar şi pentru a putea dobândi
dovezi de calitate opozabile privind
serviciile Internet, cu care s-ar putea
dovedi daunele, disfuncţionalităţile şi
legăturile de cauzalitate din spaţiul web
care au condus la aceste pagube, pentru
eventuala
despăgubire
a
celor
prejudiciaţi.
Auditul sistemelor de comerţ
electronic trebuie să asigure toate aceste
cerinţe care în sistemul comerţului clasic
sunt bine statuate de autorităţile de
protecţie a consumatorilor. Protejându-se
pe ei, vânzătorii, furnizorii de servicii
Internet, asigură şi protecţia clienţilor a
utilizatorilor anonimi ai acestor servicii,
cel puţin din punctul de vedere al
securităţii datelor şi continuităţii
afacerilor.
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Rezumat

Abstract

Lucrarea ce urmează aduce în prim
plan conţinutul unei noi forme de
comunicare, folosită drept mijloc de
vehiculare
a
informaţiilor
între
consumatori, folosind ca platformă spaţiul
virtual al Internetului. Denumit şi Media
Generată de Consumatori, sau M.G.C.,
conceptul descrie o varietate de noi surse
online de informaţii, care sunt create,
initiate, vehiculate şi folosite de
consumatori cu intenţia de a se educa unul
pe celalalt în privinţa produselor,
mărcilor, serviciilor personalităţilor sau
altor elemente de interes. Particularităţile
noului stil de comunicare impun o atenţie
deosebită din partea specialiştilor ce
lucrează în sfera marketingului, deoarece
reprezintă o sursă inestimabilă de
informaţii, nealterată de alte instrumente
de comunicare sau de colectare a datelor.

The following paper reveals the
content of a new form of comunication
used as vehicle for information between
consumers on the Internet.

Cuvinte cheie:

Keywords:

●internet ●consumator ● media
● marketer ●marketing ●cumpăraturi

●internet ● consumer ● media
● marketer ● marketing ● shopping .

Consumer-Generated
Media
(CGM) describes a variety of new sources
of online information that are created,
initiated, circulated and used by
consumers intent on educating each other
about
products,
brands,
services,
personalities and issues.
The particularities of this concept
demand full attention from marketers,
because its content offer a large amount
of information, free and unfiltered by
other instruments or marketing activities.

Introducere
Prin Media Generată de Consumatori (MGC) se înţelege o varietate de noi surse de
informaţii online care sunt create, vehiculate şi folosite de consumatori cu intenţia de a se
educa unul pe altul în legătură cu produse, mărci, servicii, personalităţi sau termeni noi.
Aflată în plin proces de dezvoltare, atât ca număr, dar şi ca format pe Internet, MGC se
referă la toate mijloacele online de vehiculare a conversaţiilor dintre consumatori,
incluzând: email-uri între consumatori, postări pe forumuri sau liste de discuţii publice pe
Internet, forumuri sau site-uri de exprimare a părerii consumatorilor, blog-uri (jurnale
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personale digitale postate pe Internet),
moblog-uri (site-uri unde utilizatorii pot
posta imagini, fotografii sau filme
digitale), site-uri de socializare sau chiar
site-uri personale ale indivizilor. Deşi
sunt influenţate de marketerii tradiţionali
şi de activităţile specifice marketingului,
conversaţiile online de acest fel sunt, fără
îndoială, controlate şi deţinute de
consumatorii înşişi, iar informaţia
vehiculată astfel se bucură de mai multă
credibilitate şi încredere decât informaţia
din media tradiţională.

1. Conversaţiile online în era
web-consumatorului (1)
Comportamentul
lumii
contemporane se modifică odată cu
avansul tehnologiei. Aşa cum maşina de
tipărit şi maşina de copiat au revoluţionat
lumea publicaţiilor, Web-ul (2) a afectat
extrem de rapid modul în care oamenii
comunică, muncesc, cumpără, învaţă sau
se specializează. De asemenea, Internetul
a schimbat si concepţia marketerilor (3)
în privinţa
comportamentului webconsumatorilor.
Înainte de apariţia Internetului,
conversaţiile dintre consumatori şi
schimbul de informaţii ocazionat de
acestea se rezumau la experinţe
împărtăşite verbal între indivizi. Oamenii
discutau individual sau în grupuri mici,
fie la telefon, fie în faţa casei, la birou
sau în magazine. Se schimbau păreri şi
impresii despre produse, se făceau
recomandări, se discuta despre politică,
sport, se făceau glume şi altele
asemenea.
Actual, apariţia şi „boom”-ul
Internetului au accelerat şi intensificat la
cote deosebite acest comportament,
marketerii fiind surprinşi de amploarea
fenomenului. Practic, de la intimitatea
unei discuţii într-un grup restrâns, s-a
ajuns la un fenomen de masă, care
reuneşte grupuri de prieteni (sau sute ori
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mii de utilizatori necunoscuţi) conectaţi
la Internet. Acest fenomen, a cărui
studiere este abia la început, este denumit
de mulţi specialişti Media Generată de
Consumatori (MGC).
Evoluţia sa a fost graduală, dar
rapidă. Iniţial, poşta electronică folosită
între indivizi cunoscuţi între ei a scurtat
timpul necesar transmiterii informaţiilor,
iar în momentul când utilizatorii au
descoperit facilităţile de tip „reply to
all3” sau “forward” (4), impactul poştei
electronice
(e-mail)
a
crescut
considerabil, iar conceptul MGC a
căpătat forţă şi potenţial de comunicare.
Media Generată de Consumatori
(MGC) include actual abilitatea de a
posta sau trimite fotografii, video clipuri
sau mesaje text instant, precum şi aşa
numitele „blog”-uri, care au apărut de
curând şi s-au impus ca o nouă formă de
comunicare şi diseminare a informaţiilor
pe Internet. Tot în acest context
menţionăm şi „moblog”-urile, care
reprezintă site-uri online destinate
postării şi diseminării de imagini digitale
(Madden, 2003). Astfel, consumatorii pot
încărca, descărca, vota, discuta, retrimite
sau împărtăşi informaţii pe Internet, în
mod constant şi sub forme diferite. După
unele surse, între anii 2000 şi 2002,
aproape o treime din web-consumatori au
participat la discuţii online, sau au postat
diverse informaţii pe Internet [1].
În paralel, MGC influenţează şi
modul de căutare a informaţiilor pe
Internet. Prin simpla tastare a mărcii unui
producător (sau a unui produs, desigur)
într-un motor de căutare gen Google, ni
se aduc în faţă fie diverse site-uri
deţinute de consumatori, fie forumuri de
discuţii online despre acel produs, fie
site-urile oficiale ale producătorilor
respectivi. Ceea ce este uimitor pentru
marketeri este faptul că link-urile
generate şi folosite între consumatori
oferă un conţinut la fel de credibil şi
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tradiţionale,

2. Impactul asupra marketingului
Marketerii sunt obişnuiţi să
controleze şi să canalizeze eforturile
departamentelor de marketing pornind de
la premisa că marketingul emană de la
aceste departamente; ei organizează
focus-grupuri şi lansează studii de piaţă.
De asemenea, ei testează concepte şi
interpretează feedback-ul primit atât în
vederea îmbunătăţirii planurilor de
afaceri, dar şi pentru a “lua pulsul”
pieţelor. Astfel, conform acestei reţete,
circuitul informaţiei este previzibil:
pleacă de la marketeri şi se întoarce la ei.
Internetul şi MGC tind să arunce
această paradigmă în aer. Media
Generată de Consumatori este un
conglomerat de fapte, opinii, impresii şi
sentimente
bazate
pe
experienţe
personale, dar şi pe zvonuri de genul „am
auzit de la cineva că…”, rezultatul fiind
asamblat, distribuit şi absorbit de alţi
consumatori. În acest fel, informaţia
primară circulă în afara cananelor
tradiţionale ale marketingului, fiind
practic nefiltrată şi în afara controlului
acestuia. Cel mai important efect este
acela că MGC tinde să modeleze
comportamentul consumatorilor, mai
ales prin aceea că web-consumatorii par
să-şi sporească încrederea în părerea
altor consumatori, în detrimentul altor
forme de media sau marketing.
Marketerii, conştienţi de forţa
crescândă a MGC, trebuie să facă faţă
unei noi provocări. Astfel, ei trebuie să
înveţe cum să găsească şi să interpreteze
ceea ce se găseşte pe Internet, în vederea
unei înţegeri profunde a curentelor de
opinie şi a sentimentelor consumatorilor,
dar toate aceste informaţii trebuie
adunate într-o manieră care să respecte
natura publică şi conţinutul privat al
lumii Internetului. De asemenea,
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marketerii trebuie să fie conştienţi de
faptul MGC erodează lent (dar sigur)
impactul formelor tradiţionale de
publicitate, cum ar fi televiziunea,
radioul, şi tipăriturile. “În zilele noastre,
directorii executivi şi personalul care
lucrează pentru aceştia se află sub
presiunea ideii de a face din marketing –
adesea considerat o artă efemeră - o
ştiinţă
ce
permite
cuantificarea
diverselor fenomene de pe o piaţă.
Practic, directorii executivi şi directorii
financiari ce se conduc după cifre vor să
ştie cât de eficient se cheltuiesc sumele
alocate activităţilor de marketing”[2].
Maniera prin care marketerii
încearcă să înţeleagă comportamentul
web-consumatorilor trebuie să fie
adaptabilă, deoarece acest comportament
ţine pasul şi se transformă odată cu
evoluţia experienţelor personale şi a
tehnologiei, în general. Canalele de
vehiculare a MGC evoluează rapid,
impactul fiind în continuă creştere
datorită utilizării formatelor multimedia,
iar
interesul
corporaţiilor
pentru
fotografiile digitale şi fişierele video
distribuite online a început să crească în
mod spectaculos.

3. Internetul şi noua modalitate de
a face cumpărături
Felul în care Internetul a
transformat fundamental atât modul de a
face cumpărături, cât şi optica webconsumatorului, este foarte interesant
pentru specialiştii din marketing. Modul
modern de a face cumpărături este
caracterizat, printre altele, de lipsa unor
bariere fizice, atât de comune în cazul
comportamentul clasic de a face
cumpărături.
Din
acest
motiv,
consumatorul clasic şi-a îndreptat atenţia
către Internet, devenind web-consumator.
Pe lângă achiziţia propriu-zisă, webconsumatorul are şi şansa informării
înainte de concretizarea actului de
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vânzare-cumpărare, deoarece Internetul
permite:
• citirea de informaţii despre
produse;
• compararea ofertelor mai multor
vânzători;
• stabilirea unor intervale de preţ;
• informarea cu privire la
diferenţele dintre oferta online şi cea
clasică.
După unii autori, în SUA, în anul
2004, aproximativ 80% dintre webconsumatori au folosit Internetul pentru a
se informa cu privire la unele produse
sau servicii [3].
Tot în SUA, mai mult de 75%
dintre cumpărătorii de autoturisme au
precizat că s-au folosit de recomandările
de pe Internet, decizia de achiziţie fiind
influenţată de miile de păreri exprimate
pe site-uri sau forumuri dedicate
fenomenului auto. Astfel, potenţialii
cumpărători au parcurs informaţii postate
de alţi cumpărători, sau au participat la
discuţii online cu alţii asemenea lor,
uneori chiar zilnic, până când şi-au
conturat o părere şi au decis asupra
achiziţiei. Un alt aspect este că, frecvent,
se oferă feedback unor companii sau se
pun întrebări înainte de cumpărare, dar
toţi web-consumatorii se simt mult mai
confortabil având certitudinea că decizia
finală le aparţine. Pentru specialiştii de
marketing, acest comportament al webconsumatorilor, de a da crezare
informaţiilor vehiculate pe Internet,
semnifică
faptul
că
potenţialii
cumpărători consideră această sursă de
informare – experienţa reală a altor
indivizi - una de încredere, independentă
de interesele corporative ale unor firme.
Conform cercetărilor desfăşurate
de compania americană INTELLISEEK
(5), peste 60% din consumatori dau
crezare postărilor online aparţinând altor
consumatori, ceea ce demonstrează încă
o dată marketerilor cât de importantă este
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această sursă de informaţii. Aceşti webconsumatori şi părerile exprimate de ei
nu constituie nici focus-grupuri tipice,
nici consumatori izolaţi, aşa cum se
regăsesc adesea în cercetările de piaţă. Ei
sunt activi, testează practic noile produse
şi nu au reticenţe în a-şi expune propriile
experienţe altor consumatori. Este
interesant că printre ei se regăsesc atât
adolescenţi, cât şi tineri sau maturi.
Datorită vitezei cu care circulă
informaţia între web-consumatori, unii
cercetători descriu această categorie
chiar folosind termenul „viral”, cu sensul
de a releva rapiditatea cu care se
răspândeşte informaţia specifică MGC
[2].
Media Generată de Consumatori
este măsurabilă. Deoarece îşi are obârşia
şi depinde de Internet, MGC lasă o
„urmă digitală”, permiţând celor
interesaţi să localizeze, analizeze şi să
înţeleagă tendinţele, sentimentele şi
experienţele web-consumatorilor. De
asemenea, datorită caracterului inocent,
nefiltrat şi neinfluenţat (sau neinteresat)
al conţinutului, MGC reprezintă o sursă
de date-cheie pentru marketeri.
Prin
cercetarea
conţinutului
Internetului, marketerii pot:

• Descoperi în mod intuitiv
adevăratele întrebări ce pot fi puse într-o
cercetare suplimentară, asta deoarece
adesea o întrebare foarte bună – destinată
sfârşitului unui interviu – este ceva de
genul „Ce credeţi că trebuia să mai întreb
în legătură cu subiectul în discuţie?” Pe
Internet, aceste informaţii ies adesea la
iveală încă de la început, pentru că
exprimă cele mai adânci nevoi,
experienţe sau emoţii ale consumatorului
şi nu sunt influenţate de cercetător;
• Înţelege şi anticipa tendinţele
prin
studierea
experienţelor
consumatorului în timp real;
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• Urmări evoluţia reputaţiei unei
companii, prin studiul sentimentelor şi
impresiilor consumatorilor;
• Studia
poziţia
unui
produs/serviciu/companie
faţă
de
competitorii direcţi, ceea ce oferă
posibilitatea folosirii acestor informaţii
ca avantaj;
• Aduna
informaţii
despre
dezvoltarea
ulterioară
a
unui
produs/serviciu, utilizări alternative, sau
despre
comportamentul
în
utilizarea/folosirea
unui
produs,
echipament etc.;
• Localiza eventualele puncte
slabe şi, pe această bază, aplicarea unor
măsuri de corecţie înainte ca problema să
fie sesizată de masa largă de
consumatori.
MGC detroneză în mod constant
şi sigur alte vehicule de transport a
informaţiei, care au la bază conceptul de
încredere. Pe măsură ce această formă de
comunicare îşi sporeşte forţa, iar
mijloacele tradiţionale scad ca impact în
rândul consumatorilor, recomandarea
unor produse sau servicii unor
consumatori pe baza părerii altor
consumatori reprezintă unica modalitate
de a impune respectul faţă de compania
ce aplică aceste principii [4].

Concluzii
Aşa cum în trecut evoluţia
tehnologiei a dus la apariţia Internetului,
actuala tehnologie face posibilă găsirea,
analiza şi înţelegerea informaţiilor care
se vehiculează între consumatori pe
Internet. În esenţa sa, Internetul
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reprezintă un mediu electronic ce
serveşte drept punct de stocare şi
diseminare a părerilor consumatorilor, iar
în această calitate necesită instrumente
noi, adecvate, pentru urmărirea şi
înţelegerea conţinutului.
Tehnologia care scoate la lumină
informaţii accesibile online trebuie să
capete respectul şi încrederea spaţiul
public al Internetului, acolo unde
utilizatorii ştiu deja că informaţia postată
de ei este diseminată publicului larg,
înţelegând prin acesta grupuri de
discuţie, blog-uri, site-uri destinate
prezentării părerilor consumatorilor,
forumuri şi alte forme de schimb a
informaţiei pe Internet. Consumatorii
sunt atraşi de aceste noi forme de
exprimare şi transfer a părerii lor datorită
libertăţii şi nefiltrării cuvintelor lor, ceea
ce sporeşte încrederea informaţiei
vehiculate.
Tehnicile actuale de cercetare a
conţinutului paginilor de web sunt
capabile să localizeze discuţii relevante
pentru anumite situaţii şi, ulterior, permit
marketerilor să clasifice, analizeze şi să
dea sens acestor informaţii. Astfel sunt
relevate elemente cheie, cum ar fi
sentimentele, tendinţele, factorii pozitivi
sau negativi, precum şi opiniile
referitoare la produse, servicii, companii
etc.
Din frânturi de text şi informaţii
aparent disparate, tehnicile moderne de
cercetare a conţinutului Internetului pot
extrage şi rafina tema, calea de acţiune,
relevanţa sau modul de acţiune într-un
anumit context – toate acestea fiind
caracteristici ce dau marketingului
caracter ştiinţific.
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Endnotes:
(1) Web-consumatorul diferă de consumatorul clasic prin aceea că se informează prioritar folosind
Internetul, achiziţiile sale făcându-se, în mare măsură, tot prin intermediul Internetului (n.a.)
(2) Web – World Wide Web, adică reţeaua globală de comunicare cunoscută şi sub denumirea de Internet.
(3) Reply to all – comandă soft prin care se trimite o replică tuturor indivizilor înscrişi într-o listă
electronică de adrese.
(4) Forward – comandă soft, scopul ei fiind retrimiterea unui mesaj către alţi invidizi din lista electronică
de adrese.
(5) Intelliseek - http://www.intelliseek.com, oferă companiilor interesate soluţii inteligente pentru
structurarea informaţiilor, inclusiv MGC care apare pe forumurile de pe Internet, liste de discuţii, blog-uri etc.
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Rezumat

Abstract

Internetul
reprezintă
noi
oportunităţi pentru firmele tradiţionale,
inclusiv prin diversificarea serviciilor
oferite şi promovarea de servicii noi,
personalizate şi atractive, pe care
tehnologiile
informaţionale
şi
de
comunicaţii le fac posibile. În acest
context, impactul Internet-ului care a
permis dezvoltarea unei noi forme de
comerţ
comerţul
prin
Internet
(componentă a comerţului electronic),
asupra comerţului tradiţional global este
puternic. Comerţul electronic stimulează
concurenţa şi competitivitatea, prin
dezvoltarea de noi produse şi pieţe, prin
apariţia de noi actori pe pieţele tradiţionale
şi de noi tipuri de relaţii între furnizori şi
consumatori.
Dar, fără îndoială că dezvoltarea
comerţului electronic nu va conduce la
reducerea
importanţei
comerţului
tradiţional atâta timp cât, pe de o parte,
infrastructurile pe care se bazează comerţul
electronic vor fi încă influenţate de o serie
de bariere comerciale şi depind de
investiţii, iar pe de altă parte, vor exista
indivizi care doresc un contact fizic cu
produsul pe care îl achiziţionează.
Cert este că, dezvoltarea comerţului
tradiţional este impulsionată şi de această
formă modernă de comerţ, care este
comerţul prin Internet.

The internet represents new
opportunities for the traditional companies,
including the diversification of the given
services and also the promotion of the new
ones, which are personalized and attractive
and they are possible thanks to the
information
and
communication
technologies. According to this, the
Internet impact, which has allowed the
development of a new form of commercethe commerce via Internet (which is a
component of the electronic commerce),
against the traditional global commerce is
very strong. The Electronic Commerce
stimulates the competition by developing
new products and markets, by bringing new
actors on the traditional markets and by
developing new types of relationships
between the producers and the consumers.
But no doubt the electronic
commerce won’t reduce the importance of
the traditional commerce as long as, on one
hand the infrastructures that electronic
commerce is based on will continue to be
influenced by commercial obstacles and
they depend on investments, and on the
other hand there will be individuals that
will like a physic contact with the product
they achieve.
It is true that the development of the
traditional commerce is also promoted by
this modern aspect of commerce, which is
the commerce via Internet.

Cuvinte cheie:

Keywords:

●comerţ electronic ● comerţ tradiţional
●vânzări electronice ● internet ● formular
de vânzare

Nr. 21 ● Februarie 2007

●electronic commerce ● traditional
commerce ● electronic sales ● internet
●form of sale
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Introducere
În contextul noii economii, în care
se operează cu noi concepte şi teorii,
dezvoltarea comerţului electronic este o
realitate pe cale să devină mit.
Specialiştii definesc comerţul electronic,
sau e-commerce, ca fiind acea manieră
de a conduce activităţile de comerţ
folosind echipamente electronice, iar în
concepţia Organizaţiei Economice de
Cooperare şi Dezvoltare (OECD) acesta
reprezintă desfăşurarea unei afaceri prin
intermediul reţelei Internet, vânzarea de
bunuri şi servicii având loc offline sau
online.
Pentru unele firme, comerţ
electronic înseamnă orice tranzacţie
financiară care utilizează tehnologia
informatică, iar pentru altele, noţiunea de
comerţ electronic acoperă circuitul
complet
de
vânzări
inclusiv
marketingul şi vânzarea propriu-zisă.
Conform Comisiei Europene, un
caz special al comerţului electronic este
vânzarea electronică (electronic trading),
în care un distribuitor oferă bunuri sau
servicii unui consumator în schimbul
unei plăţi. Iar o componentă importantă a
vânzării electronice este vânzarea
electronică cu amănuntul (electronic
retailing), în care clientul este un
consumator obişnuit în loc de o altă
companiei [5].
În literatura de specialitate din
domeniul
comerţului,
vânzarea
electronică reprezintă una din cele două
forme ale comerţului fără magazine.
Alături de vânzarea directă generată de
publicitatea televizată, vânzarea prin
videotext şi vânzarea prin televiziunea
cablată [1], în cadrul vânzării electronice
se înscrie şi vânzarea prin Internet.
Deci, potrivit Comisiei Europene
comerţul electronic include vânzarea
electronică (inclusiv vânzarea electronică
cu amănuntul), în timp ce conform
specialiştilor
din
comerţ,
într-o
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accepţiune lărgită, vânzarea electronică
înseamnă comerţ electronic. Acesta din
urmă înregistrând două componente:
comerţul electronic tradiţional (vânzarea
prin videotext, teleshoping, mediu offline
etc.) şi comerţul electronic prin Internet.
Cert este că, indiferent de
definiţiile date comerţului electronic de
diferiţi specialişti, instituţii sau firme,
prin comerţ electronic se înţelege
„distribuţie, marketing, vânzarea sau
livrarea de mărfuri şi servicii prin
mijloace electronice”[4]. Ceea ce
presupune faptul că, prin mijloace
electronice, pot fi comercializate atât
mărfuri, cât şi servicii, în orice cantităţi,
atât persoanelor fizice, cât şi celor
juridice. Aceasta înseamnă că, deşi s-a
dezvoltat ca o formă a comerţului fără
magazine,
comerţul
electronic
(tradiţional şi prin Internet) reprezintă o
formă a circulaţiei mărfurilor, respectiv
ansamblul de activităţi şi relaţii
organizate şi desfăşurate de unităţi
implicate în vânzarea produselor sau
serviciilor
către
consumatorii
intermediari sau finali.

1. Comerţ electronic sau comerţ
tradiţional?
Este adevărat că mijloacele
electronice au fost utilizate şi în trecut în
scopuri comerciale, dar explozia
Internet-ului
a
determinat
noi
oportunităţi pentru omenire, generând
totodată o dezvoltare fără precedent a
comerţului fără magazine.
Odată cu dezvoltarea comerţului
electronic au început şi disputele cu
privire la viitorul comerţului tradiţional,
realizat prin mijloace clasice. Cunoscut
este faptul că dezvoltarea societăţii a
determinat o creştere a responsabilităţii
activităţii comerciale, fapt pentru care
noţiunea de comerţ este definită ca un
ansamblu de activităţi care privesc un
produs din momentul investiţiei sau al
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manifestării intenţiei de a-l crea, până la
distrugerea sa în procesul de consum sau
de utilizare, indiferent de forma acestuia.
Comerţ electronic şi comerţ
tradiţional – asemănări.
În conformitate cu definiţiile date,
nu puţine la număr, comerţul electronic
nu cuprinde numai tranzacţia comercială
în sine, ci şi toate interacţiunile şi
schimburile de informaţii dintre vânzător
şi cumpărător, care apar înainte şi după
tranzacţia
respectivă
(publicitate,
acordare de suport tehnic produsului
cumpărat, livrare, servicii comerciale
etc.). Astfel că, în cazul comerţului
electronic, se
întâlnesc aceleaşi
componente ca şi în cazul comerţului
clasic, dar cu modificări specifice, şi
anume:
• produsul/serviciul (există un
produs sau un serviciu care este material
sau digital);
• locul de vânzare (în cazul
comerţului prin Internet este un website
pe reţea care prezintă produsele sau
serviciile oferite);
• publicitatea (s-a dezvoltat o
modalitate de a atrage oamenii să vină la
un anumit website);
• modalitatea de vânzare (un
formular online în cazul comerţului prin
Internet);
• modalitatea de plată (în
comerţul prin Internet se aplică din ce în
ce mai mult activitatea de e-banking, şi
anume o modalitate de a încasa bani - de
regulă un cont bancar cu plăţi prin card
de credit. E-banking presupune existenţa
unei pagini sigure pentru comenzi şi
conexiunea la o bancă);
• modalitatea de livrare (livrarea
produselor achiziţionate prin Internet se
realizează fie prin poştă, prin curier sau
clasic – prin deplasarea cumpărătorului
la depozitul vânzătorului (o locaţie
fizică)).
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Relaţiile dintre vânzători şi
cumpărători, de regulă, prezintă trei
forme
de
materializare:
relaţiile
precontractuale, în care viitorii parteneri
se află într-o etapă de căutare şi de
informare
reciprocă;
relaţiile
contractuale, în care are loc încheierea
acordului de voinţă al părţilor; relaţiile
postcontractuale, în care mărfurile sunt
livrate şi plătite în conformitate cu cele
stabilite anterior. Cu alte cuvinte, orice
tranzacţie comercială poate fi împărţită
în trei etape principale:
• etapa de căutare şi publicitate;
• etapa de contractare;
• etapa de livrare şi plată.
Evident, toate aceste etape pot fi
realizate prin intermediul Internetului,
astfel că toate activităţile de comerţ sunt
acoperite de conceptul de comerţ
electronic. Deci, activităţile de comerţ
electronic nu diferă de cele ale
comerţului tradiţional:
• un ciclu simplu de vânzare fără
intermediar, în care doar expedierea
mărfurilor tangibile nu poate fi efectuată
prin procedee electronice;
• baze de date utile afacerilor
electronice;
• activităţi comerciale realizate
electronic (publicitatea pentru bunuri şi
servicii,
acţiuni
promoţionale,
comunicaţii între comercianţi, livrare
online de pachete software, reviste
elctronice, ziare şi buletine de ştiri,
transferuri
de
fonduri,
licitaţii
comerciale, marketing direct, servicii pre
şi post vânzare, lansare de comenzi,
transfer de documente de transport,
contractarea de servicii etc.).
Evident, pentru a obţine un
anumit nivel de profit, firmele de comerţ
cu amănuntul sunt interesate de vadul
comercial al unităţii lor operative, de
arhitectura locaţiei, de amenajarea
interioară şi exterioară a acesteia, de
diferitele modalităţi de atragere a
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clientelei, de etalarea şi expunerea
sortimentelor comercializate, de formele
de vînzare practicate şi nu în ultimul rând
de complexitatea serviciilor comerciale
oferite.
Dar şi firmele care practică un
comerţ electronic se supun unor reguli
asemănătoare cu cele de pe piaţa reală.
Astfel, firmele virtuale sau cele care şiau
diversificat
activitatea
prin
desfăşurarea unor activităţi de comerţ
electronic sunt interesate de:
• alegerea celui mai bun vad (siteul unei mărci cunoscute);
• alegerea celui mai bun
proiectant care realizează atât design-ul
site-ului cât şi baza de date, deoarece
serviciile oferite de către firmă,
modalitatea de etalare şi expunere a
produselor, arhitectura magazinului
electronic depind de acesta;
• asigurarea celei mai bune
vizibilităţi a unităţii operative, pentru
clienţii firmei, pe pagina cu cea mai mare
frecvenţă de apelare;
• atragerea
clienţilor
prin
publicitate atractivă (imagini multimedia,
video).
Comerţ electronic şi comerţ
tradiţional – deosebiri.
Cu mici excepţii, comerţul
electronic nu diferă foarte mult de
comerţul tradiţional sub aspectul
etapelor necesare realizării tranzacţiilor.
Însă sunt alte aspecte care delimitează
cele două forme ale comerţului.
În primul rând este vorba despre
sfera de acţiune, sau de acoperire a celor
două forme de comerţ. Practicat în
special de către IMM-uri, comerţul
electronic reprezintă un obiectiv major al
Strategiei
guvernamentale
pentru
susţinerea dezvoltării întreprinderilor
mici şi mijlocii în perioada 2004 - 2008.
Astfel,
dezvoltarea
capacităţii
competitive a IMM-urilor, ca prioritate
strategică, se poate obţine printr-o
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promovare a e-business şi printr-un
sprijin susţinut pentru inovare şi accesul
IMM-urilor la noile tehnologii. Dar, în
vederea utilizării pe scară largă a
comerţului electronic de către IMM-uri,
se
impune
asigurarea
condiţilor
legislative şi normative în acest domeniu.
De altfel, încă din 2000 (conform
Programului de Guvernare pentru
perioada 2001-2004, prevăzut în anexa
nr. 2 la Hotărârea Parlamentului
României nr. 39/2000) s-a considerat că
unul din principalele obiective ce revin
comerţului
interior
îl
constituie
“pregătirea condiţiilor legislative şi
normative pentru utilizarea pe scară largă
a comerţului electronic”. Însă, comerţul
electronic nu poate fi limitat în cadrul
unui teritoriu, deoarece există (datorită
tehnologiei Internetului) cel puţin două
particularităţi ale comerţului electronic
(prin Internet) şi anume: piaţa este
deschisă la scară globală şi ea reprezintă
reţeaua, iar partenerii sunt în număr
nelimitat, fiind atât cunoscuţi cât şi
necunoscuţi.
Dezvoltarea comerţului electronic
a fost posibilă datorită unui alt aspect
foarte
important
în
delimitarea
comerţului tradiţional de cel electronic,
şi anume timpul de realizare a tranzacţiei
comerciale. Comerţul electronic reduce
importanţa timpului prin scurtarea
ciclurilor
de
producţie/vânzare,
permiţând firmelor să opereze mai
eficient şi consumatorilor să participe la
tranzacţii în orice moment.
Un alt aspect relevant în
delimitarea comerţului electronic de cel
tradiţional se referă la categoriile de
produse
comercializate.
Evident,
comerţul tradiţional pune la dispoziţia
clienţilor toate bunurile care sunt
produse, deoarece el joacă rolul de
distribuitor şi asigurator de servicii
pentru consumatori. În schimb, firmele
de comerţ electronic, conform publicaţiei
eMarketer, comercializează: tehnică de
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calcul (hardware, software, accesorii),
cărţi, muzică, servicii financiare,
divertisment, electronică de uz casnic,
cadouri şi flori, servicii turistice, jucării,
bilete pentru spectacole şi călătorie,
informaţii şi prea puţine produse
alimentare,
datorită
perisabilităţii
acestora.

2. Avantaje ale comerţului
electronic.
În acest context, pentru multe
firme de comerţ, desfăşurarea în
subsidiar a unor activităţi de comerţ
electronic consituie o modalitate de
creşterea a competitivităţii lor. Aceasta
deoarece comerţul electronic asigură
firmelor tradiţionale de comerţ:
• accesul la noi segmente de piaţă
(noi clienţi);
• creşterea vitezei de derulare a
afacerilor;
• flexibilitate ridicată a politicilor
comerciale;
• reducerea
costurilor
de
aprovizionare,
de
desfacere,
de
publicitate etc.;
• simplificarea procedurilor;
• dezvoltarea unor avantaje
competitive.
Adepţii comerţului electronic
sugerează că practicarea acestei forme de
comerţ este mai eficientă deoarece
prezintă următoarele avantaje:
• costuri mai scăzute pe tranzacţie
- dacă website-ul este bine făcut;
• operativitate
crescută
în
efectuarea tranzacţiilor comerciale;
• eliminarea
unor
operaţii
manuale;
• reducerea
erorilor
în
manipulare;
• facilitarea stabilirii relaţiilor
între partenerii potenţiali;
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• simplificarea sistemelor de
decontare şi de plată;
• creşterea valorii tranzacţiilor
prin stimularea cumpărătorilor;
• posibilitatea de a pregăti
comanda timp de câteva zile;
• posibilitatea de a configura
produse şi de a vedea imediat preţurile
reale în comparaţie cu preţurile mai
multor vânzători;
• posibilitatea de a căuta uşor în
cataloage mari - o companie poate
construi pe o reţea deja creată un catalog
mult mai mare decât ar încăpea într-o
cutie poştală. De pildă, în prezent
Amazon oferă spre vânzare 4 milioane
de cărţi;
• interacţiune mai bună cu clienţii
- clientul poate primi, la cerere,
informaţii prin e-mail, privind stadiul în
care se află în orice moment comanda lui
(dacă s-a primit comanda, dacă marfa
este expediată etc.).
Însă mijloacele electronice sunt
folosite şi în derularea activităţilor de
comerţ tradiţional. Astfel, în prima etapă
a realizării unei tranzacţii comerciale,
cea de căutare şi de informare, utilizarea
Internetului este cea mai rapidă
modalitate de culegere a informaţiilor
despre eventualii parteneri de afaceri.
Aceasta pentru că cele mai multe firme,
deşi nu vând prin Internet, sunt prezente
în reţeaua globală prin site-urile de
prezentare create. De asemenea, utilizând
mijloace electronice, firmele tradiţionale
şi-au creat baze de date pentru furnizori
şi clienţi, care le ajută în derularea
eficientă a activităţilor lor.
Concluzii
Dezvoltarea Internetului şi a
tehnologiei
informaţiilor
şi
comunicaţiilor contribuie direct la
dezvoltarea comerţului tradiţional. Ceea
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ce presupune existenţa unui viitor pentru
comerţul tradiţional, dar un viitor în care
acesta va suferi modificări substanţiale în
ceea ce priveşte toate activităţile sale
componente.
Dezvoltarea fără precedent a
tehnologiilor
informaţionale
a
revoluţionat comerţul global, comerţul cu
ridicata sau cu amănuntul, redefinind
principiile clasice ale marketingului. Se
remarcă faptul că, astăzi, pentru tot mai
multe întreprinderi din diverse ţări,
comerţul electronic a devenit sinonim cu
creşterea profitului. Aceasta deoarece
comerţul electronic constă în derularea
unei afaceri, ca activitate generatoare de
valoare, având ca suport reţeaua Internet

şi utilizarea unor pachete de programe
software specifice.
Pe plan mondial, comerţul
electronic a devenit o componentă
principală a politicilor de dezvoltare
economică
a
guvernelor
ţărilor
dezvoltate (Japonia, SUA, ţările membre
ale Uniunii Europene, etc.), iar prin
măsurile luate la nivel guvernamental de
către aceste ţări în vederea stabilirii unor
reglementări unice în ceea ce priveşte
realizarea tranzacţiilor comerciale pe
suport electronic, comerţul electronic a
devenit o componentă fundamentală a
comerţului mondial.
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Rezumat
Comerţul a cunoscut în momentul
de faţă o transformare radicală. Treptat
se produce o translaţie a activităţilor
comerciale de la forma clasică la varianta
electronică, mult mai simplă şi uneori
chiar mai eficientă. Diversele forme de
comerţ electronic sunt încurajate de
explozia fără precedent a sistemului
informaţional din ultimele două decenii.
Studiul de faţă prezintă rolul şi
importanţa comerţului electronic realizat
de către universităţi prin intermediul siteurilor informativ-educaţionale. Prin
descrierea paşilor de realizare a
conţinutului şi impactului unui astfel de
site se încearcă reliefarea noilor tendinţe
în comerţul electronic.

Cuvinte cheie:
● e-commerce;
● instructional site;
● informational commerce;
● students;
● e-shop;
● advertising.
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Abstract
In this moment, the commerce
faces a total transformation. Step by step
a translation is made from the classical
form of the commercial activities to the
electronic variant, that is much more
simple and even more efficient. Different
forms of the e-commerce are being
encouraged by the explosion that has no
precedent, of the informational electronic
system in the last two decades.
This study suggests the pertinent
analyse of the e-commerce, realized by
the university environments through
informational sites. By describing the
realisation steps, the content and the
impact of such a site, a set of the new
trends in electronic commerce is being
tried.

Keywords:
● comerţ electronic;
● site educaţional;
● comerţ informaţional;
● studenţi;
● magazin electronic;
• publicitate.
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Introducere
Revoluţia tehnologică a ultimelor
două decenii a schimbat modul de
comunicare dintre oamenii de pe întreaga
planetă. În acest context, Internetul a
devenit un mijloc de comunicare
obişnuit, graniţele dispărând în condiţiile
în care, în prezent, există posibilitatea de
a purta conferinţe cu persoane aflate pe
continente diferite.
Asemănat cu o imensă pânză de
păianjen (world wide web), internetul se
identifică cu o structură imensă de reţea
de calculatoare prin care circulă
informaţii sub multiple forme: video,
audio, digitală. Cu o rată de penetrare şi
extindere mult mai mare şi mai rapidă
decât cea a televiziunii, internetul tinde
să devină un fenomen de masă. Creşterea
numărului de utilizatori, în paralel cu
diversificarea ofertei de servicii,
dezvoltate
peste
infrastructura
Internetului, creează condiţiile optime
pentru ca reţeaua să devină mijlocul de
comunicare al viitorului.
Dezvoltarea internetului a permis
perfecţionarea unor aplicaţii de sine
stătătoare ce au pus bazele unor noi
domenii care, momentan, sunt sectoare
individualizate ale reţelei. Dintre acestea,
comerţul electronic beneficiază de o
poziţie
strategică
în
dezvoltarea
economiei mondiale contemporane, cu
accentuarea rolului dinamizator al
întreprinderilor mici şi mijlocii.
Fără stocuri, deschis 24 de ore din
24, fără vânzători, accesibil de oriunde şi
aproape pentru oricine, un magazin
electronic este în multe privinţe superior
unuia obişnuit.
Totuşi ce s-ar putea vinde sau
cumpăra prin intermediul unui astfel de
magazin? Aproape orice suscită interes:
de la cărţi, la excursii spre destinaţii
exotice sau autovehicule – în fapt
speranţe, cu două condiţii: să beneficiezi
de timp şi multă răbdare. Informaţia în
134

spaţiul
virtual
este
uriaşă,
iar
posibilităţile de valorificare sunt diverse.
Trebuie să ştii ce să cauţi şi ce îţi doreşti
cu adevărat să obţii.
În aceste condiţii, comerţul cu
informaţii este omniprezent şi inevitabil.
Toţi comunicăm, şi această stare, în fapt,
este influenţată, evident, de raţiunea
umană. Informaţia este cheia globalizării
spre care tindem, iar mediul virtual este
modalitatea cea mai eficientă de
diseminare a elementului informaţional.
Pe această piaţă, cu un potenţial
extraordinar, învăţământul universitar îşi
exercită atribuţiile clasice, de formare şi
specializare a viitorilor comercianţi sau
cumpărători. Îndrăznim să afirmăm şi
sper că vom reuşi să dovedim prin
această lucrare că există un mod elegant
de a face comerţ electronic promovând
serviciile educaţionale prin intermediul
site-urilor
fiecărei
instituţii
de
învăţământ, de exemplu prin intermediul
fiecărei părţi componente a unei instituţii
academice (la nivel de facultate, catedră,
departament etc.)

1. Comerţul electronic concepte şi caracteristici
1.1. Conceptul de comerţ electronic
Conceptul de comerţ electronic ar
putea fi definit ca fiind: ”...orice
tranzacţie în cadrul căreia părţile
interacţionează electronic şi nu prin
schimb fizic sau direct.” (1)
Conform Organizaţiei Economice
de Cooperare şi Dezvoltare (OECD),
comerţul
electronic
(e-commerce)
reprezintă desfăşurarea unei afaceri prin
intermediul reţelei internet, vânzarea de
bunuri şi servicii având loc offline sau
online.
Într-o accepţiune mai largă,
comerţul electronic poate fi considerat un
concept integrativ care încorporează o
gamă diversă de servicii suport pentru
afaceri. Între acestea se includ: poşta
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electronică, sisteme inter-organizaţii,
cataloage electronice, sisteme suport
pentru comerţul cu mărfuri şi servicii,
sisteme suport pentru preluare de
comenzi, logistică şi tranzacţii, sisteme
de raportare statistică şi informaţii pentru
management.
Comerţul electronic are ca
obiectiv
desfăşurarea
activităţilor
specifice mediului de afaceri, utilizând
reţelele de calculatoare, într-un sistem
automatizat. Informaţia circulă direct
între părţile implicate în afacere, fără a
mai utiliza suportul hârtie.
Sub aspect tehnologic, comerţul
electronic cuprinde o gamă largă de
componente precum: EDI (electronic
data interchange), mesageria X.400,
poşta electronică (e-mail), internet,
reţeaua de pagini web, intranetul (reţeaua
internă a unei firme, instituţii etc),
extranetul (reţea care asigură schimbul
electronic de informaţii ale unei firme cu
colaboratorii săi: furnizori, clienţi, bănci
etc.).
1.2. Caracteristicile comerţului
electronic
A devenit o obişnuinţă ca firmele să
se facă cunoscute prin intermediul reţelei
internet, publicând, cu ajutorul paginilor
Web, date despre serviciile pe care le
oferă şi despre produsele pe care le
comercializează.
Comparativ cu celelalte forme de
comerţ clasice, comerţul electronic oferă
o serie de avantaje. Din punct de vedere
al cumpărătorului câştigul esenţial este
echivalent cu factorul timp. Acelaşi
produs sau serviciu poate fi cumpărat
mai ieftin deoarece, într-un timp foarte
scurt pot fi vizitate virtual mai multe
magazine (2). Pentru firmele ce utilizează
acest tip de comerţ trebuie luate în
considerare următoarele avantaje:

• creşterea substanţială a vitezei
de comunicare;
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• îmbunătăţirea semnificativă a
eficienţei, dobândită prin procesarea mai
uşoară a informaţiilor introduse de
cumpărător
datorită
standardizării
documentelor virtuale şi/sau a reducerii
ciclului de producţie şi cumpărare;
• reducerea unor costuri gen poştă
sau mesagerie, ca urmare a scurtării
timpului de livrare;
• întărirea relaţiilor cu clienţii şi
furnizorii;
• cale rapidă şi comodă de
furnizare a informaţiilor despre firmă sau
despre produsele sale;
• canale alternative de vânzare.
Comerţul electronic, cunoscut şi sub
denumirea de e-commerce, se poate
desfăşura graţie diferitelor aplicaţii
dezvoltate pe internet. Pot fi identificate
8 tipuri semnificative de comerţ
electronic (Paul Timmers, 1997):
• magazin electronic (e-shop);
• aprovizionare electronică (eprocurement);
• magazin universal electronic (emall);
• piaţa unui terţ (3rd party
marketplace);
• comunităţi virtuale (virtual
communities);
• furnizor de servicii cu valoare
pentru canale de comerţ electronic;
• platforme de colaborare;
• brokeraj electronic.
Cea mai mare dezvoltare o au
magazinele electronice care permit
conducerea şi gestionarea marketingului
şi vânzărilor produselor sau serviciilor
specifice unei firme, oferind totodată
posibilitatea preluării comenzilor, prin email sau alte forme interactive, facilitând
efectuarea on-line a plăţii.
Asemănător cu oricare altă activitate
comercială, şi comerţul electronic este
guvernat de reguli unanim acceptate de
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toţi participanţii la actul de comerţ.
Aceste reguli sunt încadrate generic în
codul de protocoale de comerţ electronic.

2. Situaţia comerţului electronic
din România
Dezvoltarea comerţului electronic
în România este deocamdată orientată
spre promovarea relaţiilor comerciant consumatori privaţi, volumul comerţului
depăşind la nivelul anului 2004 suma de
3 milioane euro.
Serviciul cel mai întâlnit este cel
de magazin virtual prin care se oferă
clientului un catalog de produse şi
accesul la un formular de comandă care,
dacă este completat şi confirmat de
client, va fi automat trimis electronic
firmei furnizoare a serviciului.
Pentru stimularea introducerii
celorlalte forme, trebuie clarificată
legislaţia cu privire la această formă de
comerţ electronic, semnătura digitală
precum şi introducerea opţiunii eprocurement pentru achiziţiile publice.

3. Aspecte privind structura unui
site web comercial şi promovarea
acestuia
Structura "clasică" a unui site web
comercial, care să asigure minimul
necesar pentru dezvoltarea unei afaceri
prin internet trebuie să cuprindă
următoarele aspecte:

• prezentarea generală a politicii
firmei (instituţiei), obiectivele acesteia;
• prezentarea
informaţiilor
generale despre firmă (instituţie) ;
• furnizarea de informaţii despre
produsele şi serviciile oferite;
• rubrica de "Noutăţi", în vederea
creşterii încrederii clienţilor, precum şi
mărirea traficului site-ului;
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• posibilitatea ca un potenţial
client să vă trimită o comandă prin
simpla selectare a produselor/serviciilor
pe care le doreşte.
Trebuie avută în vedere însă, şi
latura comercială, aceasta depinzând de
următoarele:
• În primul rând, trebuie făcut
cunoscută existenţa site-ului web:
- prezentarea adresei site-ului
web va trebui să se facă pe toate
materialele
publicitare
ale
firmei/instituţiei;
- anunţurile
de
mică
publicitate vor menţiona şi adresa siteului web;
- toţi partenerii de afaceri,
furnizori şi clienţi vor fi informaţi despre
existenţa site-ului web.

• Trebuie, ulterior, promptitudine
în relaţia cu clienţii care vă contactează
prin intermediul site-ului web:
- comenzile primite trebuie
prelucrate fără întârziere;
- clientului trebuie să i se
aducă la cunoştinţă permanent stadiul
comenzii pe care a făcut-o etc.
- secţiunea de "Alte servicii",
precum şi "Întrebări" nu trebuie să
lipsească din bara de navigare.
Este arhicunoscut faptul că
reclama este vitală pentru succesul unei
întreprinderi
sau
instituţii
într-o
economie de piaţă. Motivele sunt
multiple: devii cunoscut pe piaţă; îţi
promovezi marfa sau produsul; atragi
atenţia clientelei; te diferenţiezi de
concurenţă, devii un etalon pe piaţă etc.
De multe ori însă reclama este
dificil de realizat, indiferent dacă mediul
publicitar la care se apelează este tipărit
(presă, broşuri, pliante, ş.a.), de factură
audio-vizuală sau electronică.
Promovarea comerţului electronic
se poate realiza prin toate formele mai
sus menţionate, însă caracterul intangibil
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al acestei activităţi economice impune ca
publicitatea acestora să se facă continuu,
schimbând permanent mesajul funcţie de
obiectul acţiunii şi păstrând anumite
simboluri.
În cazul comerţului informaţional
situaţia este şi mai delicată. Instituţiile
care au ca obiect de activitate acest gen
de comerţ trebuie să-şi creeze iniţial o
aură de credibilitate şi seriozitate,
extrapolată ulterior serviciilor comerciale
pe care intenţionează să le promoveze
sau să le vândă.
Pentru a fi acreditate cu
credibilitate
maximă
promotorii
comerţului informaţional trebuie să le
ofere potenţialilor clienţi cât mai multe
date descriptive ale propriei instituţii şi
obiectivele susţinute de aceasta.
Prin intermediul facultăţilor,
mediul universitar este cel mai îndreptăţit
să practice un „comerţ” al informaţiilor.

4. Un altfel de comerţ
Mult
timp
s-a
crezut
că
universităţile sunt poate singurele
instituţii care nu ar trebui să fie implicate
în nici un fel în activităţi comerciale
generatoare de venit. Practica economică
a demonstrat că nu este chiar aşa.
Comerţul electronic poate fi practicat cu
succes de către facultăţi.
Concret, se pune foarte mult accent
pe descentralizarea instituţională la nivel
universitar. În condiţiile unei concurenţe
din ce în ce mai mari între universităţi ar
trebui să se producă o creştere a
standardului calitativ în învăţământul
superior. Se constată că învăţământul de
licenţă şi masterat este la mare căutare
(îndeosebi după reducerea ciclului de
studii de licenţă conform Convenţiei de
la Bologna), ceea ce face ca şi numărul
studenţilor să fie de asemenea în creştere.
Dintre aceştia un segment semnificativ
ocupă locurile nefinanţate de la buget. Ei
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reprezintă o sursă importantă de finanţare
a universităţilor mici şi mijlocii.
În aceste condiţii, facultăţile din
centrele universitare mici şi mijlocii sunt
practic obligate să-şi perfecţioneze
strategia pentru a putea supravieţui pe o
piaţă educaţională în care prima opţiune
o au marile centre din Bucureşti, Iaşi sau
Cluj Napoca.
4.1. Comerţul informaţional
universitar
Pentru buna desfăşurare a activităţii
comerciale, prioritar este comerţul
electronic, deoarece este cea mai ieftină
şi eficace metodă de îndeplinire a
obiectivelor pe termen mediu şi lung.
Reuşita sa este condiţionată de
existenţa site-ului respectivei instituţii,
dar şi de volumul şi calitatea
informaţiilor oferite de acesta. Este zona
în care au loc viitoarele „recrutări” de
studenţi. Potenţialii studenţi testează
piaţa, consultă catalogul domeniilor şi
specializărilor, află care sunt profesorii,
disciplinele şi eventual tematica acestora,
urmând ca apoi, după ce au consultat în
prealabil şi oferta educaţională a altor
universităţi, să opteze sau nu pentru una
din acestea.
Avantajele comerţului informaţional
sunt diverse. Viitorul student are
posibilitatea :

• să se documenteze din timp cu
privire la oportunităţile oferite de
respectiva instituţie;
• să economisească timp şi bani
prin simplul fapt că nu se deplasează
efectiv la facultatea respectivă;
• să
acceseze
respectivele
informaţii ori de câte ori doreşte, 24 ore
din 24, 7 zile din 7;
• să discute cu viitorii profesori
prin intermediul e-mail-ului, sau să poată
lansa diverse teme de discuţie pe forum;
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• să
cunoască
conţinutul
programelor analitice pentru disciplinele
ce urmează a fi studiate;
• să afle care sunt disciplinele pe
care le va face şi cu ce profesor;
• să afle care este cuantumul
taxelor de şcolarizare;
• să descopere care sunt abilităţile
şi competenţele angajaţilor facultăţii;
• să afle care este recunoaşterea
pe plan naţional şi internaţional a
cadrelor didactice şi a facultăţii;
• să identifice care sunt dotările
de care beneficiază instituţia;
• să identifice locaţia spaţiilor de
cazare;
• să afle numărul de studenţi
pentru fiecare specializare, numărul celor
finanţaţi de la buget, respectiv al celor
aflaţi la cu taxă etc.
Toate aceste avantaje sunt absolut
fireşti din moment ce facultatea în cauză
încearcă să atragă cât mai mulţi “clienţi”
pentru serviciile educaţionale oferite.
Câştigul nu este imediat, precum
în situaţia comerţului clasic sau chiar în
cazul altor forme de comerţ electronic, ci
se are în vedere succesul în perspectivă.
Probabilitatea ca acela care consultă
pagina web a facultăţii să devină în viitor
student al instituţiei în cauză sau să
direcţioneze o altă persoană spre această
unitate, trebuie luată în calcul.
Cu toate acestea, comerţul
informaţional nu se limitează doar la a
atrage
viitori
studenţi.
Avantaje
comerciale există şi din relaţia cu
studenţii propriu-zişi. În baza calităţii de
student, aceştia au posibilitatea:
• să îşi procure/descarce cursurile
de care au nevoie;
• să vizualizeze notele obţinute pe
parcursul tuturor anilor universitari sau la
examenele din sesiune;
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• să contacteze profesorii de curs
sau seminar ori de câte ori au nelămuriri
legate de disciplinele susţinute de
aceştia; la acestea se adaugă şi toate
celelalte facilităţi oferite potenţialilor
studenţi.
Avantajele acestui tip de comerţ
sunt evidente, însă inevitabil apar şi
inconveniente. Un prim aspect ar fi că de
cele mai multe ori lipseşte o persoană de
contact care să facă unele recomandări,
sau care să ofere lămuriri; de cele mai
multe ori explicaţiile pot fi oferite după
un anumit interval de timp. Pe de altă
parte, un efect secundar observat este
acela de “punct de referinţă”. Din ce în
ce mai frecvent tot mai multe persoane
intră pe internet pentru a căuta informaţii
în funcţie de scopurile urmărite. Şi în
acest caz trebuie avute în vedere
aspectele pozitive, deoarece potenţialii
clienţi sau concurenţi ştiu că exişti şi îţi
desfăşori, cu succes, activitatea pe piaţă.
4.2. Comerţul informaţional la
Universitatea “Ştefan cel Mare”
Suceava
Ca urmare a trendului existent în
mediul
universitar
românesc,
Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava,
prin facultăţile sale, încearcă pe cât
posibil să îşi perfecţioneze modul de
abordare a conceptelor de e-learning şi
comerţ informaţional. Atragerea unui
număr cât mai mare de studenţi din
judeţul Suceava şi judeţele limitrofe
depinde mult de strategia pe termen
mediu şi lung abordată.
Prioritară a fost promovarea
imaginii universităţii din Suceava în
rândul şcolilor şi liceelor din zona de
nord a României, dar nu numai. Pasul
următor a constat în consolidarea unor
site-uri descentralizate pe facultăţi şi/sau
catedre, cu caracter preponderent
educaţional-informativ,
care
să
funcţioneze, în perspectivă, ca veritabile
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puncte de control în comerţul cu
informaţii.
a) Consolidarea site-ului educaţional
al Catedrei de Comerţ – Turism
Membrii Catedrei de ComerţTurism a Facultăţii de Ştiinţe Economice
şi Administraţie Publică din Suceava au
reuşit să implementeze cu succes o astfel
de strategie. Numărul mare de vizitatori,
pe parcursul unui an de la consolidarea
site-ului,
demonstrează
interesul
manifestat faţă de informaţiile existente
la adresa http://www.seap.usv.ro/ct.
Procesul de realizare a unui site web
de acest tip începe prin a defini strategia
şi scopul site-ului, după care acesta se
proiectează prin stabilirea modului în
care el arată şi funcţionează. Până la
scrierea şi editarea efectivă a paginilor
web cu ajutorul soft-ului specific HTML,
realizarea site-ului este un proces
complex de analiză a condiţiilor şi
datelor necesare. Faza de producţie sau
dezvoltare propriu-zisă constă în
construcţia site-ului şi codificarea HTML
a paginilor. Site-ul realizat este testat
pentru funcţionalitate, verificat pentru a
regăsi obiectivele definite şi apoi,
publicat. După această fază, este stabilit
un program periodic de menţinere a
mentenanţei, care permite ca site-ul să
rămână de actualitate şi funcţional. În
concluzie, dezvoltarea unui site web
necesită
obligatoriu
parcurgerea
următoarelor faze: planificarea, designul,
dezvoltarea, testarea, publicarea şi
întreţinerea sa.
Ca orice proiect nou, şi crearea siteului de prezentare a Catedrei de Comerţ Turism a debutat cu o etapă de
planificare.
Principalele probleme de rezolvat în
această etapă sunt:
• alegerea tipului de site
(informaţional, comercial), a temei şi
dimensiunii sale;
Nr. 21 ● Februarie 2007
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• determinarea obiectivelor site-

Trebuie avute în vedere, în
principal, scopul informativ-educaţional
şi utilitatea unui astfel de site.
Obiectivele sunt importante în a focaliza
şi ţinti site-ul către anumite necesităţi
particulare. Astfel, site-urile care
furnizează informaţii despre anumite
subiecte specifice ar trebui să aibă un
mod de prezentare şi de navigare diferit
în comparaţie cu un site care urmează să
vândă
produse.
Complexitatea
obiectivelor propuse va afecta modul în
care va fi navigat site-ul, conţinutul
acestuia, modul său de prezentare.
În cadrul şedinţelor şi discuţiilor
purtate cu membrii Catedrei de Comerţ Turism, au fost identificate segmentele
de utilizatori cărora li se adresează
informaţia şi principalele elemente ce ar
trebui să se regăsească pe un astfel de
site. În faza de documentare s-a analizat
consistenţa, conţinutul şi modalitatea de
dispersie a informaţilor stocate pe site-uri
similare de la universităţile din ţară şi
străinătate.
Cu
privire
la
informaţiile
găzduite, s-a căzut de acord ca acest site
să cuprindă:
• O pagină de prezentare a
structurii catedrei care include şi
legăturile către paginile personale ale
fiecărui membru al catedrei; acestea, la
rândul lor, au următoarea structură:
-Curriculum Vitae;
-Publicaţii;
-Cercetare;
-Cursuri, proiecte;
-Rezultate examene;
-Contact

• Pagina de prezentare a
aspectelor de noutate din cadrul
activităţii desfăşurate de catedră;
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• O secţiune în cadrul căreia să se
regăsească principalele publicaţii ale
membrilor catedrei;
• Secţiune pentru o informare
facilă a studenţilor cu privire la modul de
desfăşurarea a examenelor din perioadele
de sesiune;
• O pagină ce conţine, în
principal, link-uri (legături) către alte
site-uri ce prezintă informaţii de interes
pentru principalii utilizatori ai site-ului.
Informaţiile care sunt puse la
dispoziţie pot fi grupate spre două
categorii de persoane:
- publicul larg, care doreşte
să afle amănunte despre persoanele ce
compun această catedră şi activitatea
desfăşurată;
- studenţii de la Facultatea
de Ştiinţe Economice şi Administraţie
Publică care pot accesa atât informaţiile
generale cât şi informaţii legate de
examene, ce îi vizează în mod direct.
În vederea postării acestui site pe un
server, s-a apelat la serviciul IT din
cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare”
Suceava, pentru a obţine un spaţiu de
găzduire şi un domeniu. În final acesta sa convenit a fi www.seap.usv.ro/ct.
A urmat etapa de culegere a acestor
categorii de informaţii. Site-ul cuprinde
secţiuni ce au o rată mai mare de
actualizare (în special secţiunea ce
cuprinde
informaţii
privitoare
la
examene, rezultate etc.) şi altele ce
cuprind informaţii a căror actualizare
este necesară la intervale de timp mai
mari.
Concomitent cu aceasta fază, a
strângerii de informaţii, s-a derulat şi
etapa de alegere a design-ului.
Etapa următoare a presupus
construcţia propriu-zisă a site-ului pe
baza datelor colectate şi a design-ului
convenit.

140

Un site bine realizat şi calitativ
trebuie
să
răspundă
întotdeauna
criteriilor: informative, de atractivitate şi
efectivitate. Atractivitatea site-ului are în
vedere respectarea principiilor de design
ale
interfeţei
acestuia.
Criteriul
informativ se bazează pe principiul "say
what need to say", adică concizia şi
claritatea informaţiei, dar şi menţinerea
unor pagini distincte ale documentului,
legate în primul rând de conţinut.
Efectivitatea site-ului se referă la
modificările care se fac în cadrul
acestuia, atâta timp cât există un anumit
scop, adică să se folosească pagini
separate pentru subiecte sau capitole
separate, să se menţină validitatea
legăturilor între pagini, să se folosească
grafică în măsura în care este necesar.
Pentru pagina de start, denumită şi
index, s-a convenit ca ea să cuprindă:
• legăturile către principalele
secţiuni ale site-ului,
• un avizier prezintă, sub forma
unui text derulat pe verticală,
informaţiile cu caracter de noutate
adăugate în cadrul secţiunilor site-ului;
• elemente multimedia (poze,
prezentări flash), componente ce vin să
îmbunătăţească aspectul, dar şi să fixeze
elementele de identificare ale catedrei
(denumire, apartenenţă, siglă).
Pagina de prezentare a membrilor
catedrei a fost astfel construită încât să
ofere o succintă expunere a principalelor
informaţii: nume, grad didactic, funcţie,
telefon, e-mail, domenii de competenţă,
poză recentă şi, de asemenea, să facă
legătura cu pagina personală a fiecăruia.
Secţiunile Cărţi şi Cursuri proiecte vin în primul rând în sprijinul
studenţilor, prin oferirea posibilităţii de a
descărca online suporturi de curs, de a
obţine informaţii despre bibliografia ce o
pot consulta în vederea pregătirii
examenelor, precum şi de a vizualiza
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temele propuse pentru lucrările de
finalizare a studiilor (pentru a vizualiza
cele prezentate mai sus accesaţi site-ul
www.seap.usv.ro/ct.
b) Testarea şi publicarea
site-ului educaţional al Catedrei de
Comerţ - Turism
Înainte de a publica site-ul pe
server-ul web, el a fost testat local.
Testarea s-a făcut în diferite programe
browser şi a urmărit aspectul şi
conţinutul paginilor, legăturile dintre
acestea. Testarea site-ului mai urmăreşte
compatibilitatea
dintre
browsere,
reglementarea condiţiilor de formatare a
elementelor
paginilor,
verificarea
legăturilor din pagini şi între pagini,
verificarea timpului de descărcare a siteului.
Publicarea site-ului se referă la
transferarea paginilor pe serverul web
astfel încât utilizatorii să poată consulta
informaţia acestora. Această operaţie este
executată de un program FTP.
Întreţinerea
site-ului
constă
în
menţinerea
informaţiei
în
formă
actualizată şi corectă. Pe structura de

foldere şi fişiere existentă a site-ului se
poate face actualizarea folosind un
program de tip FTP. Acesta va suprascrie
fişierele şi legăturile site-ului aflat pe
serverul Web.

Concluzii
Cu
certitudine
globalizarea
economiei va fi profund marcată de
comerţul electronic. Este greu de
prognozat care va fi proporţia comerţului
clasic din totalul afacerilor comerciale,
însă cu siguranţă acesta nu va fi substituit
integral de forma electronică.
Noile forme de „e-commerce”
care se perfecţionează vor genera
abordări noi ale conceptului de afaceri
mult mai profitabile şi comode.
Comerţul informaţional pare a fi
doar una dintre noile tendinţe dintr-un
spectru mult mai larg alături de comerţul
virtual, cel intelectual sau de consultanţă.

Endnotes:
(1) Electronic Commerce – An introduction, European Electronic Commerce Website, part of The Information
Societhy WebRing, http://www.ispo.cec.be/ecommerce/introduc.htm;
(2) Răuţ Gheorghe - An introduction, European Electronic Commerce Website, part of The Information Societhy
WebRing, http://www.ispo.cec.be/ecommerce/introduc.htm.
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Rezumat

Abstract

Triumful globalizării a adus
emergenţa noii economii. „Noua
economie” se bazează pe tehnologia
informaţională şi telecomunicaţională şi
Internet. Este o economie digitală care
recunoaşte
rolul
fundamental
al
informaţiei. Pentru a face faţă
competiţiei dure, firmele caută să-şi
schimbe modelele de afaceri. Prin
urmare, lanţul valoric s-a schimbat.
Comerţul electronic a devenit un factor
conducător al obţinerii succesului în
afaceri în secolul XXI.

The triumph of globalization
brought the emergence of a new
economy. ,,The new economy” is based
on
the
information
and
telecommunication
technology
and
Internet. It is a digital economy that
recognizes the fundamental role of
information. That is why firms seek to
change their business models in order to
face the tough competition. Therefore the
traditional value chain has changed. Ecommerce has become a key driver of
business success in the twenty first
century.

Cuvinte cheie:

Keywords:

●comerţ electronic ● globalizare
●economie digitală ● model de afaceri
●lanţ valoric ● firmă.

●E-commerce ● globalization ● digital
economy ● business model ● value chain
● firm.

Introducere
Apariţia şi expansiunea globalizării au condus la emergenţa economiei digitale.
Operarea într-o economie înalt concurenţială, bazată pe tehnologiile informaţionale şi
telecomunicaţionale, impune firmelor să adopte noi modele de afaceri. În aceste condiţii,
comerţul electronic a devenit o realitate a lumii afacerilor actuale şi o prerogativă a
obţinerii succesului pe piaţă pentru orice firmă. Mai pot oare firmele secolului XXI,
implicit cele româneşti, ignora utilizarea comerţului electronic în afacerile lor ? În ţara
noastră, deşi numărul utilizatorilor de Internet este încă relativ redus şi există încă o
reticenţă din partea consumatorilor faţă de procesarea tranzacţiilor on-line, comerţul
electronic a cunoscut şi va cunoaşte un trend crescător, dovadă fiind şi creşterea continuă a
numărului magazinelor virtuale autohtone.

1. Globalizarea şi efectele sale economice
Sfârşitul mileniului al doilea şi începutul mileniului al treilea au consfinţit triumful
globalizării la scară planetară. Proces complex, declanşat la sfârşitul anilor 1980, odată cu
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prăbuşirea regimurilor comuniste din
Estul şi Centrul Europei, globalizarea se
manifestă atât pe plan economic, cât şi
pe plan social, cultural, tehnologic sau
militar. Astfel,
globalizarea se
caracterizează prin:
• liberalizarea aproape totală a
pieţelor;
• amplificarea interdependenţelor pe
plan mondial;
• emergenţa hiperconcurenţei;
• comprimarea timpului şi a
spaţiului;
• dominaţia culturii contractului;

• apariţia unei societăţi civile
globale;
• afectarea suveranităţii şi valorilor
culturale naţionale;
• creşterea numărului actelor de
terorism internaţional;
• dominaţia
corporaţiilor
transnaţionale;
• schimbările
tehnologice
şi
telecomunicaţionale numeroase;
• expansiunea exponenţială a
Internetului (tabelele nr. 1 şi nr. 2);
• digitalizarea economiei mondiale
[5.

Tabelul nr. 1 Evoluţia numărului utilizatorilor Internetului pe zone geografice în
perioada 2002-2004
Regiunea
Anul 2002
Evoluţie
Anul 2003
Evoluţie
Anul 2004
2002-2003
2003-2004
(%)
(%)
Africa
9.255.620 41,5
13.096.650 66,6
21.813.872
Asia
211.582.599 20,8
255.668.777 28,6
328.887.039
Europa
170.817.495 17,9
201.324.310 20,7
242.951.272
America
42.191.573 20,9
50.995.059 18,7
60.534.062
Latină şi
Caraibe
America
174.200.000 2,9
179.232.400 14,4
205.000.000
de Nord
Oceania
12.544.450 8,3
13.581.400 21,1
16.445.726
Sursa: [3], pag. 2

Tabelul nr. 2 Evoluţia numărului utilizatorilor Internetului pe tipuri de ţări,
în funcţie de nivelul dezvoltării lor economice, în perioada 2002-2004
Nivelul
Anul 2002
Evoluţie
Anul 2003
Evoluţie
Anul 2004
dezvoltării
2002-2003
2003-2004
economice
(%)
(%)
Ţări
dezvoltate
Ţări în curs
de dezvoltare
Ţările
din
Asia de SudEst şi din
Comunitatea
Statelor
Independente

402.012.514

7,8

433.307.644

15,8

501.756.193

204.925.742

25,3

256.845.766

29,6

332.998.292

13.653.481

73,9

23.745.186

72,2

40.877.486

Sursa: [3], pag. 2
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Pe plan economic, globalizarea a
statele capitaliste dezvoltate, care au o
consacrat
dominaţia
economiei
economie de piaţă liberă. În economia
capitaliste de piaţă. Conform indicelui
globală actuală, piaţa este atotputernică,
globalizării (caseta nr. 1), cele mai
iar principalii săi actori sunt corporaţiile
globalizate economii se întâlnesc în
transnaţionale şi multinaţionale.
Caseta nr. 1
În fiecare an, compania A.T. Kearney publică în prestigioasa revistă Foreign Policy
topul statelor lumii pe baza indicelui globalizării. Indicele globalizării măsoară
douăsprezece variabile (de exemplu, volumul valoric al comerţului exterior, al
investiţiilor străine directe, numărul utilizatorilor de Internet, acccesul la telefonie,
numărul organizaţiilor internaţionale etc.), care sunt împărţite în patru clase, respectiv:
• integrare economică;
• conectivitate tehnologică;
• contacte personale;
• angajament politic.
În anii 2005 şi 2006, topul celor mai globalizate zece state ale lumii arăta astfel:
Anul 2005
Anul 2006
1.
Singapore
1.
Singapore
2.
Irlanda
2.
Elveţia
3.
Elveţia
3.
SUA
4.
SUA
4.
Irlanda
5.
Olanda
5.
Danemarca
6.
Canada
6.
Canada
7.
Danemarca
7.
Olanda
8.
Suedia
8.
Australia
9.
Austria
9.
Austria
10. Finlanda
10. Suedia
Singapore îşi păstrează rolul de lider al doilea an consecutiv, după ce Irlanda deţinuse
acest loc în perioada 2002-2004. Ţările nordice sunt bine reprezentate în acest top, ele
beneficiind de o infrastructură informaţională şi telecomunicaţională performantă.
Sursa: [10], [11]

În era globalizării, Uniunea
Europeană acordă o mare atenţie
dezvoltării societăţii informaţionale. În
conformitate cu prevederile Agendei de
la Lisabona, societatea informaţională
reprezintă o prioritate a Uniunii
Europene şi unul dintre factorii cheie ai
creşterii şi ai ocupării forţei de muncă
[2], [3]. Spre deosebire de economia
industrială, „noua economie” este
asociată
cu
impactul
inovaţiilor
tehnologice din domeniile telefoniei
mobile, calculatoarelor şi Internetului.
„Noua economie” a fost descrisă drept
vârsta
Internetului,
revoluţia
tehnologiilor
informaţionale
sau
144

economia
digitală
Fraumeni, 2002).

(Landefeld

şi

2. Noile modele de afaceri
ale economiei digitale şi comerţul
electronic
Economia secolului XXI este o
economie bazată pe tehnologiile
informaţionale şi telecomunicaţionale, o
economie digitală. În economia digitală,
o economie a vitezei, firmele caută în
mod continuu noi afaceri pentru a face
faţă presiunilor concurenţiale crescânde
generate de globalizarea pieţelor.
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Mutaţiile frecvente şi profunde
din domeniul tehnologic impun firmelor
să inoveze în permanenţă şi să-şi
adapteze modelele lor de afaceri.
Introducerea pe o scară din ce în ce mai
largă a tehnologiilor informaţionale şi
telecomunicaţionale în viaţa economică a
determinat apariţia unor noi modele de

afaceri ale firmelor. În esenţă,
desfăşurarea oricărei afaceri cuprinde
mai multe etape, respectiv: etapa
planificării, etapa arhitecturală şi etapa
implementării. Modelul de afaceri
mediază legătura dintre strategia firmei şi
implementarea acesteia (tabelul nr. 3).

Tabelul nr. 3 Etapele desfăşurării unei afaceri
Nr.
crt.
1.

Denumirea etapei

Element cheie

Factori de influenţă

Etapa planificării

Strategia firmei

2.

Etapa arhitecturală

Modelul de afaceri

3.

Etapa implementării

Procesele de
afaceri

Presiuni din partea
tehnologiilor informaţionale şi
telecomunicaţionale
Schimbări şi oportunităţi
specifice
e-afacerilor (e-business)
Adaptarea proceselor specifice
e-afacerilor

Modelul de afaceri al firmei este
• relaţiile cu consumatorii, care se
o reprezentare a strategiei sale
referă la clienţii ţintă, modalitatea de
corporative, fiind punctul de pornire al
livrarea a produsului către aceştia şi
proceselor de afaceri. De asemenea,
modul de constituire a acestor relaţii;
modelul de afaceri prezintă modul în
• managementul infrastructurii,
care strategia firmei este implementată,
care descrie modalitatea în care trebuie
descriind oferta de produse şi/sau servicii
utilizată în mod eficient această
a firmei, infrastructura sa informaţională
infrastructură;
şi relaţiile sale cu furnizorii. La începutul
• aspectele financiare, care au în
secolului XXI, noul model de afaceri al
vedere
costurile şi veniturile firmei.
firmei cuprinde patru componente
Spre deosebire de vechiul model de
interconectate, după cum urmează:
afaceri, în noul model, lanţul valoric• inovarea produselor şi/sau
fizic este dublat de lanţul valoric-virtual
serviciilor, care descrie afacerile firmei şi
(tabelul nr. 4).
rezultatele activităţii de cercetaredezvoltare ;
Tabelul nr. 4 Lanţul valoric în modelul de afaceri al firmei secolului XXI
Nr.
Denumire
Componenţa
crt.
1.
Lanţul valoric fizic Cercetare-dezvoltare...Producţie...Marketing...Vânzări
şi service...Valoare
2.
Lanţul
valoric Definirea problemei informaţionale...Organizarea,
virtual
selecţia şi culegerea informaţiilor...Sintetizarea
informaţiilor...Distribuirea informaţiilor...Valoare
Sursa: [7], pag. 21-36
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În procesul adăugării de valoare,
informaţia a devenit un element de
sprijin/suport al lanţului valoric-fizic al
firmei.
Prin
urmare,
modelul
convenţional al lanţului valoric s-a extins
în secolul XXI. Informaţia poate fi
obţinută şi utilizată în toate stadiile
lanţului valoric fizic. Mai mult, utilizarea
informaţiei îmbunătăţeşte performanţa la
nivelul fiecărui stadiu al lanţului valoric
fizic. De asemenea, ea poate fi analizată,
stocată şi reutilizată de către conducerea
firmei pentru a dezvolta noi procese de
afaceri.
Într-o
economie
digitală,
modelul de afaceri al firmei este mult
mai dependent de variabilele mediului
extern al firmei (de exemplu, preferinţele
consumatorilor), fiind aplicat la noi pieţe
aflate în continuă schimbare. Influenţa
acestor variabile a impus firmelor
elaborarea unor noi modele de afaceri.
Aceste modele actuale de afaceri au la
bază comerţul electronic. De ce ? Din
multitudinea de motive le putem
enumera pe următoarele:
• nevoia firmelor de a opera la o
scară globală;
• posibilităţi largi de reorganizare a
afacerilor firmelor şi de redefinire a
pieţelor pe care acţionează;
• ciclurile de viaţă din ce în ce mai
scurte ale produselor;

• reducerea timpului de livrare a
produselor pe piaţă;
• scăderea costurilor operaţionale
ale firmelor;
• necesitatea unei rapide adaptări a
firmelor la mutaţiile care apar pe pieţe.
Internetul a revoluţionat lumea
afacerilor fiind platforma care a stat la
baza apariţiei şi dezvoltării comerţului
electronic.
Comerţul
electronic
reprezintă o alternativă de desfăşurare a
tranzacţiilor comerciale la comerţul
tradiţional. Comerţul electronic permite
firmelor să efectueze diverse tranzacţii
precum: tranzacţii Business-to-Business
(B-2-B),
care
cuprind
totalitatea
tranzacţiilor desfăşurate între două sau
mai multe firme, tranzacţii Business-toConsumer (B-2-C), care vizează relaţiile
dintre firmă şi consumatorul final
(Anghel, 2000).
Comerţul electronic a apărut şi a
cunoscut cea mai rapidă evoluţie în SUA.
Din al doilea trimestru al anului 2005 şi
până în al doilea trimestru al anului
2006, vânzările en-detail prin comerţul
electronic în SUA au cunoscut o creştere
continuă de aproape 5 miliarde USD
(tabelul nr. 5). De altfel, în anul 2005,
comerţul online a atins în SUA cifra
totală de 175 miliarde USD.

Tabelul nr. 5 Evoluţia vânzărilor cu amănuntul în SUA în perioada 2005-2006
Trimestrul
Ponderea comerţului
Vânzările cu amănuntul
electronic în totalul
(mld USD)
vânzărilor cu amănuntul (%)
Total
Comerţ electronic
Al doilea, anul 2006
(estimare)
Primul, anul 2006
Al patrulea,
anul 2005
Al treilea, anul 2005
Al doilea, anul 2005

984,914

26,346

2,7

976,222
946,069

25,190
23,569

2,6
2,5

943,183
924,091

22,656
21,428

2,4
2,3

Sursa: [12], pag. 1-5
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În
ţara
noastră,
comerţul
firma Gecad (caseta nr. 2). Profitul
electronic se află într-o fază de
mediu al magazinelor online româneşti a
maturizare, dar perspective de dezvoltare
crescut în anul 2005 cu 9 % pentru
încă există. În luna decembrie a anului
firmele care operau deja pe piaţa
2005, numărul utilizatorilor de Internet a
comerţului electronic, cu 14 % pentru
crescut cu 52 % faţă de perioada similară
firmele care au migrat afacerile lor din
a anului 2004. La sfârşitul anului 2005,
plan fizic în cel virtual şi cu 100 %
în România existau peste 600 de
pentru firmele care au debutat în aceste
magazine virtuale, iar acum numărul lor
afaceri.
depăşeşte 800. Cel mai mare magazin
virtual din ţara noastră este eMAG, care
a încheiat de curând un parteneriat cu
Caseta nr. 2
eMAG (www.emag.ro), cel mai mare magazin virtual românesc va implementa
soluţia de plăţi online ePayment creată de compania Gecad. În opinia directorului
executiv al eMAG, R. Apostolescu, aplicaţia Gecad oferă instrumente foarte bune de
integrare cu site-ul şi cu serverele interne de gestionare a comenzilor, şi va soluţiona
problema prevenirii fraudelor. În România, cota de piaţă a Gecad ePayment este de
circa 70 %, ţinând cont de numărul de magazine virtuale care utilizează această
soluţie. Plăţile cu cardul bancar reprezintă şi pentru eMAG un început de drum.
Sursa: [4]

Printre
cele
mai
bine
tranzacţionate produse se numără cele
din domeniile tehnologiei informaţionale
şi
telecomunicaţionale
şi
electrocasnicelor. Totuşi, consumatorii
români nu manifestă încă o prea mare
încredere în această formă de comerţ, iar
cei care fac cumpărături online cheltuiesc
sume mici (în medie, 60 de euro).
Dezvoltarea mai rapidă a comerţului
electronic în ţara noastră trebuie
încurajată prin: facilitarea accesului
populaţiei la mijloacele de comunicare,
extinderea infrastructurii de comunicaţii,
externalizarea
operaţiunilor
administraţiei publice etc. Maturizarea
comerţului electronic românesc se
produce treptat şi cere timp. În următorii
cinci ani, valoarea tranzacţiilor online
din România va avea o rată de creştere
lunară de circa 20 %.

Concluzii
Odată cu prăbuşirea Zidului
Berlinului, globalizarea a cunoscut o
Nr. 21 ● Februarie 2007

expansiune pe multiple planuri (politic,
economic, militar etc.). Era globalizării a
adus cu ea o „nouă economie”, o
economie bazată din ce în ce mai mult pe
informaţie,
Internet,
tehnologii
informaţionale şi telecomunicaţionale. În
esenţă, această „nouă economie” este o
economie digitală, care valorizează în
mod superior informaţia faţă de „vechea
economie”.
Concurenţa acerbă generată de
globalizarea pieţelor a determinat firmele
să fundamenteze şi să implementeze noi
strategii corporative. În acest sens,
firmele au căutat să identifice şi să
elaboreze noi modele de afaceri, care să
combine lanţul valoric fizic cu cel
virtual, specific economiei digitale.
Modelele de afaceri ale secolului XXI au
la bază comerţul electronic. Comerţul
electronic a devenit o parte integrantă a
lumii
afacerilor
actuale
datorită
comodităţii şi eficienţei sale. Comerţul
electronic a devenit un fenomen de masă
în ţările capitaliste dezvoltate, iar în ţara
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noastră se află într-o continuă
expansiune.
Într-o economie din ce în ce mai
digitalizată, comerţul electronic a devenit

o necesitate de prim rang pentru orice
firmă de succes.
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Rezumat

Abstract

Odată cu creşterea accesibilităţii la
Internet, comerţul electronic a captat interesul
consumatorilor individuali şi al societăţilor
comerciale de orice mărime şi preocupări. Este
vorba de crearea unui nou model de afaceri (ebusiness, e-commerce, etc.) prin intermediul
Internetului, care schimbă radical eficienţa
acestora, în sensul reducerii costurilor, inclusiv
a celor tranzacţionale.
E-Business-ul este un termen mult mai
generic decât e-Commerce deoarece nu se
limitează doar la vânzare-cumpărare, oferind şi
servicii online (servicii de întreţinere pentru
clienţi), şi păstrarea legăturii cu partenerii de
afaceri online, dar şi conducerea electronică a
tranzacţiilor în interiorul organizaţiei.
Comerţul electronic a debutat în
România în februarie 2004 ca sistem de ecommerce funcţional şi a fost primul din
Europa Centrală şi de Est. Chiar dacă numărul
magazinelor virtuale româneşti a crescut în
prezent la peste 650, ele sunt încă puţine
pentru o piaţă care numără peste 6 milioane de
utilizatori Internet (potrivit statisticilor
netBridge Investments) şi peste 8 milioane de
carduri bancare în circulaţie (conform
rapoartelor Visa şi MasterCard).
Suntem încă la început de drum,
interesul pieţei este evident în creştere după
cum arată şi cifrele. Este însă nevoie de acel
ceva care să încurajeze românii să-şi înfrângă
teama, neîncrederea şi să înceapă să
tranzacţioneze pe Internet. Interesant este şi
faptul că atunci când vine vorba de a
tranzacţiona de pe site-uri externe, foarte
cunoscute, aceste reţineri dispar la posesorii
români de carduri.

With the accessibility growth to the
Internet, the Electronic Commerce (EC)
captured the interest of individual consumers
and commercial societies from everywhere.
The discussions are about the creation of a
new business model (e-business, e-commerce)
through the Internet that radically change their
efficiency by reducing the costs, inclusive in
transactions.
The e-Business is a term more general
than the e-Commerce as it is not limited to
selling-purchasing services but also offering
on-line services (maintenance services for
clients), being on-line in contact with business
partners and electronically managing the
transactions within the organisation.
The electronic commerce has appeared
in Romania in February 2004 as a functional ecommerce system being the first of this kind in
the Central-East Europe. Even if currently the
virtual shops exceeds the number of over 650,
they are still not enough for a market of 6
million Internet users (according to netBridge
Investments statistics) and over 8 million
banking cards in use (according to Visa and
MasterCard reports).
The Romanian system is still at the
beginning, the market interest is obviously
growing as the figures shows. However, the
Romanians need to be encouraged, they have
to get rid of fear and faithlessness and start
transactions on Internet. On the other hand, it
is interesting that the Romanian card
possessors have no such reactions when it
comes to use foreign and well-known sites.

Cuvinte cheie:

Keywords:

●comerţ electronic ● afaceri electronice
● internet ●tranzacţii online.
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1. „eCommerce”
Definiţia comerţului electronic nu
este una statică. Chiar dacă noile
oportunităţi oferite de capacităţile
tehnologiei curente tind spre un punct
maxim, noi tehnologii de reţea sau
aplicaţii software pot apare în orice clipă.
Astfel ne vom afla nu doar în faţa unor
noi modalităţi de a desfăşura afacerile
actuale, ci şi în faţa unor lucruri cu totul
şi cu totul necunoscute comerţului
curent. Comerţul electronic înseamnă
cumpărarea şi vânzarea de bunuri şi
servicii pe Internet, în special pe www
(World Wide Web).
Werthner defineşte comerţul
electronic ca “… o distribuire a
informaţiilor de business, întreţinerea
informaţiilor de business şi conducerea
tranzacţiilor de business prin intermediul
reţelelor
de
telecomunicaţii
cu
focalizarea pe acoperirea fazelor
tranzacţiei, căutare, negociere, acord şi
încheiere”.
După Baron, Show şi Bailey,
există două categorii majore de businessuri şi implicit de pieţe, pe Internet,
comerţ
electronic
orientat
spre
consumator şi comerţ electronic orientat
spre business, acesta din urmă având cea
mai spectaculoasă creştere. Roger Clarke
oferă un punct de vedere mult mai
complet asupra componentelor pieţelor
electronice şi introduce clase de tipul
“business-to-government (B2G)” şi
“consumer-to-consumer (C2C)”.
„e-Business”: E-Business-ul este
un termen mult mai generic decât eCommerce deoarece nu se limitează doar
la vânzare-cumpărare, oferind şi servicii
on-line (servicii de întreţinere pentru
clienţi) şi păstrarea legăturii cu partenerii
de afaceri on-line, dar şi conducerea
electronică a tranzacţiilor în interiorul
organizaţiei.
Este un termen care a fost
utilizat pentru prima dată de IBM în
150

1997, când s-a declanşat o adevărată
campanie în jurul lui. Astăzi multe
corporaţii îşi reconsideră business-ul
descoperind cum să utilizeze cu succes
Internetul în afacerile lor.
Domeniul B2B (business to
business) este o afacere promiţătoare,
datorită penetrării Internetului în
corporaţii în România. Scăderea continuă
a preţului la conectare conduce la o
explozie
a
utilizării
Internetului.
Potenţialul societăţii informaţionale nu
este posibil de cuantificat încă, la bursă
firmele IT cresc încontinuu, firme abia
formate putând înghiţi cu uşurinţă
companii tradiţionale cu mulţi ani de
activitate.
Clarke completează definiţia lui
Werthner afirmând că eBusiness-ul
include eCommerce-ul dar şi procesele
interne
ca
producţia,
stocurile,
dezvoltarea produselor, managementul,
finanţele,
managementul
riscului,
managementul cunoştinţelor şi resursele
umane, deci în concluzie este un
”superset” al comerţului electronic.

2. Evoluţia comerţului electronic
românesc
Dacă în 2000 apar primele
semnale ale comerţului electronic
românesc, când compania netBrdige
Investments a lansat portalul OKazii.ro,
care permitea consumatorilor finali
contactul în mediul virtual, licitarea
online pentru produsul ales şi finalizarea
tranzacţiei în lumea reală, trei ani mai
târziu comerţul electronic intra într-o
nouă etapă în urma implementării
standardului 3D Secure, cel mai înalt
sistem de securitate al tranzacţionării
prin Internet. România a fost printre
puţinele din Europa, care a făcut
pionierat sub noul standard promovat de
organizaţiile internaţionale emitente de
carduri, Visa şi MasterCard. In ultimul
trimestru al anului 2003, RomCard (lider
Amfiteatru Economic
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în România pentru furnizarea serviciilor
privind tranzacţiile cu carduri bancare) a
configurat primele bănci în 3D Secure:
BCR, Raiffeisen Bank şi Banca Ţiriac. In
prezent, numărul băncilor care au
implementat 3D Secure a ajuns la 8 prin
aderarea Alpha Bank, Romexterra, CEC,
BRD-GSG şi Banca Transilvania.
Potrivit RomCard, anul 2007 va mai
aduce cel puţin o bancă în sistemul 3D
Secure.
Primele tranzacţii online cu cardul
s-au înregistrat la finalul lunii februarie
2004, pentru mulţi acesta reprezentând
startul
propriu-zis
al
comerţului
electronic românesc. Începutul a fost
timid şi în primele 7 luni de e-commerce
securizat s-au realizat doar 3.106
tranzacţii, în timp ce ultimul trimestru al
anului a adus un volum semnificativ:
16.304 tranzacţii în valoare de aproape 3
milioane USD. Anul 2004 se încheia cu
un total de 19.410 tranzacţii efectuate în
magazinele virtuale configurate 3D
Secure de către RomCard şi cu un bilanţ
de aproximativ 3,5 milioane USD
generate de plata online cu cardul.
Statisticile
RomCard
nu
înregistrează tranzacţiile efectuate de
posesorii de card români în magazinele
virtuale din străinătate, nici tranzacţiile
efectuate cu carduri non-3D Secure sau
cu carduri emise sub alte sigle decât Visa
şi MasterCard (American Express, JCB,
Diners Club). De asemenea raportările
RomCard ne oferă doar o imagine asupra
comerţului electronic cu plata prin card,
celelalte modalităţi de plată precum
„cash on delivery” nefiind contorizate de
nimeni, deşi reprezintă aproximativ 95%
din valoarea pieţei.
In schimb, raportul pentru 2004
făcut public de Visa Internaţional, arată
că deţinătorii de carduri Visa din
România au cheltuit mai mult în
magazinele virtuale din străinătate decât
în cele româneşti. Din suma totală de 4,6
milioane USD tranzacţionată on-line de
Nr. 21 ● Februarie 2007

posesorii de carduri Visa din România,
aproximativ
80%
au
reprezentat
cheltuieli în magazinele online din afara
ţării. Cele mai căutate magazine virtuale
au fost cele din SUA unde deţinătorii
români de carduri Visa au cheltuit
aproape jumătate (43%) din valoarea
totală a tranzacţiilor electronice, dar şi
din Italia (16% din suma totală a
cheltuielilor) şi din Marea Britanie
(15%). Faptul demonstrează că posesorii
români de card nu sunt reticenţi în a-l
folosi pentru a cumpăra de pe Internet,
diferenţa făcând-o doar varietatea ofertei
de produse şi servicii.
Deţinătorii de carduri Visa din
străinătate au fost mai puţin atraşi de
produsele şi serviciile oferite de
magazinele virtuale româneşti, efectuând
cumpărături de doar 1,17 milioane USD
comparativ cu 3,68 milioane USD, cât au
cheltuit românii deţinători de carduri
Visa în afara ţării.
Bilanţul RomCard pentru anul
2005 a fost de 44.353.145 USD (Tab. nr.
1) cheltuite cu cardul atât de străini, cât
şi de români pe magazinele virtuale
româneşti. O valoare impresionantă
generată, însă, în proporţie de 90%, de
tranzacţionarea cross border, adică de
cumpăraturi online cu carduri emise în
străinătate pe magazine virtuale străine,
dar care erau procesate prin băncile
româneşti. Numai pentru luna iulie a
anului 2005, RomCard a raportat 53.000
de tranzacţii în valoare de aproximativ
9,5 milioane USD, statistică ce extaziase
piaţa. Dar, la scurt timp, organizaţiile
internaţionale emitente de carduri, Visa
şi MasterCard, au hotărât restricţionarea
activităţii de cross-border, motivând
decizia prin numărul mare de plângeri şi
de fraude înregistrat.
Astfel, ultimul trimestru al anului
2005 aducea comerţul electronic
românesc la valori similare cu cele de la
finalul lui 2004, adică mici. Evident,
profiturile băncilor de câteva sute de mii
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de dolari, înregistrate până în acel
moment, s-au transformat în sume infime
care le-au determinat să nu mai acorde
aceeaşi atenţie activităţii de e-commerce.

Sfârşitul lui 2005 arată pesimist pentru
tranzacţionarea pe Internet cu cardul dar,
cel puţin, indică valoarea reală a
comerţului electronic pur românesc.

Tabel nr. 1 Situaţia comerţului 3D Secure în 2005
Comercianţi
Carduri
Nr. Tranzacţii Valoare
înrolaţi
activate

Banca
BCR

124.115

22.780.000 USD 25

580

BCIT

62.138

11.608.000 USD 14

160

RZB

55.747

9.965.145 USD

49

1.200

Total

242.000

44.353.145 USD 88

1.940

Sursa:RomCard

Anul 2006 a început din nou timid, cu doar 2.812 tranzacţii înregistrate în luna
ianuarie dar, surprinzător şi îmbucurător în acelaşi timp, numărul acestora a crescut
constant cu o medie de 15% pe lună, depăşind în octombrie pragul de 12.500 de tranzacţii
(fig. nr. 1), efectuate pe magazinele virtuale româneşti, configurate 3D Secure.
tranzactii
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Fig. nr. 1Tranzactiile de e-commerce procesate de RomCard in perioada
ianuarie - octombrie 2006

Conform cifrelor şi declaraţiilor
RomCard, în anul 2006 peste 65% din
tranzacţii au fost generate de posesorii de
card români în magazinele virtuale
autohtone. Restul de 35% înseamnă
tranzacţii efectuate de deţinătorii unui
card străin, emis fie în Euro, fie în USD,
care au cumpărat din magazinele online
româneşti.
Chiar dacă românii au generat
cele mai multe tranzacţii, valoarea medie
a unei tranzacţii cu un card emis în
moneda locală a fost mai mică decât
valoarea medie a tranzacţiilor efectuate
152

cu carduri emise în valută (USD,
respectiv Euro). Astfel, românii au
cheltuit, în medie, 160 RON per
tranzacţie, în timp ce deţinătorii de card
din străinătate au cheltuit 180 USD,
respectiv 210 Euro – potrivit cifrelor
furnizate de RomCard.
Sumele mai mici cheltuite de
români reprezintă, în opinia oficialilor
RomCard, plata facturilor către operatorii
de telefonie mobilă care, de obicei, nu
depăşesc 150 RON, dar care au o
pondere de aproximativ 30% din totalul
tranzacţiilor. Pe lângă acestea, alte
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domenii care generează volume mari de
bani în comerţul electronic sunt, pe rând:
turismul (rezervările online de bilete de
avion şi pentru serviciile de cazare),
produsele IT&C, electronicele şi
electrocasnicele, cartea şi filmul.
Bilanţul final pentru 2006 fiind
estimat de către RomCard la 8-8,5
milioane USD. Adică de aproape 6 ori
mai puţin decât în 2005, când s-au
înregistrat peste 44 de milioane USD.
Îmbucurător este, însă, faptul că ecommerce-ul pur românesc a crescut faţă
de anul trecut: dacă în 2005 magazinele
virtuale româneşti au generat doar 10%
din numărul şi valoarea tranzacţiilor
totale, adică 4,4 milioane USD, în 2006
aceasta valoare tinde să se dubleze către
un volum final de peste 8 milioane USD.
Explicaţia este dată, în primul
rând, de creşterea numărului de
magazine virtuale de la aproximativ 450
la sfârşitul anului 2005, la 650 în prezent
–
conform
lui
Andrei
Radu
(Link2eCommerce),
citând
studiile
efectuate de Claudiu Gămulescu,
Underclick.ro şi 800 conform GECAD
ePayment. Din aceste magazine care
înregistrează profituri (mai mici sau mai
mari), doar puţin peste 200 sunt
configurate 3D Secure de către
RomCard, iar din acestea, numai 100
generează volum în tranzacţionarea online cu cardul. Din această categorie, cel
mai apreciat magazin virtual este
www.emag.ro - care a fost desemnat
magazinul anului 2005 de Link
Magazine în cadrul Galei Premiilor ecommerce.

3. Promovare şi e-Business
Este necesară în continuare o
campanie naţională sprijinită de toate
băncile înrolate în sistemul 3D Secure.
Aceasta va fi o confirmare a faptului că
băncilor le pasă de această activitate şi
văd în ea un business. Cu puţină
sinceritate băncile ar trebui să recunoască
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faptul că e-commerce este deja o afacere
pentru ele.
Majoritatea magazinelor virtuale
româneşti nu ştiu să facă business: nu au
înţeles
cât
de
importantă
este
comunicarea cu clientul mai ales în
mediul virtual care, prin definiţie,
conferă reticenţă utilizatorilor; nu au
înţeles cât de importantă este promovarea
(nu prin SPAM) şi construirea unui
brand-name; site-urile nu respectă
elementele care conferă succes unei
afaceri online; au probleme la nivel de
descriere a produselor (specificaţii
greşite sau prea puţine, specificaţii în
limba engleză); produsele de pe site nu
se regăsesc în stocurile reale; termenele
de livrare sunt încă mari; nu prezintă pe
site elementele de identificare ale firmei
care se află în spatele acestuia şi datele
de
contact,
fapt
care
sporeşte
neîncrederea utilizatorilor în comerţul
electronic.

4. Oportunităţi pentru
e-Commerce şi e-Business în 2007
Integrarea în UE a României, din
perspectiva comerţului electronic, va
însemna migrarea ţării noastre în zona
Europe, unde nu există restricţii în ceea
ce priveşte tranzacţiile cross-border. De
asemenea, licenţele de acceptare a
cardurilor la plată - inclusiv pe Internet se acordă tuturor instituţiilor financiare
care îşi doresc acest lucru.
Integrarea în UE va însemna şi
faptul că instituţiile emitente vor fi
obligate să permită accesul pe Internet al
clienţilor lor. Toate acestea, sprijinite şi
de
campanii
ale
organizaţiilor
internaţionale de plată (MasterCard &
Visa) ne încurajează să sperăm că în
2007 vom depăşi nivelul înregistrat în
2005, urmând ca din 2008 să ne aşteptăm
la mari surprize din partea pieţei.
Ghişeul Virtual de Plăţi,
lansat la sfârşitul anului 2006 de
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Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei
Informaţiei este un mare pas înainte
pentru încurajarea posesorilor de card să
cumpere de pe Internet. Portalul se
doreşte a fi interfaţă de acces a
persoanelor juridice şi fizice către
instituţiile administraţiei publice prin
asigurarea unei modalităţi rapide de plată
a datoriilor către stat. Ghişeul fiecărei
instituţii în parte este gestionat şi
întreţinut de instituţia respectivă, dar ele
se vor regăsi grupate în cadrul acestui
portal (www.ghiseul.ro).
DotCommerce
România
consideră că implementarea proiectului
“Ghişeul Virtual de Plăţi “va avea un
impact
major,
datorită
creşterii
numărului de posesori de carduri
bancare, a rapidităţii soluţiei de plată, a
uşurinţei de utilizare, a siguranţei
garantate a tranzacţiilor precum şi a
disponibilităţii 24 de ore pe zi - 7 zile pe
săptămână (24/7).”
Utilizarea acestei metode de
achitare a taxelor
on-line este
condiţionată doar de o conexiune la
Internet, posesia unei adrese de e-mail şi
a unui card bancar care permite plata în
mediul electronic.
Asociaţia Naţională pentru ECommerce – ANEC, creată în urma
dialogului constant cu reprezentanţii
industriei de comerţ electronic, are ca
scop
promovarea
şi dezvoltarea
industriei de comerţ electronic din
România. Principalele obiective ale
ANEC sunt: elaborarea şi implementarea
de programe la nivel local şi naţional
menite să promoveze comerţul electronic
în rândul mediului de afaceri din
România, derularea de activităţi menite
să impulsioneze piaţa, să ridice
standardele industriei şi să crească
încrederea consumatorilor finali în
tranzacţionarea din mediul online,
dezvoltarea de proiecte şi programe
educaţionale la nivel naţional de
popularizare a comerţului electronic în
154

rândul
utilizatorilor,
promovarea
iniţiativelor legislative în domeniul
comerţului electronic la nivelul tuturor
actorilor implicaţi în industrie (furnizori,
magazine
online,
consumatori),
promovarea mijloacelor de plată
electronice
în
vederea
obişnuirii
consumatorilor cu utilizarea cardurilor în
tranzacţiile online, elaborarea de
reglementări, standarde de calitate şi
excelenţă privind comerţul electronic.

Concluzii
Viteza
cu
care
evoluează
tehnologia
Internet-ului
este
impresionantă. Dacă acum se apreciază
că există câteva milioane de oameni care
folosesc serviciile Internet în fiecare
moment, numărul lor va creşte
exponenţial în anii următori.
Dorinţa de securitate şi intimitate
a tranzacţiilor va determina crearea unor
pieţe specifice în care factorii principali
în procesul de formare a deciziei de
cumpărare sunt sporirea încrederii
consumatorilor, creşterea gradului de
satisfacţie sau chiar încântarea acestora
în condiţiile în care, în procesul de
desfăşurare a tranzacţiilor, interacţiunea
umană este minimă iar interacţiunea
tehnologică este maximă.
Comerţul electronic va avea un
viitor puternic şi stabil aşa cum arată şi
statisticile pentru că plăţile online au
avantaje evidente, şi care par cunoscute,
dar nu sunt conştientizate la adevărata lor
valoare: 24/7, nondependenţa geografică,
cost-saving, uşurinţa în operare, în
administrare şi de marketare. Deşi sunt
evidente, foarte puţini le înţeleg şi le
acceptă.
În acest domeniu revoluţia abia a
început, sistemele electronice de plată,
puternic cercetate şi experimentate azi,
vor progresa rapid, devenind o realitate a
Cyberspace-ului anilor viitori, iar
România nu va putea fi o excepţie.
Amfiteatru Economic
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Rezumat

Abstract

Internetul reprezintă cel mai
important evenimet tehnologic ce
marchează graniţa dintre mileniul doi şi
trei. Se poate afirma că internetul
schimbă istoria omenirii.
Evoluţia comerţului electronic
este în prezent la nivel mondial extrem
de dinamică. De la un an la altul apar
modificări substanţiale încât este greu de
prevăzut ce ne va rezerva viitorul în acest
domeniu.
Pentru
România,
societatea
informaţională a devenit o realitate de
care trebuie să ţină seama, mai ales în
condiţiile apropiatei aderări la Uniunea
Europeană.

The internet represents the most
important technological event which
marks the borderline between the second
and the third millennium. It can be said
that the internet changes the history of
humanity.
At present, the evolution of
electronic commerce is extremely
dynamic at a global level. Substantial
modifications are made from a year to
another so it is hard to foresee what the
future holds in this area.
For Romania, the informational
society has become a reality that has to
be taken into account, especially because
of the immediate joining the European
Union.

Cuvinte cheie:

Keywords:

●internet ● comerţ electronic ● plata
online ● magazin virtual ● web-site
●reţea globală ● sistem deschis.

●internet ● e-commerce
● online payment ● virtual store
● web-site ●global network ● open
system.

Introducere
Internet-ul în forma sa actuală a apărut în anul 1989 când Tim Barners-Lee, care
lucra la laboratorul CERN din Geneva, a pus bazele World Wide Web. Utilizarea pe scară
largă a Internet-ului a avut loc cinci ani mai târziu când a fost implementat software-ul
gratuit Netscape Navigator. După aproximativ un an a fost lansat Internet Explorer, în care
Micorsoft a intrat în ultima versiune a celor mai bine vândute programe de software Word.
Datorită calităţilor pe care le-a probat, Internet-ul este capabil să opereze simultan ca
un sistem de distribuţie, ca o reţea de comunicare şi ca un spaţiu pentru creativitatea şi
originalitatea individuală. Efectele, mai bine zis impactul asupra fenomenelor economice
din afara comerţului a fost puternic şi deosebit de înnoitor.
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1. Impactul comerţului electronic
asupra fenomenelor economice din
sfera schimburilor
Aplicaţiile
destinate
consumatorilor de genul magazinelor sau
complexelor comerciale electronice au
cunoscut o puternică evoluţie ascendentă.
Potenţialii
cumpărători
abordează
magazinele electronice cu ajutorul
calculatoarelor pentru a obţine informaţii
despre produsele ofertate. În multe cazuri
întâlnim o serie de greutăţi în acest
proces. Cu frecvenţă sporită este
reclamată lipsa unor cataloage care să
permită clientului să acţioneze cu
promtitudine în luarea deciziei de
cumpărare. Sunt cazuri când informaţiile
obţinute cu ajutorul Internet-ului sunt
satisfăcătoare dar nu poate fi lansată
comanda în format electronic urmată de
efectuarea plăţii online în contul
magazinului. Altă problemă spinoasă
este legată de insecuritatea plăţilor online. Din cauza acestor neajunsuri,
anumite etape din derularea unor afaceri
comerciale cum ar fi lansarea de
comenzi, negocierea, plata sunt efectuate
conform procedurilor clasice.
Firmele care acţionează în acest
sistem pentru a desfăşura o activitate
comercială eficientă trebuie să cunoască
cerinţele consumatorilor şi să acţioneze
în direcţia satisfacerii acestora. În
condiţiile în care numărul celor ce
apelează la această tehnică este în
creştere, înseamnă că perspectivele în
domeniu
sunt
mai
mult
decât
promiţătoare.
Motivele celor care apelează la
comerţul electronic sunt diferite, în
funcţie de ipostaza în care se găsesc.
Comercianţii dispun de un mijloc rapid
de acces pe piaţă în condiţiile unor
cheltuieli de promovare şi distribuţie
diminuate sensibil. Cheltuielile de
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inventariere şi de operare sunt de
asemenea
reduse.
Consumatorii
accesează cu uşurinţă şi cu costuri reduse
o mare cantitate de informaţii. Preţurile
la care achiziţionează mărfurile sunt de
regulă mai reduse decât cele întâlnite în
comerţul clasic. Instituţiile financiare
beneficiază de o posibilitate ieftină de
acces la comercianţi şi consumatori.
Având în vedere că un procent
relativ mic de clienţi generează
majoritatea vânzărilor în magazinele
electronice, atenţia acordată acestui
segment de consumatori trebuie să fie cu
totul deosebită. În acest context trebuie
acţionat
în
următoarele
direcţii:
împărţirea clienţilor în mai multe
grupuri, determinarea comportamentului
care generează profit, identificarea
interesului clientului pentru fiecare
produs oferit pentru a le determina pe
acelea care atrag într-o mare măsură
clienţii cu potenţial, personalizarea
ofertelor.
Pe de altă parte datorită costurilor
de atragere şi fidelizare online a
clienţilor, mult mai reduse în acest caz,
firmele îşi dirijează acţiunile de
marketing către toate persoanele care au
acceptat să fie incluse în bazele lor de
date. În general, un client care a făcut o
primă achiziţie pe un web-site
beneficiază imediat de o serie de
facilităţi. Internetul este, de asemenea,
instrumentul perfect pentru a efectua o
cercetare amplă a pieţei pe care se
poziţionează o companie şi furnizează
detalii despre ofertele concurenţilor săi.
Din perspectiva abilităţilor de
care trebuie să dea dovadă specialiştii în
marketing ai firmelor pentru a face faţă
„provocărilor” mileniului III, aceştia
trebuie să privească Internetul ca pe o
modalitate de transformare a modului de
a gândi afacerile, dar şi ca pe un canal de
comunicare care le oferă posibilitatea să
creeze şi să dezvolte noi brand-uri.
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Internetul reprezintă totodată o resursă
strategică care permite construirea unor
relaţii personalizate cu clienţii fideli
(„one-to-one” relationships). În era
informaţională, marketerii trebuie să
demonstreze competenţe de planificare
strategică, să ştie să utilizeze noile
tehnologii ale informaţiei ca suport al
acţiunilor de marketing, să negocieze
contracte online, să atragă, să fidelizeze
şi să dezvolte relaţii profitabile cu
clienţii, să furnizeze soluţii creative la o
serie de inovaţii în marketing şi să
lucreze în echipă cu specialiştii IT pentru
a crea platforme on-line de comunicare
cu clienţii şi partenerii de afaceri.
Dezvoltarea
tehnologiei
informaţiei şi comunicaţiilor oferă
oportunităţi
considerabile
pentru
întreprinderile mici şi mijlocii în sensul
extinderii afacerii. Tendinţele înregistrate
în ţările membre OECD confirmă
progresul continuu al întreprinderilor
mici şi mijlocii, regăsit în achiziţionarea
de PC-uri, acces Internet, aplicaţii noi ce
permit conectarea cu alte afaceri.
Utilizarea crescândă de către IMM-uri a
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
în scopuri comerciale şi de producţie
trebuie văzută în ansamblu, deoarece,
făcând media se descoperă o lipsă de
cunoaştere a gamei mari de avantaje
asociate folosirii ITC şi în special a
comerţului electronic.
Lucrări ale OECD semnalează
potenţialul puternic pe care îl are
utilizarea comerţului electronic în
educaţie şi perfecţionare: cererea de
programe de studiu aprofundate, la
distanţă, prin utlizarea noilor tehnologii,
dă o provocare modelului tradiţional de
acreditare academic. Larga deschidere
apărută prin utilizarea tehnologiei
informaţiei şi comunicaţiilor invită
profesorii, antreprenorii, studenţii la
eliminarea graniţelor naţionale, prin
crearea unei noi dimensiuni, mult mai
complexă.
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Oportunităţile de afaceri care apar
în
comerţul
electronic
variază
semnificativ de la sector la sector, la fel
ca şi de la ţară la ţară, depinzând de
structura comerţului, de populaţia care
constituie utilizatorii Internet în cadrul
pieţei locale şi de mulţi alţi factori. În
luarea deciziilor în cadrul firmelor
naţionale şi internaţionale, odată cu
extinderea activităţii comerciale în
domeniul
comerţului
electronic,
managerii trebuie să ţină cont de un
număr de factori cum ar fi:
• piaţa - ţintă de marketing şi
concentrarea geografică a afacerii;
• produsele şi serviciile oferite în
mod curent şi gama oferită prin
intermediul canalelor electronice:
• disponibilitatea oportunităţilor
şi lanţurilor de furnizori văzută ca o
unealtă de dezvoltare;
• disponibilitatea
costului
accesului la Internet/serviciilor de
găzduire;
• disponibilitatea
finanţării,
managementului riscului şi metodelor de
plată alternative.
Pentru că întregul proces presupus
de operaţiunile de tip e-commerce să
funcţioneze
corect
este
necesară
standardizarea tuturor procedurilor de
vânzare-cumpărare
pe
pieţele
electronice, urmată de implementarea pe
scară largă
a unor aplicaţii uşor
accesibile şi flexibile. Totodată trebuie
acordată atenţie sistemului de transport,
impunându-se necesitatea deplasării în
condiţii de siguranţă sporită a mărfurilor
către cumpărător.
Aplicaţiile întâlnite pe piaţa de
consum pot fi împărţite în: cumpărături
la dominciliu, informaţii şi servicii
financiare şi servicii de educaţie şi
divertisment.
Cumpărăturile la domiciliu oferă
posibilitatea clienţilor să pătrundă în
magazine virtuale, să încerce prin
Amfiteatru Economic
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intermediul
calculatorului
anumite
monstre şi să achiziţioneze mărfuri cu
livrare imediată, plata efectuându-se cu
ajutorul cărţii de credit. Având în vedere
oportunitatea de a transmite către clienţi
o mare cantitate de informaţie în
condiţiile în care acestora li se asigură
controlul asupra operaţiunii, promotorii
acestui gen de operare urmăresc
înlăturarea disfuncţionalităţilor ce pot
surveni.
Informaţiile
şi
serviciile
financiare sunt asigurate prin intermediul
automatelor
bancare.
Amplificarea
operaţiunilor bancare la domiciliu va
presupune utilizarea unui mecanism
complex de comunicaţie format din
telefon, calculator etc. Pentru unele
activităţi curente, în funcţie de specific,
calculatoarele pot fi programate să
efectueze plăţi la anumite intervale de
timp. Firmele furnizoare de servicii
financiare tind să ofere clienţilor online o
gamă variată de asigurări de viaţă,
maşină, casă precum şi oportunităţi
legate de fondurile mutuale, fondurile de
pensii, finanţări la domiciliu.
Serviciile
de
educaţie
şi
divertisment la domiciliu au în vedere
controlul
consumatorului
asupra
programării. Utilizatorul trebuie să aibă
posibilitatea de a hotărî ceea ce doreşte
să vizioneze utilizând în acest sens un
meniu electronic al opţiunilor de
divertisment şi instruire.
Evoluţia globalizării în ultimile
decenii, a fost accentuată de succesele
înregistrate în domeniul informaticii şi
telecomunicaţiilor. Utilizarea Internetului
a permis realizarea unei comunicaţii mai
rapide, mai ieftine, deci mai eficiente. A
avut loc democratizarea accesului la
informaţie
în
economie,
cultură,
educaţie. Derularea comerţului electronic
a facilitat accesul firmelor pe piaţa
internaţională, căutarea de parteneri din
diverse ţări, difuzarea rapidă a
informaţiilor, conceperea a numeroase
Nr. 21 ● Februarie 2007

strategii şi tactici pentru îmbunătăţirea
marketingului, vânzării, distribuţiei şi
plăţii.
Evenimentele petrecute într-o ţară
sunt cunoscute aproape instantaneu în
alte ţări, influenţând desfăşurarea unor
procese economice pe plan internaţional.
Se poate aprecia că în prezent
evenimetele derulate într-o ţară nu mai
pot fi menţinute în interiorul graniţelor
naţionale, acestea transformându-se în
probleme globale.

2. Implicaţiile comerţului
electronic asupra dezvoltării
comerţului global
În condiţiile înregistrării în ultima
jumătatea a secolului trecut, a unui ritm
mediu anual de creştere a schimburilor
comerciale internaţionale fără precedent
de mare, comerţul electronic a avut un
impact puternic asupra dezvoltării
comerţului global, fapt reliefat de
următoarele aspecte:
• Comerţul electronic transformă
piaţa. Au loc modificări de substanţă în
managementul
firmei.
Accentuarea
comunicării interactive din fiecare birou,
presupune o redefinire a sarcinilor
personalului anagajat.
• Comerţul
electronic
oferă
posibilitatea practicării marketingului
individual (one to one marketing).
Apropierea
producătorului
de
consumator permite adaptarea în mai
bune condiţii a produsului la necesităţile
acestuia
din
urmă.
Potenţialul
consumator trebuie sfătuit să navigheze
pe internet şi să indice în format
electronic ce caracteristici ar trebui să
îndeplinească un anumit produs.
Acţiunile întreprinse de consumator pe
site-ul unui producător vor fi atent
monitorizate. Sunt vizate paginile web
vizitate pe site-ul respectiv, timpul
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petrecut pe fiecare pagină, reclamele care
au atras atenţia.
• Comerţul electronic sporeşte
interactivitatea economică. Internetul
fiind prin excelenţă un „sistem deschis”,
asigură
dezvoltarea
comerţului
electronic. Firmele, inclusiv cele mai
puţin puternice pot să-şi diversifice
sursele de aprovizionare şi/sau pieţele de
desfacere, pot să atenueze o parte din
riscurile asumate şi, nu în ultimul rând,
beneficiază de mai multe posibilităţi de
acţiune în condiţiile de volatilitate
accentuată ce caracterizează piaţa
internaţională a zilelor noastre.
• Comerţul electronic diminuează
importanţa factorului timp în afaceri.
Prin eliminarea barierelor geografice,
prin reducerea distanţelor, comunicarea
electronică asigură diminuarea timpului
necesar proiectării produselor, desfacerii
acestora etc., scurtând astfel durata
ciclurilor de producţie. Firmele au astfel
posibilitatea să opereze în condiţii de
eficienţă, iar consumatorii pot să
achiziţioneze în orice moment mărfurile
care să le satisfacă într-o măsură cât mai
mare necesităţile.
• Comerţul electronic contribuie
la accentuarea globalizării. Cristalizarea
unei pieţe globale bazată pe reţele,
prezintă avantajul înlăturării restricţiilor
impuse de comerţul clasic. Dacă au în
vedere şi costurile scăzute pe care le
presupune o tranzacţie comercială
electronică, managerii firmelor trebuie să
prefere o astfel de piaţă care le asigură
profituri substanţiale. Pe de altă parte în
condiţiile expansiunii susţinute a
sistemului producţiei internaţionale
controlat de societăţile multinaţionale,
comerţul electronic devine un mijloc
esenţial de integrare a ţărilor gazdă în
economia globală.
• Comerţul electronic a cunoscut
în ultimii ani o creştere exponenţială.
Conform datelor statistice comerţul
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electronic a înregistrat din punct de
vedere valoric o evoluţie explozivă în
SUA, Uniunea Europeană, Japonia
extinzându-se rapid şi în ţări din Asia de
Sud-Est, Africa, Europa Centrală şi de
Est. În acest context se poate aprecia că
dezvoltarea comerţului electronic are în
centrul său Internetul, care joacă un rol
din ce în ce mai mare în creşterea
economică şi în sănătatea economică.
Numărul navigatorilor pe web creşte de
la o zi la alta, la fel ca şi aşteptările lor:
ei doresc informaţie proaspătă şi
posibilitatea de a interacţiona. Paginile
statice nu mai sunt de ajuns pentru a
asigura fidelizarea utilizatorilor. În plus,
în ziua de azi oricine poate face un site
cu ajutorul aplicaţiilor vizuale precum
Macromedia,
DreamWeaver
sau
Microsoft Frontpage. Pentru a sta în faţa
concurenţei, un web trebuie să ofere mai
mult şi mai rapid decât ceilalţi.
În prezent peste trei sferturi de
miliard din populaţia globului are acces
la Internet. În 2005, 43,7% din
utilizatorii de Internet au făcut
cumpărături cu o valoare totală estimată
la 51,98 miliarde de dolari. Site-urile
care oferă produse sau servicii sunt într-o
continuă creştre. Utilizatorii tind să
prefere cumpărăturile online datorită
comodităţii de a comanda un produs fără
efort sau deplasare. Aproximativ 98%
din e-cumpărători spun că intenţionează
să cumpere online şi în viitor. Site-urile
firmelor nu mai sunt doar informative ci
oferă utilizatorului posibilitatea de a
comanda produse şi servicii. La fel şi
site-urile care oferă ştiri: ele nu mai sunt
demult doar simple pagini de ziar în
format electronic, ci oferă utilizatorului
posibilitatea de a interacţiona, de a-şi
personaliza
experienţa
online.
Dinamismul şi interactivitatea sunt
elemente obligatorii pentru un site de
succes.
Potrivit studiilor realizate de
Forrester Research în anul 2006
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aproximativ 22% din volumul total al
comerţului din Uniunea Europeană va fi
reprezentat de tranzacţiile online. De la o
valoare de 77 miliarde euro în 2001,
comerţul electonic este estimat a se cifra
în anul 2006 la 22 000 miliarde euro,
creşterea fiind mai mult decât evidentă
pe ansamblul Uniunii Europene. Ţările
membre ale Uniunii Europene au
înregistrat în domeniul comerţului
electronic succese mai mult sau mai
puţin accentuate. Din prima categorie fac
parte Franţa, Germania, Marea Britanie,
Suedia, Danemarca iar din cea de a doua
categorie Italia şi Spania.
Ţările din Europa Centrală şi de
Est, printre care şi România, aşa cum
reiese şi din datele statistice sunt mult
rămase în urmă. Acest fapt este rezultatul
acţiunii unor factori, cei mai importanţi
concretizându-se în: puterea redusă de
cumpărare a populaţiei, lipsa excesivă de
încredere a cetăţenilor acestor ţări în
Internet datorată posibilităţilor de
fraudare şi de insecuritate a datelor,
existenţa unui cadru legislativ deficitar în
domeniul telecomunicaţiilor, utilizarea
într-o proporţie redusă a cărţilor de credit
cauzată de probleme tehnice dar mai ales
de carenţe legate de mentalitate.
Produsele
comercializate
cu
precădere de magazinele virtuale din
România
sunt
cărţile,
CD-urile,
computerele, aparatele video, furniturile
de birou, îmbrăcămintea etc. Foarte
multe din site-urile declarate a fi de
comerţ electronic sunt concepute numai
pentru a prezenta oferta şi pentru a
acorda informaţiile necesare contactării
ulterioare a firmei. În aceste condiţii în
multe cazuri nu există posibilitatea
efectuării
unei
comenzi
online.
Procedura achiziţionării unui bun
presupune, în asemenea situaţii, intrarea
în contact cu un angajat al firmai
respective care preia sau confirmă
Nr. 21 ● Februarie 2007

comanda, stabilindu-se şi formalităţile
legate de efectuarea plăţii.
Actualmente piaţa comerţului
electronic din România este formată din
aproximativ 800 de magazine virtuale, ai
căror potenţiali clienţi sunt cei 4
milioane de români care au posibilitatea
utilizării Internetului.
Valoarea tranzacţiilor comerciale
iniţiate pe Internet s-a cifrat în România
anului 2005 la 80 milioane euro fiind cu
mult mai mare decât cele 2 milioane euro
înregistrate în anul 2001. În privinţa
plăţilor online a fost menţinută din
păcate tendinţa consacrată în anii
anteriori în sensul că din cele 80 de
milioane euro, numai aproximativ 10
milioane euro au fost plătite online cu
card. Trebuie remarcat că mai puţin de
200 de magazine din cele 800 existente
în România oferă posibilitatea plăţii
online cu card. Plăţile virtuale în
magazinele autohtone au fost dominate
de
străini,
în
prezent
situaţia
echilibrându-se.
Principalele
beneficii
aduse
României de comerţul electronic sunt:
• Accesul firmelor româneşti,
inclusiv a celor cu potenţial redus, la
pieţele internaţionale, în condiţiile în
care costurile implicate de acest proces
sunt foarte mici;
• Consumatorii au posibilitatea să
achiziţioneze un nomenclator lărgit de
produse şi servicii:
• Îmbunătăţeşte imaginea ţării
noastre în lume prin identificarea
acesteia cu tehnologia modernă.
În contextul celor prezentate,
comerţul electronic reprezintă pentru
România un domeniu de perspectivă ce
trebuie luat în considerare în procesul de
dezvoltare şi creştere economică.
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ANALIZA STRATEGICĂ A COMERŢULUI ONLINE
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Rezumat

Abstract

Dinamica accelerată a comerţului
online îşi are explicaţia în avantajele
competitive de care dispune acesta în
comparaţie cu comerţul clasic. Astfel,
barierele la intrare sunt nesemnificative,
nivelul investiţiilor pentru demararea
afacerii este scăzut, iar ciclul “bani-marfăbani” mai redus, ceea ce permite
recuperarea mai rapidă a investiţiei chiar
în condiţiile practicării unor marje de
profit mai mici. Cu toate acestea pot fi
identificate şi anumite handicapuri :
timpul ridicat de onorare a comenzii,
insecuritatea plăţilor electronice, lipsa
contactului direct cu produsul fiind cele
mai importante . Dintre cele două strategii
generice, dominaţia pe seama costului
este cea mai eficientă, diferenţierea fiind
dificil de operaţionalizat pentru acest tip
de afacere. Analiza comparativă a
gradului de dezvoltare a comerţului online
în România trebuie fundamentată pe baza
unui sondaj specializat efectuat la nivelul
societăţilor comerciale din ţara noasră.

Incredible dynamic of the ecommerce is explained by the competitive
advantages
versus
the
“classic”
commerce: very permissive entry barriers,
accessible (low) investments to start-up
the business, relatively accelerated cash
cycle allowing a good recover of the
invested funds even considering lower
margins.
Despite
these
incontestable
advantages there are some inconvenients,
mainly: length of time for delivery, risk of
electronic payments, no possibility of
direct contact of the products.

Cuvinte cheie:

Keywords:

●Avantaje competitive ;
●Bariere la intrare;
●Ciclul „bani-marfă-bani”;
●Dominaţia pe seama costului ;
●Economie de timp.
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Cost leadership strategy is the
most
efficient
strategy,
while
implementation of the differentiation
strategy is difficult to do.
Comparative analysis of the
development of the e-commerce in
Romanian economy should be argued by
a marketing research in the field of
Romanian enterprises.

●Competitive advantage;
●Entry-barrier;
●Cash-cycle;
●Cost leadership;
●Time savings.
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1. Dimensiunea pieţei şi estimarea
evoluţiei sale
În ultimii ani, comerţul online sa dezvoltat ca o formă modernă de
marketing, acest fapt fiind atestat de
datele statistice referitoare la evoluţia sa.
Astfel, în perioada 2000-2005, numărul
total al utilizatorilor de Internet a crescut
cu 160%, ajungând la cca. 939 milioane
persoane .
Potrivit unui raport întocmit de
către Banca Mondială, raport disponibil
pe internet (Baer, 2000), valoarea globală
a vânzărilor online a fost în anul 2003 de
cca. 1.443 miliarde USD (vezi tabelul nr
1). Un studiu realizat de Forrester

Research [5] previzionează un număr
total de cumpărători online în Europa în
anul 2011 de cca. 170 milioane faţă de
100 milioane estimaţi a fi la finele anului
2006, în timp ce valoarea medie anuală a
comenzii online pe client va ajunge la
1.500 euro comparativ cu 1.000 euro
anul acesta.
Estimările
cu
privire
la
principalele pieţe de comerţ electronic
din Europa, la orizontul anilor 2011,
sugerează de asemenea o dinamică
accelerată de creştere: Marea Britanie –
76 miliarde Euro, Franţa – 39 miliarde
Euro (turism: 9 miliarde, îmbrăcăminte:
6 miliarde), Germania - 62 miliarde euro.

Tabel nr.1 Evoluţia vânzărilor globale online în perioada 1999-2003
Vânzări online
Total mondial
America de Nord
Europa
Asia
Restul lumii

1999
106
82
16
6
2

2000
233
179
34
15
5

2001
444
334
67
30
13

2002
805
565
168
53
19

Mld. USD
2003
1.443
905
420
88
29

Sursa: Walter Baer - „Electronic Commerce: status and trend”, World Bank, noiembrie 2000

În ceea ce priveşte România,
estimările pentru anul 2006 [6] cu privire
la piaţa locală de retail online conduc la
o valoare globală a acesteia de cca. 60
milioane euro, ritmul său anual de
creştere (300%), devansându-l net pe cel
al retail-ului clasic. Toate datele de ordin
statistic menţionate anterior conduc la
concluzia că sectorul de e-commerce se
află în faza de creştere accelerată din
cadrul ciclului de viaţă .

2. Analiza “puncte tari-puncte
slabe “ a comerţului online
Principalele
avantaje
ale
comerţului online rezidă în lipsa
barierelor la intrare precum şi în
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dimensiunea semnificativ mai redusă a
investiţiilor necesare demarării afacerii.
Cele două atuuri menţionate anterior
determină totodată şi atractivitatea
acestui business deoarece permit
recuperarea mai rapidă a investiţiilor
realizate de către acţionarii iniţiali.
Astfel, dacă în cazul comerţului clasic
sunt
necesare
fonduri
financiare
importante pentru operaţionalizarea
reţelei
de
desfacere
(magazine),
cheltuielile medii, pentru un magazin tip
Carrefour spre exemplu ridicându-se la
cca. 30-35 milioane euro, în situaţia
comerţului online este suficient un
depozit central din care să poată fi livrate
mărfurile
către
clienţi.
Investiţia
specifică
constă
în
configurarea
magazinului virtual, achiziţia soft-urilor
Amfiteatru Economic
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şi a licenţelor de operare specifice, etc. În
unele cazuri însă, cum ar fi de exemplu
transporturile
aeriene,
valoarea
platformelor electronice care permit
cumpărarea online a biletelor de avion
este însemnată.
Varianta online a comerţului
permite de asemenea minimizarea
imobilizărilor financiare reprezentate de
către stocuri şi creanţe, ceea ce conduce
la accelerarea ciclului “bani-marfăbani”. Plata electronică a bunurilor
achiziţionate de către clienţi precum şi
gestionarea unui singur stoc de mărfuri
sunt elementele definitorii ale acestui tip
de comerţ. Acest fapt asigură rotaţia
accelerată a banilor, cu efecte benefice
asupra situaţiilor financiare ale firmei, cu
precădere asupra fluxurilor de numerar.
Mai mult decât atât, tocmai datorită
investiţiilor minime iniţiale firmele pot
practica marje de profit mai reduse,
operaţionalizând cu succes strategia
dominaţiei pe seama costurilor (“cost
leadership”). Categoriile specifice de
cheltuieli care apar în cazul comerţului
electronic sunt cele legate de procesarea
şi onorarea comenzilor (de livrare) care
sunt însă cheltuieli de natura variabilă,
influenţând favorabil pragul minim de
rentabilitate al afacerii.
Alte avantaje competitive ale
comerţului
electronic
constau
în
utilizarea totală a fondului de timp
calendaristic (365 de zile pe an), ceea ce
în situaţia comerţului clasic este practic
imposibil datorită incidenţei sărbătorilor
legale, a concediilor, etc. precum şi în
aria largă de acoperire spaţială (practic
nelimitată pe glob).
Din punct de vedere al
consumatorilor, comerţul online prezintă
ca principale avantaje facilitarea
desfăşurării actului propriu-zis de
cumpărare, minimizând timpul alocat
pentru aceasta precum şi cheltuielile
asociate (cheltuieli de transport de
exemplu, a căror valoare tinde să crească
Nr. 21 ● Februarie 2007

odată
cu
evoluţia
preţului
combustibilului) precum şi un raport
calitate-preţ competitiv în comparaţie cu
comerţul clasic.
Trebuie
totuşi
relevate
şi
principalele handicapuri ale acestei
forme moderne de comerţ. În primul rând
lipsa contactului direct cu produsul
achiziţionat, ceea
ce în
cazul
cumpărătorilor reticenţi constituie un
obstacol major. Timpul alocat livrării
fizice a bunurilor comandate este net
superior iar ponderea cheltuielilor de
livrare este ridicată, fapt pentru care
clienţii trebuie să achiziţioneze cantităţi
mari,
altfel
raportul
calitate-preţ
devenind necompetitiv. Lipsa barierelor
la intrare evocată anterior constituie
totodată şi un factor care determină un
grad ridicat de concurenţă potenţială.
Operaţionalizarea strategiei de
diferenţiere – a doua strategie generică la
nivel microeconomic (Porter, 1985) se
poate dovedi dificilă în cazul unei firme
care comercializează exclusiv online.
De altfel, comerţul online este
pretabil produselor cu un grad ridicat de
standardizare, deoarece lipsa contactului
direct dintre clientul potenţial şi marfă
împiedică
perceperea
efectivă
a
elementelor de diferenţiere ale acestuia.
Un aspect de o importanţă aparte
îl constituie posibilitatea expunerii la
fraude electronice, nu puţine fiind
cazurile de furturi ale informaţiilor
stocate pe instrumentele de plată (carduri
de credit). Limitările geografice în ceea
ce priveşte acoperirea garanţiei
produsului cumpărat pot fi de asemenea
un inconvenient mare.
Un sondaj disponibil pe internet
(Vishwanath, 2004) efectuat atât la
nivelul companiilor mici, cât şi a celor de
dimensiuni medii şi mari confirmă cele
enunţate anterior. Peste 61% din
repondenţi
au
confirmat
că
implementarea comerţului electronic a
generat creşterea şi, respectiv, creşterea
165
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semnificativă a vânzărilor, în timp ce
58% dintre cei chestionaţi au indicat ca
efect principal al asimilării comerţului
electronic
diminuarea
sau
chiar
diminuarea majoră a nivelului costurilor
operaţionale. Categoriile de costuri la
care s-au obţinut economiile cele mai
importante au fost : cheltuielile de
facturare, costul stocurilor, salariile
personalului de la departamentul de
aprovizionare şi costul materialelor şi al
serviciilor contractate.
În cazul întreprinderilor mici şi
mijlocii există chiar o compatibilizare
între varianta clasică şi cea electronică de
derulare a afacerilor (vezi cazul
pizzeriilor, al agenţiilor de turism, etc.),
valorificându-se
astfel
potenţialul
sinergetic existent. Învăţământul superior
constituie un alt segment de activitate
care profită de beneficiile progresului
tehnic, Academia de Studii Economice
lansând în anul universitar 2006-2007
cursuri online de masterat, numărul
ridicat de cursanţi atraşi confirmând
atractivitatea acestei forme moderne de
învăţământ.

Concluzii
Dinamica accelerată a comerţului
online la scară planetară sugerează faptul
că avantajele oferite de acesta
partenerilor
comerciali,
fie
ei
cumpăratori sau vânzători, prevalează
faţă de inconvenientele relevate anterior.
Mai mult decât atât, tot mai multe
domenii de activitate clasice, cum ar fi
învăţământul de exemplu, îşi dezvoltă
variante electronice încercând să
beneficieze
astfel
de
progresul
tehnologic actual. Din punct de vedere
strategic, acest domeniu de activitate
trebuie abordat într-o manieră specifică,
sistemul factorilor-cheie de succes fiind
propriu comerţului online. În ceea ce
priveşte utilizarea acestei forme moderne
de comerţ în România se impune în
opinia noastră realizarea unui sondaj
specializat la nivelul firmelor, pe toate
segmentele de dimensiune ale acestora –
mici, medii şi mari, pentru a determina
cu rigurozitate atât stadiul actual de
dezvoltare a comerţului online, cât şi
accesul societăţilor comerciale din
România la tehnicile specifice de
benchmarking în domeniu.
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Rezumat
Comertul electronic este definit ca
fiind activitatea de cumpărare vânzare şi
marketing pentru produse şi servicii
printr-un sistem electronic cum ar fi, de
exemplu Internetul. El implică transferul
electronic de date, managementul
distribuţiei, e-marketing, marketing
online, tranzacţii online, schimburi
electronice de date, inventarul automat al
sistemelor de management utilizate şi
colectarea automată a datelor.
Se utilizează tehnologii de
comunicare electronice cum ar fi:
Internet, extranet, e-mail, e-books, baze
de date şi telefonia mobilă.
În domeniul turismului, ecommerce-ul a fost iniţial utilizat pentru
promovarea
produselor şi serviciilor
oferite de operatorii din turism. In
prezent acest mod de comercializare este
tot mai utilizat de către potenţialii turişti.
Agenţiile de turism din România
şi mai ales turoperatorii se aliniază
treptat tendinţelor înregistrate la nivel
mondial construindu-şi site-uri ce oferă
nu numai informaţii, dar şi posibilitatea
cumpărării online a unor produse şi
servicii turistice. Ca exemplu concret, în
septembrie 2006, dintr-un total de 695 de
membri ai ANAT (Asociaţia Naţională a
Agenţiilor de Turism), 657 (adică
94,53%) au o adresă de e-mail, iar 435
(adică 62,59%) au site-uri.

Cuvinte cheie:
●E-commerce;
●Turism;
●Rezervări ;
●Site.
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Abstract
Consists
primarily
of
the
distributing, buying, selling, marketing
and servicing of products or services
over electronic systems such as the
Internet and other computer networks.
It can involve electronic funds
transfer, supply chain management, emarketing, online marketing, online
transaction processing, electronic data
interchange (EDI), automated inventory
management systems and automated data
collection systems.
It typically uses electronic
communication technology such as the
Internet, extranet, e-mail, e-books,
database, and mobil phones.
All these are usually used in
tourism activity. E-commerce was
initially used for advertising the products
and services offered by the touroperators. At present this way of
commerce is more and more used by the
potential tourists.
Romanian tourism agencies and
tour-operators have begun to line at the
global trends and they are building the
sites, not only for information, but also
for selling touristic products and
services. For example, in September
2006, from 695 ANAT’s (National
Association for Tourism Agencies)
members, 657 (94.53%) have an e-mail
and 435 (62.59%) have sites.

Keywords:
●E-commerce;
●Tourism;
●Reservations;
●Site.
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Introducere
Comunicaţiile
electronice
utilizează, de regulă, tehnologii cum ar
fi: Internet-ul, extranet-ul, e-mail-ul,
cărţile electronice (e-books) şi telefonia
mobilă.
Conform Institutului de Cercetări
Forrester (citat de Kessler, 2003),
comerţul electronic genera în anul 2003
vânzări de peste 12,2 mld. USD la nivel
mondial.
Termenul de comerţ electronic şia schimbat înţelesul în ultimii 30 de ani.
Astfel, la origini, acesta însemna
facilitarea de tranzacţii electronice, ce
utilizau în mod curent tehnologii precum
EDI (Electronic Data Interchange) şi
EFT
(Electronic Funds Transfer),
ambele introduse în anii 1970 pentru a
transmite documente comerciale.
Acceptarea cardurilor de credit
(ATM – Automated Teller Machines) în
anii 80 ai secolului trecut a fost, de
asemenea, o formă de dezvoltare a ecommerce-ului. Din anii 1990 aceste
forme de comerţ electronic includ
sistemele ERP (entreprises resourse
planning). Când web-ul a devenit
cunoscut marelui public, în 1994, mulţi
jurnalişti au prevăzut apariţia unui sector
economic major. A fost nevoie totuşi de
o perioadă de patru ani pentru realizarea
unor protocoale de securitate (HTTPS).
În perioada 1998 – 2000 multe
societăţi comeriale din Statele Unite şi
Europa de Vest şi-au dezvoltat propriile
web-site-uri .
Procesele de dezvoltare din cadrul
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
şi Internetul în particular au revoluţionat
întreaga industrie a turismului, generând
noi modele de business, schimbând
structura canalelor de distribuţie
specifice turismului şi reproiectând toate
procesele ce ţin de această industrie şi nu
în ultimul rând, influenţând furnizorii de
168

pachete
turistice,
destinaţiile
şi
stakeholderii.
E-tourism-ul uneşte unele dintre
cele mai rapide tehnologii în dezvoltare,
cum sunt cea a comunicaţiilor şi
tehnologiei
informaţiilor,
industria
ospitalităţii şi cea a managementului,
marketingului şi planificării strategice.
E-tourism – este cuvântul cheie
care scoate în evidenţă efectele şi
consecinţele din industria turistică la care
nu ne-am fi aşteptat cu câţiva ani în
urmă. „E” indică starea de electronic şi
reprezintă pieţele electronice (emarketplace),
unde
e-business-ul
întâlneşte e-consumatori, e-guvernare, eparteneri şi alte e-business-uri pe
platforme electronice.
E-tourism-ul face parte din aria de
“desfacere” a comerţului electronic, şi
înregistrează un număr în continuă
creştere a agenţiilor de turism ce oferă
servicii turistice prin intermediul
tranzacţiilor online. Acestea oferă
utilizatorilor umani informaţii din
domeniul hotelier, zboruri, trenuri şi
restaurante cu scopul de a-i ajuta pe
aceştia să îşi planifice afacerile şi
vacanţele.
În prezent, câştigă din ce în ce
mai
mult
teren
reconstrucţiile
destinaţiilor turistice prezente, precum şi
“introducerea” în circuitele turistice a
unor destinaţii sau monumente dispărute,
prin intermediul tehnologiilor de VR
(virtual reality), tehnologii apărute graţie
computerului, a unor accesorii şi
tehnologii speciale: cască şi mănuşă cyberglove, tehnologia CAD de creare a
modelelor virtuale, boom-ul (binocular
omni-orientation monitor), CAVE (Cave
Automatic Virtual Environment), VRML
- Virtual Reality Modeling Language,
ochelarii 3D şi nu în ultimul rând graţie
unei munci de reconstrucţie a unor
specialişti din mai multe domenii, de la
arhitecţi la programatori. S-au reconstruit
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oraşe dispărute, s-au făcut machete
virtuale ale unor viitoare construcţii, ce
puteau fi vizitate. Două astfel de exemple
sunt: proiectul “Eternal Egypt”, proiect
iniţiat de guvernul egiptean în parteneriat
cu IBM şi unul din proiectele Uniunii
Europene, denumit LifePlus, prin care sau digitalizat ruinele oraşului Pompei.
Pentru
industria
turistică,
comerţul
electronic
reprezintă
o
oportunitate, deoarece oferta sa este
adusă mai aproape de clientul potenţial,
iar pe de altă parte, activitatea agenţilor
economici din turism poate fi mai uşor
globalizată. Ca un argument în acest
sens, în Statele Unite 38,5% dintre
tranzacţiile electronice se realizează în
domeniul călătoriilor, transportului şi
rezervărilor hoteliere. In 2003, mai mult
de 64 de milioane de americani (30% din
populaţia adultă a Statelor Unite) au
utilizat Internet-ul pentru a căuta
informaţii despre anumite destinaţii

turistice, ori pentru a compara preţurile şi
serviciile oferite. Dintre aceştia,l 42 de
milioane de americani au cumpărat
programe turistice direct de pe Internet.
În aceeaşi perioadă (2002 – 2003)
vânzările directe pe Internet au crescut
cu 44% în Europa ajungând la 14
miliarde USD (conform Centrului Danez
pentru Studii Turistice: www.crt.dk).

E-commerce şi turism în România
În România, multe din site-urile
agenţiilor de turism sau hotelurilor oferă
posibilitatea rezervărilor electronice.
Astfel, de exemplu, dintr-un total de 695
de membri ai ANAT (Asociaţia
Naţională a Agenţiilor de Turism), 657
(adică 94,53%) au o adresă de e-mail, iar
435 (adică 62,59%) au site-uri.

Tabel nr. 1 Situaţia înzestrării membrilor ANAT cu site-uri şi adrese de e-mail
în luna septembrie, 2006
REGIUNEA
NUMĂRUL
ADRESE E-MAIL SITE-URI
MEMBRILOR
NORD-EST
43
38
20
SUD-EST
71
63
29
SUD
44
37
23
SUD-VEST
27
24
10
NORD-VEST
70
65
39
VEST
40
35
22
CENTRU
62
58
39
BUCUREŞTI
337
336
252
ÎN STRĂINĂTATE
1
1
1
657
435
TOTAL
695
ROMÂNIA
Sursa: www.anat.ro

Pe regiuni de dezvoltare, situaţia
înzestrării membrilor ANAT cu site-uri
şi adrese de e-mail este foarte diferită.
Astfel, regiunea de Nord-Est care
cuprinde judeţele Bacău (cu 7 membri
ANAT), Botoşani (1 membru), Iaşi (cu
16 membri), Neamţ (7 membri), Suceava
Nr. 21 ● Februarie 2007

(9 membri) şi Vaslui (3 membri) are un
total de 43 de membrii (6,19% din totalul
membrilor ANAT). Din totalul celor 43
de membri, 38 au adrese de e-mail (ceea
ce reprezintă 88,37% din cei 43 de
membri şi 5,78% din cei 657 de membri
ANAT care au adrese de e-mail in
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Romania). De asemenea, 20 de membri
ANAT din regiunea Nord-Est au site-uri,
ceea ce înseamnă 46,51% din totalul de
43 de membri din această regiune şi
4,60% din cei 435 de membri ANAT
care au site-uri în România.
În regiunea de Sud-Est sunt 71 de
membri ANAT (fiind pe locul II, la mare
distanţă de regiunea Bucureşti ) din care
în judeţul Brăila sunt 8 membri, Buzău –
4, Constanţa – 33 de membri, Galaţi –
11, Tulcea – 5 şi Vrancea 10 membri.
Din cei 71 de membri ANAT
(10,22% din totalul membrilor ANAT
din România) din regiunea de dezvoltare
Sud-Est, 63 au adrese de e-mail,
reprezentând 88,73% din total regiune şi
9,59% din membrii ANAT ce au adrese
de e-mail în România. De asemenea,
numărul membrilor ANAT din S-E cu
site-uri este de 29, adică 40,85% din
totalul de 71 şi 6,66% din cei 435
membri ANAT ce au site-uri în
România.
În regiunea de dezvoltare Sud
sunt 44 de membri ANAT (6,33% din
totalul membrilor ANAT din România),
din care în judeţul Argeş sunt 7 membri,
în Călăraşi – 2 membri, în judeţul
Dâmboviţa – 8, în Giurgiu – 1, Prahova
sunt 21 de membri ANAT, în Teleorman
– 4 iar în Ialomiţa – 1 membru. Din
totalul celor 44 de membri, 37 au adrese
de e-mail, ceea ce înseamnă 84,09% din
totalul membrilor ANAT din această
regiune şi 5,63% din totalul celor 657 de
membri ANAT din România care au
adrese de e-mail, iar 23 de membri au
site-uri adică 52,27% din totalul
membrilor din regiunea Sud şi 5,29% din
cei ce au site-uri în România şi sunt
membrii ai ANAT.
În regiunea Sud-Vest sunt
înregistraţi în ANAT doar 27 de membri,
fiind regiunea cu cei mai puţini membri,
reprezentând doar 3,88% din totalul
membrilor ANAT din România. Dintre
aceştia, în judeţul Dolj sunt 11 membri,
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în Gorj – 3 membri, în Mehedinţi – 3
membri, în Olt – 4 membri, iar în Vâlcea
6 membri. Din cei 27 de membri din
această regiune, 24 au adrese de e-mail,
adică 88,88% si 3,65% din cei ce au
adrese de e-mail în România. Doar 10
dintre membrii ANAT din Sud-Vest au
site-uri, ceea ce înseamnă: 37, 04% din
total regiune şi 2,30% la nivelul
României.
În regiunea de Nord-Vest a
României există 70 de membri ANAT
(10,07% din total). Pe judeţe aceştia sunt
repartizaţi astfel: în Bihor sunt 16
membri, în Bistriţa Năsăud 9 membri, în
Cluj 31 de membri, în Maramureş 6
membri, în Sălaj 3 membri, iar în Satu
Mare 5 membri ANAT. Din cei 70 de
membri, 65 au adrese de e-mail, ceea ce
înseamnă 92,86% din totalul membrilor
acestei regiuni şi 9,89% din cei ce au
adrese de e-mail în România şi sunt
membri ANAT. Situaţia site-urilor în
această regiune este următoarea: 39 de
membri au site, ceea ce înseamnă
55,71% din cei 70 de membri din regiune
şi 8,97% site-uri dintre membrii ANAT
ce au site-uri din România.
În regiunea de Vest sunt 40 de
membri (5,76% din totalul membrilor din
România) din care, în Arad sunt 6, în
Caraş-Severin 1 membru, în Hunedoara
10 membri, iar în Timiş 23 de membri.
Dintre aceştia 35 au e-mail, adică 87,5%
din total regiune şi 5,33% dintre membrii
ANAT din România care au adrese de email. De asemenea, 22 de membri
ANAT din regiunea de dezvoltare Vest
au site-uri, adică 55,00% din totalul celor
40 de membri şi 5,06% din totalul
membrilor ANAT ce au site-uri în toată
ţara.
În Centru sunt 62 de membri
(8,92% din membrii ANAT), repartizaţi
astfel: în Alba 3 membri, în Braşov 28 de
membri, în Covasna 5 membri, în
Harghita 4 membri, în Mureş 8 membri
şi în Sibiu 14 membri ANAT. Dintre
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aceştia 58 de membri au adrese de email, ceea ce înseamnă 93,55% din toţi
membrii ANAT din Centru şi 8,83% din
cei ce au adrese de e-mail în România.
În ceea ce priveşte numărul de
site-uri din regiunea Centru există 39 de
site-uri, adică 62,90% din totalul
membrilor ANAT din această regine şi
8,97% dintre membrii ANAT cu site-uri
din Romania. Regiunea Bucureşti deţine
aproape jumătate dintre membrii ANAT
din România, adică 337 din membrii,
ceea ce reprezintă 48,49% din totalul de
695 de membrii ANAT. Majoritatea
membrilor se află în capitală (335), 2
membri fiind din judeţul Ilfov. Aproape
toţi membrii au adrese de e-mail, mai
exact 336, adică 99,70% din total regiune
şi 51,14% din totalul membrilor ANAT
din România care au e-mail-uri. De
asemenea, 252 membri au site-uri, adică
74,78% din totalul membrilor din
Bucureşti şi 57,93% din cei ce au site-uri
în România şi sunt membri ANAT.
În afara graniţelor există un singur
membru ANAT (în Ungaria) care are şi
site şi adresă de e-mail.

Concluzii
Se observă că numărul relativ
mare de adrese de e-mail şi site-uri
prezente în societăţile comerciale
membre ANAT se concentrează în
capitală.
De asemenea, la o cercetare
empirică a site-urilor membrilor ANAT
se constată faptul că majoritatea siteurilor reprezintă o formă de promovare şi

mai puţin o modalitate de vânzare a
serviciilor turistice oferite de aceştia.
Aceste lipsuri nu sunt cauzate
doar de interesul scăzut al membrilor
ANAT (al agenţiilor de turism din
România) pentru aceste forme moderne
de comercializare a produselor şi
serviciilor, ci şi de nesiguranţa acestor
sisteme, care reprezintă de altfel o
problemă la nivel mondial.
Marile companii (inclusiv cele din
România) utilizează însă sisteme de
rezervare computerizată (CRS- computer
reservation
systems:
Galileo
International,
Sabre,
Amadeus,
Worldspan, System One, Abacus), care
se caracterizează prin faptul că reunesc
serviciile de informare, rezervare şi
vânzare. Turistul care apelează la
serviciile unei agenţii ce utilizează un
astfel de sistem beneficiază de un produs
turistic sigur, de înaltă calitate şi la un
tarif optim.
Concluzia unui seminar desfăşurat
în luna aprilie, 2001 în Rusia sub,
patronajul WTO (Organizaţia Mondială a
Turismului) a fost că nici o altă
tehnologie, cu excepţia televiziunii, nu a
avut un impact aşa de mare asupra
călătorilor ca Internetul.
Acesta este un suport pentru cea
mai rapidă revoluţie în promovarea
turismului. În aceste condiţii, operatorii
din turismul românesc au început să
înţeleagă acest lucru, să-şi adapteze
produsele pentru distribuţia pe Internet şi
să investească în site-uri proprii.
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(The impact of information technology on the romanian markets and e-commerce)
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Rezumat

Abstract

Lucrarea de faţă are ca obiective o
scurtă analiză a tendinţelor care se pot
identifica în comerţul electronic din România.
Aceste tendinţe sunt desprinse în urma unei
cercetări de birou, analizând sursele
secundare de informaţii existente în acest
domeniu. Pornind de la ipoteza că în
România, cumprăturile pe Internet sunt la
graniţa dintre necesitate, modă şi moft, în
lucrare se regăseşte o scurtă listă a celor mai
accesate site-uri de cumpărături online, cu
scopul de a se contura o dimensiune a acestui
sector în România. Deşi metoda are limitele
sale, în această etapă este cea mai la
îndemână cale de a oferi câteva cifre
referitoare la noua industrie aflată în faza de
lansare în România.
Lucrarea îşi mai propune să identifice
posibile tendinţe în viitorul apropiat al ecomerţului, pornind de la trăsăturile mondiale
ale acestui fenomen. Un alt aspect abordat se
referă la impactul pe care tehnologia
informaţiei îl are/poate avea asupra mediului
de marketing şi asupra pieţelor, atât finale, cât
şi intermediare.
În această nouă epocă, conceptele
consacrate ale marketingului par să capete noi
înţelesuri; modurile de înţelegere a pieţei şi
posibilităţile de influenţă a acesteia
dobândesc noi înţelesuri. Tehnologia joacă un
rol decisiv, însă factorul uman rămâne
neschimbat. În ultimii 25 de ani, puterea de
procesare a cipului de silicon a crescut de mii
de ori; paradoxal, puterea de procesare a
creierului uman a rămas aceeaşi.

The present paper has as an objective
the concise analysis of the tendencies we
could identify regarding the E-commerce in
Romania. These tendencies have been
identified after a research, analysing the
secondary sources of information we can find
in Romania. Starting from the hypothesis that
in Romania, on line shopping is at the border
between necessity and fashion, we present
you a short list of the most used sites with on
line shopping in order to have an idea about
the dimension of this sector in Romania.
Although the method has its limits , we think
that it is the most appropriate way to offer
some figures about the new industry that is
going to develop in Romania. The paper also
intends to identify possible tendencies of the
near future in E-commerce taking into
account the worldwide features of this
process. Another aspect we want to point out
is the impact of the information technology
on the marketing and on the Romanian
markets, both final markets and intermediate
ones. In this new era of information
technology, established marketing concepts
seem to be assuming a completely different
meaning; the ways of viewing the market and
the possibilities of influencing it are taking on
a new dimension. Technology plays a
prominent part but the human part remains
the same. Several studies have been
conducted in the last 25 years with regard to
Internet use and E-commerce by different
analysts, pointing out that the computer
power of processing data has increased
thousands of times, whereas the processing
power of the human brain has been the same.

Cuvinte cheie:

Keyswords:

●Comerţ electronic ● tehnologia informaţiei
●piaţa afacerilor ● piaţa finală ●marketing
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Introducere
De mai mulţi ani, sectorul
distribuţiei a experimentat diverse
modificări ale modului în care clienţii îşi
fac cumpărăturile. O explicaţie a acestui
fenomen este oferită de vânzările online.
Statistici recente indică faptul că
industria distribuţiei online a început să
genereze vânzări importante. Chletuielile
online au fost estimate în Statele Unite
ale Americii la peste 22 miliarde dolari
(Korgaonkar, P.; Silverblatt, R.; Girard,
T., 2006), ceea ce totuşi reprezintă puţin
peste 2% din vânzările cu amănuntul în
Statele
Unite.
Profesioniştii
în
marketing, dar şi lumea academică sunt
încă în căutarea factorilor de influenţă a
preferinţelor consumatorilor de a
cumpăra prin intermediul Internetului
(Jayawardhena, C., 2004). Progresul
tehnologiei oferă sectorului distribuţiei
abilitatea de a-şi extinde vânzările şi de a
câştiga un număr tot mai mare de clienţi
în întreaga lume. Aceştia utilizează
motoare de căutare şi fac comparaţii
între serviciile oferite de companii, cu
scopul de a fi mai bine informaţi atunci
când decid să cumpere. Distribuitorii
trebuie să-şi modifice felul în care fac
afaceri, altfel nu vor mai fi capabili să
facă faţă presiunii concurenţiale.
Managerii IT trebuie să fie conştienţi de
aceste tendinţe şi să adapteze sau să
reinventeze procesele afacerii, pentru a
beneficia de avantajele de pe piaţă sau/şi
pentru a evita ameninţările.
Mai multe studii, analize şi
articole au fost derulate cu scopul de a
identifica diferitele tendinţe şi evoluţii
ale e-commerce-ului, comportamentul
consumatorulului online (Korgaonkar
and Wolin, 1999; Lynch et al., 2001),
intenţiile de cumpărare online (Vellido et
al., 2000; Vijayasarathy and Jones,
2000), loialitatea faţă de anumite site-uri
web (Lynch et al., 2001; Reichheld and
Schefter, 2000) şi multe alte aspecte. Cu
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toate aceste cercetări, domeniul este încă
necunoscut pe plan mondial, iar în
România cu atât mai mult.
Obiectivele lucrării de faţă sunt :
• identificarea unor tendinţe
referitoare la evoluţia e-commerce-ului
în România;
• impactul
tehnologiei
informaţiei
asupra
mediului
de
marketing;
• impactul tehnologiei asupra
pieţei afacerilor şi asupra pieţei finale.
Pentru
atingerea
acestor
obiective, metoda de cercetare utilizată
este cea indirectă. Au fost studiate, pe de
o parte articole publicate în presa
românească, iar pe de altă parte, studii şi
analize publicate în reviste internaţionale
de specialitate.

1. Tendinţe în comerţul electronic
din România

• Boom în e-commerce

Cumpărăturile pe Internet în
România sunt la graniţa dintre modă,
moft şi utilitate. Site-urile care oferă
aceasta facilitate sunt din ce în ce mai
multe şi mai atractive, fie că rolul lor
este
de
a
susţine
vânzările
comerciantului de care aparţin, fie că
reprezintă o afacere de sine stătătoare.
Analizând cele mai importante site-uri,
se poate desprinde o ipoteză privitoare la
dimensiunea
e-commerce-ului
în
România (Capital, iunie 2006).
PCfun.ro
Site-ul
are
un
portofoliu de peste 2000 de produse din
gama echipamentelor IT şi electronice,
oferind informaţii tehnice detaliate,
cataloage de imagini ale produselor.
Conform oficialilor site-ului, vânzările
au un ritm de creştere între 70 şi 100%
de la o lună la alta.
OKazii.ro Site-ul este accesat
săptămânal de 170 000 de români şi, în
fiecare moment, OKazii.ro derulează
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peste 27 000 de licitaţii. Oficialii
companiei estimează că, în fiecare zi, pe
OKazii.ro se vând articole în valoare de
35-40 000 euro.
GameShop.ro Are circa 7000 de
utilizatori
săptămânal
(conform
Trafic.ro), cu tendinţă către 8000 pe
săptămână (circa 30 000 de vizitatori
lunar).
Conform
oficialilor
GameShop.ro, site-ul va trece printr-o
relansare.
În plus, gigantii comerţului online
-Google, eBay şi Amazon- şi-au
îndreptat atenţia către Romania şi au
început să testeze piaţa românească
(Capital, ianuarie 2006).
• „E-cumpărătorii“ au mai mult
confort.
S-a observat o importantă tendinţă
care indică un interes crescând în
compararea site-urilor de cumpărături. In
2004, în SUA, 45% dintre clienţi
declarau că a compara site-urile
reprezintă cel mai eficient mod de a face
cumpărăruri online. În 2005, procentul a
crescut la 61% (Halpern, 2006).
• Noi
provocări
pentru
managerii IT.
O cercetare realizată în SUA (şi
care ar merita să fie derulată şi în
România), a arătat că 219 manageri IT
intervievaţi au identificat mai multe
priorităţi, prima fiind pregătirea reţelelor
din companiile lor pentru comerţul
electronic (Anderberg, 2006).
Dată fiind dimensiunea în creştere
a comerţului electronic în România, este
de aşteptat ca efectele acestui fenomen,
coroborate cu impactul pe care
tehnologia informaţiei îl are asupra
tuturor aspectelor vieţii cotidiene să
devină tot mai vizibile mutaţiile în
modul în care companiile vor face
marketing, precum şi mutaţiile în
interiorul pieţelor de afaceri şi finale.
Aceste asprecte vor fi analizate în

174

continuare, pe baza, în special, a
literaturii de profil.

2. Tehnologia informaţiei şi media
transformă mediul de marketing
Toate transformările din mediu au
înţelesuri precise în ochii unui om de
marketing. Pieţele aflate în schimbare
sunt analizate nu din punct de vedere
politic sau tehnologic, ci numai prin
prisma consecinţelor pentru comerţ.
Pentru noi, marketingul are sens
dacă este strâns legat de întregul proces
comercial care conduce la schimburi
economice. În noul context, marcat de
tehnologia informaţiei, marketingul
poate fi înţeles ca transmiterea şi
receptarea impulsurilor de informaţii cu
scopul final de a primi impulsuri de
vânzări. Tot ce are legătură cu
marketingul se desfăşoară în acest cadru:
produsul, stabilirea preţului, promovarea,
stabilirea de contacte, crearea şi
dezvoltarea mărcilor, distribuţia. Întregul
proces
comercial
depinde
de
comunicarea informaţiilor.
Cum s-a dezvoltat marketingul
însuşi în acest context? O schimbare
importantă pare să fie diminuarea
importanţei instrumentelor tradiţionale
de marketing, cum ar fi cei 4 P, stabiliţi
de McCarthy şi popularizaţi de
Ph.Kotler. A devenit tot mai clar în zilele
noastre că aceste instrumente nu mai
sunt suficiente pe pieţe aflate în rapidă
schimbare (Duffy, 2005). Prin utilizarea
bazelor de date special constituite,
posibilităţile de a influenţa efectiv piaţa
cresc considerabil atât timp cât datele
satisfac criteriile necesare (Yang, T.C.;
Lai, H., 2006). Tehnologia ne plasează
într-o poziţie mult mai bună pentru a
apela la o abordare individuală chiar şi
într-o piaţă mare, graţie datelor despre
clienţi şi prospectărilor care sunt
cumulate în baze de date. Iniţial, aceasta
a însemnat o comunicare în masă
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personalizată, cu acelaşi mesaj trimis
individual. În prezent, se aplică pe scară
largă comunicarea personalizată, cu
mesaje specific croite după caracteristici
cunoscute ale indivizilor. Ca rezultat,
activităţile pe piaţa afacerilor pot avea o
ţintă mai precisă, iar marketingul de
masă poate fi însoţit, şi uneori înlocuit,
de marketingul „one-to-one“. Astfel,
informaţia la nivel de produs/client
înlocuieşte modelele şi presupunerile
generice (Postma, 1999).
Pe lângă accentul pus pe marcă, o
atenţie considerabilă este dată grijei faţă
de clienţi („customer care“), în strânsă
legătură
cu
clientul
individual.
Managementul
mărcii
este
încă
important, dar la fel de important este şi
managementul
serviciului-clienţi.
Ambele au devenit aspecte esenţiale ale
marketingului. Eficienţa strategiilor
marketingului tradiţional de masă a fost
mult diminuată de diversificarea media şi
a grupurilor de consumatori. Acest lucru
nu înseamnă că marketingul de masă a
murit, ci mai degrabă că are mai puţină
importanţă (Zyman, 2001). Clienţii nu
mai sunt pregătiţi să cumpere lucruri
pentru că au o anumită valoare.
Comportamentul individual nu mai poate
fi dedus prin definirea unui grup ţintă
căruia îi aparţine persoana respectivă.
Relaţia cu clientul critic şi matur a
devenit prioritatea numărul unu pentru
marketeri.
Dezvoltarea tehnologică face
posibilă cunoaşterea reacţiei clienţilor
precum şi a dorinţelor şi preferinţelor lor.
(Laczniak, G.; Murphy, P.E., 2006)
Bombardamentul într-o singură direcţie
(de la furnizor la client) a lăsat locul
dialogului. Astfel, putem afirma că, în
prezent, marketingul este caracterizat de
trei aspecte:
• activitatea
de
marketing/
management se desfăşoară mai degrabă
pe baza informaţiilor deţinute în baze de
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date decât pe cele culese prin cercetări de
piaţă şi modele generice;
• utilizarea media în locul
publicităţii generice (tematice) pentru a
stimula vânzările;
• managementul
relaţiilor
personale cu clienţii, în opoziţie cu
managementul grupurilor ţintă definite
mai clar sau mai generic.
Este clar că tehnicile de
marketing
clasice
(modelele
de
marketing–mix,
grupuri
ţintă,
publicitatea) rămân valabile, însă noi
abordări vor apărea într-un număr tot
mai mare de cazuri. Marketingul de masă
nu va dispărea, dar îşi va pierde poziţia
dominantă (Zyman, 2001).

3. Impactul tehnologiei informaţiei
asupra pieţei afacerilor
Consolidarea relaţiilor cu clienţii
este facilitată de dezvoltarea în principal
a două domenii: media şi cel al
informaţiei. Efectele acestor progrese se
resimt atât pe pieţele „business-tobusiness“, cât şi pe pieţele „business-toconsumer“. Deosebirile faţă de trecut
sunt diferite în fiecare caz.
O analiză superficială arată că
evoluţia spre o nouă eră în marketing pe
piaţa afacerilor pare să necesite mai
puţină schimbare decât pe piaţa
consumatorilor finali (Luo, Y.; Zhao,
J.H.; Du, J., 2005). Distanţa dintre
furnizor
(producător,
distribuitor,
importator) şi cumpărător este, de cele
mai multe ori, mai mică decât pe piaţa
finală. Directorul unei întreprinderi
mijlocii ce acţionează pe piaţa
consumului intermediar (business-tobusiness) ajunge repede să-şi cunoască
principalii clienţi şi să îi viziteze
personal. Reprezentanţii de vânzări
menţin contacte personale cu reţeaua de
clienţi, aşa încât este puţin probabil ca
furnizorul şi clientul să nu se cunoască.
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Cu toate acestea, impactul tot mai mare
al informaţiei şi al media este evident şi
aici, în special când furnizorii (de bunuri
sau servicii) tind să-şi plaseze produsele
în orice situaţie.
Al doilea reper important al pieţei
business-to-business este acela că media
poate exercita o mare influenţă pe acele
pieţe pe care reprezentanţii de vânzări au
devenit prea costisitori. Noile direcţii de
evoluţie în media au preluat un număr tot
mai mare de sarcini tradiţionale ale
reprezentanţilor sau consilierilor: oferta
poate fi foarte bine prezentată prin
cataloage (având puse la punct baze de
date), comenzi prin mijloace electronice
etc.
A treia direcţie de dezvoltare este
aceea că furnizorii pot acum să-şi
promoveze electronic gama de produse
sau servicii astfel încât clienţii să poată
lua singuri deciziile de cumpărare.
Utilizat în acest fel, noul mijloc de
comunicare îndeplineşte aceeaşi funcţie
ca şi târgurile şi expoziţiile care ajută
clienţii să compare toate produsele sau
serviciile disponibile pe o anumită piaţă.
Dar târgurile virtuale reprezintă o
expoziţie permanentă. Aici există un
singur pericol: insatisfacţia clienţilor
poate fi răspândită în toată lumea.
Toate aceste direcţii de dezvoltare
către schimbări radicale în peisajul
pieţelor pentru afaceri şi supravieţuirea
întreprinderilor vor depinde de adaptare.
Serviciile pentru afaceri vor fi afectate în
modul cel mai profund (Javalgi şi alţii,
2004).

4. Impactul asupra pieţei finale
Cei mai mulţi specialişti sunt de
părere că noua eră în marketing va avea
un impact mai mare asupra pieţei finale
decât asupra pieţelor intermediare
(Krishnamurthy, S., 2006). Pe aceste
pieţe, abordarea propusă de marketingul
de masă este adesea suplimentată sau
176

parţial
înlocuită
de
abordarea
individuală.
Caracterul informaţiei se schimbă
radical pe pieţele finale. Acum este
posibil să fie determinate preferinţele şi
consumul actual al diferiţilor clienţi şi
devine mai puţin important să fie
cunoscute caracteristicile grupurilor ţintă
şi ceea ce spun ei că preferă. Pentru
multe bunuri de consum, fie că este
vorba despre batoane de ciocolată sau
supă la plic, popularitatea mărcilor este
adesea în mare dezavantaj faţă de cota de
piaţă. Divizarea strategiilor bazate pe
numele mărcii şi pe preferinţele de
mărci, declarate pare să fie mai departe
de realitatea comercială decât s-a
presupus.
Progresele recente în culegerea
informaţiilor fac posibilă aruncarea unei
priviri dincolo de preferinţele declarate,
percepţia mărcii şi analiza actualului
comportament de cumpărare al fiecărui
client. Accentul se schimbă de la ce trece
pe la casa de marcat către cine cumpără
ceea ce trece pe la casa de marcat.
Astfel, atât detailistul, cât şi
furnizorul (proprietarul mărcii) obţin o
imagine clară asupra pieţei, fapt
comparabil cu situaţia descrisă în
secţiunea anterioară.

Concluzii
Comerţului electronic în România
reprezintă încă un sector în faza de
lansare. Caracteristicile acestui sector nu
sunt definitivate. Din acest motiv, nici
strategiile companiilor nu sunt suficient
de
clare,
neexistând
avantaje
concurenţiale clar delimitate de la o
companie la alta. Sectorul este încă
fragmentat şi strategiile de copiere sunt
în plină derulare. Mai trebuie să treacă
un timp până se va identifica cu claritate
un lider. Însă, în noul context, armele
concurenţiale se schimbă. Marketingul
capătă noi trăsături. Iar tehnologia
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informaţiei devine condiţia sine-qua-non
a acestui nou sector.
Ca rezultat al acestor evoluţii,
media câştigă influenţă într-un număr tot
mai mare de domenii. Pe pieţele în care
cea mai mare cotă este obţinută pe seama
unui număr restrâns de clienţi, noul
marketing oferă oportunitatea unui
progres considerabil. De vreme ce doar
câţiva clienţi sunt responsabili de cea
mai mare parte a cifrei de afaceri, aceşti
clienţi pot fi abordaţi individual. Pe
pieţele
finale,
pătrunderea
în
profunzimea acestui punct este recentă.
Studiile au arătat că şi în cazul bunurilor
de consum supuse unei schimbări rapide
(cum ar fi băuturile răcoritoare), numărul
cumpărătorilor care creează profit pentru
furnizor este surprinzător de mic
(Hallberg, 1995). Preferinţele acestora se
schimbă cu uşurinţă între trei mărci, de
regulă.
Media face posibilă stabilirea
unei relaţii personale cu clienţii pe
pieţele consumului de masă, într-un mod
care înainte era neaccesibil. Utilizarea
noilor mijloace electronice, în mod mai
mult sau mai puţin automat, conduce la

culegerea de date despre produsele
cumpărate, fapt ce dobândeşte o valoare
considerabilă pentru management. De
exemplu, se pot programa diferitele
programe TV pentru „shopping“ sau
facilităţi pentru comenzi online pe
internet. Noile mijloace pot, de
asemenea, să ofere o nouă posibilitate de
pătrundere în strategiile clasice de
marketing
prin
revigorarea
conştientizării mărcii şi prin utilizarea
întrebărilor rapide care generează baze
de date şi estimează loialitatea clienţilor.
În
concluzie,
peisajul
schimbărilor constituie un bun motiv
pentru a reaminti meritele politicilor de
marketing atât pe pieţele finale, cât şi pe
cele intermediare (pentru afaceri). A
pierde „trenul“ pe care îl reprezintă
marca este la fel de rău ca a sări prea
devreme în el.
România se află la început în ceea
ce priveşte cercetările în acest domeniu.
Toate subiectele abordate în lucrare pot
face obiectul unor cercetări ştiinţifice
viitoare.
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Rezumat

Abstract

Comerţul electronic este unul
dintre fenomenele cu cea mai
spectaculoasă creştere din zilele noastre.
Lucrarea relevă etica ca un argument în
comerţul electronic alături de elementele
sale care se regăsesc in site-urile web.
Etica are astfel un rol din ce în ce mai
important în tranzacţiile comerciale în
condiţiile dezvoltării puternice a
comerţului electronic.

E-commerce is one of the most
growing phenomena of our days. The
paper reveals the ethics argument in ecommerce along with its elements that
must be found in web sites. Ethics
becomes more and more important in
commercial transactions next to the
increasing role of electronic commerce.
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Introducere
Etica, în domeniul economic, reprezintă un sistem de norme de conduită care
permite aprecierea, din punct de vedere moral şi social, a ceea ce este bine şi rău în relaţiile
dintre oameni, dintre indivizi şi firmă, dintre comercianţi şi clienţi, dintre concurenţi, firme
şi societate în scopul stabilirii unor raporturi folositoare pentru toti cei implicati.
În acest context, etica afacerilor este un domeniu de studiu aplicativ, sistematic cu
privire la determinarea principiilor morale, a codurilor de conduită şi comportament ce
reglementează relaţiile dintre partenerii de afaceri (vânzători şi cumpărători).

1. Etica în comerţul electronic şi profitabilitatea business-ului
Ideea de bază a specialiştilor în „business ethics”, care abordează afacerile dintr-o
perspectivă lărgită, este aceea că toţi membrii societăţii au diferite nevoi materiale, pe care
trebuie să le satisfacă sistemul economic prin activităţi de producţie, prestări de servicii,
distribuţie, repartiţie etc. Privind relaţiile economice la nivel macrosocial, se vede cu totul
altceva şi anume faptul că, fără nevoile de consum ale populaţiei, n-ar exista afaceri de nici
un fel. Faptul că o firmă sau alta merge bine sau prost, în funcţie de management şi de
conjuncturi, este un lucru de înţeles. La nivel microeconomic, cadrul conceptual este destul
de restrâns, iar argumentarea destul de stringentă odată ce sunt acceptate premisele
demersului: afacerea ca întreprindere privată în economia de piaţă, având drept unic scop
maximizarea profitului prin mijloace legale. Adoptând o perspectivă mult mai largă, teoriile
Nr. 21 ● Februarie 2007
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care definesc business-ul la scară
macrosocială au nevoie de un cadru
conceptual mai vast şi mai elaborat, în
care să se poată contura – într-o
argumentare nu atât de strigentă, – o
mare varietate de „responsabilităţi
sociale” pe care business-ul trebuie să şi
le asume, nu motivate de interesul egoist
al întreprinzătorilor, ci în virtutea unor
funcţii şi roluri sociale definite prin
„contractul social” dintre întreprinzători
şi ansamblul societăţii.
Pornind
de
la
tranzacţiile
electronice şi până la dezvoltarea
categoriilor de e-business – care acoperă
atât e-commerce (comerţul electronic –
vânzările şi cumpărările online) cât şi
restructurarea proceselor de administrare
fundamentate pe tehnologiile digitale,
deci e-business-ul nu se referă numai la
tranzacţii şi la comunicaţiile externe ci şi
la fluxurile de informaţii din interiorul
firmelor (dintre departamente, subsidiare
etc.), în timp ce comerţul electronic se
ocupă numai de tranzacţiile cu bunuri şi
servicii.
Produsele
şi
serviciile
tranzacţionate pe Internet tind să acopere
aproape toate necesităţile umane cu acele
bunuri care oferă profitabilitatea cea mai
ridicată
pentru
producător
sau
comerciant şi sunt şi cele mai
avantajoase pentru consumator. Profitul
ridicat în cazul acestor categorii de
produse şi servicii este dat de lipsa, sau
nivelul foarte redus al cheltuielilor de
transport/furnizare,
depozitare,
condiţionare, service etc., cât şi de
uşurinţa cu care pot fi accesate de
consumator.
Locul unde consumatorul se
întâlneşte cu comerciantul în comerţul
electronic este site-ul. Pentru site-urile
din domeniul comercial trebuie avut în
vedere, cel puţin teoretic (deocamdată),
că utilizatorii trebuie să aibă avantajul
unei
protecţii
consistente
a
consumatorului, indiferent de locul de
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achiziţie a produselor. În acest sens, se
remarcă necesitatea unei coordonări
internaţionale privind formularea de
reglementări în legătură cu desfăşurarea
comerţului electronic.
În activitatea de pe Internet s-au
remarcat o multitudine de probleme, ca
de exemplu nelivrarea produselor sau
obstrucţia în despăgubirea clienţilor, ceea
ce impune apariţia unei terţe părţi care să
controleze desfăşurarea acestei activităţi.
Acest mecanism trebuie să acopere toate
organizaţiile care desfăşoară activităţi
comerciale pe Internet, mecanism care
trebuie să fie uşor accesibil, "prietenos",
rapid şi recunoscut de toate părţile,
inclusiv de guvernele naţionale.
Conţinutul site-ul este un element
esenţial şi trebuie remarcat că există o
sumedenie de elemente care trebuie
avute în vedere pentru a putea desfăşura
o activitate eficientă dar şi morală.
Informaţiile obligatorii ce trebuie
să se regăsească în site (mai ales în cele
comerciale) în tangenţă sunt:
a)Informaţii despre furnizor (1)
- site-ul trebuie să ofere informaţii
detaliate
despre
furnizor
sau/şi
distribuitor precum şi locaţia geografică
(originea) a acestora.
b)Informaţii despre livrare site-ul trebuie să ofere informaţii clare
pentru consumator despre ţările în care
se efectuează livrarea produselor înainte
de a se procesa comanda.
c)Informaţii despre preţ - preţul
este un element esenţial şi de aceea siteul trebuie să afişeze preţul total (cu toate
taxele incluse) înainte de a se efectua
comanda. În preţ trebuie evidenţiate şi
taxele de livrare (transport).
d)Termene şi condiţii de livrare
- termenele şi condiţiile de livrare sunt
elemente
care
oferă
informaţii
importante despre renunţarea la achiziţie,
plată, termenul de livrare precum şi
modalităţile de rezolvare a diferendelor
dintre părţi. Toate aceste elemente
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trebuie prezentate clientului clar, mai
înainte de a se completa comanda.
Comercianţii trebuie să includă în
conţinutul site-ului aceste elemente, care
vor evidenţia clar termenele şi condiţiile
mai înainte de a fi procesată comanda
sau cel puţin un link către pagina unde
există acestea, care să preceadă
confirmarea.
Elementele din această categorie
trebuie să fie diferenţiate de alte
informaţii astfel, încât clienţii să fie
asiguraţi din punctul de vedere al
legalităţii contractului.
e)Legea aplicabilă - în general,
consumatorii internaţionali consideră că
legea care guvernează tranzacţia ar trebui
să fie aceea a ţării consumatorului (aceea
cu care acesta este familiarizat). Acest
aspect este controversat şi se dezbate
mult asupra lui. Unii dintre comercianţi
stipulează în contract legea care este
aplicabilă, dar acest lucru nu este unanim
acceptat.
f)Confidenţialitatea datelor site-urile trebuie să aibă o politică clară
şi uşor de înţeles relativ la
confidenţialitate. Aceasta trebuie să
includă următoarele elemente:
• Nu se vor cere, de către ofertant,
decât informaţiile absolut necesare şi
rezonabile
pentru
desfăşurarea
tranzacţiei. Consumatorul trebuie să
cunoască modul în care informaţiile sunt
adunate, de ce şi cum vor fi folosite
acestea.
• Consumatorul trebuie să aibă
dreptul de a refuza cererea de informaţii
ulterioare (informaţii cerute de către
vânzător sau organizaţii adiacente).
• Trebuie să existe o persoană din
cadrul organizaţiei ofertante care să
răspundă de protecţia datelor, persoană
de care clienţii trebuie să aibă cunoştinţă.
• Clienţii trebuie să aibă
posibilitatea de a modifica sau corecta
informaţiile despre ei.
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• Organizaţia nu trebuie să
furnizeze informaţii despre clienţi unei
terţe părţi.
2. E-comerciantul şi securitatea
web-consumatorilor
Alte
elemente
importante
privesc securitatea tranzacţiei. Site-ul
trebuie să informeze asupra securităţii
tranzacţiei. Aceste informaţii trebuie
prezentate într-o formă clară şi uşor de
înţeles. Clientul trebuie asigurat că se
găseşte într-un mediu sigur. Clienţii
trebuie informaţi despre drepturile lor şi
răspunderea pentru pagubele ce pot
apărea dintr-o tranzacţie frauduloasă.
Clienţii trebuie să aibă dreptul
de a returna produsele într-o perioadă de
timp specificată, fără a li se cere
specificarea motivelor. Toate site-urile
trebuie să aibă o politică clară în ceea ce
priveşte returnarea produselor, care să fie
evidenţiată
înainte
de
comandă.
Informaţiile despre cum se
returnează bunurile trebuie afişate şi
trimise odată cu acestea la livrare.
Site-ul trebuie să mai conţină
informaţii privind modul în care se pot
face plângeri, care este procedura şi pe
cine să contacteze precum şi modalitatea
de răspuns. Consumatorii trebuie să
cunoască căile şi modalităţile de
rezolvare a diferendului în cazul în care
nu se ajunge la un acord între părţi.
În încercarea de a rezolva aceste
probleme International Council of E
Commerce Consultants a elaborat un cod
de etică care exprimă consensul asupra
aspectelor etice în comerţul electronic şi
are ca scop încercarea de a educa atât
consumatorii cât şi comercianţii.
Iată, în continuare, elementele
cheie care trebuie agreate de comercianţi:
a) Păstrarea informaţiilor
confidenţiale (informaţii care au fost
dobândite din tranzacţii). Nu se vor
colecta, publica sau transfera informaţiile
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personale (în particular - liste cu clienţi,
sau informaţiile personale ale clienţilor
cum ar fi: numele, adresele de e-mail,
telefoane) unei terţe părţi fără acordul
clientului.
b) Se va proteja proprietatea
intelectuală.
c) Oferirea de ajutor, onestitate
în activitatea desfăşurată.
d) Nu se va folosi software
obţinut illegal sau nelicenţiat.
e) Desfăşurarea activităţii doar
în limitele legii.

Comerţul electronic nu mai este
nou, el are reguli specifice pe care
participanţii trebuie să înveţe să le
respecte. Cele mai mari responsabilităţi
în asigurarea unui bun comerţ electronic
le au creatorii şi proprietarii paginilor de
web ce promovează acest tip de comerţ,
întrucât buna înţelegere a mesajului şi
crearea unei atmosfere de încredere
depinde de aceştia.

Endnote
(1)Onete B. – Designul, estetica şi promovarea paginilor Web – ediţia a III-a, Ed. A.S.E.
Bucureşti, 2005
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Abstract

Atât pentru clienţii potenţiali cât
şi pentru cei fideli, marketingul prin
Internet determină creşterea gradului de
interactivitate a relaţiilor comerciale.
Iniţiativele de marketing pot fi lansate
rapid şi direcţionate precis către orice
parte a bazei de clienţi, creată prin
aplicarea marketingului bazat pe
permisiune.
Abordarea comparativă a trei
site-uri de e-commerce reprezentative în
domeniul comercializării de calculatoare
ilustrează tehnicile de fructificare a
oportunităţilor pe care le au firmele în
mediul e-business, precum şi modul în
care activităţile de marketing on-line pot
fi personalizate şi adaptate în funcţie de
interesele specifice ale fiecărui client.

Both for potential customers and
the loyal ones, Web Marketing
determines the interactivity degree
growth of commercial relationships.
Marketing initiatives can be quickly
launched and precisely focused on every
part of customers’ database, created by
means of the Permission Marketing
application. The comparative approach
of three representative e-commerce
websites in the computer field illustrate
the
techniques
concerning
the
opportunities that companies have in the
e-business domain, as well as the way in
which the on-line marketing activities
can be personalized and tailored
according to each client’s specific
interests.

Cuvinte cheie:

Keywords:

●afaceri electronice ●marketingul bazat
pe permisiune● relaţii online
● interactivitate ●web marketing

●e-business ●permission marketing
●online relationships ●interactivity
●web marketing

Introducere
Web marketingul se impune în prezent ca un instrument redutabil de prospectare,
vânzare şi fidelizare online, fiind denumit pe bună dreptate de specialiştii americani „killer
application”, datorită rezultatelor sale excepţionale în timp scurt, atunci când este aplicat
corect.
În vederea realizării unei analize comparative a unor portaluri de e-business, am
considerat oportună alegerea a trei website-uri concurente care promovează vânzarea de
calculatoare. Piaţa PC-urilor impune prin particularităţile produsului o nouă abordare a
concepţiei de marketing, aceasta necesitând să satisfacă noi provocări referitoare la gradul
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extrem de ridicat al diminuării duratei de
viaţă a acestuia datorită uzurii morale.
Evoluţia tehnologiei îşi pune pe deplin
amprenta
pe
acest
domeniu,
calculatoarele personale fiind totodată
rezultatul cât şi premisa boom-ului
tehnologic din ultimii ani.
În condiţiile creşterii numărului
utilizatorilor de Internet în România şi a
preferinţei acestora pentru o comunicare
online, acest domeniu permite atât
exploatarea oportunităţilor dar şi
prevenirea ameninţărilor, dintre care cea
mai însemnată este reprezentată de
banalizarea locului de achiziţie, care
poate fi însă înlăturată prin oferirea de
produse personalizate, adaptate nevoilor
personale ale utilizatorilor, demers ce
implică existenţa unei cunoaşteri cât mai
profunde şi exacte a dorinţelor acestora.
Obiectivul acestei analize constă
în ilustrarea modului în care site-urile
reuşesc să răzbată prin desişul
informaţiei prezente pe Internet, să
atragă şi să fidelizeze vizitatori, să se
diferenţieze de concurenţi şi să evite
pericolul banalizării locului de achiziţie,
datorat faptului că deţinătorii siteurilor
comerciale româneşti din domeniul PCurilor sunt doar distribuitori ai produselor
oferite, România neincluzându-se în
rândul producătorilor de hardware, motiv
pentru care acelaşi produs se poate găsi
simultan pe mai multe siteuri comerciale
concurente datorită lipsei drepturilor de
vânzare exclusivă, devenind astfel
esenţială
preocuparea
pentru
atractivitatea ofertelor.

Abordarea comparativă
a site-urilor www.dcshop.ro,
www.ultrapro.ro şi www.twister.ro
În realizarea acestui demers vom
ţine cont de cele 10 reguli de eficienţă a
site-ului comercial ca instrument de
fidelizare şi relaţionare propuse de E.R.
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Smith, autoarea unei cărţi de referinţă în
domeniul marketingului online:
• Conţinutul siteului trebuie să
furnizeze informaţii relevante despre
produsele sau serviciile oferite, sa fie
permanent actualizat astfel încât să
genereze reveniri ulterioare.
• Inserarea pe site a unor oferte
de preţ speciale (discount-uri) pentru cei
ce realizează achiziţii online.
• Suport (service) online oferit
clienţilor.
• Crearea unor comunităţi
virtuale online (forum-uri, grupuri de
discuţii) care să faciliteze interacţiunile
online dintre o marcă şi clienţii săi.
• Simplitate. Condiţie esenţială
ca o pagină web să fie agreată de
utilizatorii săi. Timpul de încărcare al
unei pagini web este, de asemeni, foarte
important, mai ales în condiţiile în care
unii utilizatori au o viteză de conexiune
redusă.
• Existenţa unor iniţiative pe site
(diferite promoţii, concursuri, informaţii
gratuite, utile) având drept obiectiv
încântarea vizitatorilor.
• Securitatea e o condiţie
esenţială pentru desfăşurarea achiziţiilor
online.
• Interactivitate. Feed-back-ul
generat de vizitatorii unui site este
extrem de important pentru ca aceştia să
fie transformaţi în clienţi fideli.
• Personalizarea. În momentul
accesării unui site clientul trebuie să
pătrundă în mediul online pe care şi-l
doreşte şi să fie răsplătit cu oferte special
create pentru el.
• Posibilitatea de segmentare a
portofoliului de clienţi. Web-site-ul
trebuie să ofere diferite forme de a obţine
date referitoare la vizitatorii săi (prin
plasarea
unor
formulare
online,
subscriere la newslettere etc.).
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Cele trei website-uri supuse
analizei vor fi abordate prin prisma
evidenţierii punctelor forte, punctelor
slabe şi particularităţilor lor.

www.dcshop.ro
Site-ul
aparţine
societăţii
ROMSOFT S.A., o societate cu capital
100% românesc, unul din cei mai
importanţi distribuitori de tehnică de
calcul din România. Gama de produse
oferite acoperă întregul spectru de
componente şi periferice, Romsoft fiind
un furnizor de soluţii complete (one-stop
shop). Zona de piaţă acoperită de vânzări
o reprezintă întreg teritoriul ţării,
activitatea companiei fiind prin excelenţă
una
de
distribuitor.
Organizaţia
realizează tranzacţii atât on cât şi off line
sub marca comercială Depozitul de
Calculatoare.

Puncte forte

• Se observă cu uşurinţă o bună
organizare a informaţiei prezentate,
aceasta putând fi obţinută prin accesarea
treptata a diferitelor meniuri, mergând
din aproape în aproape, vizitatorul
putând vizualiza doar informaţia de care
este interesat, acesta nefiind copleşit de o
abundenţă de informaţii nerelevante
pentru solicitările sale. Oferă căutarea
produselor în funcţie de mai multe filtre
(criterii) în vederea reducerii timpului
necesar obţinerii informaţiilor despre un
anume produs .
• Existenţa ofertelor de preţ
speciale (6% discount) şi a posibilităţii
de logare pe un cont propriu denotă
preocuparea
pentru
stimularea
achiziţiilor online şi a oferirii unui mediu
personalizat vizitatorilor siteului. Tot în
vederea personalizării siteul oferă
posibilitatea
creării
unui
produs
individual,
exploatând
astfel
oportunitatea oferită de specificul PCNr. 21 ● Februarie 2007

ului ca produs modular, acesta fiind
rezultatul unei combinări a elementelor
componente, oferind aşadar prin pagina
Configurator Sisteme posibilitatea creării
unor
produse
individualizate
în
conformitate cu cerinţele personale ale
fiecărui client.
• Home
page-ul
permite
direcţionarea către paginile dedicate
suportului tehnic online şi a paginilor cu
informaţii
suplimentare
privind
efectuarea achiziţiilor online prin
accesarea butoanelor „Suport tehnic” şi
„Cum să...”. Tot în această direcţie se
remarcă şi prezenţa rubricii destinată
întrebărilor frecvente (FAQ).
• Pagina de început respectă
regulile referitoare la simplitate, paleta
coloristică fiind armonizată într-un stil
profesional menit să inducă vizitatorilor
percepţia
seriozităţii
şi
profesionalismului companiei.
• Sunt
prezente
categoriile
„recomandări” şi „topul celor mai bine
vândute produse şi brand-uri” pentru a se
încerca aproprierea de vizitatorii care vor
să aibă un punct de plecare în procesul
de achiziţie, fie datorita lipsei
cunoştinţelor de ordin tehnic, fie dorinţei
de obţinere de recomandări.
• În privinţa interactivităţii, siteul
oferă posibilitatea abonării la newsletter
printr-o modalitate originală şi anume
înscrierea
pe
un
site
afiliat
(www.nospam.ro) ce oferă un serviciu
gratuit de informare periodică specializat
în newslettere pe diferite teme, şi care
respecta în totalitate regulile de
Permission Marketing.

Puncte slabe

• Lipsa optimizării siteului în
privinţa
motoarelor
de
căutare,
pierzându-se astfel o mare oportunitate
de generare a traficului pe site.
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• Sunt incluse iniţiative pe site
sub forma direcţionării către un site
afiliat dedicat jocurilor pentru copii
(www.jocurionline.ro), însă această
iniţiativă este greşit implementată întrucât nu generează trafic către siteul
propriu datorită inexistenţei unei legături
bidirecţionale cu siteul afiliat.
• Lipsa tehnicilor de acroşaj gen
tombole, sau alte tehnici de promovare a
valorii de experiment inedit pentru
utilizatori.
• Nu se oferă configuraţii
prestabilite dedicate prospecţilor mai
puţin familiarizaţi cu specificaţiile
componentelor, sau care doresc să
economisească timp, sau să evite
eventuale probleme de compatibilitate.
• Lipsa unei pagini dedicate
forumurilor de discuţii, pierzându-se
astfel o mare oportunitate de a crea o
comunitate online care să interacţioneze
online cu marca organizaţiei, existând
doar trimiterea către un site afiliat
specializat
în
acest
domeniu
www.pcforum.ro.
• Lipsesc iniţiativele privind
evidenţierea siguranţei tranzacţiei online,
care s-ar putea realiza prin prezentarea
tehnologiilor de securitate implementate
sau obţinerea de certificări din partea
unor organisme recunoscute gen TrustE.
www.ultrapro.ro
Impunerea pe piaţa românească
de tehnologie a informaţiei a mărcii Ultra
PRO s-a realizat prin identificarea cu
specialistul în calculatoare permanent
pregătit pentru a oferi pe loc clientului
informaţii, suport tehnic si produse de
calitate în atmosfera prietenoasă din
interiorul magazinelor.
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Puncte forte

• Web design-ul siteului întăreşte
identitatea firmei prin încorporarea
logoului în paleta sa coloristică.
• Exista service online şi pagina
Configurator sistem, acestea având rolul
de a facilita fidelizarea clienţilor.
• Posibilitatea clienţilor care au
comandat pe site să-şi urmărească
evoluţia comenzii, prin accesarea
butonului status comandă.
• Este inserat butonul pentru
trimiterea către pagina de forum proprie
siteului, prin monitorizarea căruia se pot
determina
părerile
vizitatorilor
referitoare la diverse aspecte, printre care
şi imaginea firmei şi relaţia dintre aceştia
şi organizaţie.
• Există iniţiative pe site de genul
tombolelor, articole, informaţii utile,
comunicate de presă menite să stimuleze
experienţa online a vizitatorilor şi chiar
să faciliteze atragerea de noi clienţi.
• Există posibilitatea logării pe
un cont propriu, evidenţiindu-se astfel
preocuparea pentru personalizare.
• Se oferă configuraţii prestabilite
dedicate
prospecţilor
mai
puţin
familiarizaţi
cu
specificaţiile
componentelor, sau care doresc să
economisească timp, sau să evite
eventuale probleme de compatibilitate.
• În privinţa interactivităţii, site-ul
oferă posibilitatea abonării la newsletter
propriu.
• Sunt
oferite
configuraţii
prestabilite, pentru achiziţionarea cărora
clienţii beneficiază de reduceri de preţ în
comparaţie cu achiziţionarea fiecărei
componente.
Puncte slabe

• Lipseşte preocuparea pentru
testarea eficienţei siteului, nefiind
prezente
posibilităţi
de
sugestii,
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reclamaţii, sau tehnici de sondare a
opiniei vizitatorului.
• Nu se oferă discount pentru
achiziţiile online.
• Nu se oferă garanţii privind
securitatea tranzacţiilor.
• Lipsa optimizării siteului în
privinţa
motoarelor
de
căutare,
pierzându-se astfel o mare oportunitate
de generare a traficului pe site.
• Catalogul prezent pe site
cuprinde preţurile în euro sau dolari ale
produselor, neoferind clienţilor preţuri
actualizate.

www.twister.ro
Fondată în 1991, TORNADO
SISTEMS
este
compania
IT&C
structurată pe două direcţii: distribuţia de
echipamente de tehnica de calcul şi, pe
de altă parte, networking - proiectarea,
instalarea, instruirea şi consultanţa în
domeniul reţelelor de calculatoare.
Aceasta deţine siteul de e-commerce
twister.ro,
marca
sub
care
îşi
comercializează produsele.
Unul dintre principalii factori care
au contribuit la succesul companiei îl
reprezintă sistemul care stă la baza
ofertei Tornado Sistems - “un singur
punct de contact pentru o soluţie
completă”.

Puncte forte

• Evidenţiază preocuparea pentru
promovarea securităţii achiziţiilor pe site
prin prezentarea garanţiei acordate de
mărci cunoscute în domeniu: E-payment,
Verified
by
VISA,
Mastercard
Securecode.
• Facilitează obţinerea informaţiei
dorite prin punerea la dispoziţie a 2
meniuri de direcţionare către categoria
produsului căutat (orizontal şi vertical)
Nr. 21 ● Februarie 2007

• Integrează în logo-ul prezent pe
site un număr de telefon gratuit pentru
facilitarea contactului cu organizaţia,
servind totodată ca punct de plecare în
realizarea fidelizării.
• Structura
simplistă
ce
favorizează un timp redus de încărcare a
paginii, aspect deosebit de important
pentru vizitatorii ce au o conexiune lentă
la Internet.
• Exista iniţiative gen tombolă în
vederea încântării vizitatorilor şi
stimulării experienţei online a acestora.
• Se oferă posibilitatea logării pe
un cont personal.
• Se oferă configuraţii prestabilite
Puncte slabe

• Nu sunt afişate oferte de preţ
speciale pentru achiziţiile efectuate pe
site.
• Nu prezintă suport (service)
online, menţionându-se doar posibilitatea
de contact telefonic.
• Lipseşte preocuparea pentru
interactivitate nefiind incluse posibilităţi
eficiente de obţinere a feed-back-ului din
partea vizitatorilor.
• Lipseşte preocuparea pentru
constituirea unei comunităţi virtuale
proprii siteului, prin crearea de pagini
dedicate forumurilor sau chat.
Concluzii şi recomandări
Site-urile analizate sunt doar
câteva din siteurile româneşti destinate
tranzacţiilor online în domeniul PC dar
sunt reprezentative pentru ansamblul
acestora.
În urma analizei efectuate se
observă că modul de implementare a
tehnicilor de Web Marketing prin
intermediul siteurilor comerciale nu
corespunde în totalitate principiilor
teoretice, siteurile supuse analizei
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evidenţiându-se
prin
valorificarea
potenţialului oferit de Internet doar într-o
mică măsură, şi anume în utilizarea
aptitudinii
de
e-commerce,
nevalorificându-se avantajele referitoare
la utilizarea Marketingului bazat pe
permisiune în vederea atragerii şi
fidelizării clienţilor.
Acestea s-au remarcat prin
moduri proprii de implementare a
tehnicilor de Web Marketing, evidenţiind
atât puncte forte cât şi puncte slabe din
punct de vedere al teoriei de eficientizare
a siteurilor comerciale, îndeplinind cu
succes rolul de mijloc de informare şi de
tranzacţionare a produselor, însă
pierzând din vedere aspectul de bază al
utilizării
Internetului
în
vederea
construirii de relaţii puternice, de durată,
bazate pe încredere şi permisiune, între
organizaţie şi clienţii săi, aceasta fiind
adevărata
oportunitate oferită de
Internet.
Deşi gradul de penetrare al
Internetului şi implicit e-business-ului
este în continuă creştere, această creştere
este în realitate o creştere lentă, în
principal datorită lipsei de încredere a
multor oameni în securitatea oferită de
tranzacţiile online şi a împotrivirii unora
în privinţa schimbării, tendinţă firească
atunci când o persoană percepe o
schimbare ca fiind prea bruscă, deţinând
prea
puţine
informaţii
privind
implicaţiile acesteia.
Astfel trecerea de la modelul
tradiţional de desfăşurare al tranzacţiilor
prin
achiziţionarea
de
„produse
tangibile” din magazin, la noul model de
cumpărare a unui produs „pe baza unor
imagini şi informaţii” regăsite pe websiteul organizaţiei, este găsită de mulţi
români ca fiind o trecere bruscă. Acest
aspect ar putea fi cu uşurinţă înlăturat
printr-o trecere treptată către modul de
achiziţii online prin implementarea
Internetului ca un suport iniţial al
desfăşurării activităţilor offline curente.
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Aceasta premisă se dovedeşte eficientă
datorită
faptului
că
organizaţiile
deţinătoare a siteurilor prezentate deţin
deja reţele de distribuţie proprii sau în
sistem de franciză, în toate oraşele ţării,
fiind astfel util pentru clienţii potenţiali
să afle informaţii privind stocul şi
preţurile practicate de reprezentanţele
locale, putând astfel avea acces
instantaneu la informaţii şi, prin oferirea
posibilităţii de efectuare a unei comenzi
pe care să o poată ridica din magazin, se
pot constitui bazele creării unei încrederi
în sistemul online, necesar trecerii către
acesta.
E-bussines-urile româneşti ignoră
aceste
aspecte
psihologice
ale
consumatorilor, grăbindu-se în crearea
unor siteuri cu scopuri pur comerciale,
nepunând accent pe latura relaţională a
acestora.
Crearea website-ului reprezintă
doar primul pas, menţinerea contactului
cu vizitatorii prin oferirea de informaţii
actualizate şi de interes reprezintă
adevărata provocare, de aceea testarea
permanentă a utilităţii informaţiei
prezente şi a satisfacţiei vizitatorilor
privind
pagina
web,
trebuie
conştientizată ca o condiţie de bază. În
acest scop, recomandăm:
• optimizarea
siteului
prin
înscrierea sa în Directoare Web şi în cele
mai populare motoare de căutare în
vederea creşterii traficului pe site;
• utilizarea unui Mix Promoţional
atât offline cat şi online al cărui scop să îl
reprezinte creşterea notorietăţii siteului,
în acest sens se poate opta pentru
inserarea în mijloacele tradiţionale de
promovare (reclame Tv, radio, presă,
pliante, broşuri etc.) a siteului web al
organizaţiei, ca modalitate de contact cu
aceasta. La aceste măsuri se pot adăuga
cele online care implică utilizarea
mijloacelor de publicitate pe Internet
(email, banner, newsletter) care să trimită
vizitatorii către siteul propriu;
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• propunerea unor oferte de
calitate ridicată, la preţuri mai mici
decât în cazul ofertelor offline, care să
inducă clienţilor o imagine pozitivă
privind achiziţiile online;
• inserarea de chestionare în
cadrul siteului, atât pentru testarea
eficienţei paginilor, cât şi în scopul
culegerii de informaţii despre vizitatorii
acesteia şi stimularea răspunsurilor la
chestionare prin organizarea de tombole,
concursuri, cu premii de interes pentru
publicul ţintă, pe baza informaţiilor
prezente în bazele de date, putându-se
determina categoria de produse cu
impact cât mai mare asupra publicului
ţintă;

• utilizarea forumurilor ca focusgrupuri virtuale pentru testarea noilor
produse sau a eficienţei diferitelor oferte
sau mesaje promoţionale, monitorizarea
acestora pentru a vedea ceea ce oamenii
gândesc despre companie, mărcile şi
produsele organizaţiei;
• implicarea vizitatorilor prin
posibilităţile de interactivitate oferite de
Internet în vederea generării de feedback din partea acestora prin participarea
la diferitele sondaje efectuate pe site sau
la campaniile de promovare. Pot fi astfel
fructificate tehnicile de Marketing viral,
clienţii
sau
simplii
vizitatori
transformându-se
în
promotorii
organizaţiei.
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BUNE PRACTICI
EVALUAREA ŞTIINŢIFICĂ PRIN PEER REVIEW
(Scientific evaluation by peer review)
Lector univ. dr. Nela Popescu
Academia de Studii Economice din Bucureşti
nelapopescu@yahoo.com

În eseul său despre evaluarea peer
review în publicistica ştiinţifică a
secolului al 18-lea, David Abraham
Kronick (1) semnala că peer review este o
componentă esenţială şi parte integrantă a
construirii consensului, inerentă şi
necesară în dezvoltarea cunoaşterii”.
Evaluarea peer review, totuşi, a fost
departe de ceea ce am putea numi o
practică uzitată, dacă ne întoarcem la
epoca lui Mendel (2).
Este evident faptul că evaluarea
peer review s-a instituţionalizat după cel
de al II – lea război mondial. Boom-ul
ştiinţific, din perioada ce a urmat celui de
al II – lea război mondial, a condus la
instituirea evaluării peer review şi
extinderea considerabilă a acestei practici
în Statele Unite ale Americii. Acolo,
Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi
Institutul Naţional de Sănătate au lansat şi
consacrat reviste, precum Ştiinţă, prin
care şi-au consolidat practicile peer
review. Odată cu instituţionalizarea peer
review, aceasta a dobândit noi valenţe,
transformându-se, dintr-un instrument al
consensului discursiv, într-un instrument
decizional utilizat în alocarea fondurilor
destinate cercetării şi în politica editorială
din sfera ştiinţifică. Modalităţile expert
review s-au multiplicat de-a lungul
ultimului secol. Fără a fi o practică
standardizată, peer review este cel mai
adesea
definită
ca
„evaluarea
descoperirilor ştiinţifice or enunţurilor,
luând în calcul comprehensiunea,
însemnătatea şi originalitatea, de către
experţi specializaţi (peers – colegi) în
domeniul celui care trimite spre publicare
rezultatele cercetării sale”.
Nr. 21 ● Februarie 2007

In his essay on peer review in the
18th century scientific journalism, David
Abraham Kronick (1) pointed out that „
peer review is an essential and integral
part of consensus building and is inherent
and necessary to the growth of
knowledge”. Editorial peer review,
however, was far from being a well
established institution back at Mendel’s
time (2).
It is obvious that peer review only
really became institutionalized after
World War II. In the course of the postWorld war II science boom it became an
accepted practice and it reached the height
of its power in the US. There the National
Science Foundation and the National
Institute of Health were established and
famous magazines, like Science, improved
their peer review practices. Along with
the institutionalization of peer review, its
functionalities changed from a discursive
consensus building tool, as it had existed
ever since, to a decision making tool that
affected research funding and publication
decisions.
The forms of expert review have
multiplied during the last century.
Without being a standardized practice,
peer review is most commonly defined as
„the evaluation of scientific research
findings or proposals for competence,
significance and originality, by qualified
experts who research and submit work for
publication in the same field (peers)”.

191

AE

„Amfiteatru Economic” recommends

În ciuda eterogenităţii sale ca
practică, peer review pare a fi pârghia
fundamentală, în special, în procesul de
diseminare a rezultatelor cercetării
ştiinţifice. Este văzută ca „o formă a
controlului de calitate în ştiinţă” sau „ca
un sistem de detectare a erorii” bazat pe
raţionamentul ştiinţific al unor experţi
interesaţi de dezvoltarea cunoaşterii, întrun
domeniu,
în
ce
priveşte
comprehensiunea,
însemnătatea
şi
originalitatea rezultatelor cercetării. Spre
exemplu, evaluarea peer review are
impact asupra deciziei de publicare a unui
articol, referenţii făcând comentarii şi
recomandări asupra elementelor de
conţinut ale acestuia, în vederea asigurării
controlului de calitate. Observaţiile
referenţilor, în mod uzual, conduc la
acceptarea (cu/fără mici modificări sau
revizuiri majore) sau la respingerea
articolului.
Dată
fiind
instituţionalizarea
recentă a peer review, nimeni nu poate fi
atât de naiv încât să-şi imagineze că
aceasta poate valida sau autentifica o
activitate (opera) ştiinţifică (3) sau că ar
putea garanta probitatea, din moment ce,
în esenţă, procesul peer review este un
efort ce are ca scop ameliorarea calităţii şi
nu garantarea perfecţiunii. Cu toate
acestea, editorii, publicul şi entităţile
finanţatoare caută tocmai garanţia
perfecţiunii. Pentru ei, peer review nu
reprezintă doar un instrument de
îmbunătăţire a calităţii, ci un mecanism de
control al acesteia care, în mod direct sau
indirect,
influenţează
componente
importante ale sistemului ştiinţific, şi
anume: finanţarea, publicaţiile şi reputaţia
ştiinţifică.
Deciziile de finanţare a granturilor
de cercetare şi a publicaţiilor ştiinţifice
depind într-o mare măsură de rezultatele
evaluării peer review, astfel aceasta
contribuie la reputaţia ştiinţifică a
beneficiarilor granturilor/publicaţiilor.
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And despite the heterogeneity of
peer review practices, „peer reviews”
seems to constitute a corner stone
especially in the dissemination process of
scientific research results. It is seen as „a
form of scientific quality control” or „an
error detection system” that is based on
the scientific judgment of other experts
who are trying to enhance knowledge in
the field as to whether work is competent,
significant and original. For instance,
during the process of editorial peer review
that affects publication decisions, referees
typically
comment
and
make
recommendations on various dimensions
of a scientific paper in order to fulfill the
purpose of quality control. The comments
delivered by these referees usually lead to
the acceptation (with/without minor
amendments or major revisions) or the
rejection of a paper.
Given the recent history of
institutionalized peer review, anyone
should be so naive as to imagine that peer
review could validate or authenticate
scientific work (3) or that it could
guarantee its integrity, since, in his view,
the peer review process is an effort that is
supposed to improve quality but does not
guarantee perfection. However, it is
exactly this guarantee of perfection that
editors, the public and funding agencies
are seeking for. To them, peer review is
not primarily a quality improvement tool,
but a quality control mechanism, which
directly and indirectly affects some
important elements of the scientific
system, namely funding, publications and
scientific reputation.
Funding decisions for research
grants and for scientific publications
depend heavily on the results of peer
review, and thus peer review also
contributes to the scientific reputation of
the grant/publication recipients.
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În prezent, a devenit o regulă
perceperea finanţării cercetării ca parte a
credibilităţii şi reputaţiei ştiinţifice, ceea
ce reuneşte în fapt generarea, transmiterea
şi evaluarea colectivă a rezultatelor
cercetării. În figura de mai jos, partea
dreaptă a acesteia redă circuitul construirii
reputaţiei ştiinţifice, prin publicarea de
articole ştiinţifice în publicaţii cu
referenţi, iar partea stângă alocarea
granturilor
printr-un
mecanism
competiţional care constituie o altă
dimensiune a creării reputaţiei.

Nowadays it is a rule to see
research funding as part of a scientist’s
reputation and credibility cycle, which
links production, communication and
collective evaluation of research results
into a concept of reputation. The right
hand side of bellow figure shows that the
reputation of scientists is created via the
production of scientific articles in refereed
journals, and the left hand side shows that
grants distributed via competitive
mechanisms constitute another dimension
of reputation creation.

Numărul granturilor câştigate, prin
competiţie, şi publicaţiile din periodicele
ştiinţifice ne ajută în diferenţierea
instituţiilor de învăţământ şi cercetare şi a
profesorilor (cercetători), în privinţa
capacităţii lor de a cerceta, strădaniei şi
competitivităţii lor.

Analyzing
the
outcome
of
competitive funding procedures (grants
received) and publications in scientific
journals allows us to differentiate research
and education institutions and teachers (as
researchers) with regard to their research
capabilities,
effort
and
their
competitiveness.

Colegi/concurenţi

Reputaţie
Citare

Propunerea de proiect

Articol

Finanţare

Reputaţie

Argumente/
Teorii

Literatură

Comunitatea ştiinţifică

Source: Michael Dinges „Pressure, Deception and Peer Review”, Forschungs-und
Technologieevaluierung, Special Edition, 2006, p.16.
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Source: Michael Dinges „Pressure, Deception and Peer Review”, Forschungs-und
Technologieevaluierung, Special Edition, 2006, p.16.

Peer review şi-a extins în mod
considerabil rolul, atât într-o manieră
directă (prin evaluarea publicaţiilor şi a
granturilor de cercetare) cât şi indirectă,
precum
programele
de
cercetaredezvoltare. Totuşi peer review n-ar trebui
privită ca o metodă de evaluare infailibilă
şi autoritară, responsabilitatea deciziilor
de finanţare ar trebui să fie totdeauna la
entităţile finanţatoare şi comisiile
aferente. Răspunderea pentru deciziile de
publicare ar trebui, finalmente, să fie de
partea editorului.
Mai mult, este de o importanţă
crucială ca procesul decizional sa fie
transparent iar motivele deciziei să fie
comunicate pentru a face procesul mai
corect şi credibil.
În prezent nu par a exista
alternative serioase la evaluarea de tip
peer review însă evoluţia publicaţiilor
electronice şi ameliorarea calitativă
continuă pot contribui la îmbunătăţirea
acestei metode de evaluare şi dezvoltarea
unor noi sisteme.
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Peer review has considerably
expanded its role both in direct (via peer
review for journal publications and
research grants) and indirect ways, as
formula for R&D programmes. However,
peer review should not be seen as an
infallible and authoritative tool and the
responsibility for funding decisions
should always be on the funding agency
and the funding committee. The
responsibility for publication decisions
should finally be on the editor’s side.
Furthermore, it is also crucial that
the decision making processes are made
transparent and that reasons for the
decision are given in order to make the
process more fair and reliable. At present
there do not seem to be serious
alternatives to peer review, but advances
such as electronic publishing and
continuous quality improvement may help
to improve the quality of peer review and
develop new systems.
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Note de sfîrşit

Endnotes

(1) Kronick DA. Peer review in 18th-century
scientific journalism. JAMA 1990;263:1321–2.

(1) Kronick DA. Peer review in 18th-century
scientific journalism. JAMA 1990;263:1321–2.

(2) Din păcate, evaluatorii lui Gregor Mendel n-au
recunoscut valoarea rezultatelor sale ştiinţifice, la
vremea lor. Mendel şi-a trimis descoperirile
cercetărilor sale renumitului botanist elveţian Karl
Nägeli (1817-1891), care şi-a dezvoltat propria
teorie a evoluţiei cunoscută ca orthogenesis. El i-a
respins studiul lui Mendel. Mendel îi scrisese lui
Nägeli, sintetizându-şi rezultatele şi cerându-i
părerea asupra posibilităţii de publicare a lor. Nägeli
i-a răspuns că experimentul este lipsit de valoare şi
nu poate fi publicat. Charles Darwin de asemenea a
primit o scrisoare de la Mendel, pe care n-a citit-o. În
cele din urmă, Mendel şi-a publicat rezultatele
cercetărilor sale într-o mică monografie personală.
Rezultatele sale vor fi (re)descoperite la începutul
secolului XX, aproape la 35 de ani de la momentul
în care au avut loc cercetările sale (Botanik Online:
Universität Hamburg).

(2) Unfortunately, Gregor Mendel’s peers did not
recognize his work at his time. Mendel sent his
research report to the eminent Swiss Botanist Karl
Nägeli1(1817-1891), who had developed his own
theory of evolution known as orthogenesis. He
therefore rejected Gregor Mendel's discovery of how
heredity works in pea plants. Mendel wrote to
Nägeli, summarizing his results and asking where it
would be best to publish them. Nägeli answered that
the experiments were worthless and should not be
published at all. Charles Darwin also received a
letter from Mendel but he did not even read it. In the
end Mendel committed his results to a small,
privately printed monograph. His results were only
re-discovered in the early 1900’s, almost 35 years
after he had conducted his research (Botanik Online:
Universität Hamburg).

(3) a) Aproximativ 150 de ani mai târziu, în
decembrie 2005, „Hwang-affair” traversa globul.
W.S. Hwang et al. au publicat, în renumita publicaţie
ştiinţifică Science (cotată ISI), 2 articole despre
rezultatele unor cercetări referitoare la celulele
„stem”. O investigaţie a Seoul National University a
indicat totuşi că o parte semnificativă a datelor
prezentate în cele 2 articole a fost contrafăcută
(„fabricată”). Ca urmare, editorii Science au retras
cele 2 articole.

(3) a) Approximately 150 years later, in December
2005, the „Hwang-affair” traversed the globe. W.S.
Hwang et al. had published two papers on
presumably ground-breaking results in stem cell
research in the renowned peer reviewed magazine
Science. An investigation of the Seoul National
University indicated, however, that a significant
amount of the data presented in both papers was
fabricated. The editors of Science therefore retracted
both papers.

b) Doar câteva luni mai târziu, un alt scandal a
şocat lumea ştiinţifică: un articol publicat în Lancet
(2005; 366: 1359–1366), scris de către cercetătorul
norvegian în domeniul medicinii, Jon Sudbø din
Oslo, a fost dovedit ca fiind un trucaj complet. Jon
Sudbø care avea deja 38 de articole ştiinţifice
publicate în periodice renumite, a admis că există şi
alte articole „manipulate” (falsificate), precum cele
din New England Journal of Medicine and in the
Journal of Clinical Oncology (Deutsches Ärzteblatt
Nr. 103).

b) Only few months later, another scandal shook
the scientific community: a paper published in
Lancet (2005; 366: 1359–1366) that was written by
the Norwegian medicine researcher Jon Sudbø from
Oslo turned out to be a complete fake. Sudbø, who
had already published 38 scientific papers in
renowned journals, admitted that there were further
manipulations in his publications in the New
England Journal of Medicine and in the Journal of
Clinical Oncology (Deutsches Ärzteblatt Nr. 103).

c) Incă un alt caz de fraudă ştiinţifică a fost cel al
lui Jan Hendrik Schön, care din 1998 până în 2001 a
publicat, în medie, un articol la fiecare 8 zile (în
calitate de autor sau coautor). 17 dintre acestea au
fost publicate în Nature and Science. Date fiind
alegaţiile
privind
o
conduită
ştiinţifică
necorespunzătoare, în 2002 a fost constituită o
comisie care să investigheze o posibilă fraudă
ştiinţifică. În raportul final al comisiei a fost
demonstrată frauda lui Schön în cel puţin 16 cazuri
din cele 24, în care a fost invocată (Nature, Vol. 419,
pp. 419-421; and Vol. 419, pp. 772-776).
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c) Yet another case of scientific fraud was the case
of Jan Hendrik Schön, who, from 1998 to 2001,
published on an average of one research paper per
every eight days (alone and with coauthors). 17 of
those papers had come out in Nature and Science.
Due to allegations of scientific misconduct a
committee was set up in 2002 in order to investigate
possible scientific fraud. In the final report by the
commissions evidence of Schön’s misconduct was
shown in at least 16 out of 24 allegations (Nature,
Vol. 419, pp. 419-421; and Vol. 419, pp. 772-776).
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RECENZIE CARTE
PROFESIONALIZAREA RESURSELOR UMANE
DIN DOMENIUL SERVICIILOR DE ALIMENTAŢIE

Literatura din domeniul tehnicii
servirii din România a consacrat, în
ultimul sfert de veac, trei nume de
referinţă. Profesor la Constanţa, Stere
Stavrositu a publicat prima lucrare în
1976 - Cartea lucrătorului din
restaurant, Editura Tehnică, Bucureşti.
Din 1981, când apărea Tehnologia
activităţii în restaurant şi bar, Editura
Sport-Turism, Bucureşti, în literatura de
specialitate s-a făcut cunoscut Radu
Nicolescu, multă vreme şeful Catedrei de
tehnologia activităţii în restaurant şi bar
de la fostul Centru de Formare şi
Perfecţionare pentru Cadrele din
Industria Hotelieră şi Turism, cu sediul la
hotelul Turist din Bucureşti. Ulterior va
scrie şi în colaborare cu Dumitru Mladin
- prima dată la Ghidul barmanului,
Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1985.
196

Deşi se manifestă pe mai departe activi,
profesorii Stere Stavrositu şi Radu
Nicolescu s-au retras de la catedră. Al
treilea "corifeu" este Constantin Florea,
cel care a urmat şi îşi continuă activitatea
la şefia Catedrei de tehnologia activităţii
în restaurant şi bar, acum din
componenţa
Tourism,
Hotel
&
Restaurant Consulting Group.
Prima lucrare semnată Constantin
Florea a apărut în 1988 - Îndrumar
pentru unităţile de alimentaţie publică,
Editura Tehnică, Bucureşti. Concepută
ca un dicţionar explicativ detaliat, cartea
constituie un instrument de lucru, pe cât
de complet, pe atât de comod în utilizare.
Practic, după atâţia ani, încă nu avem în
literatura de specialitate din România o
lucrare comparabilă. La apariţia sa,
Valeriu Ioan-Franc, actualul preşedinte
executiv al Asociaţiei Române de
Marketing (AROMAR), scria în revista
"Alimentaţia publică", nr. 4/1988:
"Cartea cu care realmente se
îmbogăţeşte literatura noastră de
specialitate este o reuşită deplină. Pe
parcursul a peste 270 pagini autorul
pune la dispoziţia cititorilor un material
informativ dens, nici pe departe o lectură
uşoară, nici pe departe o simplă trecere
în revistă a unor termeni de
specialitate." Fragmentar, Constantin
Florea va relua această modalitate de
exprimare în cuprinsul altor lucrări - de
fiecare dată împreună cu regretatul
Marian Bugan: Teste şi informaţii pentru
chelner, barman şi maître d'hôtel,
Gemma Pres, Bucureşti, 1997; Ghidul
profesionistului în restauraţie, Gemma
Print, Bucureşti, 2002; Maître d'hôtel,
Gemma Print, Bucureşti, 2003. Dintre
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acestea,
ultima
apariţie
se
individualizează prin abordarea şi
amănunţirea unor teme mai sensibile şi a
unor tehnici de lucru mai pretenţioase, în
mod normal, specifice funcţiei de maître
d'hôtel. În acest fel, Constantin Florea a
reuşit din nou un demers de pionierat.
În pofida preocupărilor prioritare
pentru tehnica servirii, Constantin Florea
este coautor - alături de Viorel Paraschiv
şi Florea Buşcă, maeştri în arta culinară al volumului Bucătărie internaţională,
Editura Ceres, Bucureşti, 1995.
Prezenta
lucrare,
Manualul
practic al ospătarului, reprezintă o
variantă adăugită a Ghidului chelnerului,
Editura RAI Coresi, Bucureşti, cu ediţii
în 1995 şi 1998. Noile subiecte şi
imaginile care vin în completare îi
conferă ediţiei de faţă un plus de valoare.
Binevenită
este
şi
numerotarea
capitolelor, care îi permite cititorului o
orientare mai lesnicioasă. În suita
volumelor semnate Constantin Florea,
Ghidul
chelnerului
şi,
respectiv,
Manualul
practic
al
ospătarului
constituie
lucrările
de
maximă
generalitate, adevărate tratate de tehnica
servirii, "Biblia" oricărui lucrător din
restaurant. Ştiind cu câtă insistenţă, şi
justeţe, susţine utilizarea corectă a unor
termeni din domeniu, aşteptăm cu interes
un comentariu pentru alternativa chelner
- ospătar. Ar mai fi de discutat dacă
trimiterile la sursele bibliografice n-ar
trebui făcute pe parcurs şi nu exclusiv
prin listă bibliografică de sfârşit al
lucrării.
Prof. Constantin Florea este şi un
publicist cunoscut. La revista "HoReCa
Profit" este senior editor pe probleme de
restaurant.
Membru fondator al actualei
Asociaţii Naţionale ,,Maître d'Hôtel”,
prof. Constantin Florea a fost
preşedintele juriului la ultimele ediţii ale
concursurilor naţionale de profil, inclusiv
ale Trofeului Someleriei - organizat de
Nr. 21 ● Februarie 2007

Clubul Naţional al Someleriei din
România, al cărui creator şi preşedinte
este prof. Radu Nicolescu.
Echipa pe care prof. Constantin
Florea o conduce la catedră îi cuprinde,
între alţii, pe prof. Laurenţiu Nica - cel
care, într-o vreme, a asigurat un fel de
interimat la şefia catedrei -, precum şi pe
maistrul-instructor Aurică Arapalea.
Împreună alcătuiesc un corp profesoral
de elită, "şcoala de la hotelul Turist", în
general, indiferent cum s-a numit într-o
perioadă sau alta fiind, de peste trei
decenii,
principala
instituţie
de
învăţământ turistic din România.
"Amănuntul" că profesorii sunt numiţi
oficial experţi este de natură de a le
sublinia şi mai mult competenţa. Iar un
conducător este tot atât de bun pe cât
sunt membrii echipei sale!
În actuala prezentare, Manualul
practic al ospătarului apare sub egida
Centrului Naţional de Învăţământ
Turistic - pendinte de Autoritatea
Naţională pentru Turism -, în Colecţia
THR, susţinută de Tourism, Hotel &
Restaurant Consulting Group. Iniţiată de
preşedintele fondator al acestei societăţi,
în acelaşi timp preşedinte al Fundaţiei
Europene pentru Învăţământ Hotelier şi
Turistic din România, Marian Bugan şi
continuată în "era" actualului director
general, Viorica Rondelli, Colecţia THR
este de departe cea mai cuprinzătoare
serie de lucrări româneşti din domeniul
turismului, chiar dacă, în principiu, ea nu
se adresează mediului universitar. Să nu
uităm însă că la hotelul Turist, în ultimii
ani, s-a intenţionat înfiinţarea unei
instituţii de învăţământ superior, tot aşa
cum între programele oferite se înscriu
cursurile de formare managerială
destinate
absolvenţilor
de
studii
superioare. Prima apariţie din Colecţia
THR a fost Ghid de conversaţie pentru
personalul din restaurante, de Ana
Maria Gal şi Georgeta Felicia
Teodorescu, Editura Gemma Pres,
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Bucureşti, 2000. Practic, în nici un alt
institut din România nu există o
concentrare atât de mare de cadre
didactice dedicate turismului şi este
exclus ca, pe termen mediu, să poată
apărea o astfel de colecţie în altă parte.
Mai mult, Editura All Beck/C.H. Beck a
renunţat la Colecţia Turism, în cadrul
căreia au văzut lumina tiparului lucrări
semnate de Gabriela Stănciulescu,
Constantin Draica, Nicolae Lupu etc., iar
"Biblioteca Turism-Servicii" a Editurii
Uranus abia a depăşit titlul cu numărul 6
- Alexandru Borza, Pledoarii vechi
pentru un turism nou, Bucureşti, 2004.
Tot atât de adevărat este că mai multe
apariţii din Colecţia THR au beneficiat
de cofinanţare din partea actualului
Minister
al
Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului. Din păcate,
probabil din considerente... strategice,

colecţia nu este popularizată suficient în
afara rândurilor cursanţilor proprii.
Prin
varietatea
problemelor
abordate în cărţile sale de profesorul
Constantin Florea, o dată în plus, ni se
relevă
complexitatea
domeniului.
Restaurantul reprezintă un întreg univers
de preocupări şi, în acelaşi timp, o
reducţie la scară a întregii lumi. Aici este
satisfăcută una dintre nevoile fiziologice
de bază, cea de hrană, şi tot restaurantul
este scena pe care omul se poate pune în
valoare ca fiinţă socială. "Ce lume mică Câteva mese!", ar fi exclamat cândva
actorul Gheorghe Dinică.
Felicitări,
domnule
profesor
Constantin Florea, şi succes în
continuare!
Conf.univ.dr. Nicolae Lupu,
Academia de Studii Economice din Bucureşti

Conf.univ.dr. Delia Popescu,
Universitatea Valahia din Târgovişte

198

Amfiteatru Economic

AE

„Amfiteatru Economic” vă recomandă

NEVOIA DE PERSONALITĂŢI
PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR DOCENT,
INGINER VIRGIL ARMEANU

L-am cunoscut pe prof.univ.dr.
docent ing. Virgil Armeanu în ziua de 1
aprilie 1962, când prin transfer de la
I.M.F. Bucureşti am fost încadrată în
calitate de preparator principal la catedra
pe care cu onoare o conducea: catedra de
chimie şi fizică, secţia Merceologie,
Facultatea de Comerţ.

În numărul precedent al revistei
noastre, prin articolul „Nevoia de
personalităţi”, anunţam lansarea unei
rubrici „Personalia”, cu intenţia
consacrării unor profesori din trecutul
Facultăţii de Comerţ de la Academia de
Studii Economice din Bucureşti. Astfel,
ne propunem să punem în lumină, în
fiecare număr al revistei, personalitatea
câte unuia dintre cei mai importanţi
profesori care şi-a desfăşurat activitatea
în cadrul Facultăţii de Comerţ.
Deschidem seria cu prof univ. dr. docent
ing. Virgil Armeanu, şef al catedrei de
chimie şi fizică din 1957 şi până la
desfiinţare, în 1971. Catedra de chimie şi
fizică a existat încă de la începuturile
Facultăţii de Comerţ, în principal,
disciplinele specifice servind mai bunei
înţelegeri a merceologiei. (conf. univ. dr.
Nicolae Lupu)
Nr. 21 ● Februarie 2007

De numele prof.univ.dr.doc.ing.
Virgil Armeanu se leagă disciplina
CHIMIE,
mai
precis
CHIMIA
ANALITICĂ.
Fost decan al Facultăţii de
CHIMIE – Universitatea Bucureşti în
anii '50, apoi pentru scurt timp profesor
de CHIMIE la Facultatea de CHIMIE
ALIMENTARĂ, de la începutul anilor
'60 a fost şeful catedrei de CHIMIE ŞI
FIZICĂ din cadrul Facultăţii de Comerţ,
secţia Merceologie – Academia de Studii
Economice Bucureşti, pe care a condus-o
până în anul 1971, când a fost
desfiinţată!
Disciplina figura în perioada
1930-1940 în planul de învăţământ ca
Fizică şi Chimie industrială aplicată, în
cadrul Academiei de Înalte Studii
Comerciale şi Industriale; în anii 19571970 se predau, în cadrul secţiei de
Merceologie a Facultăţii de Comerţ,
Chimie anorganică, Chimie analitică,
Chimie organică, Chimie şi fizică
coloidală, precum şi Fizică – pe baza
unor materile didactice editate şi apărute
în ASE, ca de exemplu cursuri de Chimie
anorganică, Chimie organică, Chimie
aplicată la studiul mărfurilor etc.
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Personalitate
marcantă
în
domeniul CHIMIEI ANALITICE în
special, prof. univ. dr. doc. Virgil
Armeanu a fost un model de cadru
didactic universitar, cercetător de
prestigiu şi ţinea, foarte mult, prin natura
firii sale şi înalta sa pregătire ştiinţifică,
la ceea ce denumim “ţinută universitară”.
Modestia
şi
generozitatea
reprezentau trăsăturile sale caracteristice;
făcea parte din generaţia marilor chimişti
şi oameni de cultură din ţara noastră:
acad. prof. univ. dr. Raluca Ripan (Cluj),
acad. prof. univ. dr. Gheorghe Spacu,
acad. prof. univ. dr. Ilie Murgulescu,
acad. prof. univ. dr. Eugen Angelescu,
prof. univ. dr. doc. Ioan V. Nicolescu,
care mi-au fost şi mie profesori şi modele
de nepreţuit în activitatea şi formarea
mea, în calitate de cadru didactic
universitar şi în domeniul cercetării
ştiinţifice.
Pedant, exigent atât în domeniul
teoriei chimiei, dar nu mai puţin în
domeniul practic, conştiincios şi foarte
punctual, era permanent preocupat de o
bună organizare a activităţii catedrei, cu
implicaţii pentru o susţinută şi
permanentă activitate de cercetare
ştiinţifică. Mărturie sunt numeroasele
sale lucrări din domeniul chimiei
analitice, cu aplicaţii în valorificarea
minereurilor cu conţinut de ordinul
microgramelor în elemente rare şi cu
perspectiva utilizării în tehnica modernă.
De exemplu Studiul formării şi
comportării analitice a clorgalatului de
verde naftalin şi determinarea urmelor
de galiu din minereuri – publicată în
“Lucrările celei de a III-a Conferinţe
Naţionale de
Chimie
Analitică”,
patronată de Uniunea Internaţională de
Chimie Pură şi Aplicată, volumul III,
Braşov, 1971. Sunt regăsite lucrările sale
şi ale colaboratorilor, de asemenea, în
“Revue Roumaine de Chimie” sau în
revista “Chimie Analitică”, editată de
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Centrul de Documentare al Industriei
Chimice şi Petroliere.
Menţionez şi o serie de teme cu
implicaţii tehnico-economice, cum au
fost:
• “Indicatori
chimici
de
temperatură necesari în industria
siderurgică” (1964);
• “Valorificarea deşeurilor de
cord gumat de la Fabrica de cauciucuri
Danubiana” (1973);
• “Valorificarea deşeurilor de
fibre artificiale de la Fabrica de fibre
artificiale Brăila” (1976);
• Metode de recuperare a unor
elemente rare din minereuri –
“Valorificarea minereurilor bauxitice din
zona Bihor” (1964-1970).

În Amfiteatrul Gh. Spacu de la
Facultatea de Chimie a Universităţii
Bucureşti
A editat, în colaborare, vol. I şi II
de Chimie analitică – Editura Didactică
şi Pedagogică, Bucureşti, 1962, care se
adresa celor ce doreau să lucreze în
ramuri industriale ca: industria chimică,
industria materialelor de construcţii,
industria uşoară (produse textile,
coloranţi, pielărie, cauciuc), industria
alimentară. Lucrarea era destinată
absolvenţilor de Merceologie care urmau
să recepţioneze şi comercializeze

Amfiteatru Economic

AE

„Amfiteatru Economic” vă recomandă

produse industriale de toate tipurile şi
agricole.
Aprecia cu multă consideraţie şi
interes lucrările altor specialişti din
domeniu, ca de exemplu Metode fizicochimice de analiză, prof. I. Bănăţeanu şi
colaboratorii, Editura Tehnică, Bucureşti,
1961.
Profesorul Virgil Armeanu a fost
şi conducător al numeroase teze de
doctorat,
majoritatea
din
cadrul
Institutului
Politehnic
Bucureşti,
Institutului de Petrol şi Gaze Bucureşti
sau Institutului Pedagogic Galaţi. În
această idee, menţionez teza de doctorat
realizată de către lect. univ. ing. S.
Hornar, din domeniul Polarografie, sau
teza
referitoare
la
Influenţa
substituenţilor în reactivi organici
asupra proprietăţilor analitice (1980),

întocmită de către prof. univ. dr. ing.
Sanda Vişan.
Profesorul Virgil Armeanu a fost
un mare iubitor al muntelui, un prieten al
acestuia, ceea ce a făcut sa fie şi o
persoană foarte sociabilă, comunicativă
şi atentă cu colaboratorii săi.
A decedat la venerabila vârstă de
85 de ani, în iarna anului 1994.
Rememorând cele prezentate,
gândul se îndreaptă către auditorul şi
cititorul nostru, “tânăra generaţie”, care
nu este rău să-i cunoască pe mai marii
noştri oameni de ştiinţă şi cultură şi să
înţeleagă strădania şi responsabilitatea
lor pentru moştenirea lăsată.
Prof. univ. dr.
Camelia Georgeta Călin*

*Autoarea articolului, prof. univ. dr. Camelia Georgeta Călin, a răspuns cu
amabilitate şi chiar cu entuziasm propunerii noastre. Este fiica maiorului p.m. Gheorghe P.
Călin, cavaler al Ordinului „Mihai Viteazul”, căzut la Oarba de Mureş, a cărui amintire o
venerează (vezi Gânduri despre tatăl meu – O cruce în Ardeal, în „România Eroică”, nr.
16, 2001). Absolventă a Facultăţii de Chimie a Universităţii Bucureşti din anul 1959, prof.
Camelia Georgeta Călin a lucrat în calitate de cercetător ştiinţific stagiar la Institutul de
Cercetări Agricole al Academiei – ICAR (1959-1960), şef de laborator la Institutul de
Medicină şi Farmacie (1960-1962) şi, mai ales, cadru didactic la Academia de Studii
Economice din Bucureşti (din 1962). Şi-a desfăşurat activitatea didactică şi de cercetare,
succesiv, la catedrele de chimie şi fizică – pendinte de Facultatea de Comerţ – până la
desfiinţarea catedrei, în 1971; merceologie, în continuare, până în 1977; tehnologie
industrială şi, acum, la eficienţă economică. În cadrul Facultăţii de Comerţ, mai exact la
secţia merceologie, a condus lucrări practice la disciplinele chimie organică şi chimie
analitică, precum şi merceologie alimentară şi merceologia mărfurilor de import-export.
La 7 iulie 1982 a susţinut teza de doctorat la Facultatea de Tehnologie Chimică din cadrul
Institutului Politehnic Bucureşti. Din 2001 este profesor consultant. Dintr-un lung şir de
realizări, recent, lucrarea studenţească (referitoare la piaţa mondială a parfumurilor)
având-o drept conducător ştiinţific pe prof. univ. dr. Camelia Georgeta Călin a fost
premiată prin acordarea unei burse de excelenţă unice la nivelul Facultăţii de Comerţ
pentru întregul an universitar 2006-2007.
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