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Evoluția managementului pe plan mondial 

 

Andrei-Lucian CIHO 

Universitatea Româno-Americană, Bucureşti, România 

 
 
 

Abstract 

The industrial revolution can be considered a key turning point in the history of management, 

leading to the establishment of numerous theories within this emerging science. Contemporary 

management is a heterogeneous synthesis of the classical, behavioural, quantitative, and 

modern management movements. To fulfil the universal desire for economic soundness, a 

thorough understanding and implementation of all these concepts are mandatory. This article 

aims to provide a chronological evolution of the leading theories which constitute the modern 

science of management. It also comprises an in-depth analysis of the essential principles which 

govern the various managerial approaches, as well as a brief overview of the most influential 

minds in the field of management. The findings illustrate the conspicuous desire for innovation 

within human society, which empowered specialists to put forward new theories concerning 

the efficient administration of commercial enterprises. At the same time, the paper suggests 

that the overall perception has not changed dramatically, the imagery from the industrial past 

continuing to cast a shadow upon the way the science of management is regarded at present.   

Keywords: management theories; history; development; theory X; theory Y 
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Introducere 

În contextul unei activităţi economice din ce în ce mai dinamice, guvernată de impactul 

procesului de globalizare şi de digitalizare, construirea unui model de gândire riguros, coerent 

şi eficient în ceea ce priveşte actul managerial este imperativă. Lucrarea de faţă îşi propune 

prezentarea sumară a principalelor doctrine care însumează cunoştinţele actuale disponibile în 

sfera managementului, concentrându-se pe contribuţiile iluştrilor teoreticieni care au 

popularizat numeroasele ideologii ce alcătuiesc această ştiinţă. Totodată, are în vedere 

enumerarea celor mai semnificative evenimente istorice, implicit a factorilor exogeni care au 

stat la baza aportului adus de fiecare şcoală managerială în parte. Prezentul articol poate fi 

considerat un punct de plecare, făcând o scurtă incursiune în istoria celui mai nou domeniu 

ştiinţific, considerat atât o inovaţie a secolului XX, cât şi o nevoie stringentă a societăţii 

contemporane. Prin raportare la literatura existentă, teza de mai jos propune o abordare 

accesibilă, aceasta constând într-o trecere în revistă cronologică a unor curente de gândire 

esenţiale, manifestate până în prezent. Rezultatele înfăţişează dorinţa perpetuă a fiinţei umane 

pentru evoluţie, implicit dorinţa de perfecţionare şi optimizare a procesului de conducere 

(coordonare).        

Potrivit jurnalistului francez Jean-Jacques Servan-Schreiber, „managementul este cea 

mai nouă dintre ştiinţe şi cea mai veche dintre arte”. Judecând din prisma acestui citat elocvent 

şi nu numai, putem puncta faptul că acţiunile manageriale, deşi nu au fost înglobate în cadrul 

unei ştiinţe concrete decât foarte târziu, îndeplineau un rol activ în societatea umană încă din 

cele mai vechi timpuri, răspunzând la nevoia oamenilor pentru delimitarea precisă a 

obiectivelor, organizarea minuţioasă a activităţilor cotidiene, dar şi pentru coordonarea 

eforturilor individuale cu scopul îndeplinirii desăvârşite a ţelurilor stabilite în faza iniţială. În 
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mod evident, ansamblul complex de cunoştinţe şi teorii care alcătuiesc literatura de specialitate 

actuală din domeniul managementului constituie rezultatul unui proces îndelungat şi perpetuu 

de cercetare, respectiv rodul muncii întreprinse de specialişti care pot fi consideraţi deschizători 

de noi drumuri de-a lungul secolelor. În funcţie de liniile directoare care guvernează 

principalele abordări din domeniul ştiinţei manageriale, dar şi de rectificările aduse de fiecare 

nouă doctrină pe scara timpului, teoriile de management pot fi grupate aşa cum reiese în figura 

de mai jos:  

 

Figura 1 – Principalele abordări în dezvoltarea managementului modern 

Sursă: (Lazăr, 2002) 
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Contribuţiile preclasice 

Un segment semnificativ din totalitatea concepţiilor cu privire la activităţile 

manageriale au fost elaborate în perioada imediat ulterioară Revoluţiei Industriale izbucnite în 

Anglia, la sfârşitul secolului al XVIII-lea, ca urmare a expansiunii atelierelor meşteşugăreşti şi 

a transformării acestora în fabrici de dimensiuni considerabile, în vederea sporirii producţiei şi 

a satisfacerii cererii crescânde de bunuri existentă pe piaţă. În contextul acestui eveniment 

istoric care poate fi catalogat drept scânteia progresului tehnologic şi economic cu care avea să 

se confrunte omenirea în secolele următoare, nevoia unui ansamblu de prevederi care să asigure 

conducerea în condiţii de maximă eficienţă a noilor uzine devenise din ce în ce mai sonoră. 

Prin urmare, erudiţii vremii şi-au propus elaborarea unor metode concrete în vederea rezolvării 

problemelor apărute în procesul de producţie, respectiv pentru intensificarea productivităţii.  

Aceşti pionieri sunt catalogaţi în literatura de specialitate drept „preclasicii 

managementului”, fiind în acelaşi timp exponenţii unei ere în care activităţile umane erau 

fundamentate pe calităţile şi aptitudinile specifice fiecărui individ, mai exact intuiţia, 

imaginaţia, spontaneitatea şi experienţa, în condiţiile inexistenţei unor criterii de evaluare 

ştiinţifice a variantelor decizionale şi a absenţei planurilor sau programelor de acţiune. 

Principiile elaborate de către aceştia vizează ramura empirică a managementului care vizează 

exercitarea unor stiluri autocrate sau dictatorial-patronale, în care conducătorului 

(coordonatorului) îi este atribuită tipologia managerului dictator-neprofesionist, având în 

vedere comportamentul şi conduita managerială care îl defineşte pe acesta. Printre teoreticienii 

reprezentativi acestei etape premature a ştiinţei managementului se numără Adam Smith prin 

aportul adus de către acesta prin lucrarea „Avuţia naţiunilor” (1776), omul de afaceri britanic 

Robert Owen, inginerul american Henry R. Towne care a adus pentru subliniat pentru prima 
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oară în istorie importanţa delimitării managementului ca ştiinţă, dar şi o serie de emeriţi ai 

erelor precedente, precum Nicolo Machiavelli sau reprezentanţii timpurii ai curentului 

cunoscut sub denumirea de socialismul utopic.  

În prezent, managementul empiric şi-a pierdut din popularitate şi aplicabilitate, 

nemaifiind folosit cu preponderenţă, având în vedere numeroasele disfuncţionalităţi care au 

drept cauză acţiunile manageriale pe care le promovează, implicit de ineficienţa şi potenţialul 

de pierdere a resurselor pe care acesta îl generează în cadrul societăţii actuale (Andronic, 2020).  

 

Școala clasică 

 În ultimul veac am asistat la un melanj impresionant şi în acelaşi timp revoluţionar în 

ceea ce priveşte evoluţia conceptelor în gândirea managerială. Din acest motiv, putem privi 

ştiinţa managementului drept o inovaţie a secolului XX, dar şi o preocupare din ce în ce mai 

pregnantă în cadrul societăţii, având în vedere instituţiile publice şi întreprinderilor comerciale 

considerate neproductive la acea vreme. Pe de altă parte, concomitent cu progresul acestei 

ştiinţe emergente se poate constata cristalizarea unor şcoli de gândire care se remarcă prin 

diversitatea unghiurilor de abordare referitoare la tematica şi conţinutul complex al 

managementului.           

 În faza incipientă, se distinge ca importanţă şcoala clasică sau universală care prevede 

formularea unor principii în vederea sporirii eficienţei procesului de muncă, implicit a 

productivităţii. Totodată, în cadrul doctrinei clasice se disting trei direcţii principale, respectiv 

managementul ştiinţific, managementul administrativ şi managementul birocratic (Serduni, 

2010). 
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Managementul ştiinţific 

 Primul curent poate fi considerat managementul ştiinţific care izvorăşte din studiul 

minuţios al activităţii din principalele fabrici şi organizaţii productive reale şi se focusează pe 

creşterea productivităţii muncii prin mijlocirea unei organizări eficace şi raţionale a factorului 

muncă. În acelaşi timp, vizează şi substituirea metodelor tradiţionale existente în procesul 

lucrativ, considerate perimate, cu o serie de noi valori şi reglementări care sunt fundamentate 

pe rigurozitatea ştiinţifică (Popa, 2005). Iniţiatorul gândirii descrise anterior este inginerul 

american Frederick W. Taylor, intitulat „părintele managementului modern” pentru lucrarea 

de referinţă elaborată de către acesta în anul 1911, „Principiile managementului ştiinţific”, care 

înrădăcinează în acelaşi timp arta managerială în rândul ştiinţelor social-economice. Atenţia sa 

se orientează spre studierea meticuloasă a procesului lucrativ din cadrul structurilor 

fundamentale ale organizaţiei, în vederea enunţării unor ipoteze care să permită sporirea 

randamentului forţei de muncă (Lazăr, 2002) . Ideile sale s-au cristalizat la nivelul a patru 

principii care ar preconiza obţinerea unei productivităţi maxime: 

Definirea ştiinţifică a sarcinilor, respectiv găsirea unei modalităţi optime pentru 

îndeplinirea cu succes a obiectivelor prestabilite (Serduni, 2010). Cu alte cuvinte, procesul 

lucrativ trebuie fragmentat în unităţi primare, punându-se accent pe supervizarea vigilentă a 

executanţilor, dar şi cronometrarea timpilor de execuţie a sarcinilor de lucru care au ca scop 

îmbunătăţirea actului de muncă şi elimarea eventualelor inexactităţi sau factori deceleratori. 

Disjuncţia conducerii de munca efectivă. În vederea eficientizării procesului lucrativ se 

impune segregarea sarcinilor ce revin factorilor decizionali (observarea actului de muncă, 

elaborarea şi planificarea demersurilor necesare dezvoltării organizaţiei, asigurarea nevoilor 

executanţilor) de îndatoririle lucrătorilor, acestea din urmă fiind elaborate obligatoriu pe baza 
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rigurozităţii ştiinţifice (Serduni, 2010). Practic, tipologia dictatorial-patronală a managerului 

este înlocuită cu ideea potrivit căreia activitatea muncitorilor se bazează pe coordonarea 

eficientă de către superiorii săi.  

Cooperarea cuprinzătoare şi mutuală dintre cei doi factori. Potrivit teoriei lui 

Frederick W. Taylor, existenţa unei colaborări benefice între personalul de execuţie şi cel ce 

de conducere facilitează optimizarea procesului lucrativ. Totodată, teoreticianul susţine ipoteza 

conformă căreia muncitorului este considerat o persoană care reacţionează exclusiv la 

stimulente băneşti din dorinţa satisfacerii cumulative a unui număr cât mai mare de nevoi i 

elementare şi nu numai (Serduni, 2010). În acest sens, este adusă în discuţie implementarea 

unei metodologii eficiente de remunerare, respectiv aplicarea salarizării în acord care prevede 

stabilirea cuantumului salarial în funcţie de volumul muncii prestat. 

Selectarea în mod ştiinţific a muncitorilor. Conform doctrinei lui Taylor, muncitorii pot 

fi clasificaţi în funcţie de aptitudinile lor profesionale (Serduni, 2010). Cu alte cuvinte, se pot 

delimita din numărul total al executanţilor indivizi care pot fi consideraţi mai potriviţi pentru 

efectuarea unei anumite sarcini. Astfel, alegerea minuţioasă a forţei de muncă poate contribui 

la sporirea productivităţii. În mod evident, procesul de seleţionare trebuie urmat şi de o 

antrenare sau instruire corespunzătoare.       

 Principiile lui Frederick W. Taylor au reprezentat un salt uriaş în gestionarea 

întreprinderilor, contribuind la creşterea per ansamblu a profiturilor, implicit la scăderea 

costurilor cu forţa de muncă (Andronic, 2020). O parte semnificativă din ipotezele elaborate 

de către acesta îşi menţin aplicabilitatea şi în prezent, fiind aprofundate şi de către alţi 

teoreticieni ai altor curente manageriale. Cu toate acestea, studii ulterioare demonstrează că 

utilizarea managementului ştiinţific poate conduce la dezumanizarea treptată a muncitorilor, 



  
 
 

 

11  Studii și Cercetări Academice, 3(1) (2021) 

 

absenteism, monotonie şi implicit la scăderea calităţii serviciilor prestate sau la apariţia unor 

deficienţe în producţie. 

 

Managementul administrativ 

 În vreme ce managementul ştiinţific se axa preponderent pe eficientizarea activităţii 

prestate de forţa de implică, implicit de optimizarea procesului de producţie, o nouă ramură a 

doctrinei clasice îşi face apariţia, subliniind importanţa existenţei unor principii generale de 

management care să permită sporirea eficacităţii globale a întreprinderii (Andronic, 2020). În 

acest sens, se remarcă inginerul francez Henri Fayol, a cărui ideologie se cristalizează la nivelul 

elaborării unor teorii ce pot fi utilizate de către factorii decizionali în vederea coordonării 

dinamice a organizaţiei. Lucrarea sa publicată în 1916, „Administrarea industrială şi 

generală”, constituie o contribuţie majoră la dezvoltarea ştiinţei managementului, întrucât 

delimitează principalele domenii de activitate existente în cadrul unei întreprinderi, implicit 

funcţiile în cadrul cărora sunt antrenate. Acestea sunt după cum urmează: tehnică sau de 

producţie, comercială, financiară, contabilă, de asigurare a securităţii (respectiv protecţia 

patrimoniului firmei şi a angajaţilor), şi în cele din urmă cea administrativă sau de conducere 

(Fayol, 1966). Totodată, Henri Fayol formulează pentru prima oară cele cinci acte care 

întocmesc funcţia administrativă, acestea păstrându-se până în prezent şi fiind cunoscute în 

literatura actuală sub denumirea de funcţiile managementului.        
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Figura 2 – Funcţiile managementului 

Sursă: prelucrarea autorului 

 

 

 

Un alt aport semnificativ pe care l-a adus Henri Fayol domeniului managementului a 

constat în enunţarea principiilor conducerii ştiinţifice care se presupuneau a influenţa în mod 

pozitiv activitatea generală a întreprinderii, dar şi a asigura optimizarea procesului de producţie. 

Diviziunea muncii. Specializarea în muncă atât a executanţilor, cât şi a coordonatorilor 

poate contribui la eficientizarea procesului lucrativ, implicit la creşterii productivităţii per 

ansamblu a organizaţiei (Fayol, 1966). 

Autoritatea şi responsabilitatea. Autoritatea reprezintă dreptul de a conduce şi puterea 

de a solicita obedienţă în virtutea postului de conducere ocupat. Aceasta derivă din autoritatea 

formală sau din cea informală, fiind fundamentată pe factori esenţiali, implicit pe aptitudinile 

profesionale şi intelectuale ale individului, respectiv inteligenţa sau experienţa. Totodată, 
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responsabilitatea trebuie să însoţească actul exercitării puterii, în sensul în care managerul 

trebuie să îşi asume consecinţele exercitării dreptului de conducere (Fayol, 1966). 

Disciplina. Esenţa acesteia constă în respectarea cu stricteţe a regulamentelor, 

convenţiilor, consemnelor cu privire la desfăşurarea actului lucrativ, fiind dependentă 

preponderent de calităţile manageriale ale coordonatorului (Fayol, 1966). 

Unitatea de comandă. Presupune primirea dispoziţiilor de la un singur coordonator 

direct, aflat într-o poziţie ierarhică superioară. Cu alte cuvinte, vorbim despre existenţa unui 

conducător unic şi de disoluţia centrelor multiple de comandă (Fayol, 1966).  

Unitatea de acţiune.  Ansamblul de operaţii sau activităţi care vizează un obiectiv 

comun trebuie raportate la un singur centru de coordonare, respectiv la un plan unic şi la 

deciziile unui singur factor decizional (Fayol, 1966). 

Subordonarea interesului individual celui general. Pentru optimizarea activităţii 

desfăşurate este imperativ ca interesul organizaţiei să primeze în faţa intereselor personale              

(Fayol, 1966). 

Remunerarea  personalului. Recompensarea bănească a forţei de muncă trebuie 

realizată într-un mod cât mai echitabil şi corect, în vederea satisfacerii concomitente atât a 

nevoilor angajaţilor, cât şi ale organizaţiei per ansamblu (Fayol, 1966). 

Centralizarea. În vederea atingerii obiectivelor comune la nivelul organizaţiei se 

militează pentru găsirea unui raport optim între centralizare şi descentralizare. Cu toate acestea, 

proporţia fiecărui element nu poate fi determinată teoretic, depinzând în mod exclusiv de 

situaţia impusă (Fayol, 1966).  



 

  Studii și Cercetări Academice, 3(1) (2021)  14 

 

Filiera ierarhică. Pentru evitarea apariţiei unor neconcordanţe în cadrul verigilor 

intermediare ale organizaţiei, nivelurile ierarhice trebuie să asigure o circulaţie uniformă a 

informaţiilor, atât pe verticală, cât şi pe orizontală (Fayol, 1966).  

Ordinea materială şi socială. Pentru evitarea decalajelor temporale şi a pierderilor de 

energie, documentele şi materialele trebuie să fie plasate în locuri precise, uşor accesibile şi să 

fie păstrate într-o stare impecabilă (Fayol, 1966). 

Echitatea. Presupune stabilirea unui echilibru între corectitudine şi compasiune,          

referindu-se la tratarea personalului de către factorii decizionali într-o manieră obiectivă, fără 

a se ţine cont de preferinţele personale ale acestora (Fayol, 1966). 

Stabilitatea personalului. Întrucât procesul de acomodare al angajaţilor presupune atât 

costuri ridicate, cât şi o perioadă îndelungată de timp, fluctuaţia personalului trebuie evitată cu 

orice preţ. În schimb, se militează pentru implementarea unui sistem de selecţie eficient şi a 

unor condiţii optime de muncă, în vederea limitării demisiilor (Fayol, 1966). 

Iniţiativa. Factorii decizionali trebuie să dea dovadă de flexibilitate şi să răspundă în 

mod pozitiv la iniţiativele subordonaţilor, în vederea sporirii puterii inovaţionale a organizaţiei               

(Fayol, 1966). 

Spiritul de apartenenţă la organizaţie1. Întrucât unitatea înseamnă putere, armonia şi 

coeziunea personalului trebuie cultivată în mod activ în cadrul întreprinderii (Fayol, 1966). 

 În mod evident, contribuţiile aduse de către Henri Fayol au facilitat evoluţia prolifică a 

ştiinţei managementului, majoritatea fiind extrem de răspândite şi în cadrul practicilor 

 

 

1 „Esprit de corps” sau spiritul de echipă.  
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manageriale actuale. Cu toate acestea, de-a lungul istoriei contemporane, conţinutul ipotezelor 

managementului administrativ a fost perfecţionat ulterior şi de către alţi teoreticieni. 

 

Managementul birocratic 

 Un alt curent dominant al şcolii clasice a fost managementul birocratic care l-a avut 

drept exponent pe filosoful german Max Weber şi care s-a axat cu preponderenţă pe conducerea 

raţională şi impersonală a organizaţiei, în prisma definirii explicite a responsabilităţilor şi 

obligaţiilor forţei de muncă, elaborării rapoartelor formale, implicit a diviziunii gestiunii de 

proprietate. Principala sa teză sociologică face referire la formele autorităţii legitime care 

izvorăsc exclusiv din aptitudinile manageriale şi profesionale ale coordonatorului şi exclud 

utilizarea forţei ca mijloc de obedienţă (Lazăr, 2002). În continuare, Max Weber apelează la o 

clasificare trinomă a tipologiilor autorităţii legitime, aceasta fiind după cum urmează 

(Niculescu & Verboncu, 2006):  

 autoritatea carismatică, bazată în exclusivitate pe aptitudinile individuale ale factorului 

decizional. 

 autoritatea tradiţională care reiese din statutul social pe care l-a dobândit coordonatorul 

în urma actului managerial; 

 autoritatea raţional-legală care decurge din poziţia ierarhică ocupată în cadrul 

întreprinderii şi ale căror dispoziţii sunt stipulate printr-o serie de reglementări specifice 

şi formale. 

Dintre acestea, se distinge ca importanţă autoritatea legală care, după Weber, poate fi 

valorificată în vederea raţionalizării şi eficientizării procesului lucrativ. În acest sens, filosoful 
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german impresionează cu un model optim, considerat revoluţionar la aceea vreme, punând 

bazele conceptului cunoscut în literatură sub denumirea de birocraţie (Lazăr, 2002). Prin 

studiul aprofundat al trăsăturilor ce definesc organizaţia birocratică, se poate remarca tendinţa 

de convergenţă a teoriilor lui Weber către filosofia elaborată de contemporanul său, Henri 

Fayol. Astfel, birocraţia poate fi definită ca un ansamblu complex, guvernat de patru principii: 

Înalta diviziune a muncii şi specializarea în muncă. În vederea optimizării randamentului 

organizaţiei, fiecare post menţionat în organigramă trebuie delimitat într-o manieră clară şi 

precisă, diviziunea muncii fiind factorul cheie care asigură, întocmai ca în cazul ideologiei lui 

Fayol, alocarea forţei de muncă corespunzătoare într-un anumit post. 

Definirea clară a nivelelor ierarhice. Structura organizaţiei se fundamentează pe 

sistemul de tip piramidal, nivelele inferioare fiind poziţionate sub autoritatea verigilor imediat 

superioare. 

Elaborarea unui sistem centralizat de reguli, reglementări şi proceduri detaliate. Cheia 

eficientizării procesului lucrativ constă în stipularea concisă a sarcinilor, activităţilor şi 

responsabilităţilor ce revin fiecărui post,  precum şi în menţinerea naturii dinamice a relaţiilor 

dintre aceste subsisteme manageriale. 

Antrenarea relaţiilor impersonale între indivizi. Potrivit concepţiei filosofului german, 

un coordonator desăvârşit trebuie să dea dovadă de imparţialitate şi să nu se lase influenţat de 

sentimentele personale în procesul decizional. 

 În practică, s-a dovedit faptul că organizaţia birocratică imaginată de Max Weber poate 

asigura un nivel sporit de eficacitate în condiţiile în care vorbim despre o conjunctura prielnică 

şi un mediu de afaceri stabil (Lazăr, 2002). Cu toate acestea, limitările abordării 
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managementului birocratic se rezumă la ineficienţa acestuia în situaţia solicitării unui aport 

inovaţional din partea forţei de muncă. 

 În ceea ce priveşte ansamblul teoriilor vehiculate în rândul şcolii clasice, acestea se 

concentrează pe capacitatea de producţie, implicit pe sporirea randamentului forţei de muncă, 

antrenând cu preponderenţă cea de-a doua funcţie a managementului, cea de organizare. 

Totodată, adepţii şi teoreticienii acestei doctrine pot fi consideraţi întemeietorii ştiinţei 

moderne a managementului, perfecţionând şi adaptând principiile de conducere existente în 

perioada preclasică la contextului specific începutului secolului XX. În ciuda curentelor de 

gândire care au evoluat de-a lungul epocilor, un segment semnificativ din aportul adus de către 

pionerii clasici este valabil şi în prezent sub o formă îmbunătăţită şi pliată la realităţile 

cotidiene. Cu toate acestea, şcoala clasică prezintă şi o serie de restrângeri la nivel ideologic, 

întrucât caracterizează organizaţia drept un sistem închis şi static, neglijând impactul unor 

factori exogeni potenţiali. Astfel, întreprinderea poate fi privită din perspectiva unui complex 

raţional rigid şi mecanicist, în cadrul căruia este ignorată latura umană a procesului lucrativ, 

subestimându-se în acelaşi timp rolul relaţiilor interpersonale şi al organizării informale 

(Serduni, 2010). 

 

Școala comportistă 

 În vreme ce ideologiile doctrinei clasice a managementului s-au cristalizat la nivelul 

creşterii accelerate a eficienţei instrumentelor productive, respectiv a factorului lucrativ, şcoala 

comportistă sau behavioristă îşi propune, aşa cum îi spune şi numele, supervizarea minuţioasă 

a conduitei şi deprinderilor executanţilor, implicit analiza factorilor care generează oscilaţii 

comportamentale (Lazăr, 2002). Cu alte cuvinte, noul curent lua în considerare natura umană 
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a procesului lucrativ, demonstrând teoria potrivit căreia eficienţa organizaţiei nu depinde în 

mod exclusiv de utilizarea la capacitate maximă a forţei de muncă. 

 Unul dintre pionierii doctrine comportiste poate fi considerat psihologul german Hugo 

Münsterberg. Prin lucrarea sa publicată în anul 1913, „Eficienţa industrială şi psihologia”, 

teoreticianul aduce în discuţie beneficiile corelaţiei dintre ştiinţa psihologică şi activitatea 

industrială, enunţând trei principii fundamentale: 

Implicarea psihologilor în procesul de selecţie al forţei de muncă. Münsterberg este de părere 

că implementarea unui sistem de selecţionare eficient al forţei de muncă, bazat pe avizele unor 

specialişti în domeniul psihologic poate contribui la optimizarea productivităţii         

(Münsterberg, 1913). 

Analiza comportamentală a forţei de muncă. Potrivit psihologului german, în vederea 

maximizării eficienţei angajaţilor este necesară supravegherea perpetuă a oscilaţiilor 

comportamentale ale acestora, alături de identificarea şi corijarea factorilor perturbatori 

existenţi la nivel emoţional (Münsterberg, 1913). 

Influenţarea comportamentului forţei de muncă. Simultan cu principiile formulate anterior, 

Hugo Münsterberg milita şi pentru folosirea de către specialişti a cunoştinţelor în domeniul 

psihologiei în vederea influenţării atitudinii faţă de procesul lucrativ a angajaţilor în direcţia 

impusă de către factorii decizionali (Münsterberg, 1913). Totodată, se reflecta asupra 

întreţinerii unei atmosfere propice la locul de muncă, menite să asigure un grad ridicat de 

satisfacţie în rândul executanţilor.  

Judecând din prisma teoriilor elaborate, implicit a aportului adus domeniului 

managementului, Hugo Münsterberg poate fi considerat un deschizător de drumuri, dar şi un 
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model ideologic pentru omologii săi. În acelaşi timp, prin studiul aprofundat al tendinţelor 

comportamentele ale angajaţilor şi găsirea unor soluţii concrete pentru eficientizarea procesului 

lucrativ, pune bazele unei ştiinţe adiacente ce poartă denumirea de psihologie industrială şi care 

prevede studiul detaliat al deprinderilor umane în timpul actului de muncă. 

Un alt teoretician recunoscut pentru contribuţia adusă domeniului managementului este 

autoarea americană Mary Parker Follett. Figură emblematică a şcolii comportiste, Follett a 

acordat o atenţie deosebită metodologiilor de selecţie a angajaţilor şi condiţiilor de muncă 

existente în cadrul organizaţiei, subliniind importanţa funcţionării active a colectivelor de 

proiect. În viziunea sa, indivizii sunt influenţati în mod permanent de grupul de lucru, acesta 

având capacitatea de a exercita o putere de autocontrol asupra lor şi a activităţilor prestate 

(Lazăr, 2002). 

O altă ipoteză revoluţionară se referă la necesitatea de funcţionare a organizaţiilor pe 

principiul „puterii de cooperare”, în detrimentului principiului „puterii prin coerciţiei”. În 

viziunea autoarei, noţiunea de putere se referă în mod exclusiv la capacitatea coordonatorului 

de a influenţa în mod pozitiv personalul şi de a repera tendinţele comportamentale ale acestuia 

într-o direcţie optimă desăvârşirii obiectivelor (Graham, 1994). Totodată, Mary P. Follett 

militează pentru întreţinerea unei relaţii de cooperare între angajaţi şi factorii decizionali din 

cadrul firmei, limitând pe cât posibil influenţa presiunii ierarhice şi exercitarea forţei coercitive 

(Lazăr, 2002). Cu alte cuvinte, fiecare individ dispune de un rol crucial în cadrul organizaţiei, 

acesta complimentând atribuţiile omologilor săi.  

Dintr-o altă perspectivă, autoarea propune divizarea puterii la nivelul întreprinderii, 

alături de rezolvarea în mod paşnic a neînţelegerilor iscate în timpul procesului de integrare a 

forţei de muncă (Lazăr, 2002). Astfel, se prioritizează de fiecare dată găsirea unei soluţii optime 
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care să poată satisface ambele părţi implicate într-un conflict. Mai mult, Mary P. Follett a avut 

în vedere popularizarea conceptului de „unitate integrată” (Graham, 1994), acesta prevăzând 

funcţionarea entităţii comerciale ca un întreg, prin mijlocirea numeroaselor structuri 

organizatorice şi centre de comandă de care dispune în vederea atingerii obiectivelor asumate. 

Totodată, teoreticiana a avut în vedere natura dinamică a procesului de colaborare dintre 

salariaţi, în condiţiile fluctuaţiei permanente a factorilor endogeni.  Aşadar, în viziunea lui 

Mary P. Follett, managementul comportist poate fi definit ca „arta de a obţine lucrurile 

realizate de către oameni” (Graham, 1994), principiile sale anticipând o nouă etapă în evoluţia 

ştiinţei managementului, cunoscută în literatura de specialitate sub denumirea de curentul 

sistemic. 

 

Studiile Hawthorne 

Începutul procesului de dezrădăcinăre a concepţiilor tradiţionale de management se 

resimte odată cu aprofundarea teoriilor behavioriste, preocuparea specialiştilor pentru analiza 

relaţiilor interumane devenind din ce în ce mai pregnantă. Un experiment evocator pentru 

înţelegerea noilor linii directoare ale managementului modern sunt studiile Hawthorne, 

realizate în trei etape de către un grup de cercetători din cadrul companiei Western Electric 

(Lazăr, 2002). Acestea presupuneau găsirea unor modalităţi concrete de eficientizare a 

procesului de muncă prin îmbunătăţirea instrumentelor şi a mijloacelor de lucru, fiind după 

cum urmează: 

Analiza gradului de iluminare a locului de muncă. În primă fază, s-a dorit determinarea 

raportului dintre iluminare, respectiv factorul determinant la condiţiilor de muncă şi 

productivitate. În mod surprinzător, s-a constatat că în ciuda stingerii progresive a luminii 

nivelul performanţelor lucrătorilor a rămas relativ constant. Astfel, s-a concluzionat că mediul 
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fizic al procesului lucrativ, în speţă gradul de iluminare, nu constituie un factor determinant al 

optimizării performanţelor economice (Andronic, 2020).     

Stabilirea raportul optim dintre perioadele de muncă şi cele de odihnă. Un al doilea 

experiment a fost condus pentru evidenţierea importanţei unor factori precum lungimea zilei 

de lucru, a pauzelor de odihnă sau a unor stimulente cum ar fi mesele gratuite. Acesta prevedea 

plasarea a cinci femei muncitoare într-o încăpere special amenajată, aducându-le-se la 

cunoştinţă faptul că nu erau supravegheate şi în plus avea permisiunea de a părăsi locul de 

muncă după propria voinţă. Rezultatele au sugerat creşterea evidentă a productivităţii, având 

drept cauză principală libertatea conferită forţei de muncă şi nu neaparăt celelalte avantaje sau 

factori luaţi în considerare (Lazăr, 2002). 

Analiza relaţiilor informale dintre forţa de muncă. Ultimul experiment prevedea 

monitorizarea şi cercetarea normelor interne existente în cadrul unui grup de bărbaţi ce lucrau 

la Banca Wiring (Lazăr, 2002). Rezultatele au întărit teoriile enunţate de teoreticiana prezentată 

anterior, Mary Parker Follett, respectiv importanţa înţelegerii modului de gândire în cadrul 

colectivelor de proiect (Graham, 1994). Cu alte cuvinte, productivitatea poate varia în funcţie 

de avantajele sau interesele imediate ale grupului de lucru. 

Deşi au reprezentat un subiect controversat al vremii, studiile Hawthorne au stârnit şi 

mai mult interesul specialiştilor pentru dimensiunea socială a comportamentului uman, 

contrastând impersonalitatea ce caracteriza curentele manageriale clasice. Astfel, acordarea 

unui interes sporit angajaţilor, precum şi motivarea progresivă a acestora au devenit o 

modalitate eficientă pentru optimizarea procesului de muncă, implicit pentru creşterea 

productivităţii. 
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Mișcarea privind relațiile umane 

 În mod evident, studiile Hawthorne pot considerate scânteia care a declanșat interesul 

specialiștilor pentru latura socială a comportamentului uman, aceasta având o însemnătate 

colosală în procesul de optimizare a actului de muncă. Cu alte cuvinte, s-a ajuns la concluzia 

potrivit căreia între sporirea productivității și motivarea salariaților există o legătură directă, 

fiind imperativă acordarea unei atenții deosebite angajaților, aceștia având tendința de a 

produce mai mult în cazul manifestării unui nivel de satisfacție ridicat față de locul și condițiile 

de muncă (Niculescu & Verboncu, 2006). În acest sens, aptitudinile managerului ar trebui să 

vizeze și sfera comportamentală, rolul acestuia implicând și dezvoltarea unor relații de 

colaborare sau cooperare cu subordonații săi. Astfel, este invalidată ipoteza preclasică, a cărei 

esența se cristaliza la nivelul construirii unui comportament dictatorial-patronal de către factorii 

decizionali. Odată cu prioritizarea relațiilor umane din interior organizației, se militează cu 

înlocuirea definiției de „conducător” a managerului, optându-se în schimb pentru cea de lider, 

de „coordonator”  (Lazăr, 2002).  

 Un exponent al mișcării privind relațiile umane este profesorul american Douglas 

McGregor care prin lucrarea sa publicată în anul 1961, „The Human Side of Enterprise”, 

dezvoltă o serie de principii care prevăd presupunerile pe care le poate face managerul cu 

privire la subordonații săi. În literatura de specialitate, acestea sunt cunoscute sub denumirea 

de teoriile X și Y, fiind esențiale pentru activitățile desfășurate de către factorii decizionali. 
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Figura 3 – Teoriile X și Y ale comportamentului 

Sursă: (McGregor, 1961) 

 

Teoria X Teoria Y 

Lucrătorilor nu le place să muncească, 

manifestând tendința de a evita pe cât 

posibil prestarea actului lucrativ. 

Angajații sunt de regulă pasivi, 

opunând rezistență nevoilor 

organizației fără o intervenție activă din 

partea managerului. În acest sens, ei 

trebuie convinși, controlați, direcționați, 

răsplătiți sau pedepsiți pentru a exercita 

actul lucrativ 

Forța de muncă are tendința de a fugi de 

responsabilități și de a avea o ambiție 

redusă fără o direcționare eficientă și 

activă din partea factorilor decizionali. 

Angajații desfășoară actul lucrativ în mod 

benevol și cu plăcere, acționând de cele mai 

multe ori din proprie inițiativă. În acest sens, 

supervizarea managerului ar trebui 

exercitată per ansamblu și nu în detaliu. 

Lucrătorii nu sunt pasivi sau rezistenți la 

nevoile organizației, ci creativi și inovatori 

în rezolvarea problemelor apărute la nivelul 

întreprinderii. Astfel, îndeplinirea 

obiectivelor conducând la automulțumire și 

respect de sine. 

Forța de muncă acceptă primirea 

recompensei doar ulterior atingerii tuturor 

obiectivelor stabilite, stimulându-și astfel 

motivația internă. 

 

  

Pe baza informațiilor prezentate în tabelul de mai sus, putem concluziona că teoriile X 

și Y oferă managerilor o perspectivă mai aprofundată asupra tendințelor comportamentale ale 

angajaților, sugerând două direcții de acțiune antagonice, în vederea optimizării activității 
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întreprinderii. Potrivit teoriei X, factorul decizional trebuie să extindă metodele de control și 

să apeleze la motivația materială a subordonaților. Cu alte cuvinte, presupune existența unui 

mediu de lucru rigid și auster, în cadrul căruia conducătorii sunt responsabili pentru totalitatea 

deciziilor și planurilor de acțiune, iar angajații reprezintă doar simpli executanți. Deopotrivă, 

abordarea Y prevede integrarea obiectivelor personale ale lucrătorilor cu cele ale firmei. Astfel, 

se militează pentru o motivare generală a angajaților, consecventă cu ideea mecanismului 

relațiilor umane. 

 

Abordarea științei comportamentale 

 Știința comportamentală extinde teoriile cu privire la relațiile umane, reprezentând un 

model de abordare care prioritizează cercetarea științifică în vederea elaborării unui set de 

principii care să reliefeze tipologiile comportamentale existente în cadrul unei organizații. De 

asemenea, acest nou curent ia în considerare natura complexă a ființei umane, propunându-și 

dezvoltarea unor modele de succes pe care managerii le pot implementa în evaluarea diverselor 

situații cu care se confruntă sau pentru stabilirea unor măsuri necesare (Serduni, 2010). 

Conceptele stipulate de știința comportamentală se fundamentează pe cercetări și descoperiri 

din diverse arii de studiu (management, psihologie, sociologie, antropologie și economie), fiind 

în mod obligatoriu testate de către anumite organizații sau laboratoare înaintea aplicării lor 

efective de către factorii decizionali (Lazăr, 2002). 

 Printre rezultatele concrete ale științei comportamentale se numără și ipoteza potrivit 

căreia oamenii au tendința de a săvârși un act lucrativ superior calitativ atât timp cât există un 

plan concret de acțiune sau o serie de obiective stabilite în prealabil. Totodată, acestea trebuie 

să fie specifice și în același timp măsurabile (Lazăr, 2002). 
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Școala cantitativă 

 În pofida izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial, nevoia de raționalizare a 

factorilor de producție și a eficientizării tuturor sferelor de activitate devenea din ce în ce mai 

pregnantă. Referitor la domeniul managementului, și acesta se bucură de o serie de noi curente 

ce permit programarea activităților organizațiilor într-o manieră precisă, după criterii de timp 

economice și logice, în vederea creșterii eficienței acestora. Cu alte cuvinte, apare o nouă 

doctrină cunoscută în literatura sub denumirea de școala cantitativă, aceasta fundamentându-

se pe utilizarea algoritmilor matematici, statistici și informatici pentru adoptarea deciziilor cu 

privire la actul lucrativ și coordonarea angajaților (Serduni, 2010). 

 

Cercetarea operațională 

 O primă abordare a școlii cantitative, care înglobează esența noii doctrine manageriale, 

este cercetarea operațională. Aceasta prevedea cu preponderență integrarea modelelor 

matematice și statistice în cadrul planurilor de acțiune principale ale organizației (Lazăr, 2002). 

În mod evident, implementarea a fost posibilă mulțumită și inovațiilor tehnologice ale vremii, 

respectiv apariția computerelor electronice, anticipând stadiul avansat al pachetelor software 

disponibile în prezent pentru coordonarea angajaților, implementarea eficientă a unei baze de 

date sau pentru asigurarea comunicării propice și în același timp avantajoase dintre partenerii 

de afaceri domestici și internaționali. 

 

Managementul operațional 

 Odată cu școala cantitativă începe să se manifeste și interesul agenților economici 

pentru optimizarea procesului de producție. În acest sens, știința managerială cunoaște o nouă 
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ramură care a devenit indispensabilă în zilele noastre, respectiv managementul operațional. 

Practic, acesta stipula implementarea unor modele succes în vederea conducerii și coordonării 

eficiente a producției, implicit a procesului de distribuție a produselor sau serviciilor furnizate 

(Lazăr, 2002). Cu alte cuvinte, sunt folosite instrumente precum prognoza, analiza stocurilor, 

sistemul planificării cererii de materii prime, metodele statistice de control al calității, 

planificarea sau alte tehnici de control, în vederea gestionării eficiente a stocurilor, 

programarea minuțioasă a actului lucrativ, amplasarea corectă a echipamentelor tehnologice, 

dar și a asigurării calității, factor esențial pentru satisfacerea consumatorilor. 

 

Sistemele informaționale pentru management 

 Pentru implementarea corectă a cercetării operaționale, progresul tehnologic este 

crucial. Astfel, un nou domeniu al managementului este luat în considerare, respectiv cel al 

sistemelor informaționale, acesta prevăzând dezvoltarea și integrarea eficientă a unor pachete 

digitale care să permită transformarea datelor primare în informații utile managerilor, în 

vederea atingerii obiectivelor generale ale organizației (Lazăr, 2002).  

 

 În ciuda contextul istoric nefast care a stat la baza apariției sale, doctrina cantitativă a 

adus o contribuție nemărginită domeniului managementului, pregătind această știință pentru 

procesul emergent al globalizării și al digitalizării. Totodată, sistemele informaționale 

manageriale s-au bucurat de o popularitate imensă, devenind adevărate „arme” ale concurenței 

dintre firme (Lazăr, 2002), oferind posibilitatea utilizatorilor de a trata un volum considerabil 

de informații cu un minim de efort și în condiții de maximă eficiență. În deceniile următoare, 

mulțumită progresului informatic și a celui din domeniul telecomunicațiilor, acestea au 
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traversat un proces continuu de modernizare, răspunzând în mod dinamic la un segment din ce 

în ce mai mare al nevoilor factorilor decizionali. 

 

Școala contemporană 

 În vreme ce doctrinele clasică, comportistă și cantitativă au reprezentat pilonii științei 

manageriale, conturând principiile esențiale care o compun pe aceasta, școala contemporană 

își propune complementarea noțiunilor deja existente cu o serie de strategii și abordări 

inovatoare, specifice stadiului avansat al omenirii ce caracterizează sfârșitul secolului XX și 

începutul mileniului al III-lea. Cu alte cuvinte, teoriile contemporane reprezintă cea mai 

dezvoltată formă a managementului, înglobând practici specifice societății actuale în totalitatea 

ipotezelor ce vizează domeniul managerial. 

 

Teoria sistemică 

 Un prim curent care s-a delimitat în cadrul școlii contemporane a fost reprezentat de 

teoria sistemică. Esența acesteia se cristalizează la nivelul conceptului potrivit căruia 

organizația poate fi privită ca un sistem complex, alcătuit, la rândul său, dintr-o serie de 

componente interconectate ce operează în mod interdependent în vederea îndeplinirii 

obiectivelor generale ale firmei (Lazăr, 2002). Mai precis, abordarea sistemică prevede 

existența a patru componente fundamentale în cadrul unui sistem organizațional: 

Intrările. Cuprind totalitatea resurselor antrenate în procesul de producție a bunurilor și 

serviciilor. Diversitatea resurselor constă în faptul că acestea cuprind atât factorii umani, 

materiali, financiari, cât și pe cei informaționali. 
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Procesele de transformare. Înglobează totalitatea capacităților și aptitudinilor 

tehnologice și manageriale, capabile să transforme intrările (factorii de producție) în ieșiri 

(produsele finite). 

Ieșirile. Includ totalitatea produselor și serviciilor rezultate în urma desfășurării și 

desăvârșirii activității organizației. 

Feedback-ul. Constituie un procedeu complex care permite aducerea unor îmbunătățiri 

în procesului de producție, având la bază un set de informații ce privește rezultatele sau situația 

actuală a firmei. 

Dintr-un alt punct de vedere, curentul sistemic descrie organizația drept un sistem 

deschis sau închis, în funcție de interacțiunea pe care o are aceasta cu mediul și de modul în 

care reacționează la factorii ambientali. Astfel, sistemele deschise operează într-o interacțiune 

permanentă cu mediul în care se află, absorbind din cadrul acestuia numeroase resurse vitale și 

reacționând cu promptitudine la stimulii emiși de acesta. Potrivit specialiștilor, întreprinderile 

care empatizează cu ideea de sistem deschis au șanse ridicate de a se menține pe piață și de a 

prospera (Lazăr, 2002). În continuare, se disting trei caracteristici fundamentale care permit 

înțelegerea și implementarea corectă a unui sistem deschis: 

Entropia. Conceptul de entropie se referă la tendința sistemelor de a se descompune 

gradual în timp. În vederea depășirii acestui factor natural inevitabil, firmelor le revine datoria 

de a procura din exterior cât mai multe resurse și energie (Lazăr, 2002). Gestionarea eficientă 

a fenomenului entropic permite împiedicarea reorientării consumatorilor către alte sisteme mai 

avantajoase. 
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Diferențierea. Constă în tendința de sporire a gradului de complexitate existent, implicit 

în diversificarea structurilor specializate capabile să gestioneze noile sarcini organizaționale                  

(Lazăr, 2002). Cu alte cuvinte, firmele aflate deja într-un stadiu avansat al dezvoltării nu se 

mulțumesc cu un nivel de saturație, optând pentru sporirea gradului de multilateralitate. 

Sinergia. Presupune capacitatea întregului de a reprezenta mai mult decât suma părților 

componente. Mai exact, vizează îndeplinirea mult mai eficientă a obiectivelor organizației în 

cazul în care aceasta funcționează în mod sinergic, unitar (Lazăr, 2002). Astfel, este invalidată 

teoria potrivit căreia randamentul maxim este asigurat de acțiunile independente existente la 

nivelul numeroaselor componente ale firmei. 

Deopotrivă, un sistem închis prevede o interacțiune limitată cu mediul extern, precum 

și un răspuns inexistent din partea stimulilor acestuia. Cu toate acestea, teoria exclude cazul în 

care o societate poate fi perfect închisă, aceasta apropiindu-se mai degrabă de caracteristicile 

unui sistem închis. În practică, companiile ignoră factorii exogeni până la apariția unor 

probleme de natură funcțională sau până în momentul în care directivele manageriale se 

răsfrâng la nivelul activității precare a acestora. 

Un reprezentant de seamă al școlii sistemice a fost teoreticianul austriac Peter 

Ferdinand Drucker, considerat „părintele managementului modern”. Ideologia acestuia s-a 

cristalizat la nivelul teoriei potrivit căreia actul managerial este, de fapt, o practică și nu 

neapărat o știință, fiind caracterizat prin performanță (Foris, 2016). Totodată, necesitățile 

organizațiilor au o probabilitate sporită de a fi satisfăcute de către oameni obișnuiți, capabili de 

performanțe neobișnuite (Drucker, 1967). În vederea popularizării ipotezelor sale cu privire la 

performanțele neobișnuite, Peter F. Drucker a desăvârșit din punct de vedere metodologic 
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managementul prin obiective, esența acestuia constând în corelarea judicioasă dintre 

recompensele sau sancțiunile acordate salariaților, rezultatele efective obținute de către firmă 

și obiectivele prestabilite la momentul inițial. În prezent, managementul prin obiective 

constituie cel mai complex și răspândit sistem managerial, fiind o inovație a secolului XX. 

Judecând din prisma contribuțiilor aduse domeniului managementului, Peter F. Drucker poate 

fi considerat cel mai reprezentativ exponent al doctrinei contemporane, dar și unul dintre cei 

mai influenți teoreticieni ai practicii manageriale din toate timpurile. 

 

Teoria contextuală 

 Potrivit teoreticienilor clasici, există o singură metodă optimă ce ar permite 

eficientizarea procesului lucrativ în cazul implementării acesteia de către factorii decizionali. 

Cu toate acestea, cercetătorii teoriei contextuale au ajuns la concluzia potrivit căreia nu există 

un model unic de succes în ceea ce privește optimizarea activității firmei, ci o multitudine de 

planuri de acțiuni care sunt puternic influențate de caracteristicile unei circumstanțe date. Mai 

exact, s-a renunțat la efectuarea demersuri în direcția descoperirii unor principii general 

valabile, optându-se în schimb pentru ipoteze situaționale, ce prevăd implementarea unor 

acțiuni specifice fiecărei situații în parte (Lazăr, 2002). În prezent, abordarea contextuală se 

aplică în toate sferele managementului care presupun facturi situaționali (factorii de mediu, 

strategii, structură organizațională, leadership, tehnologie etc.). Întrucât procesul managerial 

este unul complex, se recurge la abordări divergente pentru o răspundere corespunzătoare la 

toți stimulii endogeni ai organizației. 
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Teoria Z 

 Cea mai nouă contribuție adusă domeniului managementului se rezumă la perspectiva 

propusă de teoreticianul japonez William Ouchi care a elaborat teoria Z. Acesta plăsmuiește 

structura managerială a viitorului sub forma unei rețele complexe, în cadrul căreia ochiurile 

acesteia reprezintă membri organizației, iar liniile canalele de liberă circulație prin care sunt 

facilitate fluxul uman și informațional. (Foris, 2016). Spre deosebire de ipotezele anterioare, 

modelul lui Ouchi converge spre democrația industrială dar și către ideea potrivit căreia 

angajații se pot bucura de libertate de acțiune și acces necondiționat la informație. Astfel, este 

încurajată responsabilitatea de grup și instituirea unui corp de control informal (Lazăr, 2002). 

În contextul succesului obținut de către firmele japoneze pe plan mondial, teoria Z a ajuns să 

fie implementată și de către managerii din Occident, intensificând impactul contribuției lui 

William Ouchi la direcțiile actuale ale managementului global. 

 

Concluzii 

 Deşi divergente, abordările diverşilor teoreticieni din istoria ştiinţei manageriale au 

contribuit în mod vădit la schimbarea modului de percepţie şi de abordare a actului de 

conducere (coordonare) din cadrul organizaţiilor, întregind tezaurul conceptual şi ideologic 

existent în prezent. Contribuţiile majore aduse domeniului managementului pot fi sintetizate 

prin intermediul figurii de mai jos, realizându-se, astfel, o analiză comparativă a principalelor 

şcoli de management şi reliefându-se în acelaşi timp multilateralitatea şi eterogenitatea 

acestora. 
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Figura 4 – Principalele contribuţii la dezvoltarea managementului 

Sursă: (Lazăr, 2002) 

 

Şcoala Idei inovatoare 

Clasică 

Evidenţiază nevoia stringentă a fundamentării ştiinţei manageriale 

Conţinutul metodelor de lucru poate fi îmbunătăţit prin cercetare 

ştiinţifică temeinică 

Identifică principiile esenţiale ale eficientizării actului de conducere 

din cadrul organizaţiilor 

Delimitează salariul sau recompensa bănească ca un factor de 

motivare predominant. 

Comportistă (behavioristă) 

Evidenţiază importanţa comunicării, a dinamicii grupurilor de lucru, 

a motivării şi a leadership-ului în cadrul organizaţiilor 

Face referire la conţinutul inovaţional al ştiinţelor exacte 

(matematică, statistică) sau al altor ştiinţe sociale (sociologie, 

psihologie, economie) 

Invalidează teoria potrivit căreia angajaţii sunt priviţi drept un 

instrument pasiv de producţie, militându-se în schimb pentru 

catalogarea acestora drept resurse umane  

Cantitativă 

Furnizează metode cantitative esenţiale în luarea deciziilor 

Dezvoltă instrumente care să permită eficientizarea procesului de 

producţie 

Reliefează importanţa utilizării computerelor în actul managerial 

Contemporană Defineşte organizaţia drept un sistem complex 
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Subliniază importanţa acţiunii factorilor de mediu în cadrul 

organizaţiei 

Invalidează teoria potrivit căreia există un singur model de succes 

pentru conducerea eficientă a organizaţiei, managerul trebuind să 

acţioneze în funcţie de specificitatea situaţiei   
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Abstract 

Lucrarea de față are scopul de a analiza impactul pe care îl are Lean Six Sigma în cadrul 

companiilor multinaționale. În prima parte se va defini metodologia și particularitățile LSS, 

după care se va realiza o analogie cu managementul de proiect și se vor găsi soluții pentru a 

îmbina LSS cu activitatea de management de proiect, susținând-o prin intermediul tehnicilor 

proprii. În finalul lucrării vom discuta despre beneficiile și provocările aduse de către LSS 

corporațiilor și despre modalitatea în care LSS le sprijină activitatea în mediul global actual 

descris de competitivitate.  

Cuvinte cheie: Lean Six Sigma (LSS), management de proiect, companii multinaționale, 

competitivitate, calitate, DMAIC 

 

 

Introducere 

Criza economică actuală ridică cererea constantă de soluții profitabile care să permită 

organizațiilor să obțină un avantaj competitiv. Din acest motiv, din ce în ce mai multe companii 

caută metodologii de management care să le permită să-și îmbunătățească caracteristicile 

produselor și serviciilor, să își perfecționeze procesele, să scadă costurile, să îmbunătățească 
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profitabilitatea capitalului și satisfacția clienților. Acest lucru a fost încercat prin abordările 

integrate Lean Management și Six Sigma în procesele lor manageriale și de producție în care, 

Lean se concentrează în principal pe eliminarea deșeurilor, utilizând tehnici simple și vizuale 

ori de câte ori este posibil și Six Sigma pe controlul și reducerea variabilității proceselor, 

folosind instrumente statistice. Lean Six Sigma îmbină principiile Lean cu privire la 

îmbunătățirea proceselor cu metodologia Six Sigma cu privire la reducerea defectelor și gradul 

de variabilitate, LSS verifică și rezolvă problemele prin sistemul DMAIC: Definire-Măsurare-

Analiză-Îmbunătățire-Control. 

Lean Six Sigma (LSS) este o metodologie axată pe îmbunătățirea continuă a calității, 

eliminarea deșeurilor și minimizarea defectelor dintr-o organizație. LSS se întâlnește într-o 

proporție ridicată în cadrul corporațiilor multinaționale, fiind utilizată în vederea scăderii 

costurilor și apariției unor noi beneficii. Companiile multinaționale joacă un rol cheie în ceea 

ce privește globalizarea și promovează interdependența activității economice între piețele 

naționale. Majoritatea companiilor de dimensiuni mari au făcut progrese uriașe în 

implementarea programelor de dezvoltare continuă bazată pe LSS.  

 

Definiții 

Lean Six Sigma este o metodologie utilizată în cadrul multinaționalelor în vederea 

obținerii unor rezultate remarcabile prin descoperirea oportunităților în ceea ce privește 

productivitatea, inovarea, finanțele și resursele umane, utilă într-un mediu extrem de 

competitiv precum piața globală actuală. Principalele scopuri urmărite de către companiile 

multinaționale prin aplicarea Lean Six Sigma: satisfacția clientului, satisfacția resurselor 

umane, dezvoltarea calității produselor/serviciilor/operațiunilor, reducerea costurilor, 

eliminarea defectelor, încurajarea performanței. “Lean Six Sigma oferă o metodologie şi un set 
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de instrumente pentru a conduce la îmbunătățirea continuă printr-o analiză bazată pe fapte și 

feedback permanent din partea clientului”(Monica Petraru - Lean Six Sigma și managementul 

inovaţiei). 

LSS poate fi aplicat oriunde variația și deșeurile sunt prezente, totodată “toți angajații 

din organizație ar trebui să fie implicați în implementarea unui astfel de sistem” ( Diferența 

cheie - Six Sigma vs Lean Six Sigma, Sawakinome). LSS poate fi aplicat în toate industriile de 

la finanțe, vânzări, contabilitate până la sănătate și turism, incluzând companiile de toate 

dimensiunile. 

Un proiect Lean Six Sigma este în mod normal format de o echipă multifuncțională 

care este implicată în diferite aspecte ale procesului analizat.  Lean Six Sigma nu se bazează 

pe presupuneri, ci se bazează pe date care sunt colectate la fiecare pas al procesului. Starea 

procesului, produsului sau serviciului este măsurată în faza de măsurare. Aceasta presupune 

atât măsurarea problemei sau defectului cât și măsurarea a ceea ce se face bine. Datele care 

sunt capturate sunt utilizate pentru analiză pentru a determina starea reală a ceea ce se întâmplă, 

nu o stare presupusă. Această analiză verifică cauzele care stau la bază, astfel încât problema 

să fie corectată. După ce este creată o soluție, datele sunt colectate pentru a determina dacă 

soluția a rezolvat cu adevărat problema. Iar în final datele sunt utilizate pentru a se asigura că 

soluția rămâne valabilă, iar problema nu revine. Lean Six Sigma este o metodologie de 

dezvoltare continuă, care poate avea beneficii în ceea ce privește costurile, calitatea, vânzările 

și profitul, satisfacția clienților și a angajaților. De exemplu, “compania General Electric a 

precizat ca a realizat economii ale costurilor în valoare de peste 2 miliarde de dolari utilizând 

Lean Six Sigma”( What is Lean Six Sigma?, GoSkills). 
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Lean Six Sigma simplifică procesele, acestea fiind mai ușor de controlat și de gestionat 

rezultând un proces caracterizat de rapiditate și satisfacție crescută din partea consumatorilor, 

ce determină la rândul său o creștere a vânzărilor, o reducere a costurilor și creșterea profitului. 

Totodată un “proces simplu este mai ușor de verificat și urmărit, erorile fiind mai puține crește 

calitatea produsului sau serviciului. LSS presupune o definire a calității acceptabile pentru 

clienți, abordând erorile și greșelile care contează cel mai mult, pentru ca problemele reale să 

fie rezolvate” (What is Lean Six Sigma?, GoSkills). LSS se concentrează și pe reducerea 

variației în cadrul unui proces, cu mai puține variații procesele devin mai previzibile și se 

creează cadrul unei reacții pentru instabilitatea pieței determinate de tehnologie și așteptările 

clienților. Această predictibilitate devine un avantaj pentru organizație mai ales atunci când 

operează într-un mediu caracterizat de schimbări rapide.  

Lean s-a dezvoltat în departamentul de inginerie al unui producător de automobile, iar 

Six Sigma în departamentul de calitate al unui producător high-tech. Cu toate acestea, 

metodologiile s-au deplasat și adaptat și altor sectoare de activitate, LSS poate fi aplicat într-o 

diversitate de departamente, printre care: resurse umane, IT, finanțe, vânzări, call-center, 

customer service, sectorul legal, logistică, inginerie, marketing, sectorul bancar, aviație, agri-

business, educație, sistemul sanitar, transporturi, etc. 

 

Management de proiect 

Îmbunătățirea continuă a proceselor de afaceri și obținerea unei rezultate cât mai 

aproape de perfecțiune ar trebui să fie o prioritate a oricărei organizații. “Ca un program de 

calitate dovedit, metodologia Lean Six Sigma poate ajuta managerii de proiect să definească, 

să măsoare, să analizeze și să îmbunătățească procesele și, în cele din urmă, să obțină rezultate 

mai previzibile și mai fiabile” (Jeremy McAbee, 2021). Procesul LSS poate ajuta managerii de 
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proiect să identifice, să măsoare și, în cele din urmă, să îmbunătățească procesele de proiect 

repetabile pentru a furniza livrabile de cea mai înaltă calitate cât mai consecvent posibil. Lean 

Six Sigma în managementul de proiect nu diferă de alte etape de management de proiect (Six 

Sigma In Project Management Explained, ThinkThyme). 

Multe procese din afaceri sunt predispuse a fi afectate de cauze speciale care 

subminează performanța generală a procesului și încalcă așteptările clienților. Metoda LSS în 

managementul proiectelor determină un set de cele mai bune practici pentru a schimba in bine 

un proces prin eliminarea defectelor și erorilor. Scopul său final este de a atinge performanța 

așteptată și de a minimiza variabilitatea unui proces pentru a se asigura că acest proces oferă 

un rezultat care îndeplinește specificațiile clienților și proiecțiile financiare (Six Sigma in 

Project Management – definition, cycle, success factors, My Management Guide). Gestionarea 

unui proiect LSS implică urmarea unei anumite secvențe de pași sau a unui ciclu de viață care 

descompune un proces în componente, cu așteptarea îmbunătățirii calității în cadrul fiecăruia. 

Proiectul își propune să îmbunătățească toate componentele procesului, astfel încât să fie 

abordat impactul financiar și social aferent.  

Într-adevăr, managementul de proiect tradițional și ciclul Lean Six Sigma au multe 

asemănări, de exemplu: ambele se concentrează pe identificarea domeniilor problematice, 

dezvoltarea soluțiilor fezabile, alocarea resurselor, stabilirea priorităților și altele. Cu toate 

acestea, există și multe aspecte noi care fac diferența. În managementul proiectului Lean și Six 

Sigma, un factor critic de succes reprezintă o caracteristică, o variabilă sau o condiție definită 

care are un impact direct și semnificativ asupra dezvoltării durabile a proceselor și asupra 

viabilității unui proiect de îmbunătățire. De obicei, proiectul LSS este gestionat în baza a 3-7 

factori de succes. De exemplu, unul dintre factorii critici de succes dintr-un centrul de apel ar 
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putea fi, implementarea unui sistem de asistență pentru clienți într-un mod care reduce apelurile 

abandonate. Un alt exemplu: pentru o instituție financiară care dorește să îmbunătățească 

procesul de solicitare a împrumuturilor ar putea proiecta un formular de cerere de împrumut 

online care reduce erorile în orice etapă a procesului, inclusiv depunerea, revizuirea și 

aprobarea. Scopul fiecărui manager de proiect este de a obține rezultatele dorite ale proiectului 

lor și de a crește productivitatea. Un manager de proiect ar trebui să fie conștient de 

instrumentele și tehnicile utilizate în industrie pentru creșterea productivității. Ei pot beneficia 

în continuare folosind metodologia Lean Six Sigma pentru a elimina deșeurile și, de asemenea, 

pentru a reduce variațiile.  

Managerii de proiect utilizează o mare varietate de instrumente pentru a gestiona și 

finaliza un proiect. Managerii de proiect utilizează aceste procese comune, cum ar fi definirea 

domeniului, analiza riscurilor, analiza defalcării lucrărilor, raportarea stării, elaborarea 

programului și, de asemenea, bugetarea costurilor. Instrumentele Lean Six Sigma pot fi 

utilizate pentru a identifica proiectul, a găsi abordări pentru dezvoltarea echipei, planificarea 

proiectului, instrumente de control și evaluarea metodelor utilizate într-un proiect (Utility of 

Lean Six Sigma in Project Management, 2019). Cu toate acestea, nu reușește să controleze 

procesul proiectului. Pentru a valorifica eficient abordările Lean Six Sigma și Managementul 

proiectelor, este crucială o înțelegere aprofundată atât a metodologiilor, cât și a relației dintre 

elementele lor cheie. Instrumentele Lean Six Sigma și Project Management pot fi amestecate 

eficient pentru gestionarea unui proiect. Diferitele faze ale proiectului și ambele metodologii 

pot fi combinate pentru a lucra împreună. 

Folosind Lean Six Sigma, un manager de proiect poate viza nevoile clienților, poate 

evalua și măsura performanța proiectului și poate monitoriza în mod constant funcționarea unui 

proiect folosind diferite instrumente statistice. Datele derivate din Lean Six Sigma pot fi 
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utilizate pentru luarea de decizii promptă și informată. Prin urmare, Lean Six Sigma 

promovează o abordare bazată pe dovezi ale componentelor esențiale atât pentru experiența 

clienților, cât și pentru calitate. LSS și managementul de proiect sunt foarte diferite, dar pot 

lucra împreună. Deoarece LSS este un proiect, acesta poate fi realizat mai eficient utilizând 

tehnici de management al proiectului. Incorporarea unui manager de proiect puternic într-un 

proiect Six Sigma este o modalitate de a stimula succesul, deoarece proiectele Six Sigma 

eșuează dacă există o lipsă de sprijin executiv sau de finanțare sau resurse inadecvate (Project 

Management and Six Sigma – When to Use One or the Other or Both, 2020). 

În general, integrarea celor două metode se realizează prin combinarea aspectelor de 

management ale managementului de proiect și a aspectelor de date și analize ale Lean Six 

Sigma. Pentru organizațiile care folosesc doar managementul de proiect în cadrul sistemului 

lor, Lean Six Sigma oferă capacitatea îmbunătățită de a viza nevoile clienților și de a măsura 

performanța în timpul execuției și monitorizării proiectului utilizând diverse instrumente 

tehnice și statistice (Jessica Congemi, 2018). În plus, metodologia managementului de proiect 

ar putea beneficia de datele și tehnicile Lean Six Sigma în procesele de luare a deciziilor care 

promovează o abordare mai bazată pe dovezi a factorilor care sunt critici pentru calitate și 

pentru clienți. 

 

Companii multinaționale 

Implementarea LSS necesită costuri și eforturi considerabile în ceea ce privește 

formarea resurselor umane și reformularea proceselor de afaceri. Companiile multinaționale 

implementează LSS pentru a atinge sustenabilitatea economică prin diferite mijloace, cum ar 

fi cota de piață, baza de clienți și sustenabilitatea socială (Abdullah AlSagheer, 2011). Lumea 
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asistă la o reforma in ceea ce privește modalitatea de execuție a unei afacerii, s-a făcut trecerea 

la o abordare mai axată pe calitate și asistență pentru clienți. Conceptul tradițional de orientare 

spre furnizorului s-a mutat către orientarea spre client, iar calitatea a dobândit un sens mai larg. 

Managementul calității, managementul calității totale, nivelul zero al defectelor, îmbunătățirea 

continuă și Lean Six Sigma au evoluat de-a lungul timpului pentru a îndeplini cerințele de 

calitate ale clienților. 

Companiile multinaționale au adoptat Lean Six Sigma pentru diverse scopuri, cu toate 

acestea, obiectivul principal a fost de a atinge sustenabilitatea financiară prin procese 

îmbunătățite și un flux mai bun de lucru, cu toate acestea, succesul financiar este obținut prin 

îmbunătățiri multidimensionale ale calității. Organizațiile multinaționale adopta LSS având 

obiectivul principal de a rămâne competitive pe piață, de a elimina defectele si de a atinge 

sustenabilitatea financiară. Sustenabilitatea financiara se realizează prin adăugarea de valoare, 

îmbunătățirea proceselor, îmbunătățirea procesului de resurse umane și sustenabilitatea pieței. 

Combinația dintre durabilitate și LSS se traduce într-un randament financiar durabil, care ajută 

compania să-și crească competitivitatea pe piață. 

Modelul LSS oferă companiilor diverse tipuri de sustenabilitate în ceea ce privește 

îmbunătățirea calității, eliminarea defectelor, îmbunătățirea cotei de piață, nivelul optim de 

producție și randamentele financiare. Companiile multinaționale sunt mai orientate spre 

implementarea Lean Six Sigma decât companiile mici de la nivel local. Numeroase companii 

au implementat LSS pana acum, inclusiv 3M, Caterpillar, Merrill Lynch, Bank of America, 

Amazon.com, DHL, grupul SGL, Dell, Ford Motor Company, DuPont, McGraw Hill 

Companies și grupul HSBC. Exemplu, Bank of America este o bancă de investiții și o companie 

de servicii financiare multinaționale, prezentă în aproximativ 40 de țări. În 2011, organizația a 

fost hotărâtă să adopte programul Lean Six Sigma pentru a-și îmbunătăți eficiența operațională 
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(Companies That Have Successfully Implemented Lean Six Sigma, 2019). S-au concentrat 

asupra datelor numerice care include numărul de reclamații, timpul necesar procesării cardului 

de credit și, de asemenea, timpul necesar pentru a oferi un feedback. Satisfacția clienților în 

domeniul calității proceselor băncii de investiții era scăzută înainte de introducerea Lean Six 

Sigma, însă după aplicarea sa banca a reușit să reducă problemele tradiționale, cum ar fi 

întârzierea tranzacțiilor de înregistrare, erorile și omisiunile din extrasul de cont al clientului. 

Astăzi, Bank of America este listată ca una dintre primele 10 bănci de investiții din lume. 

 

Concluzii 

Datorită globalizării crescute, a progreselor tehnologice constante și a altor presiuni 

competitive, organizațiile trebuie să accelereze ritmul schimbării pentru a se adapta la situații 

noi. Acest climat introduce oportunități și amenințări, iar organizațiile trebuie să inoveze și să 

depună eforturi pentru excelența operațională. Executarea proiectului Lean Six Sigma folosește 

o metodă structurată de abordare a rezolvării problemelor descrisă în mod normal prin 

acronimul „DMAIC” care înseamnă Definire, Măsurare, Analizare, Îmbunătățire și Control. 

Lean Six Sigma este o metodologie disciplinată, cu o abordare riguroasă, bazată pe date, 

orientată spre rezultate pentru îmbunătățirea proceselor (N. Vivekananthamoorthy, S. Sankar, 

2011). “Lean Six Sigma este o metodologie de optimizare a proceselor care, dă voce cererii 

clientului ca apoi să identifice modul cel mai eficient pentru satisfacerea acestuia, prin 

reducerea variabilitățiilor în fiecare etapă a procesului, atât în cazul producției de bunuri cât și 

în cazul furnizării de servicii” (I. V. Drăgulănescu, D. Popescu, 2015). 
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Abstract 

The current paper presents a study of literature in terms of ethics in the accounting profession. 

It will present the profession of the accountants, the basic principles that a professional 

accountant has to abide by and it will also bring forward the challenges that have appeared 

since the Covid-19 pandemic debuted. The paper will also take account of the strategic plan 

for the year 2021 elaborated by the International Federation of Accountants and the challenges 

that will occur with the beginning of the digitalization era. 

Keywords: etică, profesionist contabil, C.E.C.C.A.R., I.F.A.C., principii, digitalizare. 

 

 

Introducere 

Prezenta lucrare dorește să realizeze un studiu de literatură în ceea ce privește etica în 

profesia contabilă. Tema aleasă va fi abordată din punct de vedere teoretic, va prezenta 

principiile fundamentale aplicate în etica profesionistului contabil, precum și provocările cu 

care acesta se poate confrunta de-a lungul experienței sale profesionale. 

Au fost efectuate numeroase studii în domeniul eticii în profesia contabilă, prezenta 

lucrare dorind să aducă un plus de valoare studiilor deja existente, prin raportarea la condițiile 
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actuale, mai exact la pandemia de Covid-19, pandemie declarată la nivel mondial în luna martie 

a anului 2020. 

Pandemia de Covid-19 a adus noi reglementări cu care profesioniștii contabili trebuie 

să fie la curent pentru a-și putea sprijini clienții aflați în dificultate, cu scopul de a-i ajuta să 

revină pe linia de plutire. 

 

1. Profesia contabilă 

1.1. Concept si reglementări 

Profesia contabilă poate fi definită ca o totalitate a activităților și a serviciilor care au 

un caracter economic și care necesită vaste cunoștințe în domeniul contabilității. De asemenea, 

aceasta este compusă din specialiști care prestează servicii de contabilitate, precum și din 

organisme profesionale competente (www.academia.edu/Doctrina și deontologia profesiei 

contabile).  

Reglementarea profesiei contabile are la bază protejarea interesului public, fiind 

realizată la nivel național de către organizații contabile autorități guvernamentale pentru a se 

asigura că acestea sunt sigure și practice. Pentru formularea unor reglementări eficiente este 

necesară înțelegerea naturii și a modului  de funcționare a pieței, în caz contrar, este foarte 

posibil ca acestea să nu își atingă obiectivele. Pentru a răspunde cerințelor publice, 

reglementările trebuie să fie transparente, simetrice, nediscriminatorii, concise precum și 

implementarea acestora să fie logică și obiectivă. De asemenea, acestea necesită o revizuire 

periodică (www. ceccar.ro/Regulation-of-the-Accountancy-Profession-RO, 2019). 
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Organizațiile profesionale din domeniul financiar-contabil au un rol fundamental în 

ceea ce privește reglementarea acestei profesii. Reputația acestora se reflectă în calitatea 

serviciilor pe care membrii săi le furnizează publicului larg. 

Rolul fundamental al organismele profesionale, precum și responsabilitatea majoră a 

lor se regăsesc în cele trei obiectivele principale (Ghid pentru pregătirea candidaților la 

examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil si de contabil autorizat, 

2020): 

• Educația –membrii trebuie să beneficieze de dezvoltare profesională continuă; 

• Etica – membrii trebuie sa aibă un comportament deontologic; 

• Calitatea – membrii trebuie să ofere servicii de cea mai înaltă calitate. 

 

Organismul profesional care administrează profesia contabilă în țara noastră este 

denumit Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (C.E.C.C.A.R.) și 

funcționează în baza O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și 

a contabililor autorizați, precum și Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor 

financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate (www.ceccar.ro). 

 

 

1.2. Profesioniștii contabili – Expertul contabil și contabilul autorizat 

Potrivit O.G. nr. 65/1994, un expert contabil este o persoană care are calitățile necesare 

pentru a efectua activități de contabilitate, a monitoriza gestiunea societăților comerciale, a 

pregăti situațiile financiare și a realiza expertize contabile (O.G. 65/1994). Expertul contabil 

este independent, atunci când nu este în subordinea unei entități. El nu este remunerat cu un 

salariu, ci  primește un onorariu care este prevăzut în contractul de prestări servicii. Un expert 
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contabil poate opta pentru a fi salariat, iar în aceste condiții se va subordona unui șef și va 

îndeplini atribuții ce se regăsesc în fișa postului. 

Contabilul autorizat este o persoană care a dobândit această calitate și are competenta 

de a ține contabilitatea și de a pregăti lucrările în vederea întocmirii situațiilor financiare (O.G. 

65/1994). Contabilul autorizat poate fi, ca și în cazul expertului contabil, independent sau 

salariat. 

Exista anumite diferențe între contabilii profesioniști, fie ei independenți sau angajați, 

și alte persoane care nu sunt membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor 

Autorizați din România. Printre acestea regăsim: 

• Contabilii profesioniști sunt nevoiți să își dezvolte permanent competențele. Ei trebuie să fie 

mereu la curent cu noile reglementări din domeniu, atât din contabilitate cât și din domeniul 

fiscal; 

• Pentru a avea acces la profesie, cei care doresc să facă parte din Corpul Experților Contabili 

și Contabililor Autorizați din România trebuie să aibă studii superioare în domeniul economic. 

După finalizarea studiilor, aceștia trebuie să susțină un examen de admitere la stagiu la care 

trebuie să obțină cel puțin nota șase la fiecare disciplină și minimum media șapte pentru 

efectuarea unui stagiu de trei ani. La finalul stagiului se va susține un examen de aptitudini ce 

va consta într-o proba scrisă și o probă orală. Există de asemenea, posibilitatea accesării 

stagiului de trei ani fără a susține examenul de admitere dedicat celor care au terminat un 

masterat de profil la o universitate care are protocoale de echivalare cu C.E.C.C.A.R.; 

• Contabilii profesioniști au obligativitatea de a respecta Codul etic național; 

• Profesioniștii contabili trebuie să presteze servicii de înaltă calitate, aceștia fiind supuși 

anumitor controale de calitate; 
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• Pentru un profesionist contabil primează interesul public, nu cel al clienților pe care acesta îi 

are in portofoliu.  

 

Conform legii nr. 162/2017, un expert contabil poate efectua următoarele lucrări (Legea 

nr. 162/2017): 

• Ține, conduce, supraveghează și verifică tot ceea ce ține de contabilitatea unei entități. El 

elaborează situațiile financiare, le semnează și, de asemenea, întocmește lucrări cu caracter 

fiscal precum: calcul de impozite și taxe, contribuții salariale, declarații fiscale care implică 

întocmire și depunere. A ține o contabilitate presupune înregistrarea tuturor operațiunilor 

economice respectând Legea contabilității nr. 82/1991, republicată și actualizată precum și 

revizuirea sau refacerea contabilității atunci când este cazul. 

• Analize și evaluări, precum și expertize financiar-contabile; 

• Activități de salarizare, de evidență a personalului, de organizare administrativă; 

• Asistență necesară pentru înființarea unei societăți; 

• Asigurarea de management al performanțelor economice; 

• Activități de consultanță în contabilitate și în gestiunea financiară. 

 

Potrivit O.G. nr. 65/1994, un contabil autorizat poate presta următoarele servicii (O.G. 

nr. 65/1994): 

• Contabilitatea operațiunilor financiare prevăzute în contract;  

• Pregătirea lucrările pentru întocmirea situațiilor financiare; 

• Efectuarea de activități de salarizare și de evidență a personalului. 
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2. Etica în profesia contabilă 

Una dintre caracteristicile esențiale ale profesiei contabile este puterea de asumare a 

responsabilității de apărare a intereselor publice. Un profesionist contabil trebuie să acționeze 

în interesul public și trebuie să respecte un anumit cod de conduită. 

Codul de conduită reprezintă un ,,ansamblu de principii profesionale de etică” ce pune 

în ordine practicarea profesională a diferitelor tipuri de activități. (Ghid pentru pregătirea 

candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil si de 

contabil autorizat, 2020). Acesta trebuie să cuprindă regulile menite pentru o bună desfășurare 

a activității, precum și o apărare a independenței și integrității a Corpului. Prin codul de etică 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România își obligă membrii să aibă 

calități precum onestitate, moralitate, competență, independență și demnitate.  

 

2.1. Principii fundamentale 

Pentru a-și putea desfășura activitatea și pentru a-și atinge obiectivele, profesionistul 

contabil va trebui să respecte principii etice precum (Codul etic național al profesioniștilor 

contabili, C.E.C.C.A.R., 2011): 

a) Integritate 

b) Obiectivitate 

c) Confidențialitate 

d) Conduită profesională  

e) Competență profesională și prudență 

 

* * * 
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a) Integritatea – onestitatea și integritatea joacă roluri esențiale în profesia contabilă. Acest 

lucru le permite investitorilor să aibă deplină încredere în informațiile pe care le primesc. 

Onestitatea în aceasta profesie reprezintă cheia care permite celor aflați în poziție de decizie 

financiară să formuleze raționamente adecvate. Un profesionist contabil trebuie să fie cinstit în 

toate relațiile profesionale pe care acesta le deține.  

b) Obiectivitatea – este conceptul conform căruia toate situațiile financiare ale unei entități 

sunt întocmite în conformitate cu reglementările în vigoare. Acest principiu are intenția de a 

nu da frâu liber profesionistului contabil de a întocmi situații financiare bazate pe subiectivism. 

Având în vedere că un profesionist contabil activează în domenii variate, acesta trebuie să aibă 

capacitatea de a se adapta și de a-și însuși acest principiu indiferent de circumstanțele în care 

se află. De asemenea, un profesionist contabil care are la rândul lui angajați trebuie să se asigure 

că toți cei pe care i-a instruit și-au însușit acest principiu vital în profesia aleasă. Trebuie evitată 

orice relație care se bazează pe idei preconcepute, fapt ce poate încălca obiectivitatea. 

c) Confidențialitatea – un profesionist contabil are obligația de a respecta confidențialitatea 

informațiilor la care acesta are acces ca urmare a relațiilor profesionale pe care le deține. El nu 

trebuie să divulge aceste informații unei alte persoane  fără a avea un drept legal. De asemenea, 

acestuia nu îi este permis sa utilizeze informațiile confidențiale în avantajul său. Chiar dacă 

relațiile contractuale se încheie, profesionistul contabil trebuie să respecte în continuare acest 

principiu al confidențialității în relațiile viitoare pe care le va avea. 

d) Conduita profesională – este principiul care le impune contabililor profesioniști respectarea 

reglementaților în vigoare precum și evitarea acțiunilor care ar putea afecta în sens negativ 

renumele profesiei. 

e) Competența profesională și prudența – acest principiu se referă la competențele tehnice 

pe care le dobândește profesionistul contabil, acestea trebuie sa fie la un nivel înalt pentru a 



  
 
 

 

53  Studii și Cercetări Academice, 3(1) (2021) 

 

putea oferi clienților servicii de calitate superioară, precum și faptul că acesta trebuie sa fie 

mereu la curent cu legislația în vigoare. Un profesionist contabil trebuie să se dezvolte 

permanent pentru a-și putea menține capacitatea de a activa în mod competent în domeniul în 

care a ales să profeseze. 

 

Amenințări care pot apărea la adresa principiilor fundamentale precum și măsuri de 

protecție elaborate pentru combaterea acestora 

Conform Codului Etic National al Experților Contabili, amenințările pot fi clasificate 

astfel: 

• de interes propriu – conduita profesionistului contabil poate fi influențată în mod negativ dacă 

există anumite interese, fie ele financiare sau de o natură diferită; 

• de familiaritate – există situații în care, un profesionist contabil leagă, pe lângă relația 

profesională, și o relație de prietenie cu un anumit client, fapt ce îl poate face mai îngăduitor 

cu activitatea clientului respectiv;   

• de favorizare – această amenințare poate afecta principiul obiectivității în momentul în care 

profesionistul contabil ajunge să promoveze activitatea unui anumit client; 

• de intimidare – anumiți clienți vor încerca să pună presiune asupra unui profesionist contabil 

pentru a-și aduce beneficii în scop personal, neținând cont de reglementările în vigoare. 

 

Pentru a putea combate amenințările ce pot apărea în domeniul financiar contabil au 

apărut o serie de măsuri de protecție care pot fi generate fie de profesie sau reglementări, fie 

de mediul de lucru. 

Printre măsurile de protecție elaborate pentru combaterea amenințărilor regăsim: 
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- hotărâri în ceea ce privește instruirea și experiența profesională; 

- standarde profesionale; 

- administrarea profesională precum și monitorizarea profesională; 

- emiterea unor proceduri disciplinare; 

- analizarea de către o persoană autorizată care nu face parte din entitate a rapoartelor, a 

situațiilor și a informațiilor elaborate de către profesionistul contabil. 

 

2.2. Federația internațională a Contabililor (IFAC) 

Federația Internațională a Contabililor (IFAC) este organizația mondială care se 

adresează tuturor specializărilor și sectoarele aferente profesiei contabile cum ar fi, de exemplu, 

contabilitate de afaceri, audit, insolvabilitate, consultanță fiscală, etc (www.ifac.org).  

IFAC susține dezvoltarea și implementarea standardelor internaționale de înaltă calitate 

lucrând pentru a pune bazele unei profesii contabile care să fie pregătită pentru viitor. 

Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele 

Internaționale privind independența) emis de IFAC subliniază principiile fundamentale de etică 

pentru contabilii profesioniști cu scopul de a distinge responsabilitățile pe care le are un 

profesionist contabil în relația cu interesul public (Manualul privind Codul etic internațional 

pentru profesioniștii contabili inclusiv standardele internaționale privind Independenta, 2018). 

Planul strategic al IFAC elaborat pentru anul 2021 (International Federation of Accountants, 

2020) 

IFAC a elaborat un plan strategic pentru anul 2021 dată fiind situația actuală, 

provocările cu care se confruntă societatea și implicit, profesia contabilă. Încrederea populației 

este în continuă scădere, economia prezintă fluctuații puternice, procesul de digitalizare este 

unul dificil și inaccesibil pentru o parte din populația lumii. Pandemia de Covid-19 precum și 
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schimbările climatice au afectat întreaga societate și nu mai rămâne decât să fie pus la cale un 

plan care să poată combate toate aceste provocări. 

IFAC are aspirații mărețe și dorește să aibă rezultate reale pentru a putea reduce 

inegalitatea, a îmbunătăți nivelul de trai, a stimula economia și pentru a combate schimbările 

climatice. 

Planul strategic al IFAC este elaborat pentru a răspunde nevoilor tuturor profesioniștilor 

contabili, de la cei mai mici practicieni, până la cele mai mari întreprinderi, precum și a celor 

din practica publică. Interesul public reprezintă, ca și până acum, esența Federației 

Internaționale a Contabililor. Profesia de contabil nu trebuie doar să se susțină, aceasta trebuie 

să își păstreze țelul de a servi interesul public, precum și de a satisface nevoile și așteptările 

organizațiilor. 

Printre noile obiective strategice ale IFAC se regăsesc: 

- Conducerea și dezvoltarea unei profesii pentru viitor; 

- Promovarea, dezvoltarea și implementarea standardelor internaționale de înaltă calitate; 

- Asumarea rolului de purtător de cuvânt la nivel global – IFAC este singura organizație care 

vorbește despre această profesie cu încredere și determinare și pentru interesul public; 

- Combaterea fraudei, a corupției, a evaziunii fiscale; 

- Îmbunătățirea transparenței guvernamentale; 

- Îmbunătățirea raportărilor financiare, fiscale și de management al riscurilor. 

 

2.3. Provocările erei digitale în profesia contabilă 

În anul 2018, în cadrul Congresului CECCAR, Phillippe Arraou, prim vice-președinte 

al Comitetului de Integrare Latino – Europeană – Americană (CILEA) a menționat faptul că 
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profesia de contabil se va axa în mare parte pe management, meseria cum este ea știută în zilele 

noastre urmând să dispară. Profesionistul contabil va avea sarcini de comunicare și negociere 

cu clienții, dar va fi mereu la curent cu noile reglementări din domeniu (www.zf.ro, 2018).  

Acesta a menționat că  profesionistul contabil trebuie să se afle într-un continuu proces de 

învățare și de adaptare la tehnologie, altfel este foarte posibil ca acesta să iasă din piață. De 

asemenea, a menționat că orice calculator poate face operare de date, dar domeniul cel mai 

important, unde este nevoie de parte umană, rămâne cel de analiză și de proiecție. În viitor, 

contabilul va trebui să comunice eficient, va avea competențe de management și va avea 

aptitudini digitale bune. Ușor, ușor, contabilul nu va mai face partea mecanică a meseriei, 

aceasta își va dezvolta abilitățile de a le oferi clienților cea mai potrivită consultanță pentru 

domeniul lor de activitate. Diferența dintre profesioniștii contabili se va face la capitolul etică. 

 

2.4. Provocarea anului 2020 – pandemia de Covid-19 

Anul 2020 a venit cu cea mai mare provocare întâlnită de omenire din ultimul centenar 

– pandemia de Covid-19. În data de 15 martie 2020 se declara starea de urgență ce presupunea 

măsuri restrictive privind activitățile economice mobilitatea persoanelor.  Starea de urgență s-

a întins pe o perioadă de două luni, fiind urmată de starea de alertă, stare care este in vigoare și 

în ziua de astăzi. Toate restricțiile impuse au avut implicații majore în toate domeniile 

economice, inclusiv în domeniul profesioniștilor contabili.  

Profesionistul contabil se află în poziția în care trebuie să ofere cea mai bună 

consultanță clienților săi pentru ca aceștia să își poată continua activitatea. Cum am menționat 

în capitolele anterioare, din punct de vedere al eticii, profesionistul contabil trebuie să aibă o 

dezvoltare continuă și să fie mereu la curent cu noile reglementări. În luna martie 2020 a fost 

aprobată Ordonanța de Urgență nr. 42/2020, ordonanță ce prevedea un cumul de măsuri pentru 
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susținerea întreprinderilor mici și mijlocii. Programul poartă denumirea de IMM Invest și este 

în continuare funcțional. Acesta are ca principal obiectiv finanțarea societăților cu capital de 

lucru (OUG nr. 42/2020). 

O altă ordonanță de urgență emisă la începutul pandemiei este OUG 30/2020 ce 

presupune acordarea de șomaj tehnic pentru salariații societăților a căror activitate a fost grav 

afectată de pandemia de Covid-19. Șomajul tehnic se oferă în proporție de 75% din salariul de 

bază al salariatului și este suportat din bugetul de stat al asigurărilor sociale (OUG nr. 30/2020). 

Un profesionist contabil trebuie să vină în ajutorul clientului său pentru a accesa toate aceste 

fonduri. Au existat societăți care nu s-au putut redresa deoarece obiectul de activitate nu le-a 

permis acest lucru, aceștia fiind nevoiți să schimbe domeniul de activitate existent. Acest lucru 

poate fi dus la bună îndeplinire numai în cazul în care are sprijinul unui profesionist contabil. 

Pentru schimbarea domeniului de activitate a fost emisă Ordonanța de Urgență nr. 130/2020 

care presupune acordarea de fonduri nerambursabile: micro granturi, granturi pentru capital de 

lucru sau granturi pentru investiții (OUG nr. 130/2020). 

Se poate spune că un profesionist contabil trebuie să fie și un bun psiholog, iar anul 

2020 ne-a demonstrat pe deplin acest lucru. În momentul în care un client se află în 

imposibilitatea de a-și redresa afacerea, contabilul trebuie să fie pregătit să îi ofere cele mai 

bune soluții. 

 

Concluzii 

Profesia contabilă a fost supusă de-a lungul timpului la numeroase modificări, adăugiri 

și revizuiri fapt ce a condus la formarea unui domeniu foarte puternic reglementat. 



 

  Studii și Cercetări Academice, 3(1) (2021)  58 

 

În contextul pandemiei de Covid-19 au apărut o serie de provocări ce au necesitat 

reglementări superioare, idei inovative care să formeze profesionistul contabil pentru a deveni 

și un bun psiholog în relația cu clientul său. 

Profesionistul contabil trebuie să fie integru, obiectiv, trebuie să păstreze 

confidențialitatea datelor pe care acesta le prelucrează și le elaborează, trebuie să aibă o 

anumita conduită profesională, precum și o competență profesională bine pusă la punct.  

În opinia mea, în 2020, profesionistul contabil a fost nevoit să își dezvolte la maximum 

competența profesională pentru a-și putea menține clienții pe linia de plutire prin oferirea celor 

mai bune soluții cu scopul de a nu intra în incapacitate de plată a datoriilor, fapt urmat de ieșirea 

de pe piață a acestuia. 
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Abstract 

Ethics is the most important characteristic of the advertising industry. Ethical advertising is 

about being truthful concerning the product or service in question and never exaggerating the 

capabilities of a product/service, or hiding its flaws. Honesty is important for customers in 

order to create trust between a brand and a consumer, so maintaining ethics in advertising 

efforts will help to make the relationship stronger. Ethics is moral principles that govern 

peoples' behavior and life conduct. Unethical is the immoral principles of people. Those who 

are unethical are considered to be morally disobedient and they follow unaccepted behavioral 

patternsThe purpose of this article is to give a perspective on the advertising industry. It covers 

the core issue of ethics in advertising ranging from the issue of unethical advertising such as 

deceptions, advertisements targeting children, the exploitation of sex and gender, and also the 

issues of subliminal advertising.  

Keywords: Advertising etics, unethical advertising,etics 
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Introducere 

Etica in publicitate consta in veridicitatea informațiilor cu privire la produsele si/sau 

prezentate si a nu exagera cu privire la caracteristicile sau capacitățile unui produs si/sau 

serviciu sau a ascunde defectele acestora. 

Publicitatea a primit întotdeauna multe critici din partea publicului, realizându-se 

numeroase studii pe zonele de impact ale publicității neetice față de consumatori. Comisia 

Federală pentru Comerț din SUA (FTC) cere ca agenții de publicitate să rămână veridici, nu 

înșelători, susținuți de dovezi și corecți. 

Lipsa de etica in publicitate este adesea întâlnită si consta in prezentarea greșită a unui 

produs si/sau serviciu prin modalități înșelătoare cu scopul de a manipula consumatorul si a-l 

convinge sa achiziționeze produsul si/serviciu. 

Toate evoluțiile și schimbările în publicitate nu sunt fără un preț. Unii cercetători susțin 

că publicitatea poate susține probleme etice ((Drumwright, 1993) (Indrayana, 2004) 

(Tinarbuko, 2002) (Aitchison, 2002) (Tanudjaja, 2002)). Aceste probleme etice includ 

exploatarea femeilor, percepția subliminală, publicitatea către copii, publicitatea înșelătoare și 

alte probleme care pot duce la deteriorarea morală a societății ((Shabbir, 2007); (Murphy, 

1998)). 

 

Ce este etica in publicitate? 

Etica înseamnă un set de principii morale care guvernează comportamentul unei 

persoane sau modul în care își desfășoară activitatea. iar publicitatea înseamnă un mod de 

comunicare între un vânzător și un cumpărător. 
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Wells  definesc publicitatea modernă ca „un convingător plătit comunicare care folosește masa 

non-personală media-precum și alte forme de interactiv comunicare-pentru a ajunge la un 

public larg conectați un sponsor identificat cu o țintă public" (Wells, 2006). 

Dr. H. Hamzah Ya’qub (Ya'qub, 1985, p. 13) în cartea sa, Etika Islam: Pembinaan 

Akhlaqulkarimah, percepe etica ca un corp de cunoștințe care examinează binele și răul / 

corectul și răul prin observarea comportamentelor umane. 

Astfel, etica în publicitate înseamnă un set de principii bine definite care guvernează 

modalitățile de comunicare care au loc între vânzător și cumpărător. Etica este cea mai 

importantă caracteristică a industriei de publicitate. Deși există multe beneficii de publicitate, 

dar apoi există unele puncte care nu se potrivesc cu normele etice de publicitate. O reclamă 

etică este cea care nu minte, nu face afirmații false sau false și este în limita decenței. 

În zilele noastre, anunțurile sunt mai exagerate și se utilizează o mulțime de bluffuri. 

Se pare ca agenții de publicitate duc lipsa de cunoștințe de norme etice și principii. Ei pur și 

simplu nu înțeleg și nu sunt în măsură să decidă ce este corect și ce este greșit. 

Principalul domeniu de interes pentru agenții de publicitate este de a-și crește vânzările, 

de a câștiga din ce în ce mai mulți clienți și de a crește cererea pentru produs prin prezentarea 

unui public bine decorat, umflat și colorat. Ei susțin că produsul lor este cel mai bun, având 

calități unice decât concurenții, mai rentabil și mai benefic. Dar cele mai multe dintre aceste 

anunțuri sunt găsite a fi false, înșelătoare și lipsite de etică.  

Etica în publicitate este direct legată de scopul publicității și de natura publicității. 

Uneori, exagerarea reclamei devine necesară pentru a dovedi beneficiul produsului. De 

exemplu, pentru un șervețel sanitar care arată că, atunci când șervețelul a fost aruncat într-un 

râu de către unele fete, șervețelul a înmuiat apă întreagă a râului. Astfel, scopul publicității a 

fost doar de a informa femeile cu privire la calitatea produsului. Evident, fiecare femeie știe că 
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acest lucru nu se poate întâmpla practic, dar ad-ul a fost acceptat. Acest lucru nu arată că ad a 

fost lipsit de etică. 

Etica depinde, de asemenea, de ceea ce credem. În cazul în care agenții de publicitate 

face anunțurile pe convingerea că clienții vor înțelege, convinge-le să se gândească, și apoi să 

acționeze pe anunțurile lor, atunci acest lucru va duce la rezultate pozitive și de anunțuri nu 

poate fi numit lipsit de etică. Dar, în același timp, dacă agenții de publicitate cred că își pot 

păcăli clienții arătând orice lucruri nepractice, ar fi doar făcând clic pe degete, vă va face casa 

sau biroul complet mobilat sau doar cumpărarea unui bilet de loterie vă va face milionar, atunci 

acest lucru nu va funcționa pentru ei și va fi numit ca lipsit de etică. 

 

Importanta eticii in publicitate 

Etica în publicitate este importantă, deoarece acționând etic cu publicitatea lor, o 

companie este responsabilă față de nevoile clientului. Publicitatea etică uniformizează 

condițiile de concurență pentru consumator, oferindu-le informațiile de care are nevoie pentru 

a lua o decizie în cunoștință de cauză cu privire la ce produse să cumpere și își vor îmbunătăți 

viața aceste produse - indiferent dacă au nevoie de produs sau doresc doar acel produs. 

Companiile trebuie să arate că au morală atunci când fac publicitate consumatorilor, 

deoarece acest lucru face ca consumatorii să simtă că companiei îi pasă de ceea ce au nevoie. 

Acest lucru arată că clientul este protejat de o companie care se comportă într-un mod care face 

diferența pentru comunitatea în care lucrează. Companiile trebuie să colaboreze cu comunitatea 

într-un mod sustenabil și să mențină toate părțile interesate fericite. O modalitate de a asigura 

durabilitatea este angajarea angajaților locali atunci când este posibil, mai degrabă decât 

externalizarea producției către alte persoane din alte țări. 
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Un exemplu excelent de companie cu etică în publicitatea lor este Toms; în 2015 ei 

promiteau să ofere o pereche de pantofi pentru cineva mai puțin norocos de fiecare dată când 

cineva cumpără o pereche de pantofi de la ei. Acest lucru este interesant pentru oameni - în 

special pentru mileniali, pentru că ei simt ca acest gest  face o diferență în ochii altora. Toms a 

făcut acest angajament pentru a ajuta comunitatea globală și, ca urmare, au creat un sentiment 

de comunitate globală în jurul brand-ul lor. Sunt dedicați acestei cauze pentru că simt că este 

de datoria lor să facă ceva pentru comunitate. În loc să dea banii mai puțin norocoși, Toms le 

oferă ceva ce pot folosi, care va fi de un beneficiu pe termen mai lung pentru oamenii pe care 

încearcă să-i ajute. Ei ar putea dona doar profit pentru oameni, dar care le-ar ajuta doar pe 

termen scurt, ar fi vechea zicală despre a da unui  om un pește față de a învăța un om să 

pescuiască. 

Companiile trebuie să ofere clienților lor cunoștințe corecte despre ceea ce încearcă să 

realizeze cu misiunea și viziunea companiei lor. Prin schimbul de această viziune, acestea sunt 

ajutând oamenii să înțeleagă procesul de gândire din spatele lor de luare a deciziilor și modul 

în care compania se simte produsele lor sau servicii vor fi de folos pentru oameni, fără a utiliza 

publicitate falsă pentru a atrage oamenii în cumpărarea produsului. Onestitatea este importantă 

pentru clienți pentru a crea încredere între un brand și un consumator, astfel încât menținerea 

eticii în eforturile de publicitate va ajuta la creșterea relației. 

Procedând corect, mărcile acționează într-o manieră responsabilă față de comunitate și 

față de clienții pentru care lucrează. Oamenii, în special milenialii, sunt dornici să facă o 

diferență în lumea din jurul lor. Companiile trebuie să arate că le pasă de comunitate și de 

succesul comunității din jurul lor; este o parte din datoria lor să aibă grijă de cei din jurul lor și 

să ajute la sprijinirea celor care își cumpără produsele. Companiile trebuie să rămână oneste cu 
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intențiile lor, să arate că le pasă cu adevărat de consumator și să performeze în mod responsabil 

față de toate părțile interesate. 

Fiind deschiși cu intențiile lor, le arată celorlalți că nu au nimic de ascuns și că au cu 

adevărat grijă de cei care cumpără produsele pe care le oferă. Această afișare deschisă a eticii 

autentice poate face sau rupe o companie în timpurile moderne, ajutând la arătarea 

consumatorilor doresc să facă lumea mai bună nu numai prin furnizarea de produse excelente, 

ci și prin faptul că sunt un mare membru al societății. 

 

Diferența dintre publicitatea etica si cea lipsita de etică 

Fiecare companie face afaceri pentru profit. Oamenii care dețin afaceri caută modalități 

de a crește și de a-și crește linia profitului, astfel încât să poată beneficia atât proprietarii cat și 

acționarii lor. Pentru a face bani, companiile sunt mereu în căutarea celor mai creative 

modalități de a-și promova produsele pentru a atrage clienții către ele. Publicitatea este, prin 

urmare, foarte importantă pentru succesul oricărei afaceri. Cu toate acestea, deoarece este 

condusă de oameni care au grijă de interesele lor cele mai bune, publicitatea poate fi atât de 

ajutor, cât și dăunătoare. De fapt, linia dintre reclamele etice și cele lipsite de etică este adesea 

neclară și prost definită. Ideea de a rămâne etice în publicitate este totul despre acordând o 

atenție la detalii și de a găsi ceea ce își dorește consumatorul. 

Poate suna puțin absurd, poate chiar imposibil, dar este posibila realizarea publicității 

eficientă a produselor și serviciilor , fără a fi nevoie de minciuni. Publicitatea etică înseamnă 

să știi adevărul despre produsul companiei și să respecți acest adevăr. Publicitatea etică nu 

găsește niciodată modalități de a extinde capacitățile unui produs sau de a ascunde defectele 

produsului respectiv 
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Pe de altă parte, publicitatea lipsită de etică încearcă întotdeauna să denatureze produsul 

într-un fel sau să denatureze mesajul transmis pentru a se potrivi unei agende. Acesta va căuta 

adesea modalități secrete și subversive de a convinge și manipula clientul să fie de acord cu 

clientul și să cumpere produsele. 

Pentru a identifica publicitatea înșelătoare, Russo, Metcalf și Stephens au sugerat trei 

puncte de vedere alternative, cum ar fi frauda, falsitatea și înșelătoria, deoarece acestea sunt 

paralele cu cele trei componente ale publicității comunicare; agentul de publicitate, mesajul dar 

și convingerile consumatorilor despre publicitate  (Russo J. E., 1981). 

Reclamele înșelătoare pot fi întotdeauna văzute în timpul anotimpurilor festive, unde 

comercianții cu amănuntul și comercianții vor oferi numeroase chilipiruri. Acest lucru va afecta 

cumva comercianții cu amănuntul cinstiți, în care clienții vor fi foarte precauți față de pretenția 

lor de afacere (Agee, 2006). 

 

Cele mai mari probleme etice in publicitate 

Există multe reguli și reglementări în industria publicității, astfel încât întreprinderile 

să nu provoace daune și infracțiuni atunci când își promovează produsele și serviciile pentru 

publicul lor. Însă cele mai mari probleme etice din industria publicității sunt egalitatea, egalitate 

socială, publicitatea pentru copii, politica. 

Egalitatea - Femeile controlează peste 80 la sută din deciziile de cumpărare, dar totuși peste 

91 la sută dintre femei simt că nu se pot conecta în mod corespunzător cu multe reclame din 

cauza inegalității de gen prezentate în ele. În industria publicității, egalitatea de gen se 

concentrează pe drepturile individuale ale popoarelor și încurajează egalitatea de șanse atât 

pentru bărbați, femei, băieți și fete. Într-o mulțime de publicitate modernă, multe agenții încep 

să promoveze importanța femeilor și fetelor și încurajează publicul să-și lase vocile să fie 
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auzite. O mare parte din acest lucru se reduce la societate în cele din urmă se îndepărtează de 

stereotipurile femeilor.  Să luăm, de exemplu, campania de #LikeAGirl a P&G. Acesta a fost 

lansat pentru a capacita femeile din întreaga lume și pentru a elimina barierele de gen în calea 

egalității de șanse în viața de zi cu zi. Brandul a declarat că "încearcă să creeze o lume mai 

bună prin egalitatea de gen și perspectivele sale de pârghie pentru a descoperi prejudecățile de 

gen și să ia măsuri pentru a stârni conversații și a stabili noi așteptări care motivează 

schimbarea". 

Egalitatea socială- La fel ca tehnologia și întreprinderile, scara socială și viața însăși evoluează 

într-un ritm similar. Acest lucru înseamnă că ceea ce a fost acceptabil pentru a promova chiar 

și acum 10 ani nu poate fi potrivit pentru a promova în anunțuri moderne. Egalitatea socială 

poate acoperi orice, de la căsătoriile între persoane de același sex, părinții singuri sau familiile 

divorțate până la rasism și discriminare. Airbnb, o afacere o dată orientate pentru perceput 

promovarea discriminării rasiale în cadrul anunțurilor lor, lansarea unui anunț în timpul Super 

Bowl intitulat "Acceptăm". Reclama a fost lansată la doar nouă zile după ce președintele Trump 

a semnat un ordin de închidere temporară a granițelor Americii pentru refugiați. Acesta a 

prezentat un montaj de oameni de diferite naționalități, împreună cu cuvintele, "Noi credem că 

indiferent cine ești, de unde ești, pe cine iubești sau pe cine venerezi, aparținem cu toții. Lumea 

e mai frumoasă cu cât accepți mai mult". 

Publicitate pentru copii - Pentru unele întreprinderi, copiii sunt o piață țintă esențială pentru 

a face publicitate. Dar există probleme legate de marketing pentru copii despre subiecte cum 

ar fi fast-food și de divertisment .Copiii sunt mai susceptibili de a fi ușor de condus și influențat, 

așa că, făcând publicitate etică, trebuie să respectați acest lucru și să nu profitați de ei. Cele mai 

bune trei moduri de a face publicitate etic copiilor sunt: Comunică cu părinții, Încurajați copiii 
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să susțină marca, Produceți conținut original. De exemplu, descrierea nutriției și obezității în 

televiziune și reclame au afectat negativ obiceiurile de consum alimentar la copii (Schmitt, 

2007, pp. 57-62). 

Politica - Reclamele  nu ar trebui să fie văzute ca încercând să adune voturi sau să influențeze 

cititorul cu o anumită viziune de partid. Acesta este un mare nu. Asta ar fi propaganda și ultimul 

lucru pe care și-l dorește o companie pentru brand-ul sau. 

 

Concluzii 

Pe baza literaturii despre etică și publicitate, este evident că cercetările actuale privind 

etica publicitară sunt concentrate pe probleme precum publicitatea înșelătoare, publicitatea 

subliminală, sexul, manipularea vârstei și a genului, aprobarea vedetelor, reglementarea și 

autoreglarea industriei, publicitatea pentru copii și câteva studii asupra practicienilor și părților 

interesate din publicitate. Există relativ puține studii care se concentrează pe aspectul teologic 

al eticii publicitare, cum ar fi punctele de vedere ale creștinismului. 

Deci etica publicitară, se concentrează doar pe beneficiile și prejudiciile publicității. 

Consider că domeniul abordărilor teologice ale eticii publicitare este un domeniu nou de 

aventurat și care are nevoie de un studiu amănunțit. 

 

 

Bibliografie 

Agee. (2006). Misleading. NZ Marketing Magazine,, 8-9. 

Aitchison, J. (2002). What Advertising Needs a Wake-up Call on Etichs.  

Armstrong, G. ș. (1983). A Review and Evaluation.  

Drumwright, M. E. (1993). Ethical Issues in Advertising and Sales Promotion.  



  
 
 

 

69  Studii și Cercetări Academice, 3(1) (2021) 

 

Indrayana, M. N. (2004). Tampilan Iklan Televisi Menurut Perspektif Etika Kekristenan. 

Nirmana .  

Kessler, D. A. (1992). Addressing the Problem of Misleading Advertising.  

Murphy, P. E. (1998). Ethics in Advertising:Review, Analysis and Suggestions.  

Russo J. E., M. B. (1981). Identifying Misleading Television Commercials.  

Schmitt, N. M., Wagner, N., & Kirch, W. (2007). Consumers’ Freedom of Choice – 

Advertising Aimed at Children, Product Placement, and Food Labeling. Journal of Public 

Health, 15, 57-62 

Shabbir, H. &. (2007). The Use of Humor to Mask Deceptive Advertising.  

Tanudjaja, B. (2002). Kreatifitas Pembuatan Iklan Produk Rokok di Indonesia.  

Tinarbuko, S. (2002). Haruskan Iklan dilenyapkan.   

Wells, W. M. (2006). Advertising Principles & Practice. New Jersey: (7th ed.). . 

Ya’qub, H. (1985). Etika Islam.  

https://www.dominionprint.com/4-of-the-biggest-ethical-issues-in-advertising-and-how-to-

avoid-them/ 

https://www.managementstudyguide.com/advertising-ethics.htm 

https://thegossagency.com/2015/12/13/why-its-important-to-have-ethics-in-advertising-

especially-to-reach-millennials-2/ 

https://smallbusiness.chron.com/difference-between-unethical-ethical-advertising-19262.html 

 

  



 

  Studii și Cercetări Academice, 3(1) (2021)  70 

 

Etica tehnologiei informației 

 

Alina-Ioana PĂUNESCU 

Universitatea Româno-Americană, București, România 

 

 

Abstract 

With this paper I aim to present the importance of ethics among information technology which 

is responsible to ensure that computer technology is not used in the wrong ways which can 

harm people, environment and the society. Here I mainly place my focus on people’s private 

information that they share online and how the law was implemented in order to protect it. 
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Introducere 

Etica tehnologiei informației reprezintă studiul problemelor etice ce reies din utilizarea 

și dezvoltarea tehnologiilor electronice. Scopul său primar este să identifice întrebările și să 

formuleze răspunsuri legate de moralitatea responsabilităților și acțiunilor individului sau a 

proceselor atunci când sunt integrate tehnologiile informatice.  Etica Informației și a Sistemelor 

de Calcul poate fi înțeleasă, în sens larg, ca “acea ramură a eticii aplicate care studiază și 

analizează efectele la nivel social și etic ale Tehnologiei Informației și ale sistemelor de calcul”. 
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Deborah Johnson a publicat în anul 1985 “Etica calculatoarelor” în care afirmă că, 

calculatoarele “ridică noi variante ale problemelor și dilemelor etice clasice, agravând vechile 

probleme, și obligându-ne să aplicăm norme morale obișnuite în domenii neexplorate încă”.  

 

Provocări cibernetice: etica folosirii computerului, etica informației - viziunea lui 

Norbert Wiener 

Pe la mijlocul anilor 1940, evoluțiile inovatoare din domeniul filosofiei și științei au 

dus la crearea unei noi ramuri a eticii, care va fi numita mai târziu "etică a calculatoarelor" sau 

"etică informatică". Fondatorul acestui nou domeniu filosofic a fost savantul american Norbert 

Wiener, profesor de matematică şi inginerie la MIT. Wiener a contribuit la dezvoltarea 

calculatoarelor electronice şi a altor noi tehnologii informaționale, în timpul celui de-al doilea 

război mondial, . In timp ce erau implicați în acest efort de război, împreună cu colegii din 

America şi Marea Britanie. Wiener și colegii săi au create o nouă ramură a științei aplicate pe 

care Wiener a numit-o "cibernetică" (de la cuvântul grecesc kybernētēs, care desemna pilotul 

unei nave)   și tot el a prevăzut enormele implicații sociale şi etice al e noului domeniu ale cărui 

baze le punea. După război, el a prezis că,  lumea va suferi o "a doua revoluție industrială" – o 

“eră a mașinilor” cu un "enorm potențial de a face binele dar și răul", care va da naștere unui 

număr impresionant de oportunități și provocări etice. 

Wiener a scris cartea Cybernetics (1948),  când războiul s-a încheiat, în care a descris 

noua sa ramura de științe aplicate și a identificat câteva din implicațiile etice și sociale generate 

de către tehnologia informației și utilizarea calculatoarelor electronice. El a publicat The 

Human Use of Human Beings (1950), doi ani mai târziu, o carte în care a explorat o serie de 

probleme etice care vor putea fi ”generate de utilizarea calculatorului și a tehnologiei 
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informației”.  Problemele pe care le-a identificat atât în aceste două cărți, cât și în cartea 

Dumnezeu și Golem, Inc (1963), cuprindeau subiecte care sunt în continuare importante și 

astăzi: securitatea şi calculatoarele, calculatoarele și șomajul, computere pentru persoanele cu 

handicap, responsabilitățile profesioniștilor din domeniul informatic, religie și calculatoare, 

globalizarea și rețele de calculatoare, comunități virtuale, teleworking, fuzionarea organismului 

uman cu mașina, etica roboticii, inteligenta artificială, şi alte subiecte. 

Modul în care înțelegea Wiener natura umană presupunea o „viziune metafizică asupra 

universului în cadrul căreia lumea și toate entitățile care o alcătuiesc inclusiv oamenii, erau 

considerate ca fiind o combinație a două elemente fundamentale: materie-energie și informație” 

. Totul este un amestec al acestor două elemente; gândirea, conform cu Wiener, este de fapt un 

fel de procesare a informației. Prin urmare, creierul “nu secretă gândul “la fel cum ficatul 

secretă fierea”, așa cum susțineau materialiștii timpurii, nici nu îl produce sub formă de energie, 

în același mod în care mușchii produc mișcarea. Informația e informație, nu materie nici 

energie. Nici un materialism care nu admite acest lucru nu poate supraviețui în contextul 

contemporan”. 

În zilele noastre putem în continuare să ne rezumăm la cele spuse de Wiener, atunci 

când spunem despre oameni că sunt “obiecte informaționale” ale căror capacități intelectuale 

și identitate personală “depind de modele de informație persistente și de prelucrarea informației 

în organism mai degrabă decât de frânturi de materie-energie”. 

Walter Manner, membru al catedrei de filozofie a facultății Old Dominion University, 

a remarcat, la mijlocul anilor `70, în cadrul cursului său de etică medicală, că problemele etice 

care implicau și calculatoarele adesea erau modificate în mod semnificativ, sau complicate într-

o măsură mai mare, de prezența tehnicii de calcul. Acesta a avut impresia că „folosirea 

calculatoarelor poate crea probleme etice care nu au mai fost întâlnite până la apariția lor”. 
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Cercetări ulterioare ale fenomenului în alte domenii față de medicina, l-au condus pe Manner 

la concluzia că ar fi momentul, să fie recunoscută de către filosofi, apariția unei noi ramuri a 

eticii aplicate, modelată pe baza eticii afacerilor sau a eticii medicale. el a inventat denumirea 

de “etică a calculatoarelor” (“computer ethics”), cu scopul de a face referire la noul domeniu 

al eticii propus de acesta, și a elaborat un curs experimental adresat în primul rând studenților 

secției de știința sistemelor de calcul. Cursul a fost un succes total, iar Manner a început să 

predea etica sistemelor de calcul în mod regulat. 

Manner a compus în 1978 Kitul de pornire (Starter Kit) în predarea Eticii Sistemelor 

de Calcul, pe baza experiențelor avute în predarea eticii sistemelor de calcul și a cercetărilor 

pe care le-a făcut în acest domeniu, și a împărțit cursul celor prezenți la seminariile și 

discursurile ținute pe parcursul conferințelor de filosofie și de tehnologia informației din Statele 

Unite. Helvetia Press și National Information and Resource Center on Teaching Philosophy, 

au publicat “kitul de început” al lui Manner în etica computerelor ca monografie în anul 1980. 

Acesta conținea  atât sfaturi pedagogice pentru profesorii universitari elabora cursuri de etică 

cât și materiale pentru programa școlară. De asemenea, erau prezente și descrieri al cursului 

pentru cataloagele universităților, o listă de obiective ale cursului  rațiunea pentru care un astfel 

de curs trebuia predat în învățământul superior , câteva sfaturi pentru predare, discuții pe teme 

cum ar fi viața privată, dependență de tehnologie, coduri de etică profesională confidențialitate 

și criminalitate informatică,  

 

Principiul securității datelor 

Securitatea informațiilor este, în ziua de astăzi, o problema majoră cu care se confruntă 

întreaga societatea electronica. Odată cu creșterea explozivă a fluxului informațional,  
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indiferent de dimensiunea organizației, o companie trebuie sa găsească elementele care să 

asigure protecția potrivită atât la nivel de rețea cât si nivel de aplicație în fața atacurilor din ce 

in ce mai sofisticate. 

 Pe lângă securitatea efectiva a datelor, cadrele legislative au implementat Regulament 

General privind Protecția Datelor, pe scurt “GDPR”, modul in care Uniunea Europeana a 

hotărât să protejeze intimitatea si viața privata consumatorilor persoane fizice. Printre punctele 

prevăzute de Regulamentul european se numără și faptul că datele persoanei vizate nu trebuie 

să fie păstrate mai mult decât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor comerciale. Datele cu 

caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi, în cazuri excepționale, dacă vor fi 

prelucrate exclusiv în scopul de: 

• Arhivare în interes public; 

• Cercetare științifică sau istorică; 

• Analiză statistică. 

Luând în considerare modul în care au fost formulate aceste prevederile legale, se pot 

enumera câteva obligații principale care revin operatorilor. 

Prima obligație, fiind și cea mai importantă, impune solicitarea consimțământului liber 

și informat din partea persoanei vizate. Acest consimțământ trebuie să fie exprimat printr-o 

acțiune clară, afirmativă și care să se distingă de alte aspecte, un exemplu în acest sens ar fi 

aderarea expresă și fermă la un set de Termeni și Condiții. De asemenea, trebuie punctat și că 

includerea unui link către legislația aferentă sau GDPR nu coincide cu o primirea validă a 

consimțământului clientului, textul trebuind să fie unul accesibil, clar și transparent. 

O a doua obligație se referă la principiul minimizării datelor, astfel ca un operator va 

prelucra doar datele care ii sunt strict necesare pentru un proces anume, iar datele nu vor fi 

folosita într-o altă maniera fata de cea prezentata persoanei fizice. 
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Printre alte obligații, se numără: 

• Legalitate, echitate și transparență –datele sunt prelucrate corect și legal față de persoana 

vizată și explicate de ce sunt prelucrate într-un limbaj fără jargon juridic, pe care îl poate 

înțelege,  

• Exactitate – datele trebuie păstrate actualizate; 

• Integritate și confidențialitate – datele trebuie protejate prin măsuri adecvate; 

Regulament General privind Protecția Datelor se focusează pe elemente importante al eticii 

informației: protejarea intimității oamenilor, responsabilitate si transparenta. 

In acest sens, au fost introduse următoarele drepturi ale persoanei fizice care trebuie respectate 

de către operator: 

• Dreptul la informare - persoana vizată trebuie să fie informată, cu privire la datele ce vor fi 

prelucrate, de ce, în ce scopuri sunt acestea prelucrate si cui sunt transmise  

• Dreptul de acces persoana vizată are dreptul să solicite accesul la propriile informații 

personale  

• Dreptul la rectificare persoana vizată are dreptul de a i se rectifica informațiile inexacte și 

incomplete care o privesc 

• Dreptul la ștergere persoana vizata are, în unele situații, dreptul de a solicita ștergerea datelor 

care nu mai sunt necesare pentru prelucrarea 

• Dreptul la restricționarea prelucrării persoana vizată are dreptul de a restricționa prelucrarea 

datelor atunci când există temei 

• Dreptul de portabilitate persoana vizată are dreptul de a solicita portarea datelor de la un 

operator la alt operator 
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• Dreptul la obiecție persoana vizată are dreptul, atunci când există temei, de a se opune 

prelucrării 

 

Concluzii 

Prin lucrarea de față, ceea ce am căutat a realiza, în sinteză,  este, un apel la a cunoaște 

mai bine și, drept urmare, la a ne folosi de o astfel de cunoaștere privind relația tot mai strânsă 

ce se impune între etică și tehnologia informației. 

Oricine poate accesa rapid orice informație, prin intermediul internetului, și chiar poate 

crea propriul palimpsest sau propria schemă de comunicare; poate exprima păreri pe platforme 

de dezbateri sau diferite forumuri care se deschid în spațiul virtual; dispar barierele de control, 

decalajele spațiale și sociale; se deschid noi căi, a căror parcurgere necesită un limbaj adecvat 

timpului, culturii și sensibilității contemporane; își face loc la nivel global, din ce în ce mai 

clar, guvernarea electronică. Pentru a implementa cu succes guvernarea electronică, este 

necesară definirea unei structuri coerente de aplicații şi a unui set de servicii generice şi 

instrumente pentru introducerea, dezvoltarea şi administrarea ulterioară a aplicațiilor. O astfel 

de structură trebuie actualizată pentru a asigura corespondența cu cerințele utilizatorilor şi cu 

noile tehnologii care apar continuu. Guvernarea electronică poate transforma şi îmbunătăți 

întregul scop al acţiunii administrative şi al proceselor politice; ea este atât o viziune asupra 

guvernării viitorului, cât şi realitatea efectivă în care ne găsim. Guvernarea electronică nu 

constituie un obiectiv în sine; ea trebuie văzută mai mult ca o modalitate de organizare a 

guvernării politice, pentru a oferi servicii de bună calitate cetăţenilor şi mediului de afaceri. 
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Abstract 

Lucrarea de fata își propune sa analizeze codul de guvernanta corporativa al sistemului bancar 

romanesc in comparație cu sistemele bancare din statele cu o tradiție in domeniu mult mai 

înaintata in timp fata de tara noastră. Folosind modele si mijloace de cercetare sociologice, 

printre care metoda comparativa, se vor identifica diferențele dintre grupurile profesionale, 

diferențele apărute la nivel de conducere, consiliul de administrație, conducerea executiva, 

actionari existenta unor conflicte de interese sau operațiuni cu persoane aflate in relatii speciale 

cu banca, relatii cu investitori, cu clienti, cu autoritatile de supraveghere si control, cu societatea 

civila si aspecte etice legate de protectia mediului. In concluzie, se va revizui intreg sistemul 

de administrare al sistemului bancar si Codul de Guvernanta Corporativa.  

Cuvinte cheie: etica, deontologie, etică bancara, sistem bancar, guvernanta corporativa. 
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Introducere 

Codurile de etica bancara au aparut la inceputul anilor `70 ca o reactie fata de 

scandalurile de coruptie ale vremii, un punct de referinta important fiind afacerea Watergate, 

urmand o reasezare a acestor coduri in anii `90 in Statele Unite dupa aparitia US Sentencing 

Commission Guidelines.   

In viziunea altor autori, existenta codurilor etice incepe in anii `80 si este legata de 

credos/creeds, documente considerate ca fiind baza primelor coduri etice. 

Codul de etica reprezinta o reflexie a eticii organizationale si conferita unicitate bancii atat fata 

de stakeholderii acesteia cat si fata de clienti, parteneri si investitori. 

Literatura de specialitate utilizeaza generic termenul de cod de etica, desi de-a lungul 

timpului, mai multe companii de referinta au utilizat termeni precum cod de valori sau crez 

moral in cazul Jhonson&Jhonson, cod deontologic in cazul J. P. Morgan sau cod de conduita 

in cazul Pictet Bank., cu precizarea ca intre acesti termeni exista totusi diferente notabile. 

Pentru orientarea angajatilor si actionarilor, seria de valori, norme si principii, din punct 

de vedere sociologic cel mai usor mod de a trasa standarde morale si de desfasurare a activitatii 

intr-un mod bine vazut de clienti, parteneri si societate au fost documentele scrise, denumite 

astazi coduri etice. 

Daca prin declaratiile de valori intelegem documente destinate stakeholderilor, 

documente care reprezinta idealuri, valori si principii pe care organizatia si le asuma in relatia 

cu acestia, codul de conduita este adresat in mod curent angajatilor si managerilor si are o 

adresabilitate mai mult interna decat in relatia cu tertii, reflectand standarde de comportament 

pe care fiecare angajat trebuie sa le respecte, incluzand proceduri si solutii pentru situatii 

specifice dar si pentru dimene, fara a face abstractie de sanctiunile aferente. 
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O diferenta de luat in calcul intre codul de etica si cel de conduita este data de faptul ca 

in cazul primului, auto-constientizarea are un rol preponderent, in timp ce al 2-lea se bazeaza 

pe control impus.  

Codul deontologic reprezinta o ultima forta de cod etic ce cuprinde standarde si 

principii de conduita care de regula sunt specifice unei anumite profesii. Spre deosebire de 

codurile clasice de etica, acesta se aplica doar profesionistilor dintr-un anumit domeniu. 

 

1. Obiectivele codurilor de etica bancara 

Codurile de etica, au aparut in bancile din SUA si mai tarziu in Europa si Asia ca o 

nevoie de consolidare a reputatiei organizatiei, ca un sprijin pentru pastrarea increderii din 

partea stakeholderilor odata cu dezvoltarea pietelor de capital si aparitia necesitatii unei 

increderi solide, conumicarii principiilor si angajamentelor fata de investitori, dar si pentru a 

asigurare conformitatea cu cerintele legislative si cu managementul companiei. 

 

1.1. Structura codului de etica bancara in Europa 

De regula, bancile europene s-au distins de cele din SUA prin faptul ca au fost mult mai 

puternic reglementate la nivel guvernamental, astfel fiind nevoite sa implementeze un cod de 

etica si ca o constrangere a statului, nu doar din nevoia de consilidare a imaginii si increderii.  

Astfel, au aparut 4 paliere principale ale codurilor etice: 

 Conformitatea procedurilor interne ale companiei cu cele externe si de reglementare date de 

bancile centrale si mai tarziu de acordurile Basel; 

 Standardizarea comportamentelor bazate pe valori organizationale o data cu aparitia 

primelor colaborari si consortii bancare din Europa, aparuta ca o necesitate fata de competitia 

din ce in ce mai puternica data de bancile din Statele Unite si mai tarziu din Asia si Orient; 
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 Evitarea conflictelor de interese intr-o piata puternic reglementata, din necesitatea respectarii 

legii dar si de loializare fata de organizatie in ciuda unor motivatii materiale insemnate; 

 Modul de utilizare a informatiilor sensibile, reprezentate initial de cele cu caracter 

confidential si legate de secretul bancar, ulterior legate de protectia datelor cu caracter personal.  

O alta impartire a structurii codurilor etice bancare a fost definita de Consiliul 

Guvernatorilor in 1990 ca fiind legata de interesele actionarilor vs. interesele bancii vs. 

interesele proprii. 

 

1.2. Implicarea eticii in responsabilitatea sociala a guvernantei corporative 

In anii 1970, Milton Friedman respingea categoric ideea de responsabilitate sociala a 

bancilor, considerand ca „responsabilitatea sociala a afacerilor este aceea de a spori profiturile”  

In viziunea lui Friedman au existat 3 aspecte legate de etica bancara: 

 Bancile nu au o responsabilitate etica, numai fiintele umane sunt moralmente responsabile 

de actiunile lor; 

 Singura responsabilitate a managerilor este de a actiona in interesul actionarilor; 

 Problemele sociale sunt de competenta statului si nu privesc companiile, implicit nici 

institutiile bancare. 

Douazeci de ani mai tarziu, in anul 1989, paradigma se schimba brusc o data cu aparitia 

unor scrieri ale lui Carroll & Buchholtz care spuneau ca responsabilitate sociala a bancilor 

cuprinde ceea ce societatea asteapta din partea organizatiei din punct de vedere economic, 

legal, etic si filantropic, legand pentru prima oara in istorie componenta etica de concepte 

filantropice si chiar de protejare a mediului in linii mari.  
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Ca responsabilitati sociale principale, astazi codurile de etica prevad 4 paliere 

principale definite in modelul cvadripartit al RSC de Carroll in 1991: 

 Responsabilitatea filantropica; 

 Responsabilitatea etica; 

 Responsabilitatea legala; 

 Responsabilitatea economica. 

 

2. Argumente si strategii ale eticii bancare si de guvernanta corporativa 

Printre teoriile care stau la baza condurilor de etica bancara, un rol aparte il are teoria 

participativa a firmei, teorie ce are ca punct de permite analiza grupurilor fata de care o banca 

are anumite responsabilitati, plecand de la premiza ca institutiile bancare nu sunt manageriate 

doar in interesul actionarilor ci si in interesul grupurilor sociale sau stakeholders-ilor, care la 

randul lor au interese legitime in legatura cu activitatea companiei. 

O alta teorie de la care au plecat argumentele si strategiile eticii bancare, este teoria 

participatia a firmei, care in viziunea lui Evan si Freeman este bazata pe principiul drepturilor 

incorporate, potrivit caruia o banca are obligatia de a nu viola drepturile partenerilor si clientilor 

si principiul efectului incorporat, care presupune ca o corporatie, fie ea banca sau cu alt 

domeniu de activitate, este responsabila de efectele actiunilor sale asupra celorlalti.  

 

2.1. Argumente ale eticii bancare 

Argumentele referitoare la guvernanta corporativa se refera la cele de ordin economic 

si de ordin moral.  

Dintre cele economice se pot distinge mai multe paliere esențiale: 

 Bancile responsabile social beneficiaza de o clientela mai favorabila  
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 Angajatii pot fi atrasi mai usor de catre bancile responsabile social, ajungand in culturi 

precum Japonia, Elvetia sau Regatul Unit sa fie o mandrie de a lucra intr-o anumita institutie 

bancara; 

 Implicarea voluntara a companiilor in actiuni si programe sociale se realizeaza cu scopul de 

a preveni initiativele guvernamentale daunatoare si a asigura o independenta ridicata a 

companiei fata de controlul statului. Actiunile de acest fel sunt considerate investitii pe termen 

lung, fiind privite ca investitii in bunavointa si pentru consolidarea unei vieti sociale mai sigure 

si a unui mediu de afaceri dinamic, stabil si competitiv. 

In ceea ce priveste ordinul moral, putem avea argumente multiple: 

 Companiile dau nastere unor probleme sociale si prin urmare au obligatia de a solutiona si 

preveni aceste probleme; 

 O banca ce realizeaza profituri insemnate nu ar trebui sa isi delocalizeze profiturile in tari 

unde costurile impozitarii sunt mici si relegmentarile guvernului mai lejere; 

 Produsele si serviciile pe care le ofera sa fie unele care sa aiba grija de mediu si de stabilitatea 

financiara a statului, sa nu afecteze politica monetara si mediul de afaceri. 

 

2.2. Strategii de responsivitate sociala 

Archie B. Carroll este cel care s-a ocupat de elaborarea unor strategii de responsivitate 

sociala, definind mai multe comportamente etice. 

 Strategia reactiva, in care banca neaga orice responsabilitate fata de problemele sociale, 

incercand sa demonstreze ca nu are ce sa isi reproseze intrucat a respectat prevederile legale; 
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 Strategia defensiva, in care banca isi recunoaste responsabiltiate sociala, dar totusi incearca 

sa scape de ea depunand eforturi minime si mizand pe masuri de fatada si pe politici de imagine 

care sa slveze aparentele; 

 Strategia acomodanta, in care banca isi accepta responsabilitatile sociale si se straduieste 

pentru a multumi grupurile de influente si presiunile venite din societate; 

 Strategia proactiva in care banca incearca sa depaseasca normele acceptate si sa anticipeze 

expectatiile viitoare ale societatii, facand mai mult decat ceea ce i se cere in mod uzual in acel 

moment.  

 

3. Standardizare si reglementare a eticii si guvernantei corporative 

Scopul standardizarii este sa determine entitatile sa isi asume responsabilitati sociale si 

de mediu, in functie de concepte, definitii si modalitati comune de evaluare, dar in acelasi timp 

permite si identificare si angajarea tuturor celor interasati in responsabilitate sociala, conferinta 

o credibilitate crescuta a raspoartelor si dovezilor despre responsabilitate. 

Standardul ISO 26000 referitor la responsabilitate sociala a fost creat ca o mediere intre 

interdependenta si abordarea holistica, avand in centru organizatia in jurul careia se afla mediul, 

drepturile omului, comunitatea, consumatorii, practicile juridice, etc.  

Principiile reglementate de standardul ISO 26000 se refera la 10 vectori. 

 Raspunderea; 

 Transparenta; 

 Comportament etic; 

 Respect pentru interesele stakeholderilor; 

 Respectarea legislatiei si a normelor internationale de comportament; 

 Respectarea drepturilor omului. 
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Atat la nivel european cat si in Romania, pentru a se evita abaterile etice si legale, 

companiile de interes public cu peste 500 de angajati au obligatia de a publica o declaratie 

privind aspectele de mediu, sociale si de personal, de respectare a drepturilor omului si de 

combatere a coruptiei si darii de mita.  

 

Concluzii 

In ceea ce priveste etica si responsabilitatea sociala, institutiile bancare trebuie sa se 

bazeze pe principii solide de guvernanta corporativa, precum integritatea, ceea ce presupune 

sinceritate si onestitate in toate relatiile profesionale si de afaceri, obiectivitate, referitoare la 

impartialitate si evitarea conflictelor de interese sau influente nedorite exercitate de alta parti, 

obiectivitate ce trebuie sa prevaleze asupra rationamentului profesional, competenta 

profesionala, confidentialitate si un comportament profesional ce trebuie sa respecte atat 

reglementarile legale cat si sa evite orice actiune care sa discrediteze profesia. 

O compomenta ce trebuie luata in calcul in activitatea bancara este reprezentata si de 

provocarile si dilemele etice, referitoare la interesul personal, auto-reviuirea, familiaritatea in 

relatia cu clientii, intimidarea, dar si crearea de proceduri pentru remedierea dilemelor etice. 

Pentru a solutiona o dilema etica, putem concluziona ca exista mai multe etape precum 

determinarea faptelor relevante, ale aspectelor de etica implicate, definirea principiilor 

fundamentale referitoare la problema in cauza, dar si modalitati de actiune alternative.  
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Abstract 

Acest proiect aduce în vedere o problema de ordin moral în domeniul comerțului, abordând 

subiectul în trei maniere, astfel: etica în vânzări, negocierea și merchandising-ul. Primul 

concept, etica în vânzări, prezintă în prin-plan trei aspecte ale comportamentului etic, față de 

clienții, angajați și competiție. Negocierea, cel de-al doilea concept, acompaniază și 

impulsionează procesul de vânzare. Negocierea pe principii etice este esențială pentru a nu 

induce potențialilor cumpărători ideea de manipulare, studiul de caz din acest concept 

subliniind acest fapt. Cel de-al treilea concept, merchandising-ul, vine în sprijinirea vânzărilor 

și asigură gradul de rentabilitate. Concluziile de la finalul proiectului înglobează procesul de 

respectare unor norme de etică și morală în vânzări, într-o economie de piață concurențială și 

în condiții de globalizare. 

Cuvinte cheie: moral, comerț, consumatori, respect, piață, clienți, comportament 
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Introducere 

Procesul de vânzare este o acțiune care trebuie desfăşurată alături de client şi nu trebuie 

perceput ca un proces impus clientului. Prin urmare, cunoașterea criteriilor morale de 

comportament in afaceri are o importanță foarte mare, pentru că actualele structuri 

organizaţionale creează noi complicaţii ce au legătură cu circulaţia şi administrarea 

informaţiilor din diferitele grupuri de lucru şi a întregii organizaţii, deoarce nu există metode 

tradiţionale. 

 

Etica în vânzări 

„A fi moral nu este doar modul CORECT de a trai, ci este si modul cel mai practic de 

a trai. Adevaratii profesionisti din vanzari nu doar vorbesc despre morala, ei TRAIESC 

moral!”2 

Pentru a obține succesul prevăzut, activitățile de vanzări trebuie să se efectueze 

respectând privilegiile tuturor celor implicați în procesul de vânzare (manageri de vânzări, 

agenți de vânzări, clienți, concurenți), întrucât să se garanteze un cadru etic, favorabil 

dobândirii unor rezultate performante în cadrul organizației. 

Lucrul unei organizații se efectuează prin asumarea a 4 sarcini principale: 

 Responsabilitatea economică; 

 Responsabilitatea legală; 

 Responsabilitatea etică; 

 

 

2 Hilary Hinton Zig Zaglar 
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 Responsabilitatea discreționară. 

Responsabilitatea etică se referă la comportamentul organizației care nu urmărește 

obiectivele economice, ci impune respectarea unor reguli de conduită etica fondate pe 

înțelegerea drepturilor cetățeanului, pe corectitudine si imparțialitate. 

Etica și valorile morale sunt necesare pentru activitatea oricărei organizații, pentru că 

ulterior se clădesc relații puternice, durabile, bazate pe încredere și loialitate față de clienții 

interni și externi, dar și față de adversari. Altfel spus, comportamentul etic în vanzări 

influențează  relațiile cu clienții interni (angajații), clienții externi (consumatorii) și în relatiile 

cu alți adversari. 

 

Comportamentul etic față de clienții interni este existent în următoarele etape de administrare 

eficientă a activității forței de vânzare: 

 Înființarea; 

 Recrutarea și selecționarea; 

 Alcătuirea; 

 Motivarea; 

 Estimarea și controlul. 

 

Recrutarea și selecționarea presupune angajarea oamenilor care se dovedesc a fi candidați 

ideali pentru postul de agent de vânzări. De regulă sunt necesare anumite calități și deținerea 

unei experiențe minime în domeniu.  
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Robert J. Calvin, consultant în vânzări, sugerează evitarea unor întrebari percepute ca 

fiind ilegale și neetice în momentul interviului. Aceste intrebari au in vedere urmatoarele:3 

 Vârsta 

 Rasa 

 Religia 

 Nationalitatea etc. 

 

Etica în relațiile cu angajații 

Aceasta se fundamentează pe următoarele principii4: 

 Fundamentarea unei culturi prin care angajații știu că sunt respectați și apreciați 

 Refuzul oricărei forme de discriminare 

 Deschiderea la opiniile angajaților 

 Punerea în evidență a lucrului în echipa  

 Recompensarea angajaților în funcție de performanța acestora prin creearea unui sistem 

care să ofere o satisfacție a muncii în raport cu munca depusă în cadrul firmei 

 

 

3 Robert J. Calvin, Sales Management, The Mc.Graw-Hill Executive MBA Series, McGraw-Hill Companies, 

New-York, 2001, p.47-48 

4 Puscas Oana, Principii etice în relațiile cu angajații firmei, partenerii de afaceri și cu instituțiile publice, 

ianuarie 2009 
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Comportamentul etic faţă de clienţii externi presupune asumarea unei sarcini din partea 

agenţilor de vânzări fiindcă trebuie să țină cont de obligativitatea abordării clienţilor, utilizând 

corectitudinea şi sinceritatea. Prin urmare, nu trebuie să se exagereze unele caracteristici sau 

puncte tari ale produsului oferit, acesta fiind descris respectând exact adevărul. 

În principal, comportamentul etic față de clienți presupune următoarele lucruri: 

 Onestitate; 

 Sinceritate; 

 Corectitudine; 

 Încredere în serviciile/produsele prezentate; 

 Menținerea confidențialității; 

 Valorificarea și respectarea unor principii și valori etice în activitatea de vânzare; 

 

Etica în relația cu consumatorii 

Unele firme nu iau în seamă cerințele eticii din cadrul politicii de produs, determinându-

i pe consumatori sa tragă concluzii pripite. Ambajalele supradimensinale sunt un exemplu tipic 

referitor la acest lucru, prin care cumpărătorul poate crede că ce se află în interiorul produsul 

este mai mult, când de fapt este mai puțin ( un exemplu sunt chipsurile Lays ). 

În România există anumite componente obligatorii care trebuie să apară pe etichetele 

produselor, iar acestea sunt urmatoarele5: 

 

 

5 Hotărârea 1529 publicată în Monitorul Oficial din 20 decembrie 2007 
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 Numele sub care este vândut produsul 

 Lista care conține ingredientele 

 Data de expirare a produsului 

 Adresa producătorului 

 Detalii legate de cantitatea de alcool etc 

 

O altă problemă de etică o constă învechirea planificată a produselor, ca de exemplu a 

calculatoarelor, unde este promovată introducerea de noi îmbunătățiri, pe care deținătorii de 

calculatoare sunt dispuși să le facă chiar dacă nu au nevoie de acestea.6 

O altă chestiune de etică care este dur criticată este exploatarea anxietății consumatorilor, 

prin care producătorii încearcă să le vândă acestora produse și servicii care îi pot schimba, 

aplicând astfel la manipulare7. 

 

Comportamentul etic trebuie instituit și față de adversari pentru a forma o imagine serioasă a 

firmei și ulterior a produselor prezentate de aceasta. Avantajele produsului/serviciilor  trebuie 

să se observe prin atuu-urile sale și nu prin devalorizarea produselor concurente. 

Clientul trebuie să fie convins în totalitate de caracterul moral al agentului de vânzări, 

așa că trebuie evitată orice discuție legată de concurenți. 

 

 

6 Vrînceanu D: Rolul eticii în deciziile de marketing, în Revista de Marketing Online – Vol.1/2007 Nr.3, p.29 

7 Damon R.Y.:Marketingul etic – un mit? în Frontiere etice ale capitalismului Editura Polirom, Iași, 2006 

op.cit. pp. 207-228 
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Etica în relația cu competiția 

Firma de comerț are responsabilitatea de a respecta anumite principii în relația cu 

competitorii, cum ar fi următoarele:8 

 Să aibă respect față de adversari 

 Să nu vehiculeze afirmații false sau defăimătoare ce pot afecta imaginea 

competitorilor 

 Să refuze achiziționarea de informații comerciale prin metode lipsite de onestitate 

și nonetice 

 

Negocierea 

În procesul de negociere, două sau mai multe părți aflate în dezacord urmăresc să ajungă 

la o înțelegere care rezolvă o problemă comună sau atinge un scop comun. Vânzarea presupune 

și abilitatea vânzătorului de a convinge, nativă sau dobândită. Negocierea reprezintă o metodă 

eficientă folosită în vânzări pentru a încheia o afacere în termeni avantajoși pentru o parte, sau 

poate fi o oportunitate ca ambii parteneri să fie satisfăcuți de rezultatul obținut. 

Există, de asemenea, și concepții negative privind negocierea, precum: 

 totul este să câștigi cu orice preț 

 totul este să obții cel mai bun preț 

 

 

8 Puscas Oana, Principii etice în relațiile cu angajații firmei, partenerii de afaceri și cu instituțiile publice, 

ianuarie 2009 
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Negocierea trebuie să se bazeze pe principii etice, pentru a nu le crea clienților impresia că 

sunt manipulați. Totuși există și practici mai puțin morale, cum ar fi: ascunderea adevărului; 

presiuni asupra cumpărătorului. 

Vânzătorul se va pregăti înainte de fiecare proces de vânzare, adaptând strategiile și 

discursul pentru fiecare profil de client. Există mai multe stiluri de vânzători, precum: 

vânzătorul filantrop, vânzătorul eficient, vânzătorul rutinier, vânzătorul eficient și vânzătorul 

agresiv. De asemenea, printre cele mai importante caracteristici pe care trebuie să le dețină un 

vânzător se numără: ambiția, puterea de convingere, atitudinea pozitivă, disciplina. 

 

Etapele procesului de vânzare sunt următoarele:9 

-prospectarea 

-pregătirea întâlnirii de vânzări  

-deschiderea discuţiilor  

-prezentarea  

-tentativa de finalizare  

-determinarea obiecţiilor  

-rezolvarea obiecţiilor  

-tentativa de finalizare  

-finalizarea vânzării  

-serviciile post-vânzare 

 

 

9 Lect. dr. Drăgan Cristina, Tehnici de vanzâre, Procesul de vânazare 
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Studiul de caz prezintă strategia de vânzare a unei mochete de către un agent de vânzări prin 

vizitarea a cinci clienți în decurs de o lună. 

În prima etapă, agentul de vânzări se află față în față cu clientul, la sediul acestuia sau 

la cel al vânzătorului. Această etapă cuprinde primirea, prezentarea firmei, obiectivul firmei și 

prezentarea clientului. În etapa cercetării nevoilor și a motivațiilor de cumpărare, vânzătorul 

identifică nevoile clientului: uzura actualei mochete; identifică nevoile specifice ale clientului: 

anumite caracteristici; identificarea motivelor de cumpărare: atuurile față de situația actuală, 

modernă, rezistentă, asortată. Urmează prezentarea produsului, se formulează oferta în 

concordanță cu așteptările clientului, se sintetizează nevoile pentru a scoate în evidenă nevoile 

clientului (mochetă modernă, rezistentă, de calitate, de 14 m2, bej sau maro. Sunt prezentate 

caracteristicile generale și specifice ale produsului și se introduce posibilitatea de formulare a 

obiecțiilor. 

Clientul (obiecţie negativă):  Totuşi este cam scumpă.  

Vânzătorul (argumentare directă): Da, dar preţul este justificat, deoarece mocheta este de o 

calitate evidentă. 

Clientul (obiecţie neutră): Aveţi mai multe nuanţe de maro? 

Vânzătorul (argumentare): Sigur, există 3 nuanţe: bej deschis, maro roşcat, maro închis. 

Clientul (obiecţie pozitivă): Pot plăti în rate? 

Vânzătorul (argumentare): Desigur. 

Se tratează obiecțiile și se obține consensul. 

Vânzătorul: Aveţi şi alte întrebări? 

Clientul: Nu cred. 

Vânzătorul: Intenţionaţi să cumpăraţi mocheta?  
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Urmează încheierea vânzării. 

Clientul: Nu sunt convins. 

Vânzătorul : Dacă achitați acum, montarea va fi gratuită.  

Clientul:  În regulă, m-am hotărât. 

Vânzătorul: Acum vom încheia formalităţile de vânzare. Vă felicit pentru alegere! 

 

Merchandisingul 

Merchandisingul presupune un ansamblu de tehnici pentru gestionarea punctului de 

vânzare. Este rezultatul unui parteneriat între distribuitor și fabricant, caracterizat prin rigoare 

și creație. Totodată, se urmărește rentabilitatea la investiția făcută în magazine, prin punerea 

produselor la dispoziția consumatorului. 

Deși la punctul de vânzare nu este prezent vânzătorul, tehnicile de merchandising 

trebuie să influențeze consumatorii constant, produsul prezentându-se singur. Astfel, aceste 

tehnici sprijină vânzările și pun accentul pe partea vizuală, implicând clientul în procesul de 

vânzare. 

Așadar, principalul scop al merchandisingului este reprezentat de optimizarea 

contactului dintre ofertă și consumatori, în vederea deciziei de cumpărare.  

Pentru a atinge obiectivele, trebuie aplicat principiul celor 3M:10 

MMM=Modern Merchandising Method 

 

 

10 Valentina Niță, Daniela Corodeauna Aghiorghiesei Merchandising-teorie, metode și instrumente pentru 

eficientizarea punctului de vânzare, Editura Tehnopress Iași 2008 pp 11 
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MMM= Move More Merchandise 

MMM=Make More Money 

Trebuie avut în vedere produsul, locul unde se vinde și maniera în care se vinde. De 

asemenea, trebuie respectate trei principii de bază: 

-produsele să fie dezirabile 

-produsele să fie ușor accesibile 

-produsele să fie liber oferite  

Merchandisingul și etica se află în interdependență pentru ca o afacere șă fie rentabilă 

și de succes. Merchandisingul se ocupă de probleme precum structurarea raioanelor, selectarea 

mobilierului potrivit, alegerea serviciilor, realizarea echilibrului între estetic și funcțional și 

aranjarea vitrinelor. Acesta este considerat un domeniu privilegiat 11 al dezvoltării 

parteneriatelor între producători și distribuitoriasupra gamelor de produse, în vederea 

anticipării și satisfacerii cererii consumatorilor. 

Nu există domeniu de activitate care să fie independent față de etică. Respectarea 

principiilor etice12 conduce la menținerea afacerii pe termen lung și la îmbunătățirea eficienței. 

Comportamentul etic operează cu principii morale, iar procedurile de monitorizare, dezvoltare 

și sprijinire trebuiesc clarificate.  

 

 

 

 

11 Purcărea Theodor, Distribuție și merchandising 2009 

12 Stanciu Ion, Dimensiunea etică în afaceri, Revista Business Ethics Nr.23 februarie 2008 
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Concluzii 

Comportamentul etic este un lucru foarte important atunci când vorbim de procesul de 

vânzare al unor produse sau chiar de anumite societăți comerciale cu concurenții săi. Acesta 

trebuie adoptat pentru a putea valorifica principiile si valorile etici în rândul 

angajaților/agenților de vânzări. 

Astfel, principiile care stau la baza eticii în vânzări sunt sinceritatea( niciodată sa nu 

apelezi la manipularea cosumatorului sau răspândirea de informații nefondate ) , corectitudinea 

( întotdeauna clientul/consumatorul este pe primul loc și de aceea trebuie respectată o conduită 

a eticii) și onestitatea ( întotdeauna trebuie prezentat adevărul despre produsul prezentat și să 

nu apelăm la compararea sau defăimarea produselor concurenților). 

Valorile etice stau la baza procesului de negociere dintre un agent de vânzări și un 

potențial cumpărător, deoarece agentul trebuie să cunoască și să știe cum să îl abordeze pe 

client și în ce manieră să o facă.  
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Abstract 

În Japonia, deși mulți oameni sunt interesați de guvernanța corporativă și etica afacerilor, există 

un consens redus cu privire la ceea ce presupune o bună guvernanță corporativă. Codul 

comercial japonez (revizuit în 2003) permite companiilor japoneze să facă acest lucru și anume 

introducerea unui sistem de comitet al consiliului de administrație și desființarea sistemului de 

auditori ai companiei. După expunerea recentă a diferitelor practici corporative, multe 

companii japoneze au început să instituționalizeze etica afacerilor în organizațiile lor. Cu toate 

acestea, probleme etice, cum ar fi moartea din cauza muncii excesive (karoshi), hărțuirea la 

locul de muncă, coluzie ilegală (dangou) și fraudarea consumatorilor și a guvernelor rămân 

proeminente. 

Cuvinte cheie: etică, cultura de afaceri japoneză, guvernanță corporativă 

 

 

Introducere 

Din anii 1990, mulți directori de companii, avocați și cercetători au făcut o dezbatere 

privind  problema guvernanței corporative în Japonia (Business & Society, Vol. 44 No. 2, 

2005). Cu toate acestea, diferențele de opinie cu privire la abordarea adecvată a guvernanței 
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corporative i-a împiedicat să ajungă la o concluzie comună. Având în vedere lipsa de consens, 

unele companii au luat inițiativă și au început să  reformeze structurile de guvernanță 

corporativă în mod voluntar. S-au concentrat în principal pe compilarea și funcțiile consiliilor 

lor de administrație. Expunerea recentă a malpraxisului corporativ a alimentat interesul pentru 

aspectul etic al guvernanței corporative. Există o convingere tot mai mare cum că etica 

afacerilor ar trebui instituționalizată în companii. Aceasta mai departe a stimulat agenda de 

reformă a guvernanței corporative. De asemenea, a primit sprijinul guvernului, care a 

recunoscut aceste probleme și a adoptat-o legislație pentru a face față și a preveni abuzul 

corporativ. 

 

Diferite modele de guvernanță corporativă în Japonia 

Companiile japoneze folosesc un sistem cu un singur nivel. Toți directorii sunt aleși la 

adunarea acționarilor, iar directorii aleși alcătuiesc board-ul. Mulți directori din companiile 

japoneze sunt foști angajați ai companiei ale căror consilii servesc. Majoritatea membrilor din 

consiliul de administrație tind să provină din rândurile managerilor executivi din companie. 

Multe companii mari au un consiliu de auditori de companii. Auditorii sunt aleși la adunarea 

acționarilor și cel puțin unul dintre ei trebuie să fie din afara companiei.  

Conform Codului comercial japonez, comisia de audit trebuie să monitorizeze 

managementul și să raporteze asupra acestora performanță pentru acționari. Un număr mare de 

directori externi și auditorii sunt directori ai altor companii din același grup cu cel de pe căruia 

îi servesc consiliul (Learmount, 2002). Acest lucru dă naștere fenomenului interdirectional. 

Grupul Mitsubishi este un exemplu de compania unde se produce acest lucru. 

Codul comercial japonez care a fost revizuit în 2003 permite companiilor japoneze să 

desființeze sistemul consiliului de audit. În schimb, introduce un sistem de comitet de 
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conducere. Sistemul comitetului consiliului este alcătuit de comitetului de audit, de comisia de 

nominalizare și cea a remunerației. Majoritatea membrilor fiecărui comitet trebuie să fie 

directori din afara companiei. În 2004, aproximativ 70 de companii, inclusiv Sony și Hitachi, 

au adoptat acest model. Această abordare se numește separarea executării de audit. Multe 

companii mari, inclusiv Toyota Motor, Matsushita Electric și Canon nu au urmat acest sistem.  

Companii precum Toyota Motor și Matsushita Electric au ales o metodă diferită de 

reformă a guvernanței corporative. Au redus numărul de directorii din consiliile lor de 

conducere prin eliminarea managerilor executivi din consiliul de administrație. În același timp, 

au ales mai mulți auditori externi ai companiei și, de asemenea, au numit mai mulți directori 

executivi în companie. Acest abordarea se numește separarea execuției de luarea deciziilor. 

 

Gradul de implicare a părților interesate în Japonia 

Anterior, băncile și angajații erau considerați ca fiind principalele părțile interesate din 

companiile japoneze (Kanda, 1997). Companii japoneze sunt numite firmele comunitare 

(Inagami, 2005). Multe dintre marile companii ar deține acțiuni egale ale altor companii de 

aceeași mărime. Aceasta este denumită participanți încrucișați. A fost folosit ca măsură de 

prevenire a preluări. În cadrul acestui sistem, băncile ar finanța multe companii care aparțin 

aceluiași grup de participanți încrucișași. Acest lucru a creat o dependență de către un astfel de 

grup de acționariat încrucișat al băncii (Hoshi, 2001). În consecință, atunci când compania s- a 

confruntat cu dificultăți financiare, banca și-ar trimite directorii să restructureze și să salveze 

compania. Mai recent, practica participanțiilor încrucișați a scăzut, determinând ca mai multe 

companii japoneze să devină vulnerabile la ofertele de preluare.  
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Poziția puternică pe care o aveau băncile în ceea ce privește companiile este puternică, 

chiar dacă  băncile au fost forțate să se restructureze. Acest lucru a dusla o implicare a bancilor 

din ce în ce mai puțin susceptibilă iar acestea nu mai pot interveni în afacerile companiilor pe 

care le finanțează. Noi părți interesate, precum administratorii pensiilor fondurile și investitorii 

străini devin, în același timp, mai influenți. Nu se feresc de propunerile și deciziile opuse ale 

directorilor executivi ai companiilor în care investesc. 

Situația se schimbă și în ceea ce privește angajații. A venit vremea să reconsidere 

sistemul de angajare pe viață. În acest sistem, angajații obișnuiau să-și asume un angajament 

pe viață pentru creșterea companiei în care erau angajați. În schimb, compania le-a furnizat cu 

locuri de muncă sigure pentru întreaga lor viață profesională. Acest contract psihologic se 

schimbă chiar dacă sunt introduse noi condiții de angajare, care oferă mai puțină securitate 

angajaților. În ciuda acestei schimbări situația ocupării forței de muncă, probleme etice cum ar 

fi karoshi (Kanai, 2008) (moartea din cauza muncii excesive) iar hărțuirea la locul de muncă 

rămân o preocupare în companiile japoneze.  

Persistența acestor probleme etice poate fi văzută ca un rezultat direct al faptului că este 

puțin probabil ca angajații japonezi să ridice aceste probleme etice. Motivul pentru aceasta este 

faptul că mulți manageri de top din companiile japoneze au fost cândva angajați de nivel scăzut 

care erau dispuși să se sacrifice pentru a fi promovați. Munca grea și sacrificiile personale le-

au garantat promovarea și ei acum  așteaptă de la subordonații lor un comportament similar. 

Această atitudine va persista atâta timp cât predomină conceptul de angajare pe viață. Prin 

urmare, angajații nu sunt încurajați să-și susțină propriile dorințe și drepturi 
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Relevanța și rolul eticii afacerilor în guvernanța corporativă 

După expunerea recentă a practicilor greșite corporative, multe companii sunt mai 

pregătite să seimplice în etică ca parte a reformei lor de guvernanță corporativă (Demise, 2005). 

Companiile pot aduce directori din exterior pentru a construi comitetele lor de etică sau numesc 

experți în etică în afaceri din exteriorul compania  

Încep să-și gestioneze etica mai activ, prin intermediul ofițerilor de etică, prin 

comunicarea etică, sisteme și programe de instruire în etică. Unele companii subliniază 

îmbunătățirea transparenței și responsabilității prin stabilirea unui cod de conduce.  

În Japonia, există unele companii care au tendința de a fi implicate în scandaluri în mod 

repetat. Corporația Mitsubishi Motors (MMC), de exemplu, a fost implicat într-un scandal în 

1997 când s-a dezvăluit că a plătit un terț care a „fixat” ilegal adunările acționarilor. În 2000, a 

fost descoperit faptul că MMC a reușit să o ascundă ani de zile mașini defecte. După acea 

revelație, a urmat un program de etică în afaceri introdus, dar MMC s-a abținut în continuare 

de a alege directori independenți la bordul său. Programul care a fost introdus a inclus un cod 

de conduită, un comitet de etică și o linie de ajutor pentru etică. În 2004, însă, Mitsubishi Fuso 

Truck & Bus Corporation, care a fost separată de MMC în 2003, încă o dată s-a implicat într-

un alt scandal. Astăzi, conducerea superioară a majorității companiilor are un angajament față 

de etica afacerilor. Ei recunosc că este important ca afacerea lor să fie percepută ca fiind de 

încredere de către consumatori. Ei înțeleg ce părțile interesate au nevoie de la afacerea lor și 

par să fie bine familiarizatE cu procedurile care trebuie luate pentru a consolida etica în afaceri 

a organizațiile lor. 
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Gestionarea și raportarea eticii afacerilor 

Procesul de gestionare a eticii în companii a fost stimulat cu publicarea Cartei 

Comportamentului Corporativ în 1991 de către Nippon Keidanren (Federația Organizațiilor 

Economice din Japonia). Ca și răspuns la publicarea acestei cărti, multe companii mari au a 

stabilit un cod de etică sau un cod de conduită. În 2004, Nippon Keidanren a revizuit Carta 

Comportamentului Corporativ. Carta revizuită pune un accent mai mare pe responsabilitatea 

socială a întreprinderilor (Keidanren, 1991). De asemenea, concepte precum „drepturile 

omului”, „comunicarea cu părțile interesate” și „aprovizionarea managementul lanțului ”au fost 

introduse în carta revizuită. 

În 2003, Keizai Doyukai, Asociația Japoneză a Executivilor Corporativi, a publicat cea 

de-a 15-a Carte albă corporativă intitulată „Evoluția pieței și CSR Management ”: Către 

construirea integrității și crearea valorii părților interesate. Keizai Doyukai a considerat 

responsabilitatea socială a întreprinderilor și guvernanța corporativă ca elemente cele mai 

importante pentru companii pentru a construi încredere și a crea valoare durabilă a părților 

interesate În 2004, Keizai Doyukai a publicat concluziile unui sondaj privind responsabilitatea 

socială corporativă și guvernanța corporativă. Acesta a concluzionat faptul că, companiile 

japoneze trebuie să construiască sisteme de conformitate cu un control mai eficient al 

mecanismelor pentru a asigura o responsabilitate socială susținută și o bună guvernare 

corporativă (Doyukai, 2003). Unele companii au adoptat standarde precum ECS2000,4 GRI și 

Pactul Global al Națiunilor Unite. Mai mult, multe companii din Japonia a formulat, de 

asemenea, o politică de mediu. Companiile care își asumă responsabilitatea asupra mediului 

publică în mod serios și rapoarte de mediu. Recent, mai multe companii au început să publice 
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rapoarte de mediu și rapoarte sociale, precum și rapoarte de sustenabilitate, care au avut ca 

rezultat raportarea și dezvăluirea performanței sociale a companiilor. 

 

Noi dezvoltări cu privire la afaceri - etica și guvernanța corporativă 

Există o serie de noi evoluții care au potențialul de a influența guvernanța corporativă 

și etica în afaceri. Aceste inițiative au fost luate de guvernul japonez, Tokyo Stock 

Exchange, respectiv Asociația Fondului de pensii din Japonia (Exchange, 2004). În 

Japonia, guvernul joacă un rol important în reformarea guvernanței corporative și a eticii 

în afaceri. Guvernul japonez se gândește serios să creeze sisteme de avertizare și coduri de 

conduită obligatorii pentru toate companiile. Sistemul de avertizare este destinat să 

protejează denunțători. Guvernul are, de asemenea, autoritatea de a obliga companiile să 

își publice codul de conduită. ZÎn 2004, Bursa de Valori din Tokyo și-a publicat Principiile 

de guvernanță corporativă pentru companiile listate. Principiile acopereau ca urmarele: 

 Drepturile acționarilor 

 Tratamentul echitabil al acționarilor 

 Relația cu părțile interesate în guvernanța corporativă 

 Divulgarea și transparența 

 Responsabilitățile consiliului de administrație, al auditorilor sau al consiliului de audit 

al companiei și ale altor grupuri relevante 

Aceste principii au multe puncte în comun cu principiile OECD privind guvernanța 

corporativă, care a fost publicat în 1999. În 2004, Asociația Fondului de Pensii din Japonia a 

publicat recomandări privind guvernanța corporativă. În plus, asociația a publicat, de 
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asemenea, linii directoare privind exercitarea drepturilor acționarilor. Este clar faptul că și 

organizațiile nonguvernamentale se implică în guvernanța corporativă. 

 

Concluzii 

În Japonia, guvernanța corporativă este cel mai probabil să aibă loc la nivelul  

consiliului de administrație. Managerii de vârf efectuează de obicei reformele pe care Consiliul 

le-a aprobat, deoarece se așteaptă să se angajeze etică în afaceri. Cu toate acestea, există 

companii care rezistă reformei guvernanței corporative și introducerii oricăror programe de 

etică. Prin urmare, acestor companii le lipsește transparența, ceea ce în cele din urmă le 

împiedică realizarea credibilității. O serie de probleme etice critice, cum ar fi moartea din 

suprasolicitare (Kanai, 2008) (karoshi), hărțuire la locul de muncă, discriminare la locul de 

muncă, coluziune ilegală (dangou) și înșelarea consumatorilor și a guvernelor încă rămân 

probleme nerezolvate și persistente în afacerile japoneze. 
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Abstract 

In the context of an increasingly visible world society and a macroeconomic framework 

characterised by the phenomenon of globalisation, steering a course of stability is mandatory. 

In terms of a universal desire for economic soundness, a crucial factor must be taken into 

consideration, more precisely the oscillation of consumer prices. This article aims to provide 

an in-depth analysis of the South-Korean modern state, focusing on the inflation rate evolution 

over the past century and up to the present. It also comprises a brief overview of the historical 

junctures that have caused the economic indicator to fluctuate, outlining the major reforms 

carried out by the Korean government under distinct political systems. The research is based 

on data provided by reputable sources such as The World Bank, IMF, Macrotrends, as well as 

governmental and financial institutions from the targeted country and relevant literature, 

concerning both cultural and social aspects. The findings illustrate the efficient inflation 

targeting regime, emphasizing the decisive role of meticulous political and financial 

amendments which empowered South Korea to become not only one of the world’s most 

innovative and performant economies, but also a global benchmark for tackling severe inflation. 

Keywords: inflation rate; CPI; South Korea; financial crisis; monetary policy 
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Introducere 

Situația economică prezentă într-un stat la un moment dat constituie cadrul esențial 

pentru dezvoltarea armonioasă și afirmarea agenților economici în rândul societății. Întrucât 

existența de la sine a siguranței financiare este valabilă doar în cazul unei realități utopice, 

guvernele din toată lumea elaborează o serie de strategii ce prevăd asigurarea funcționării 

corecte a principalelor mecanisme ale pieței, implicit combaterea oricăror fenomenelor 

anormale ce periclitează starea de echilibru. Printre aceste politici economice se numără și cea 

monetară care presupune un ansamblu complex de decizii și acțiuni având ca subiect principal 

moneda, în toată complexitatea ei, și ca scop final combaterea sau cel puțin limitarea 

fluctuațiilor bruște ale prețurilor pentru bunuri și servicii. În acest sens, inflația este un termen 

omniprezent în viețile subiecților economici, fie ei persoane fizice sau juridice, constituind un 

dezechilibru macroeconomic de proporții care amenință atât nivelul de trai al populației 

generale, cât și prestația principalelor motoare financiare existente la un moment dat pe piață. 

Judecând din prisma cunoștințelor pragmatice ale majorității, fenomenul inflaționist poate fi 

corelat cu situația în care un individ, deși beneficiază de o augmentare a veniturilor nominale, 

acesta poate procura aceeași cantitate de bunuri și servicii, ca urmare a creșterii în paralel a 

nivelului prețurilor, implicit al scăderii puterii de cumpărare a banilor. În mod evident, 

descrierea empirică de mai sus creionează imagine de ansamblu relativ satisfăcătoare asupra 

termenului de inflație, însă din perspectiva specialiștilor conceptul poate fi abordat dintr-o 

varietate de perspective, în funcție de curentul sau ideologia la care sunt pretate ipotezele. 

La început, inflația a fost corelată exclusiv cu ideea de depreciere a banilor. Într-o 

perioadă în care mijlocul legal de plată se rezuma la monedele emise de fiecare stat, puterea de 
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cumpărare se afla într-o strânsă legătură cu fluctuația raportului dintre însemnele monetare și 

metalele prețioase care funcționau ca mod de tezaurizare, îndeosebi aurul și argintul. Teoria 

enunțată anterior a stat la baza doctrinei clasice care definește rata inflației drept un proces de 

multiplicare nejustificată a stocului de monedă disponibil, acesta neavând un echivalent 

contingent în cantitatea de bunuri și servicii existentă pe piață. Totodată, economiștii clasici au 

adus în discuție pentru prima oară în istorie distincția dintre prețul nominal și cel real. Cu toate 

acestea, interpretarea lor era oarecum diferită de cea din prezent, valoarea nominală 

reprezentând costul efectiv în bani al unui produs13 , iar cea reală corespunzând efortului 

necesar fabricării acestuia (Anghelache, Voineagu, Anghelache, & Manole, 2012).  

Revoluția keynesiană propune o distingere a termenului de inflație față de valoarea 

cantitativă a masei monetare, ajungând la concluzia conform căreia între rata inflației și 

creșterea nivelului prețurilor există o relație de directă proporționalitate. Cu alte cuvinte, 

fenomenul inflaționist schițează o descriere fidelă a prețurilor, idee care se regăsește cu 

preponderență și în gândirea cotidiană (Anghelache, Voineagu, Anghelache, & Manole, 2012). 

Mai mult, noua ideologie susține teoria potrivit căreia evoluția ascendentă a costului bunurilor 

și serviciilor existente pe piață nu este influențată în mod exclusiv de cuantumul de bani care 

circulă în economiei, factori fiind în realitate multiplii și eterogeni. 

În contextul perioadei anilor 1970-1980 guvernată de rate ale inflației colosale și ce au 

contribuit la dezechilibre economice din ce în mai pregnante, specialiștii epocii au lucrat la 

elaborarea unor strategii ample de relansare, schimbându-și în același timp percepția asupra 

 

 

13 De regulă, preț nominal era raportat la o cantitate prestabilită de aur și fluctua în funcție de disponibilitatea la 

un moment dat a metalelor prețioase în respectivul stat. 
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fenomenului inflaționist. Mai exact, doctrina post-keynesiană impresionează printr-o serie de 

teorii considerate revoluționare, îmbogățind și întregind literatura existentă la acea vreme. În 

ceea ce privește rata inflației, aceasta este definită ca un indicator macroeconomic complex 

care oscilează în funcție de o serie de parametrii endogeni, precum evoluția cursului de schimb 

al monedei autohtone, nivelul de trai al populației, creșterea costurilor cu forța de muncă, dar 

și situația politico-economică existentă la un moment dat într-un stat. În acest sens, banca 

centrală are ca obiectiv principal practicarea unei politici monetare adecvate, menite să asigure 

stabilitatea prețurilor, implicit prosperitatea economiei de piață. (Anghelache, Voineagu, 

Anghelache, & Manole, 2012).  

Coreea de Sud ocupă un loc de cinste în rândul marilor puteri economice ale lumii, fiind 

unul dintre cele mai râvnite medii financiare și culturale la nivel global din prezent. Cu toate 

acestea, un aspect mai puțin cunoscut și aparent inimaginabil este acela potrivit căruia 

economia sud-coreeană a traversat numeroase perioade de cumpănă, confruntându-se cu 

fenomene inflaționiste pregnante. În acest sens, articolul în cauză își propune analiza evoluției 

ratei inflației de la faza incipientă a statului coreean modern și până în contextul actual, vizând 

principalele momente-cheie care au facilitat oscilații la nivelul indicatorului macroeconomic. 

Totodată, tratează totalitatea ideologiilor care au stat la baza distinctelor regimuri politice și 

care au dirijat spațiul economic sud-coreean în ultimul secol, evidențiind ansamblul dinamic al 

liniilor directoare guvernamentale, aflate în spatele valorilor statistice accesibile publicului larg 

pe platformele instituțiilor internaționale de specialitate. Subiectul abordat poate fi considerat 

de o importanță crucială, întrucât înlesnește familiarizarea cititorului cu unicitatea și 

specificitatea universului financiar coreean, aducând în prim plan un model de succes în ceea 

ce privește gestionarea eficientă a ratei inflației și ulterior limitarea acesteia până la pragul 
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minim. Nu în ultimul rând, sunt reliefate aspectele care au facilitat extinderea producției din 

Coreea de Sud pe noi piețe globale și internaționalizarea vehementă a țării est-asiatice care a 

devenit, în cele din urmă, un nod esențial al inovației, tehnologiei și culturii la nivel mondial.                 

 

Marea industrializare 

În ciuda decursului aparent scurt al evenimentului, Războiul Coreean (1950-1953) se 

numără printre cele mai sângeroase și devastatoare conflicte militare din istorie, divizând 

Peninsula Coreeană de-a lungul celei de-a 38-a paralele și facilitând apariția a două noi state, 

dar și a unei zone iluzoriu demilitarizate care reprezintă cea mai intens monitorizată și 

impenetrabilă graniță terestră din lume. (Millet, 1999). Teritoriul de deasupra demarcației 

constituie Republica Populară Democrată Coreeană, cunoscută în practică sub denumirea de 

Coreea de Nord, fiind o formă de organizare totalitară care adoptă o ideologie socialistă și care 

a depins într-o proporție covârșitoare de sprijinul acordat de către Uniunea Sovietică până la 

disoluția acesteia. Pe de altă parte, ținutul sudic revine Republicii Coreene, un stat care încearcă 

să abordeze conceptul capitalist, prin urmarea directivelor stipulate de marile puteri ale vremii, 

în mod deosebit cele ale Statelor Unite ale Americii. 

La începutul perioadei postbelice, Coreea de Sud reprezenta una dintre cele mai sărace 

și profund afectate țări la nivel mondial, specialiștii epocii fiind reticenți în ceea ce privea 

eventuala redresare a acesteia. Motoarele economiei sud-coreene încep să fie puse în funcțiune 

odată cu venirea la putere a generalului Park Chung-Hee la începutului anilor ’60, un militar 

autoritar care revoluționează prin politica sa expansionistă, orientată cu preponderență spre 

exportarea de bunuri și servicii. În această perioadă este vehiculat pentru prima dată în istorie 
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termenul de chaebol14, aferent conglomeratelor de familie, acestea devenind în scurt timp 

pilonii economiei coreene. Strategia de dezvoltare a noului conducător se fundamenta pe 

subvenționarea preferențială a unor proiecte considerate roditoare pe termen îndelungat, 

producția generată de aceste societăți comerciale fiind destinată exclusiv exportului. (Shim, 

2010). Această practică de revigorare economică este adesea amintită în literatura de 

specialitate sub terminologia de „capitalism dirijat”. 

Mulțumită planului de rectificare conceput de Park Chung-Hee, Coreea de Sud reușește 

să depășească impasul provocat de războiul pustiitor, nivelul de trai al populației fiind sporit 

considerabil. De asemenea, în această perioadă sunt năzuite și ulterior demarate o serie de 

programe ce prevedeau dezvoltarea temeinică a infrastructurii și a sectorului imobiliar, 

contribuind la industrializarea puternică a noului stat coreean. Acest ansamblu complex de linii 

directoare clar demarcate alături de realizările economice impresionante poartă denumirea de 

„miracolul râului Han15”, subliniind modelul de succes promovat de președintele Park, dar și 

revenirea grandioasă și în același timp nescontată nici de cei mai optimiști specialiști ai vremii 

a Coreei de Sud. Totodată, are loc o și revoluție ideologică care afectează profund modul de 

gândire al populației, aceasta începând să acționeze după principiile noului fenomen ce purta 

 

 

14 Chaebol (în coreeană: 재벌, Hanja: 財閥) este un termen care se referă la o formă de conglomerat de afaceri, 

bazat pe relaţii de familie. Este vorba despre companii multinaţionale care deţin numeroase întreprinderi la nivel 

local, controlate de un preşedinte care are putere deplină asupra tuturor operaţiunilor. 

15 Râul Han (în coreeană: 한강) este un fluviu important din Coreea de Sud care traversează capitala Seul. De-a 

lungul istoriei a jucat un rol esențial, constituind o arteră majoră a comerțului, precum și un factor simbolic al 

progresului.  
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denumirea colocvială de  „ppalli-ppalli16” (Kjølstad, 2020). Cu alte cuvinte, este vorba despre 

accelerarea generalizată a domeniilor de activitate, implicit de adoptarea unui stil de viață alert, 

antrenat de dorință arzătoare de înregistrare a succesului în orice sferă a existenței. În ciuda 

trecerii timpului, predilecția coreenilor pentru rapiditate și eficiență continuă să se păstreze și 

să domine și în cadrul societății cotidiene. 

Economia dirijistă cultivată de Park Chung-Hee a asistat dezvoltarea rapidă a Coreei 

de Sud, redând speranța cetățenilor în prosperitatea și siguranța oferită de noului stat coreean 

modern. Totodată, a facilitat înregistrarea unor valori formidabile la nivelul indicatorilor 

macroeconomici, dintre aceștia excelând cu precădere rata culminantă a exporturilor. 

Rezultatele au devenit din ce în ce mai vizibile și atotcuprinzătoare, ilustrând efectele pozitive 

ale unei guvernări competente, implicit ale unui regim politic stabil. Progresul a continuat să 

se manifeste până la sfârșitul decadei, mijlocind afirmarea Coreei de Sud în spațiul 

internațional, dar și cultivarea relațiile bilaterale, atât cu principalele state ale lumii, cât și cu 

alți parteneri regionali ce influențau sfera politică est-asiatică. Cu toate acestea, în mod 

surprinzător, situația propice avea să cunoască o întorsătură bruscă odată cu începutului 

următorului deceniu (Cho & Kang, 2013). 

 

 

 

 

 

16 Ppalli (în coreeană: 빨리) este un adverb care exprimă ideea de rapiditate, agilitate, vivacitate, fiind exponentul 

unei noi culturi coreene extrem de dinamice.  
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Apusul erei expansioniste 

Judecând din prisma reticenței la nivelul tranzacţiilor internaţionale, dar şi din cea a 

politicilor statale considerate neperformante, începutul anilor ’70 poate fi catalogat ca o 

perioadă de instabilitate economică. Până la sfârşitul decadei aceasta s-a materializat într-o 

inflaţie de proporţii considerabile, resimţită la nivel mondial. În acest sens, marile puteri ale 

lumii au ajuns să se confrunte pentru prima oară în istoria lor recentă cu valori ale inflaţiei de 

peste zece procente, fenomen care nu fusese prevăzut nici măcar de către cei mai pesimişti 

economişti ai vremii  (Cho & Kang, 2013). 

Dintr-o altă perspectivă, deceniul vizat se poate caracteriza printr-o competiţie acerbă 

la nivelul economiei mondiale, concretizată într-un „război” efectiv al resurselor naturale şi al 

combustibililor. Scânteia care a declanşat acest hazard poate fi considerată decizia principalelor 

state producătoare de petrol care s-au coalizat într-un cartel17, monopolizând astfel extracţia, 

prelucrarea şi tranzacţionarea de ţiţei la nivel global, stabilind în acelaşi timp un preţ 

preferenţial care se situa mult peste nivelul preţului de echilibru al pieţei. (Cho & Kang, 2013). 

De la sine înţeles este faptul că ţările private de resurse petroliere au fost nevoie să aloce părţi 

şi mai semnificative din produsul intern brut pentru a reuşi să importe acest combustibil 

primordial. În contextul industrializării accelerate şi exhaustive aflate în plină desfăşurare în 

Coreea de Sud, criza mondială a petrolului a generat costuri colosale pentru îndeplinirea 

 

 

17 Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) este o organizaţie internaţională fondată în anul 1960 care 

îşi propune garantarea stabilităţii preţurilor pe piaţa ţiţeiului la nivel mondial, promovând în acelaşi timp interesele 

statelor membre în raport cu marile puteri economice ale lumii.  
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obiectivelor şi a strategiilor guvernamentale, mult peste posibilităţile economice autohtone de 

la acea vreme.  

 

Figura 1. Evoluţia preţului barilului de petrol în perioada 1965-1985 (USD/baril) 

(Sursa: British Petroleum) 

 

 

În tot acest timp, tendinţele anticonstituţionale ale preşedintelui Park Chung-Hee au 

contrastat cu valorile democratice şi în acelaşi timp pacifiste cu care empatiza noul lider 

american, Jimmy Carter, în ceea ce priveau politicile diplomatice internaţionale. În acest sens, 

cel de-al 39-lea Preşedinte al Statelor Unite a făcut presiuni constante în vederea democratizării 

sistemului promovat de către omologul său de la Seul. Opoziţia energică a celui din urmă a dus 

la deteriorarea relaţiilor bilaterale şi implicit la a influenţei Coreei de Sud pe plan politic şi 

economic. (Cho & Kang, 2013). Aşadar, neconcordanţa dintre realităţile economice, dar şi 

divergenţele dintre ideologile politice au contribuit la marginalizarea Coreei de Sud de către 

Statele Unite ale Americii şi principalii aliaţi ai acestora, implicit la exacerbarea crizei 

economice şi a fenomenului inflaţionist deja iminent. 

Ansamblul generat de tensiunile existente la nivel internaţional s-a împletit şi cu 

contextul intern; apogeul fenomenului a fost constituit de modificarea antidemocratică a legii 

fundamentale a ţării, care a conferea în cele din urmă puteri dictatoriale preşedintelui Park 
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Chung-Hee (Breen, 2010). Primul amendament al Constituţiei Yushin18 (1972) nu consimţea 

principiul fundamental al democraţiei, respectiv separarea puterilor în stat. În acest sens, putem 

vorbi despre absenţa unui element crucial pentru dezvoltarea proprice a unui stat modern, 

respectiv existenţa autonomiei şi a echilibrului dintre puterea legislativă, executivă şi 

judecătoarească (Kim & Vogel, 2013). Pentru a-şi întări autoritatea, preşedintele a înlăturat 

votul direct şi universal în alegerile prezidenţiale, decizia aparţinând exclusiv membrilor 

Consiliului Naţional al Unificării, un colegiu electoral aflat în subordinea directă a şefului 

executivului. Acelaşi organism statal răspundea de desemnarea unei treimi din membrii 

Ansamblului Naţional 19 , conferind preşedintelui posibilitatea de a dizolva oricând acest 

instrument al puterii legislative. În acelaşi context, durata mandatului prezidenţial a fost extinsă 

de la 4 la 6 ani, fără a exista vreo restricţie în ceea ce priveşte candidatura multiplă (Kim & 

Vogel, 2013). În mod evident, măsurile luate au stârnit o nemulţumiri profunde în rândul 

populaţiei, radicalizând totodată opoziţia. (Cho & Kang, 2013). 

 Rezumându-ne la programele economice desfăşurate în această perioadă, intenţia de 

industrializare cu orice preţ a continuat să reprezinte principalul obiectiv al executivului 

coreean. În vederea îndeplinirii politicii expansioniste, considerată motorul economiei 

autohtone, guvernul se implică activ în menţinerea nivelului scăzut al ratei dobânzii, încurajând 

astfel investiţiile în domeniile esenţiale de activitate. Această decizie a abilitat băncile 

 

 

18 Yushin (în coreeană: 유신, Hanja: 維新) se poate traduce prin „reformă” sau „restaurare”. (Breen, 2010) 

19 Ansamblul Naţional (în coreeană: 국회, Hanja: 國會) reprezintă forul legislativ unicameral al Coreei de Sud şi 

posedă atribuţii similare cu cele ale Parlamentul prezent în statele cu sistem politic bicameral.    
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comerciale de a acorda o serie de credite avantajoase, menite să impulsioneze activitatea, 

implicit extinderea pe noi pieţe a conglomeratelor de familie (chaebol) din acea vreme. (Cho 

& Kang, 2013). În prisma evoluţiei principalelor ramuri ale economiei, în special a 

infrastructurii şi a sectorului imobiliar, societatea coreeană traversează o etapă istorică marcată 

de fenomenul de urbanizare petulantă care a constat în migrarea populaţiei cu preponderenţă 

din zonele rurale sau habitatele orăşeneşti dezavantajate în capitala ţării, aflată într-un proces 

de transformare pregnantă. Ca o consecinţă a nevoii stringente a populaţiei pentru o locuinţă în 

metropola Seul, precum şi a inflaţiei cauzate de prima criză petrolieră, preţul noilor 

apartamente a crescut exponenţial, determinând un „boom” imobiliar. În acest context, şi 

persoanele fizice au început să acceseze excesiv împrumuturile avantajoase oferite de 

instituţiile specializate de creditare, generând implicit pauperizarea sistemului bancar. Totodată, 

fenomenul insustenabilităţii creditelor acordate unor categorii sociale a condus la falimentarea 

băncilor comerciale, implicit la preluarea povarei financiare de către Banca Naţională a Coreei. 

(Cho & Kang, 2013). Cu alte cuvinte, toate aceste tranzacţii au determinat sporirea anormală a 

masei monetare, conducând la o instabilitate a preţurilor la nivel naţional, intensificând şi mai 

mult creşterea ratei inflaţiei. În ciuda eforturilor zadarnice ale guvernului de a controla nivelul 

preţurilor, instabilitatea provocată de acestea a devenit principalul factor perturbator al 

economiei coreene, ilustrând eşecul apoteotic al politicii expansioniste practicate de 

preşedintele Park Chung-Hee. Astfel, sfârşitul anilor ’70 a fost marcat de un nivel record al 

ratei inflaţiei, ce a generat imposibilitatea procurării materiilor prime, implicit încetinirea 

principalelor domenii productive, scăderea calităţii produselor finite, precum şi predominanţa 

economiei subterane reprezentate de pieţele negre ca unic distribuitor al bunurilor de consum 

cu un grad ridicat de calitate (Nam, 1988). 
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Figura 2. Evoluţia ratei inflaţiei în perioada 1970-1980 (procent) 

(Sursa: (Macrotrends, 2021)) 

 

 

 

Ansamblul format din contextul internaţional, situaţia politică, dar şi liniile directoare 

care au guvernat economia coreeană a facilitat apariţia frecvenţelor absolute ale ratei inflaţiei, 

reliefate prin intermediul graficului de mai sus. Relevante pentru interpretarea evoluţiei 

indicatorului macroeconomic sunt punctele de maxim local. În primul rând, vorbim despre 

valorile ridicate înregistrate în anii 1974-1975, respectiv 24,3% şi 25,2% (Macrotrends, 2021), 

considerate record până în acel moment şi având drept cauză principală prima criză petrolieră 

din anul 1973. De asemenea, cota maximă atinsă la sfârşitul anului 1979 atestă o creştere 

generalizată a preţurilor de la un an la altul de aproximativ 28,7 procente, reprezentând valoarea 

istorică a ratei inflaţiei în Coreea de Sud (Macrotrends, 2021). La acest dezechilibru economic 

au contribuit deopotrivă cea de-a două criză petrolieră (1979), dar şi prăbuşirea imperiului 

financiar elaborat de preşedintele Park Chung-Hee, urmată de asasinarea acestuia pe data de 

26 octombrie 1979, de către directorul Serviciului Naţional de Informaţii sud-coreean (Cho & 

Kang, 2013).  
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Noi orizonturi pentru economia coreeană în anii ‘80 

Noul deceniu a reprezentat un punct de cotitură, un moment crucial pentru dezvoltarea 

economică a Coreei de Sud. Practicile dirijiste care au guvernat mediul coreean de-a lungul 

anilor ’60 și ’70 s-au cristalizat într-o strategie revoluționară care avea să impulsioneze din nou 

investițiile la nivel național și care să înlăture orice urmă a crizei care a tulburat viețile 

milioanelor de cetățeni.(Park, 2019). La bazei acestei ideologii reformatoare au stat politicile 

noului guvern care a abandonat în totalitate demersurile cu privire la industrializarea accelerată, 

răspunzând în schimb nevoii imediate a stabilizării prețurilor. Cu alte cuvinte, specialiștii 

vremii ajunseră la concluzia conform căreia creșterea produsului intern brut, implicit 

dezvoltarea economică puteau să se instaureze și să persiste doar în condițiile unui echilibru 

economic de lungă durată.  

În acest sens, executivul a luat o serie de măsuri care prevedeau încurajarea și 

stimularea sectorului privat, acordând în același timp o atenție sporită problemelor sociale. 

(Park, 2019). Practic, s-au realizat investiții considerabile în sectorul sanitar, educațional, 

precum și în alte domenii de interes public care fuseseră neglijate până la acea vreme în 

favoarea industriilor siderurgice și a dezvoltării infrastructurii. Rezultatele au fost mai mult 

decât încurajatoare, majorând indicele dezvoltării umane și aliniind Coreea de Sud cu 

principalele state avansate ale lumii. 

Dintr-o altă perspectivă, decada anilor ’80 a reprezentat punctul de plecare al 

internaționalizării mediului de afaceri coreean, respectiv al liberalizării importurilor și 

exporturilor. În prisma spectaculoasei redresări economice, Coreea de Sud își deschide 

granițele către Occident, prin ridicarea restricțiilor vamale, eliminarea birocrației dar și prin 

reducerea taxelor vamale. În aceeași conjunctură, guvernul de la Seul reușește să stingă 
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tensiunile politice cu Statele Unite ale Americii, beneficiind de o serie de contracte 

internaționale și devenind un partener comercial marcant pe piața mondială. (Park, 2019).  

 

Figura 3. Evoluţia ratei exporturilor în perioada 1980-1987 (miliarde USD) 

(Sursa: The Bank of Korea, Economic Statistics System) 

 

 

Ca urmare a acestei reușite, executivul coreean decide să demareze procesul 

liberalizării pieței valutare și de capital spre sfârșitul deceniului. (Lee J. , 2013). Deși săvârșirea 

acestui obiectiv ambițios s-a realizat gradual și cu multe sacrificii, la începutul anului 1992, 

agenții economici străini puteau investi în mod direct pe piața acțiunilor coreene, contribuind 

masiv la îmbogățirea rezervelor valutare. În același timp, această realizare a avut o pondere 

semnificativă în armonizarea relațiilor internaționale și comerciale cu principalele state ale 

lumii, reprezentând o condiție esențială pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și 

Dezvoltare Economică (OECD), forum la care Coreea de Sud s-a alăturat, în cele din urmă, în 

anul 1996 (Lee J. , 2013).  

La acest proces de renaștere a economiei coreene au contribuit fără doar și poate și o 

serie de factori externi neprevăzuți, dar extrem de benefici. În primul rând, vorbim despre o 
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scădere a prețurilor pentru materii prime, în care se include și petrolul (Cho & Kang, 2013). 

Resursa indispensabilă care a condus la dezechilibre economice, respectiv evenimente 

inflaționiste în anii ‘70 se stabilizează la începutul anul 1981 la o valoare aproximativă de 30 

de dolari (Statista, 2021), înregistrând un nou minim de 10 dolari per baril spre mijlocul 

deceniului (Statista, 2021). Cotațiile avantajoase ale țițeiului au reprezentat principalul factor 

regenerator al economiei coreene, asistând redemararea chaebol-urilor, dar și a principalelor 

sectoare de producție. Totodată, deprecierea bruscă a dolarului american, alături de menținerea 

dobânzilor străine la un nivel coborât au facilitat creșterea exponențială a ratei exporturilor care 

au continuat pe un trend ascendent până în anul 1997, mulțumită relațiilor internaționale 

propice și a strategiilor roditoare practicate în tot acest timp de către guvern. În acest context, 

putem puncta o perioadă de înflorire sau de reînvigorare în care s-a stimulat constant creșterea 

economică și s-au redus în mod efectiv și remarcabil datoriile externe existente la acea vreme 

(Lee J. , 2013). 

În mod evident, tot acest cumul de factori oportuni și de linii directoare de o eficiență 

sporită au reprezentat cadrul ideal pentru stabilizarea ratei inflației care a scăzut vertiginos de 

la punctul cronic de 28,7% (International Monetary Fund, 2021), înregistrat la începutul anului 

1980, la o nouă valoare minimă de 2,3% în 1984 și care a continuat să evolueze liniar și uniform 

până la sfârșitul deceniului (International Monetary Fund, 2021).  
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Figura 3. Evoluţia ratei inflaţiei în perioada 1980-1990 (procent) 

(Sursa: (Macrotrends, 2021)) 

 

 

Efectele acestor cifre s-au resimțit atât la nivel macroeconomic prin stimularea 

exporturilor, întărirea monedei naționale și sporirea consistentă a produsului internet brut, cât 

și la nivel microeconomic prin creșterea productivității companiilor. Surprinzător, valoarea 

salariului nominal nu s-a bucurat de fluctuații spectaculoase în comparație cu decada anilor ’70, 

însă judecând din prisma salariul real, implicit al puterii de cumpărare a banilor raportat la rata 

inflației, populația a traversat o perioadă de prosperitate (Cho & Kang, 2013). Cu alte cuvinte, 

gestionarea eficientă a indicatorului macroeconomic a facilitat creșterea nivelului de trai, 

permiţând satisfacerea nevoilor consumatorilor și intensificând profiturile din vânzarea de 

bunuri și servicii.  
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Figura 4. Evoluţia comparativă a ratei inflaţiei şi a creşterii salariului  

nominal în perioada 1970-1990 (procent) 

(Sursa: (Cha, Kim, & Perkins, 1997)) 

 

 

Având în vedere cele afirmate anterior, începutul anilor ’80 rămâne cea mai eficace și 

dinamică perioadă de stabilizare din istoria modernă a Coreei de Sud, dar și începutul tranziției 

de la economia centralizată și în același timp dirijistă la una liberă, în care prețul se formează 

în mod natural ca rezultat al fenomenelor pieței, respectiv al cantității de cerere și ofertă.                                      

(Cho & Kang, 2013). Cu toate acestea, speranțele conferite de această reușită aveau să fie 

spulberate odată cu apariția crizei financiare din anul 1997.  

  

Criza financiară din anul 1997 

 Judecând din prisma teoriilor macroeconomice, orice stat trece inevitabil printr-un ciclu 

economic a cărui durată poate varia în funcție de mai mulți factori și care în mod obligatoriu 

este alcătuit din mai multe faze, respectiv: prosperitatea, recesiunea, depresiunea și înviorarea 

(Țigănescu & Roman, 2015). Din acest motiv, apariția la un moment dat a unei perioade de 

criză, marcată prin scăderea activităților economice și înregistrarea unui nivel minim de 

productivitate este un fenomen absolut firesc. Cu toate acestea, criza financiară care a zguduit 
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piața est-asiatică în anul 1997 a eclipsat până și cele mai sumbre previziuni ale specialiștilor 

vremii, reprezentând o manifestare complexă care a avut la bază un cumul de împrejurări 

nefaste, prezente atât la nivel autohton, cât și extern. (Kim, 2006). 

 Fundamentându-ne și mai mult pe teoria ciclicității economice, putem puncta faptul că 

spre sfârșitul anului 1995, Coreea de Sud se confrunta cu un stadiu incipient al contracției 

economice, principalele companii care dominau piața autohtonă înregistrând vânzări modeste, 

implicit profituri din ce în ce mai scăzute. Ca un rezultat al strategiilor revoluționare abordate 

de-a lungul deceniului precedent, moneda națională s-a apreciat vertiginos, aducând numeroase 

beneficii pe termen scurt. În condițiile unei recesiuni deja vizibile la nivel mondial, stabilitatea 

won-ului coreean s-a răsfrânt asupra ratei exporturilor, devenită deficitară din cauza 

concurenței acerbe pe plan global, dar și asupra profitabilității companiilor a căror producție 

viza piețele de peste hotare, acestea suferind scăderi accelerate ale încasărilor în toată această 

perioadă. (Lee K. , 2011). Practic, mediul de afaceri coreean era guvernat de ideea potrivit 

căreia stagnarea competitivității internaționale și carențele structurale ale economiei erau 

cauzate de perceperea unor costuri ridicate care nu produceau randament per ansamblu. (Kim, 

2006). Cu alte cuvinte, dobânzile tentante, salariile generoase, precum și prețurile piperate 

pentru terenuri și logistică s-au dovedit nesustenabile, fiind asociate cu o eficacitate redusă în 

condițiile situației economice neprielnice existente atât pe plan local, cât și extern. Sintetizând 

evenimentele menționate anterior, putem vorbi despre o aglutinare a mai multor factori neglijați 

de-a lungul vremii care au izbucnit în contextul unui dezechilibru economic de proporții (Lee 

J. , 2015).  
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 Un factor extern care s-a manifestat încă din stadiul emergent al instalării recesiunii a 

fost reprezentat de deprecierea subită a yen-ului japonez, acesta evoluând invers proporțional 

cu moneda coreeană.  

 

Figura 5. Evoluţia cursului valutar USD/JPY în perioada 1987-1997 (unităţi) 

(Sursa: (Macrotrends, 2020)) 

 

 

Fluctuația valutară a intensificat natura concurențială a mediului est-asiatic, generând 

un adevărat război al prețurilor, în urma căruia Coreea de Sud a avut numai de pierdut. Potrivit 

ideii conturate în paragraful precedent, decalajul dintre cele două devize a avut repercusiuni 

asupra exporturilor coreene, care au continuat să urmeze un trend descendent (Lee K. , 2011). 

Mai mult, având în vedere faptul că Japonia reprezintă unul dintre cei mai importanți parteneri 

economici ai Coreei de Sud, degradarea relațiilor comerciale dintre cele două țări, cauzată de 

fenomenul menționat anterior, a suplinit și mai mult prăbușirea economiei celei din urmă. 

Dintr-o altă perspectivă, devalorizarea de peste 30% (International Monetary Fund, 2001) a 

monedei nipone a afectat inevitabil și anumiți agenții economici japonezi, estompând valul de 

investiții pe care aceștia l-au generat în Asia de Est. Pentru diminuarea consecințelor ulterioare, 

mai multe bănci japoneze au impus soldarea creditelor înainte de termen, refuzând în același 
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timp să mai acorde sprijin financiar investitorilor străini. Prin intermediul acestei decizii, 

Japonia a început să pună presiune intensă asupra rezervelor valutare a mai multor țări din 

împrejurimi, provocând în cele din urmă o criză a creditelor în întreaga regiune. (Kim, 2006). 

 Anul 1997 debutează cu o serie de proteste violente din partea sindicatelor care criticau 

neglijența și iresponsabilitatea executivului care a facilitat instaurarea declinului economic. La 

sfârșitul lunii ianuarie, Hanbo, unul dintre cele mai de seamă chaebol-uri ale vremii, intră în 

insolvență, datoriile sale cotându-se cu mai mult de 25% decât valoarea activelor. Această 

împrejurare nefastă a generat un adevărat șoc atât la nivel național, în rândul băncilor 

comerciale care susțineau efectiv această companie, cât și printre investitorii străini care au 

început să devină reticenți în ceea ce privea mediul de afaceri coreean, zdruncinând și mai mult 

situația economică precară. Pe baza ideii potrivit căreia băncile comerciale care creditau 

conglomeratele neperformante ar putea intra la rândul lor în insolvență, nereușind să mai țină 

pasul cu datoriile din ce în ce mai pregnante, specialiștii străini au început să vehiculeze pentru 

prima oară posibilitatea apariției unei crize financiare de proporții în Coreea de Sud. Guvernul 

fiind conștient de impactul conglomeratelor, respectiv de faptul că acestea constituie motorul 

energic al economiei coreene, a promulgat o serie de măsuri menite să prevină falimentul 

societăților comerciale sau cel puțin să tempereze decăderea acestora. În acest sens, au intrat 

în vigoare o serie de provizioane care lărgeau considerabil profitul investitorului în urma 

obligațiunilor ajunse la scadență, emise de către companiile vizate. Totodată, s-au făcut eforturi 

considerabile pentru sporirea posibilității de creditare avantajoasă a firmelor aflate la ananghie, 

acestea fiind subvenționate direct de către stat. În cele din urmă, pentru grupurile aflate în 

pragul insolvenței s-au aplicat injecții masive de capital, în regim de urgență, statul acționând 

ca un creditor în ultimă instanță. Toate aceste demersuri au reușit să estompeze pentru un timp 
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spaima instaurată în mediul de afaceri coreean, ameliorând în același timp și situația 

deprimantă a creditelor, începând cu luna martie a respectivului an (Lee K. , 2011). 

 În ciuda situației de calm și fragilă stabilitate care s-a instaurat la sfârșitul primului 

trimestru al anului 1997, piața financiară avea să fie încă o dată cutremurată din cauza 

cataclismelor înregistrate în mediul valutar exogen. În urma colapsului sectorului imobiliar, 

Thailanda se confrunta cu datorii externe colosale, precum și cu o rată a exporturilor apatică, 

acestea extrapolând în scurt timp într-un deficit bugetar de peste 8 procente din produsul intern 

brut. Ca urmare, baht-ul thailandez a început să traverseze o perioadă de instabilitate, pe care 

banca centrală a încercat s-o obstrucționeze cu orice preț prin investiții colosale pe piețele 

valutare est-asiatice, dar și prin impunerea unei interdicții în ceea ce privea împrumuturile în 

monedă locală pentru societățile comerciale străine. În pofida acestor eforturi susținute, situația 

a scăpat în cele din urmă de sub control, iar Thailanda a fost silită de a renunța la cursul de 

schimb ancorat la dolarul american și a început să practice pentru prima oară în istorie un sistem 

cu rată volatilă, în care cotațiile erau influențate în mod direct de cererea și oferta existentă pe 

piața valutară. Efectele imediate au fost catastrofale: moneda locală și-a pierdut aproximativ 

40% din valoare, flagelul extinzându-se și la nivelul statelor vecine. În acest sens, baht-ul 

thailandez nu a fost o excepție unitară, alte valute sud-asiatice, precum ringgit-ul malaezian, 

rupia indoneziană, dar și peso-ul filipinez confruntându-se cu deprecieri spontane cuprinse 

între 10 și 20 de procente (Lee K. , 2011). Din perspectiva Republicii Populare Chineze și a 

Republicii Taiwan, monedele acestora au suferit devalorizări moderate, în schimb consecințele 

au fost vizibile la nivelul bursei de valori care s-a confruntat cu o scădere imensă a principalelor 

acțiuni (Lee K. , 2011). Astfel, criza valutară din Asia de Sud-Est a devenit premisa evidentă a 

unui echilibru economic de proporții în întreaga regiune, exacerbând depresiunea deja existentă 

în unele state, printre care se numără și Coreea de Sud. Totodată, instabilitatea provocată de 
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acest eveniment a stârnit un soi de reticență pronunțată în rândul investitorilor străini care au 

început să evite cu prisosință mediul de afaceri est-asiatic. Ca o soluție imediată, executivul 

coreean a propus o serie de reforme financiare în vederea creării unei aparente imagini de 

ansamblu pozitive care să permită recâștigarea încrederii investirilor externi. Cu toate acestea, 

aflându-se în pragul alegerilor electorale și desemnarea unui nou președinte20, toate partidele 

politice existente la acel moment au refuzat în unanimitate respectivul plan de rectificare. (Lee 

K. , 2011). Prin urmare, retragerile de capital străin au continuat să crească vertiginos, 

diminuând semnificativ rezervele valutare ale Coreei de Sud. Totodată, datoriile externe 

deveneau din ce în ce mai proeminente, iar creditele și investițiile au ajuns să depindă exclusiv 

de mecanismele financiare autohtone. În acest context, căile de evitare a crizei generalizate și 

deja emergente la nivel regional s-au limitat considerabil, economia coreeană fiind la rândul ei 

sortită colapsului de proporții. 

 Dintr-un alt punct de vedere, agonia avea să adâncească și mai mult în mediul coreean 

de afaceri la sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului 1997. Anomaliile economice au 

început să devină din ce în ce mai vizibile, iar eforturilor de stabilizare ale guvernului se 

dovedeau pe zi ce trece tot mai zadarnice. Lanțul conglomeratelor ajunse în pragul insolvenței 

se îngreuna de la o lună la alta, povara economică fiind din ce în ce mai copleșitoare. Societăți 

comerciale considerate până la acea vreme motoarele economiei coreene urmau încet-încet 

destinul grupului Hanbo, instituțiile de creditare specializate, dar și statul nemaifăcând față 

 

 

20  Sfârşitul mandatului preşedintelui Kim Young-Sam coincidea cu izbucnirea crizei financiare. Dezastrul 
provocat de fenomenul economic a influenţat în mod vădit rezultatul alegerilor din 18 decembrie 1997, punând 
capăt guvernării conservatoare şi înmânând puterea candidatului opoziţiei, Kim Dae-Jung. 
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cererilor disperate ale acestora, odată cu dispariția investițiilor și a capitalului străin. (Kim, 

2006). În mod inevitabil, s-a recurs la planuri de salvare preferențiale, prin care executivului 

favoriza anumite companii în detrimentul altora, dispărând astfel orice speranță de salvare a 

Coreei de Sud din mrejele nemiloasei crize (Lee K. , 2011). 

 Consecințele acestui dezechilibru economic au fost colosale și în același timp 

previzibile. În primul rând, vorbim despre o depreciere masivă a monedei naționale, element 

care a fost cel mai profund afectat în timpul, dar și în urma evenimentului nefast. Astfel, won-

ul coreean și-a pierdut peste 50% din valoarea pe care o deținea la începutul anilor ’90 (Bank 

of Japan, 2007). 

Tabelul 1 înfățișează un studiu de caz bazat pe variația cursului valutar KRW/USD, atât 

în perioada anterioară crizei economice, cât și în cea imediat ulterioară. Cuantumul monetar 

ales, respectiv 10,000 won, constituie o sumă modică menită să reliefeze cu ușurință fluctuația 

devizei naționale. Conform datelor oficiale, moneda națională a Coreei de Sud a fost cotată la 

aproximativ 700 de unități pe 1 dolar american de-a lungul anului 1990. Pe baza acestei cifre, 

cei 10,000 won propuși spre analizare ar putea procura nu mai puțin de 14,28 dolari. (Bank of 

Japan, 2007). Urmărind în continuare valorile, observăm o tendință de scădere graduală, 

apărută ca efect al multiplelor probleme economice resimțite în timpul decadei. 

Frecvența absolută înregistrată la începutul anului 1998 reprezintă minimul istoric 

înregistrat de won-ul coreean de la apariția sa din 1962, respectiv acela de 1630 unități pe dolar 

american. 
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Tabel 1. Evoluţia cursului valutar mediu anual USD/KRW în perioada 1989-2021 

(Sursa: (Bank of Japan, 2007)) 

 

Anul 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2021 

Cursul 

valutar 

mediu 

680 700 715 775 800 800 750 790 1240 1415 1290 1200 1125 

Valoare 

(USD) 
14,7 14,28 13,98 12,9 12,5 12,5 13,33 12,65 8,06 7,06 7,75 8,33 8,88 

 

 Judecând din prisma studiul de caz propus, cei 10,000 won puteau fi echivalați la 

momentul respectiv cu doar 6,14 dolari, adică mai puțin de jumătate din suma înregistrată la 

începutul deceniului. (Bank of Japan, 2007). Extinzând rezultatele la nivelul veniturilor medii 

ale populației, încasărilor principalelor societăți comerciale, respectiv a importurilor sau 

exporturilor totale ale Coreei de Sud, diferența majoră a cursului valutar a generat fără doar și 

poate o sărăcire accelerată generalizată, precum și o scădere a nivelului de trai, cauzată de 

creșterea vădită a prețurilor, dar și de dispariția parțială sau chiar totală a unor bunuri și servicii 

de proveniență exogenă, indispensabile societății coreene moderne din acea vreme. Depășirea 

crizei financiare a facilitat ușurarea tensiunii valutare, putând vorbi chiar despre o apreciere 

modestă a monedei naționale. Ca un rezultat direct al politicilor monetare și a unei situații 

economice din ce în ce mai prospere, cursul valutar a reușit să rămână relativ constant în ultimii 

20 de ani. În prezent, won-ul coreean este cotat la aproximativ 1125 unități pe 1 dolar american, 

rămânând una dintre cele mai tranzacționate devize din mediul est-asiatic (Bank of Korea, 

2021). 
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Figura 6. Evoluţia creşterii produsului intern în perioada 1971-2021 (procent) 

(Sursa: (The World Bank, 2020)) 

 

  

În al doilea rând, ansamblul circumstanţelor descrise anterior a accelerat declinul 

economic privit din perspectiva produsului intern brut, a cărui creştere a înregistrat pentru 

prima dată de la sfârşitul erei expansioniste a lui Park Chung-Hee valori negative. De fapt, 

frecvenţa relativă de  -5,129% (The World Bank, 2020) comunicată pentru anul 1998 constituie 

minimul istoric pentru acest indicator macroeconomic, descreşterea fiind de aproximativ 5 ori 

mai mare decât cea corespunzătoare colapsului de la începutul anului 1980. Având în vedere 

aceste cifre dezastruoase, dar şi amploarea evenimentului, criza financiară din anul 1997 poate 

fi clasificată cu usurinţă drept unul dintre cele mai devastatoare şi marcante fenomene ale 

istoriei coreene moderne. Analizând valoarea majorării PIB pentru anul 2009, mai exact 0,793 

procente (The World Bank, 2020), respectiv cea înregistrată în anul 2020, respectiv -1,88% 

(International Monetary Fund, 2021)  şi făcând o paralelă la dezechilibrele economice petrecute 

de-a lungul mileniului al III-lea, concret criza financiară mondială din 2007-2008, dar şi 

pandemia actuală cauzată de virusul SARS-COV-2, efectele dezastrului de la sfârşitul anilor 

‘90 au fost în mod evident mult mai pregnante. 
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Figura 7. Evoluţia ratei inflaţiei în perioada 1990-2000 (procent) 

(Sursa: (Macrotrends, 2021)) 

 

  

Ca un rezultat imediat al contextului internaţional, al situaţiei economice autohtone, dar 

şi al liniilor directoare ce guvernau mediul politic sud-coreean, şi rata inflaţiei a fluctuat într-o 

manieră negativă. Frecvenţa absolută înregistrată pentru anul 1998, respectiv 7,51 procente 

(Macrotrends, 2021), constituie un punct de maxim local pe graficul evoluţiei ratei inflaţiei, 

rămânând recordul istoric pentru acest indicator macroeconomic din 1992 şi până în prezent. 

Deşi oscilaţia provocată de criza financiară din 1997 nu poate fi comparată cu cifrele 

catastrofale consemnate de-a lungul anilor ’70, aceasta poate fi caracterizată drept o valoare 

atipică, având în vedere pendularea în intervalul de 4-6% (Macrotrends, 2021) a creşterii 

generalizate a preţurilor de la un an la altul de-a lungul ultimului deceniu al mileniului al II-

lea.  

 Problema colosală a crizei financiare necesita o soluţie pe măsură, în condiţiile în care 

atât instituţiile de specialitate, cât şi resursele naţionale erau neperformante şi în acelaşi timp 

insuficiente. Astfel, guvernul coreean avea în vedere jucarea ultimei sale cărţi, respectiv 

solicitarea ajutorului extern pentru depăşirea impasului economic. Organismul internaţional 

responsabil în asemenea situaţie era Fondul Monetar Internaţional care funcţiona drept creditor 
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în ultimă instanţă pentru statele aflate la ananghie. Cu toate acestea, sprijinul financiar oferit 

de către acesta era condiţionat de o serie de reforme aparent imposibil de realizat, implicit de 

o serie de amendamente care adânceau şi mai mult drama sud-coreeană în viitorul imediat sau 

în cazul unei nereuşite în ceea ce privea redresarea economică. Din acest motiv, specialiştii 

vremii au devenit reticenţi faţă de eficacitatea planului de salvare provenit din surse externe, 

sperând mai degrabă într-o minune autohtonă. În schimb, preşedintele Kim Young-Sam, în 

ultimele zile ale mandatului său, a promulgat o lege care stipula acceptarea de îndată a clauzelor 

stabilite de FMI, implicit intrarea în vigoare a împrumutului extern. (Lee K. , 2011). Aşadar, 

Coreea de Sud primeşte la sfârşitul anului 1997 un ajutor de aproximativ 58,4 miliarde USD 

pentru rectificarea economiei şi înlăturarea definitivă a crizei financiare. (Kim K. , 2006). În 

contrapartidă, guvernul se obliga să deruleze acţiuni serioase în vederea reformării sistemului 

fiscal, a sectorului financiar, dar şi a pieţei muncii. În acest sens, contribuţiile individuale către 

bugetul de stat, dar şi o serie de taxe şi impozite au fost ridicate, în timp ce cheltuielile publice 

au fost limitate pe cât posibil. Totodată, se prevedea închiderea societăţilor comerciale 

deficitare pentru reducerea creditelor neperformante. Ca efect imediat, Coreea s-a confruntat 

cu o rată a şomajului alarmantă, un segment semnificativ al populaţiei rămânând fără loc de 

muncă, nemaiputând să-şi acopere nevoile esenţiale pentru traiul zilnic şi recurgând la gesturi 

extreme. (Lee K. , 2011). Din acest motiv, criza financiară este clasificată în mediul public 

drept cea mai sumbră perioadă a economiei coreene. Dintr-o altă perspectivă, se mandata 

liberalizarea totală a comerţului, dar şi a capitalului. Practic, investitorilor străini li se facilita 

accesul necondiţionat la instrumentele monetare de pe piaţa autohtonă (Lee K. , 2011). Ca 

urmare a acestei dispoziţii, s-au iscat o serie de proteste la nivel naţional care militau pentru 

renegocierea acordului cu Fondul Monetar Internaţional, în vederea prevenirii sărăcirii 

excesive a populaţiei, dar şi a transformării Coreei de Sud într-o colonie financiară. Pe de altă 
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parte, contractul de ajutor extern stabilea transparentizarea deplină a principalelor documente 

contabile, respectiv bilanţurile consolidate şi conturile de profit şi pierdere. În plus, se dispunea 

şi raportarea regulată în ceea ce privea situaţia rezervelor valutare străine, a datoriilor externe, 

dar şi a creditelor neperformante. (Lee K. , 2011). În orice caz, voinţa de fier a organismelor 

statele coreene de a depăşi impasul, precum şi consistenţa, precizia şi eficienţa cu care s-au 

aplicat anumite decizii economice au facilitat rambursarea graduală a împrumutului extern, 

precum şi relansarea înceată, dar sigură a principalelor sectoare de producţie. De asemenea, 

conglomeratele de familie şi-au reluat activitatea, concentrându-se îndeosebi pe exportul de 

bunuri şi servicii, contribuind semnificativ la plata creditului (Lee J. , 2015).   

 Un episod interesant şi nemaiîntâlnit în istoria globală derulat în această perioadă a fost 

campania de colectare a rezervelor valutare şi a aurului existent în rândul populaţiei. (Park, 

2019). Practic, guvernul coreean solicita ajutorul şi înţelegerea cetăţenilor în vederea 

rambursării prompte a creditului colosal către Fondul Monetar Internaţional. În mod 

surprinzător, poporul format în spirit confucianist, ideologie care se baza pe sprijinul şi 

preţuirea reciprocă, a răspuns pozitiv la această acţiune, acceptând să doneze din patrimoniul 

individual pentru plata datorii externe a ţării. La scurt timp, milioane de oameni s-au prezentat 

la punctele de colectare special create de către guvern, contribuind fiecare în limita 

posibilităţilor. Aceştia au dăruit podoabe de aur primite la nuntă, verighete sau inele de logodnă, 

moşteniri de familie sau figurine aurite dobândite în urma doljanchi21. De asemenea, atleţii au 

 

 

21 Doljanchi (în coreeană: 돌잔치) reprezintă o faţetă esenţială a culturii coreene care prevede aniversarea primului 

an din viaţa nou-născutului. În cadrul acestei tradiţii, copilul este îndrumat să aleagă dintr-o serie de obiecte plasate 
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cedat medaliile şi trofeele de aur câştigate la diverse competiţii sportive naţionale şi 

internaţionale (Becker, 2015). În total, peste 3,5 milioane de cetăţeni (Park, 2019) s-au alăturat 

acestei mobilizări, aducând un aport de aproximativ 227 tone de metal preţios. Ca rezultat al 

acestui act de voluntariat, Coreea de Sud a reuşit să achite împrumutul extern după doar trei 

ani, mult înainte de scadenţa stipulată în acordul cu FMI.(Becker, 2015). 

 

Mileniul speranţelor 

 Depăşirea crizei financiare din anul 1997 a revivifiat preocuparea guvernului coreean 

în ceea ce privea dezvoltarea economică armonioasă în contextul unei globalizări din ce în ce 

mai pregnante. Astfel, s-au readus în discuţie strategii clar delimitate referitoare la extinderea 

producţiei pe noi pieţe globale, dar şi dezvoltarea proceselor tehnologice. Pentru îndeplinirea 

idealul său ambiţios, respectiv acela de a realinia Coreea de Sud la rigorile marilor puteri ale 

lumii şi de a concura cu principalii exportatori prezenţi la nivel mondial, executivul coreean a 

acceptat provocări din ce în ce mai variate şi îndrăzneţe, acţionând în spiritul petulant care a 

caracterizat perioada de prosperitate şi progres a anilor ’80. În acelaşi timp, acordul cu Fondul 

Monetar Internaţional a incitat la restructurarea sectorului industrial, creionând noi orizonturi 

pentru avansul tehnologic. Cu alte cuvinte, creşterea accelarată a produsului intern brut, urmată 

de liberalizarea comerţului şi stabilizarea eficientă a preţurilor a facilitat redemararea 

principalelor motoare evolutive, capabile să cultive dinamismul economic pe o perioadă 

 

 

în faţa sa pe o masă. Alegerea făcută se presupune a prezice cariera sau parcursul său în viaţă. Totodată, părinţii, 

rudele şi apropiaţii familiei dăruiesc o mică figurină sau un inel din aur, ca simbol al prosperităţii, bogăţiei şi al 

longevităţii.    
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îndelungată şi să fortifice statutul avansat al economiei sud-coreene. Într-o eră în care 

digitalizarea îşi punea din ce în ce mai mult amprenta asupra vieţii cotidiene, guvernul coreean 

conştientizează importanţa şi beneficiile care decurg din prioritizarea domeniului electronic. În 

acest sens, preşedintele Kim Dae-Jung decretează în anul 2001 o lege ce prevedea ridicarea la 

rang de strategie naţională a demersurilor privind dezvoltarea celor mai importante cinci 

industrii tehnologice, respectiv domeniul IT, bio- şi nanotehnologia (BT & NT), tehnica 

ambientală sau ecotehnologia (ET), dar şi tehnologia bazată pe promovarea tezarului 

cultural(CT). Mai mult decât atât, administraţia succesorului său, Roh Mu-Hyun, a anunţat în 

anul 2003 includerea a zece noi industrii în rândul ramurilor primordiale menite să asiste 

creşterea economică perpetuă de-a lungul noului mileniu. Astfel, noile linii directoare vizau: 

domeniul inteligenţiei artificiale şi al roboticii, piaţa semi-conductorilor de ultimă generaţie, 

industria mobilă şi de telecomunicaţii, îmbunătăţirea conţinutul digital şi a pachetelor software, 

promovarea televiziunii digitale şi a mijloacelor variate de emisie, respectiv împrospătarea cu 

noi viziuni şi teorii a biomedicinei. (Park, 2019). Judecând din prisma realităţii actuale, 

previziunile făcute la aceea vreme s-au dovedit a fi mai mult decât pertinente, Coreea de Sud 

dominând în prezent piaţa globală prin intermediul industriilor amintite anterior. În acelaşi timp, 

prin conştientizarea nevoilor existente la nivel mondial şi găsirea unor soluţii avantajoase care 

permiteau satisfacerea pe deplin a acestora, guvernul coreean a asistat parcursul economic 

naţional în timpul crizei financiare resimţite în perioada 2007-2008, împiedicând manifestarea 

unui colaps similar celui de la sfârşitul anilor ’90. Ulterior, preşedintele Lee Myung-Bak a 

continuat demersurile predecesorilor săi, politica sa punând emfază, însă, pe fuzionarea 
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tehnologiei de ultimă generaţie cu industria serviciilor polivalente22, respectând în acelaşi timp 

direcţiile de conservare a mediului înconjurător şi de dezvoltare durabilă. (Park, 2019). 

 În paralel cu aceste realizări care prevedeau urmărirea progresului ştiinţific, executivul 

coreean a acordat o atenţie deosebită tehnologiei culturale, teorie vehiculată încă din vremea 

mandatului preşedintelui Kim Dae-Jung. Practic, această directivă a dat naştere unui trend 

global intitulat “valul culturii coreene” sau Hallyu care presupunea cultivarea interesului faţă 

de valorile şi elementele definitorii ale universului coreean în rândul străinilor. Mai mult, 

fenomenul consta în armonizarea sinergetică a mai multor ramuri ale industriei de divertisment, 

respectiv muzica, filmul, dansul, teatrul şi jocurile video. Sectoarele menţionate anterior au 

contribuit la constituirea unui produs omogen care îngloba creativitatea şi unicitatea prezentă 

în mediul sud-coreean, promovând într-o manieră prietenoasă şi neevazivă turismul şi 

consumul de bunuri autohtone. Dintr-o altă perspectivă, frenezia provocată de Hallyu poate fi 

privită şi ca o strategie de marketing care a facilitat internaţionalizarea mediului de afaceri, 

asistând în acelaşi timp progresul economic, dar şi dezvoltarea unor ramuri extrem de 

profitabile, precum industria alimentară, cosmetică sau textilă. (Walsh, 2014). 

 

 

 

 

 

 

22 Conceptul de servicii cu valoare adaugată defineşte realitatea statelor dezvoltate, implicând prelucrarea avansată 

a materiilor prime în vederea obţinerii de produse finite capabile să genereze plusvalore la momentul punerii în 

circulaţie. 
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Figura 8. Evoluţia ratei inflaţiei în perioada 2000-2019 (procent) 

(Sursa: (Macrotrends, 2021)) 

 

 

  

Ca o urmare firească a ansamblul de factori propice care au guvernat perioada anilor 

2000, producţia autohtonă s-a dezvoltat pe noi pieţe, antrenând evoluţia optimă a 

conglomeratelor de familie, considerate principalul motor al economiei coreene. Realizările 

noului mileniu s-au reflectat vădit şi la nivelul indicatorilor macroeconomici, confirmând locul 

de seamă pe care îl ocupă Coreea de Sud în rândul celor mai dezvoltate statele ale lumii. Mai 

exact, rata inflaţiei este controlată în mod eficient, oglindind într-o manieră obiectivă succesul 

modelului de dezvoltare coreean. În acelaşi timp, cifrele eclipsează greşelile şi neajunsurile 

trecutului, atingând praguri nebănuite, surclasând activitatea înregistrată de majoritatea 

actorilor ce alcătuiesc economia mondială. Creşterea generalizată a preţurilor comunicată 

pentru anul 2019, respectiv 0,38 procente (Macrotrends, 2021), a situat Coreea de Sud în 

clasamentul ţărilor cu cea mai scăzută rată a inflaţiei, întărind ideea de siguranţă şi stabilitate 

financiară.    
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Pandemia de Covid-19: realitatea prezentului 

 Izbucnirea pandemiei de COVID-19 reprezintă un factor perturbator major la nivel 

mondial, periclitând atât situaţia economică a fiecărui stat, cât şi modul de viaţă al omenirii. 

Totodată, constituie o provocare dificilă pentru guvernele din toată lumea, implicate direct în 

căutarea de strategii temeinic elaborate în vederea restructurării şi susţinerii principalelor 

ramuri economice afectat, dar şi pentru populaţia care traversează o perioadă anormală, 

încercând să îşi asigure traiul zilnic în contextul unei recesiuni din ce în ce mai evidente, 

păzindu-se în acelaşi timp de pericolului necruţătorului virus. Coreea de Sud se numără printre 

primele state care s-au confruntat cu criza sanitară provocată de acest flagel, rămânând un 

exemplu la nivel mondial pentru felul eficient în care a reuşit s-o gestioneze încă din perioadă 

emergentă. În acest sens, guvernul a acordat subvenţii generoase firmelor aflate în dificultate, 

precum şi cupoane de hrană sau ajutoare pecuniare nerambursabile cetăţenilor pentru 

acoperirea unor nevoi stringente. De asemenea, a oferit scutiri sau amânări de taxe pentru 

imobile şi autoturisme, dar şi anumite stimulente în vederea reducerii ratei şomajului, problemă 

serioasă cu care Coreea se confrunta încă de dinaintea izbucnirii pandemiei globale. Dintr-o 

altă perspectivă, executivul coreean semnează pactul intitulat „Digital New Deal”, care 

prevedea efectuarea studiilor de fezabilitate, informarea în rândul populaţiei şi promovarea 

digitalizării mai multor domenii de activitate. Această decizie crucială s-a împletit şi cu 

implementarea efectivă a tehnologiilor 5G, care a facilitat fluidizarea şi eficientizarea activităţii 

utilizatorilor pe principalele platforme digitale.  

 Având în vedere aspectele prezentate anterior şi nu numai, Coreea de Sud a controlat 

în mod onorabil răspândirea infecţiei, împiedicând instaurarea unui haos epidemiologic în 

rândul cetăţenilor, dar şi prăbuşirea economică previzibilă în cazul majorităţii statelor lumii. 

Deşi pare incredibil, judecând din prisma menţinerii echibrului aparent fragil la nivelul 
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evoluţiei economiei naţionale, perioada curentă poate fi asimilată cu ideea de stabilitate şi 

prosperitate financiară. La acestea se adaugă şi schimbarea de comportament de consum al 

agenţilor economici, care au fructificat experienţa nefastă a trecutului şi au început să limiteze 

în mod raţional cheltuielile inutile, să evite pe cât posibil împrumutarea unor sume de la diverse 

instituţii de creditare şi să-şi instituie un fond de rezervă în caz de forţă majoră. (Lee E. , 2020). 

Toate aceste acţiuni au asistat circulaţia în limite normale a masei monetare, împiedicând 

apariţia unui surplus de cerere sau a unei penurii de ofertă pe piaţa de bunuri şi servicii, dar şi 

înfiriparea unor evenimente inflaţioniste. Totodată, au descurajat temporar fenomenul de 

consumerism, manifestat îndeosebi în rândul generaţiilor tinere şi care antrena o 

competitivitate acerbă între companiile producătoare (Jung, 2020). 

 

Figura 9. Evoluţia ratei inflaţiei în perioada 2019-2021 (procent) 

(Sursa: (Lee H. , 2020)) 

 

  

În mod evident, ansamblul de politici guvernamentale corespunzătoare şi atitudinea 

conservatoare a subiecţilor economici s-au reflectat la nivelul ratei inflaţiei printr-o serie de 

frecvenţe reduse care au împiedicat creşterea alarmantă a preţurilor într-o perioadă greu 
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1%  (Lee H. , 2020), putând vorbi despre o consecvenţă neaşteptată a nivelul de trai în cazul 

Coreei de Sud, spre deosebire de majoritatea statelor lumii.  

 

Figura 10. Evoluţia ratei inflaţiei în anul 2020 (procent) 

(Sursa: (Cho J. , 2021)) 

 

  

Analizând în detaliu evoluţia ratei inflaţiei de-a lungul anului 2020, putem observa 

înregistrarea unei cifre de -0,3% în luna mai (Cho J. , 2021), aferentă mai degrabă unei deflaţii, 

fenomen care presupune scăderea generalizată a preţurilor de la o perioadă la alta. În prezent, 

Coreea de Sud se confruntă cu valul trei al pandemiei de coronavirus, menţinând un indice al 

preţurilor de consum de aproximativ 101% (Cho J. , 2021), valoare extrem de optimistă având 

în vedere gravitatea crizei medicale, dar şi situaţia economică resimţită la nivel global. Totodată, 

pentru anii următori nu se estimează fenomene inflaţioniste îngrijorătoare, fluctuaţia 

indicatorului macroeconomic derulându-se în jurul pragului de 1%. 

 

Studiu de caz: rata inflației în retrospecție 

 Potrivit teoriei neo-keynesiene, rata inflației reprezintă un indicator macroeconomic 

versatil, a cărui variație este influențată de contextul politico-economic existent la un moment 
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dat în cadrul unui stat. Fenomenele descrise în cuprinsul acestei lucrări, respectiv momentele 

cheie ale istoriei economiei coreene moderne, înglobează liniile directoare pe care le-a avut în 

vedere executivul pentru dezvoltarea armonioasă a statului sud-coreean de-a lungul ultimului 

secol și până în prezent. Totodată, sunt evidențiate principalele abordări ideologice 

caracteristice fiecărui regim politic care a guvernat Coreea de Sud de la proclamarea sa în anul 

1948, acestea reflectându-se în mod evident la nivelul fluctuației prețurilor de la un an la altul, 

în evoluția cursului valutar, dar și în oscilația altor indicatori economici cruciali, respectiv 

produsul intern brut, indicele dezvoltării umane sau rata exporturilor. 

 

Figura 11. Evoluţia ratei inflaţiei în perioada 1960-2020 (procent) 

(Sursa: (International Monetary Fund, 2021))

 

 Frecvențele relative înscrise în graficul evoluției ratei inflației reliefează modificarea 

de ansamblu a prețurilor pentru bunuri și servicii într-un anumit an, denumit și perioadă curentă, 
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față de anul precedent, reprezentând perioada de bază (de referință). În vederea calculării 

inflației totale pentru întreaga perioadă, vom alege limita inferioară a intervalului de timp, 

respectiv anul 1970, drept perioadă de referință, iar limita superioară, mai precis anul în curs, 

drept perioadă curentă. În continuare, intenționăm să cumulăm cifrele aferente fiecărui an, așa 

cum reies ele din graficul prezentat anterior. Acest algoritm va evidenția o rată a inflației totală 

în valoare de 2 309,73%, care presupune o creștere generalizată a prețurilor de aproximativ 23 

de ori din 1970 și până în prezent. 

 Studiul de caz își propune și analiza graduală a ratei inflației totale pentru un cuantum 

monetar arbitrar, respectiv 10,000 won, subliniind efectivele negativele ale creșterii 

indicatorului macroeconomic. De asemenea, procedeul va expune și cum s-au resimțit efectiv 

diferitele dezechilibre financiare sau șocuri sistemice la nivelul agenților economici, implicit 

al populației. 

 În cele ce urmează, vom încerca să estimăm puterea de cumpărare a sumei prestabilite 

de 10,000 won de la începutul anului 1970 pe diferite intervale de timp ulterioare. Această 

operație prevede înmulțirea valorii analizate cu rata totală a inflației, calculată pentru diverși 

ani și având ca punct de referință anul 1970. Rezultatele diseminate sunt centralizate în tabelul 

2. 
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Tabel 2. Studiu de caz: analiza puterii de cumpărare a 10,000 won în perioada 1970-2021 și 

raportarea la indicele prețurilor de consum (procent) 

(Sursa: (International Monetary Fund, 2021), interpretarea autorului) 

 

Anul Puterea de cumpărare 

echivalentă23 

Indicele prețurilor 

de consum24 (%) 

1970 10 000 100% 

1975 18 639,63 186,39% 

1978 28 746 287,46% 

1980 40 554,27 405,54% 

1984 65 157,12 651,57% 

1988 73 938,03 739,38% 

1991 91 041,95 910,41% 

1996 121 561,18 1 215,61% 

2003 157 547,9 1 575,48% 

2009 189 760,7 1 897,6% 

2015 216 554,07 2 165,54% 

2021 230 972,59 2 309,73% 

 

 

23 Puterea de cumpărare echivalentă a cuantumului stabilit pentru studiul de caz, respectiv 10,000 won, pentru 

diverse perioade de timp ulterioare. 

24 Indicele prețurilor de consum (IPC) măsoară evoluția per ansamblu a prețurilor pentru bunuri și servicii într-un 

interval de timp, raportând valorile înregistrate pentru anul curent la cele dintr-o fază anterioară, considerată 

perioadă de referință (de bază). Acest indicator macroeconomic se află într-o strânsă legătură cu rata inflației, cea 

din urmă fiind determinată scăzând 100 din indicele anual al prețurilor de consum.  
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 Datele prezentate mai sus ne evidențiază fluctuațiile prețurilor ca urmare a strategiilor 

economice adoptate de guvernul coreean sau a situației politice instaurate la un moment dat în 

Coreea de Sud. Spre exemplu, eșecul ideologiei expansioniste de la finalul anilor ’70, împreună 

cu cea de-a doua criză petrolieră resimțită la nivel mondial au facilitat înregistrarea unui indice 

al prețurilor de consum în valoare de 405,54%, raportat la perioada de bază, respectiv începutul 

aceluiași deceniu. Cu alte cuvinte, costul pentru bunuri sau servicii s-a mărit de aproximativ 4 

ori în decursul celor 10 ani, iar aceeași cantitate de produs care se putea achiziționa cu 10 000 

won la începutul anul 1970 poate fi procurată cu nu mai puțin de 40 554,27 won la începutul 

următoarei decade, ca urmare a fenomenelor inflaționiste înregistrare, implicit creșterea 

generalizată a prețurilor de la un an la altul și scăderea puterii de cumpărare a banilor. În mod 

analog, algoritmul poate fi extins și pentru perioade mai apropiate erei noastre, totalizând un 

indice al prețurilor de consum de 2 309,73% pentru anul în curs și față de perioada de referință. 

Mai precis, pentru achiziționarea unor produse care valorau 10 000 won în anul 1970, vom 

avea nevoie în prezent de 230 972,59 won, respectiv de o sumă de aproximativ 23 de ori mai 

mare.  

 În altă ordine de idei, prin aplicarea inversă a procedeului de calcul putem determina 

puterea de cumpărare a sumei stabilite ca eșantion în 2021, raportată la condițiile de la începutul 

anului 1970. Astfel, 10,000 won din prezent pot procura o cantitate similară de bunuri și servicii 

cu 433,95 won de acum aproximativ jumătate de secol. Prin urmare, presupunând că un agent 

economic hotărăște să păstreze o bancnotă în valoare de 10,000 de won în anul 1970 și refuză 

să apeleze la serviciile vreunei instituții financiare care ar putea să-i ofere o dobândă regulată 
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pentru depozitul său, agoniseala respectivă ar reprezenta mai puțin de 500 won25 în anul curent, 

ținând cont de creșterea generalizată a prețurilor, implicit de scăderea puterii de cumpărare a 

banilor.  

 

Concluzii 

 În conformitate cu cele afirmate anterior, inflaţia constituie un dezechilibru monetar 

major, având repercusiuni dramatice asupra tuturor participanţilor la viaţa economică. În ciuda 

distinctelor curente de gândire care au creionat modele atotcuprinzătoare, convergente sau 

divergente, similare sau antagoniste, în vederea găsirii soluţiei ideale pentru propăşire, 

fenomenul inflaţionist continuă să reprezinte principala preocupare a guvernelor la nivel 

mondial, dar şi realitatea cruntă a unui segment redus de state care se confruntă cu o creştere 

alarmantă a preţurilor. Deşi putem vorbi despre o serie de inadvertenţe la nivel politic, viziuni 

economice diametral opuse, dar şi de existenţa unui drum anevoios pentru perfecţionarea 

sistemului democratic, Coreea de Sud reprezintă un etalon universal, având în vedere 

redresarea spectaculoasă, depăşirea crizelor financiare, dar şi gestionarea eficientă a ratei 

inflaţiei, implicit menţinerea indicatorilor macroeconomici la standarde optime. Totodată, 

modelul coreean contramandează ipoteza potrivit căreia dezvoltarea neuniformă a statelor 

lumii a fost condiţionată de influenţa imperiilor coloniale şi de predominanţa bogăţiilor 

subsolului. În acest sens, ţara est-astiatică în cauză constituie în mod surprinzător un nucleu al 

 

 

25 Conform cursului mediu înregistrat în luna martie a anului 2021, 500 KRW reprezintă mai puțin de 44 cenți. 

(CEIC Data, 2021) 
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inovaţiei şi al prosperităţii. Dintr-un alt punct de vedere, evenimentele nefaste cu care a avut 

tangenţă societatea coreeană au facilitat rectificarea comportamentului agenţilor economici 

care au devenit mai circumspecţi. Cu alte cuvinte, prin asumarea şi corijarea greşelilor 

trecutului, Coreea de Sud a împiedicat pe cât posibil recidivarea fenomenului inflaţionist, 

limitând în acelaşi timp efectele negative în cazul improbabil al reinstaurării acestuia.   

 Consider că prezenta lucrare poate constitui un punct de plecare pentru viitoarele studii 

şi analize comparative în ceea priveşte evoluţia indicatorului macroeconomic, punând în temă 

cititorul cu contextul socio-istoric, precum şi cu specificitatea şi unicitatea mediului de afaceri            

sud-coreean. Prin corelarea informaţiilor surprinse în studiul de mai sus cu o serie de rapoarte 

statistice de specialitate actualizate, precum şi prin prelucrarea adecvată şi perpetuă a 

rezultatelor diseminate, se pot anticipa tendinţe economice capabile să prevină repetarea 

cataclismelor monetare. Cu toate acestea, ansamblul noţiunilor teoretice şi al constatărilor 

empirice trebuie raportat şi la un cumul de factori variabili, precum progresul tehnologic, 

fenomenul din ce în ce mai pregnant al globalizării, dar şi optica de posteritate a direcţiilor de 

mercantilism mondial.       
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Abstract 

Animalele au fost folosite din totdeauna în diverse scopuri, cum ar fi satisfacerea nevoilor de 

bază, precum hrană, transport, companie și divertisment. Cu toate acestea, chiar dacă specia 

umană a evoluat, modul în care oamenii folosesc animalele nu s-a dezvoltat, imoralitatea fiind 

un factor cheie în comportamentul uman. Această lucrare investighează turismul cu animalele 

salbatice și ilustrează modul în care industria nu este atat de exemplară din punct de vedere 

etic, pe măsura în care este promovată.   

Cuvinte cheie: turism, animale sălbatice, divertisment, imoralitate, etic 

 

 

Introducere 

Această lucrare își propune să evidențieze situația actuală a industriilor de divertisment 

și turism care folosesc animalele pentru profit. Acestea sunt abuzate și exploatate într-o 

varietate de forme de „divertisment”. În circuri, elefanții, leii, tigrii și alte animale sunt 

condamnate la o viață în captivitate pentru a oferi câteva momente de distracție umană, care 

este imorală și lipsită de etică față de ființele necuvantatoare. În consecință, conceptul de turism 
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wildlife (sălbatic) va fi abordat în raport cu codul de etică din industrie pentru o investigație 

adecvată a menționării animalelor în acesta.  

Astfel, se face o distincție clară între noțiunile de bunăstare a animalelor, drepturile 

acestora și utilitarism, folosind exemple din viața reală de tipuri de turism wildlife pentru a 

descrie severitatea cazului actual al animalelor în capitivitate.  

 

Turism durabil și sălbatic 

Pentru a înțelege pe deplin diferitele nuanțe ale călătoriilor, este imperativ să începem 

cu definiția turismului, fenomen care rezultă din vizitele temporare (sau de șederea departe de 

casă) în afara locului normal de reședință din orice alt motiv in afara promovarii unei ocupații 

remunerate din interiorul locului vizitat (Burkart & Medlik, 1981). Turismul are multe forme 

și dimensiuni și se bazează în mare parte pe diverse facilități și servicii, dar ceea ce atrage 

atenția potențialilor vizitatori este destinația efectivă și atracția turistică, care este o resursă 

permanentă, fie naturală, fie creată de om, dezvoltată și gestionată pentru scopul principal al 

atragerii vizitatorilor (Hu & Wall , 2005). De asemenea, atracțiile turistice sunt diverse, variind 

de la zone cu valoare culturală, istorică, scenică la semnificație politică, de natură și 

divertisment. 

Continuând cu aspectul atracțiilor turistice, o analiză suplimentară pune în perspectivă 

două atracții esențiale: valoarea scenică și divertismentul. Punctul de vedere pitoresc este 

format din parcuri naționale, animale sălbatice, floră și faună, stațiuni de plajă, stațiuni 

montane, iar ca ramură a divertismentului este inclusă participarea și vizionarea sporturilor, 

parcurilor de distracții și de recreere, grădinile zoologice și delfinariile, cinematografele și 

teatrele (Jayapalan, 2001).  Cu toate acestea, cele două tipuri de atracții turistice, atunci când 
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sunt combinate, perpetuează un cadru fundamental de antiteză pentru un turism responsabil și 

durabil, precum și divertismentul faunei sălbatice.    

Turismul durabil promovează activități turistice și consolidarea capacităților relevante 

care promovează conștientizarea, conservarea și protejarea mediului, respectă viața sălbatică, 

flora, biodiversitatea, ecosistemele și diversitatea culturală, îmbunătățind în același timp 

bunăstarea și mijloacele de trai ale comunităților prin sprijinirea economiilor lor locale și a 

omului și mediul natural în ansamblu (United Nations , 2012).     

Turismul faunei sălbatice se referă la observarea și interacțiunea cu viața animalelor și 

plantelor locale în habitatele lor naturale (Towards Measuring the Economic Value of Wildlife 

Watching Tourism in Africa – Briefing Paper, 2015).  Face parte din alte segmente de călătorie, 

cum ar fi turismul ecologic, de aventură, montan, toate micro-segmente ale turismului durabil. 

Turismul sălbatic a reprezentat 120 de miliarde de dolari,  aproximativ 4,4% din PIB-ul global 

estimat direct pentru turism  în 2018 și a susținut în mod direct 9,1 milioane de locuri de muncă 

(The economic impat of global wildlife tourism, 2019). Astfel, în teorie, turismul sălbatic poate 

fi integrat ca parte a turismului durabil, totuși ambele prezintă evaziunea informațiilor în 

definițiile acestora cu privire la principiile lor etice și morale. Acestea necesită respectarea 

animalelor doar prin observare, dar turismul wildlife a fost transformat în divertisment cu 

animale, fiind complet opusul a ceea ce susține turismul responsabil. Divertismentul cu 

animalele a existat încă din epoca romană, unde creaturile sălbatice erau forțate de gladiatori 

să se lupte, iar de atunci animalele au fost private de dreptul lor de a rămâne conectate cu 

habitatele lor naturale (Stoddart, 2004).   

În zilele noastre, animalele sunt folosite în circuri, grădini zoologice, filme, întâlniri cu 

animale exotice și activități ecoturistice aparent inofensive și populare, cum ar fi observarea 
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balenelor, safari, pescuitul de tip catch and release, care provoacă suferință fizică și psihologică 

majoră. 

 

Etica în turism 

Pilonul turismului durabil este definit de codul etic în turism. Este reprezentat de 10 articole 

(Ethics, Culture and Social Responsibility, 2021), acoperind baza obiectivelor de dezvoltare 

durabilă în călătorii și turism, cum ar fi bunele practici economice, sociale, culturale și de 

mediu: 

1. Contribuția turismului la înțelegerea reciprocă și respectul dintre popoare și societăți. 

2. Turismul ca vehicul pentru realizarea individuală și colectivă. 

3. Turismul, factor de dezvoltare durabilă. 

4. Turismul, un utilizator al patrimoniului cultural al omenirii și contribuitor la 

îmbunătățirea acestuia. 

5. Turismul, o activitate benefică pentru țările și comunitățile gazdă. 

6. Obligațiile părților interesate în dezvoltarea turismului. 

7. Dreptul la turism. 

8. Libertatea mișcărilor turistice. 

9. Drepturile lucrătorilor și antreprenorilor din industria turismului. 

10. Implementarea principiilor codului etic global pentru turism. 

Cu toate acestea, codul etic nu include nicio mențiune a animalelor, în ciuda importanței 

lor în turism, cu un număr total de vizite pentru atracții turistice  sălbatice reprezentand până 

la 20 - 40% din turismul global (Elephants. Not commodities – Taken for a ride 2, 2020). În 

consecință, fascinația pe care omenirea o are asupra animalelor poate fi observată în mod clar, 
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alături de numărul mare de turiști - peste 200 de milioane în întreaga lume (Visitor 

Demographics, 2021), care vizitează cele mai populare și accesibile atracții cu animale 

sălbatice, cum ar fi grădinile zoologice și acvariile.  

Lipsa menționării animalelor în codul de etică, a dus la diverse opinii cu privire la subiectul 

turismului responsabil și la extinderea granițelor morale, chiar prin încorporarea unui al 11-lea 

articol bazat pe respectarea animalelor utilizate în turism și având un ghid de șapte principii 

(Fennell, 2014). Articolul 11 propus abordează: 

1. O cultură a respectului care ia în considerare condițiile în care animalele trăiesc și 

interacționează cu specia umană.   

2. Îngrijitorii ar trebui să aibă acces la cele mai actualizate informații cu privire la 

standardele de bunăstare adecvate pentru toate speciile utilizate. Animalele ar trebui să nu simtă 

frică, durere, foame, sete, disconfort, și ar trebui să poată exprima un comportament normal 

pentru specie în spații de dimensiuni suficiente pentru marimea acestora.   

3. Respingerea tuturor practicilor care se bazează pe capturarea și restricționarea animalelor 

sau alte forme de utilizare ale acestora care produce suferință, pentru divertismentul uman. 

Interesul trebuie sa fie asupra animalului.  

4. Vânătorii și pescarii ar trebui să utilizeze tehnici și tehnologii concepute pentru a 

minimiza durerile, frica și suferința inutilă sau prelungită asupra animalelor capturate.  

5. Ar trebui depuse toate eforturile pentru a stinge practicile care folosesc animalele în mod 

ilegal sau în moduri extreme, prin care se compromite sănătatea și bunăstarea animalelor pentru 

plăcerea umană. 

6. Adoptarea unor noi politici și orientări care reduc suferința animalelor.  
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7. Toți indivizii sau grupurile care folosesc animale în scopuri turistice ar trebui să aibă 

acces la organizații care au ca mandat reducerea suferinței acestora prin implementarea unor 

standarde de bunăstare și îngrijire adecvate pentru toate speciile.  

În cele din urmă, turismul responsabil se referă la minimizarea disparităților intra-specii și 

la îngrijirea atât a nevoilor umane, cât și a celor animale, oferind o viziune mai putin 

antropocentrică. 

 

Poziția eticii animalelor în turism 

Etica este o reflecție critică asupra modului în care ar trebui să acționăm și motivația 

din spatele acțiunii. Etica animalelor este domeniul care se ocupă de modul și motivul pentru 

care ar trebui să luăm în considerare animalele în deciziile noastre morale (Ethical theories and 

nonhuman animals, 2021). Etica animalelor a fost disecată în multe teorii de-a lungul timpului, 

însă cele mai relevante sunt conceptele de bunăstare ale acestora, drepturile animalelor și 

utilitarismul, deoarece sunt termenii des folosiți de către companiile care își promovează 

afacerile cu animale.    

Bunăstarea animalelor 

Conceptul de bunăstarea a animalelor încearcă să asigure un standard minim de condiții 

de trai și tratament pentru animalele aflate sub controlul uman. Se concentrează asupra sănătății 

animalelor, atât psihologice, cât și fizice, prin crearea standardelor de viață de bază, cum ar fi 

adăpostul, capacitatea de a exprima comportamente naturale și gestionarea umană. Standardele 

diferă mult în funcție de specie și de modul în care sunt utilizate animalele (Animal Rights: 

What is animal welfare amd why is it important, 2020). 
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Deși intenția poate fi bună, realitatea este că bunăstarea animalelor și abuzul acestora 

sunt strâns legate - în special în turism. Un prim exemplu ar fi balenele orca de la SeaWorld; 

perspectiva bunăstării dorește ca animalul să rămână sănătos și, potrivit Sea World, „bunăstarea 

animalelor la facilitățile noastre este o prioritate maximă” (Overview, 2021).  În plus, compania 

a adoptat definiția Asociației Grădinilor Zoologice și Acvariilor (AZA) a bunăstării animalelor, 

unde este considerată starea fizică, mentală și emoțională colectivă a unui animal pe o perioadă 

de timp (Animal welfare committee, 2021). 

Cu toate acestea, intenția bunăstării animalelor până în 2020 nu s-a bazat doar pe un 

anumit nivel de respect față de animal, ci și din cauza faptului că o balenă bolnavă nu putea 

participa în spectacole și nu mai putea fi una dintre atracțiile vedete ale SeaWorld, alături de 

antrenorii lor. După ani de zile promițând că își vor închide spectacolele cu faimoasele balene 

ucigașe, în 2020 au trecut printr-un proces de re-branding, acum numite „Întâlniri cu Orca” (A 

Killer Whale Experience, 2021). Într-adevăr, balenele nu mai sunt obligate să facș spectacole, 

ci sunt doar observate de vizitatori în „habitatul lor natural”, în timp ce instructorii oferă 

informații despre specie și ecosistemul lor.          

Deși situația balenelor din SeaWorld se îmbunătățește, compania deține în prezent 20 

de balene ucigașe în cele trei parcuri din Statele Unite, iar cel puțin patruzeci și nouă de balene 

au murit la SeaWorld de la deschiderea sa (Fate of Orcas in Captivity, 2021) din cauza faptului 

că se îmbolnăvesc în captivitate. Motivul principal al acestui fapt este că sunt puse în mod 

constant în situații nenaturale- balenele sunt ținute în tancuri de beton de aproximativ 1% din 

dimensiunea habitatului lor natural, mamele dau naștere fără rețeaua lor socială crucială 

(Staedter, 2017), aspecte ce provoacă un nivel de stres care fac mamiferele susceptibile la boli, 

predispuse la auto-mutilare, depresie și plictiseală, rezultând în comportamente precum 

mestecarea pereților din beton și metal. Cu toate acestea, SeaWorld se afirmă o companie care 
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practică bunăstarea animalelor, însa balenele ucigașe sunt rănite fizic și psihic din cauza 

captivității lor.      

Drepturile animalelor  

Pe de altă parte, punctul de vedere al drepturilor animalelor afirmă că nu există nicio 

distincție între oameni și animale și că au drepturi egale și similare. Grupurile pentru drepturile 

animalelor promovează legislații și reglementări care ar interzice sporturile care utilizează 

animale, vânătoarea, cercetarea medicală folosita pe acestea, creșterea lor pentru hrană și 

utilizarea pentru recreere și divertisment (What Is The Difference Between Animal Welfare 

And Animal Rights, 2021). Drepturile sunt de obicei determinate de conștiință, sensibilitate și 

intenționalitate (Environment+Energy, 2012), iar multe specii de animale au conștiință, 

intenționalitate și procese de gândire [..] Exemple de stări conștiente sunt lucruri precum a simți 

durere sau a auzi anumite sunete. Exemple de stări intenționate sunt reprezentate prin dorința 

de a mânca sau sentimentul că cineva se apropie. Exemple de procese de gândire sunt acțiuni 

precum a obține o banană care nu este la îndemână sau a urmari comportamentul prăzii care 

este în mișcare și încearcă să scape (Searle, 1994). Aceste atribute sunt posedate de multe ființe 

folosite în turism, de la elefanți și puii de tigri luați de la mamele lor, bătuți sau înlănțuiți pentru 

a efectua trucuri, sedați pentru a face selfie-uri cu turiștii, la experiențe de safari în care 

vizitatorii stresează animalele în habitatul lor natural. Această perspectivă susține că oamenii 

ar trebui să respecte animalele și experiența lor, indiferent de utilitatea acestora pentru oameni.     

Utilitarismul 

Ultima perspectivă este cea a utilitarismului, o ramură a consecențialismului, un tip de 

teorie etică care susține că un act este corect sau greșit pe baza consecințelor acestuia (Animal 

Ethics and Philosophy, 2021). Nu se bazează pe drepturi, ci mai degrabă caută rezultatul care 



 

  Studii și Cercetări Academice, 3(1) (2021)  160 

 

produce cea mai mare „fericire” sau, mai recent, „rezultate optime” pentru toate ființele (What 

Is The Difference Between Animal Welfare And Animal Rights, 2021). Astfel, conceptul este 

un tip de perpetuator, reprezintă o zonă gri de turism / divertisment pasiv cu animale deoarece 

utilitarismul este obligat să ia în considerare toate plăcerile în mod egal. În acest sens, dacă o 

persoană ar avea cu adevărat mai puțină plăcere sa participe la oricare altă activitate în afară 

de luptele cu tauri / cursele de cai, atunci ar putea fi moral obligat să urmărească lupta sau cursa 

dacă nu poate face nici o diferență asupra suferinței animalul.  

Totuși, ceea ce ar trebui făcut din perspectiva unui consumator etic este să gasească o 

altă sursă de divertisment care, deși este mai puțin placută decât divertismentul pentru animale, 

oferă cel mai bun echilibru general intre plăcere si “suferință”.   

 

Tipuri de atracții turistice neetice de tip wildlife 

Un studiu recent realizat de World Animal Protection a constatat că 75% din atracțiile 

turistice ale faunei sălbatice au efecte negative asupra animalelor sălbatice (Rose, 2019). Cu 

toate acestea, mulți turiști participă anual la activități wildlife, în special pentru că nu sunt 

conștienți de consecințe. Interacțiunile precum înotul cu delfinii, plimbările cu elefanții și 

scufundările în cușcă cu rechini au cel mai mare număr de vizitatori în fiecare an (peste 500.000 

de vizitatori) și toate au impact negativ asupra bunăstării animalelor (Bale, 2015). 

Turismul faunei sălbatice poate fi împărțit în patru mari categorii (Higginbottom, 

2004): turism de observare al faunei sălbatice; turismul captiv al faunei sălbatice (vizionarea 

animalelor în spațiu închis de origine umană; în principal grădini zoologice, parcuri sălbatice, 

sanctuare pentru animale și acvarii, dar include și circuri și spectacole); turism de vânătoare; 

turism pescăresc. Aceste tipuri de turism cu animale sălbatice sunt fie non-consumative, de ex. 

observarea păsărilor, observarea balenelor și delfinilor, acvariile și parcurile sălbatice 
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(Ballantyne, Sutherland, & Packer, 2011), sau consumatoare - care implică sacrificarea 

deliberată a animalelor sau folosirea părților corpului (Freese, 1998)— de exemplu. vânătoare 

și pescuit.  

Un studiu realizat de TripAdvisor în 2015, în care a fost făcută o selecție de 24 de 

atracții turistice pentru animale sălbatice, analizând impactul asupra animalelor și evaluările 

vizitatorilor indică gravitatea divertismentului cu acestea  și lipsa de cunoștințe a turiștilor. 

Cifrele indică faptul că, optsprezece tipuri de turism wildlife (inclusiv locurile în care turiștii 

pot face „selfie-uri” cu tigri, pot hrăni urși în Japonia) pot afecta negativ bunăstarea, în mod 

colectiv, între 230.000–550.000 de animale individuale; majoritatea  turiștilor care au participat 

la sondaj nu au recunoscut sau au răspuns la impactul negativ asupra bunăstării acestora, 

respectiv 80%; iar din 51.308 recenzii separate, 46.688 au fost pozitive și 4.620 au fost 

negative, din care 2.439 au fost negative în special din motive de bunăstare și / sau conservare 

(Moorhouse, Dahlsjo, Baker, Macdonald, & D'Cruze, 2015).   

De asemenea, rețelele sociale promovează industria, având în vedere că aproape toată 

generația millennials (23 - 38 de ani) folosește rețelele sociale în timp ce călătorește (Daly, 

2019). Astfel, publicitatea virală a unor activități sălbatice imorale se face zilnic cu selfi-uri 

dupa întâlnirile cu tigri si plimbări pe elefanți în Thailanda. Mai mult, vizibilitatea pe rețelele 

de socializare este făcută fără a arăta ce se întâmplă în spatele divertismentului în industria 

turistică, iar oamenii care simt bucurie și entuziasm de a se apropia de animalele sălbatice nu 

sunt de obicei conștienți de acest aspect. În consecință, social media schițează o imagine falsă 

în care atât oamenii cât și animalele se distrează.      
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Concluzii 

Turismul etic cu animale trebuie să fie singurul mod în care turiștii interacționează cu 

acestea în timpul călătoriilor lor. Întregul concept de turism al faunei sălbatice este un subiect 

sensibil, deoarece poate aduce și beneficii dacă este realizat într-un mod etic, cum ar fi 

strângerea de fonduri pentru protecția și conservarea animalelor menționate. 

O experiență etică de turism wildlife ar trebui să aibă loc într-o împrejurime naturală 

sau de tip sanctuar, dar numai dacă animalele de acolo trăiesc într-un mediu foarte asemănător 

cu cel natural - în ceea ce privește habitatul, prezența și interacțiunea cu alte animale, 

modalitatea de hrănire, climă, în timp ce interacțiunea cu oamenii ar trebui să fie la minimum 

- fără atingere, fără hrănire, observând doar de la o distanță sigură animalele fara a produce 

daune. Atracțiile precum circurile, majoritatea grădinilor zoologice, templele cu animale 

salbatice, țin animalele în cuști, în lanțuri și / sau le antrenează să facă lucruri pe care nu le-ar 

face în natură sunt orice altceva decât etice.   

În final, accentul este concentrat asupra sensibilizării cu privire la turismul animal etic 

și trebuie să înceapă încet, dar sigur, să protejeze drepturile animalelor pentru ființele captive, 

deținute ilegal și în circumstanțe neetice, precum și consecințe pentru companiile, persoanele 

care promovează astfel de tipuri de activități.    
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