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INTRODUCERE 
 
În condiţiile actuale de expansiune economică 

şi progres tehnologic, când dezvoltarea umană se 
află la etapa economiei informaţionale, procesul 
denumit în mod uzual globalizare înseamnă de fapt 
creşterea interconexiunilor dintre societăţi, astfel 
încât evenimentele ce se petrec într-o anumită parte 
a lumii influenţează, intr-o măsură tot mai mare 
oameni şi societăţi situate intr-o altă parte a lumii. 
Cel mai elocvent exemplu în acest sens îl reprezintă 
sistemul World Wide Web, dar şi reţeaua de poştă 
electronică, care au transformat comunicaţiile într-o 
manieră ce nu putea fi anticipată nici măcar cu cinci 
ani în urmă.  

 
 
1. DEZVOLTAREA CORPORAŢI-

ILOR TRANSNAŢIONALE ŞI 
FACTORI DE INFLUENŢĂ 

 
Structura economiei mondiale actuale, aflată în 

curs de globalizare reuneşte doua mari componente 
care se intersectează. O componentă este 
reprezentată de economiile naţionale, ca entităţi de 
bază care nu sunt izolate, fiind legate prin comerţ, 
fluxuri financiare, investiţii, schimburi ştiinţifice, 
stabilite prin diverse tratate şi acorduri. Iar în cadrul 
acestui proces atât de complex, corporaţiile 
transnaţionale fără îndoială joacă un rol şi au un 
cuvânt destul de important de spus. 

Corporaţia transnaţională tinde să-şi lărgească 
continuu sfera de dominaţie atât în interiorul ţării de 
origine, cât şi pe pieţe situate în diferite alte ţări. 
Orice corporaţie transnaţională se manifestă 
concomitent în trei spaţii economice: cel naţional, 
autohton, în cazul societăţii mamă, cel străin în 
cazul filialelor, cel internaţional ori de câte ori este 
vorba despre schimburile dintre unităţile care o 
compun sau dintre acestea şi restul lumii. 

Fără îndoială corporaţiile transnaţionale 
depăşesc orizonturile naţionale, ele nemaifiind 
interesate de omul-cetăţean ci de omul-client 
indiferent de ţara de origine. Uni specialişti susţin 
că în timp ce puterea marilor corporaţii creşte cea a 
statelor naţionale scade. Cu toate acestea nu se 

poate afirma că societăţile transnaţionale au devenit 
entităţi fără stat, oricât de mare ar gradul de 
transnaţionalitate al acestora, ele nu-şi desfăşoară 
activitatea în neant ci pe teritorii care aparţin 
statelor. Motiv pentru care oricât de puternică ar fi o 
corporaţie, ea este nevoită să aibă relaţii atât cu ţara 
sa de origine cât şi cu statele pe teritoriul cărora are 
implantate filiale, ea devenind „multistatală”. Drept 
exemplu în acest sens ne poate servi sistemul World 
Wide Web şi reţeaua de poştă electronică. Acestea 
sunt cele mai evidente exemple, dar pot fi aduse şi 
altele: comunicaţiile prin televiziune, cotidienele cu 
circulaţie mondială, mişcările sociale internaţionale 
precum Amnesty sau Greenpeace, francizele 
globale, cum sunt McDonald’s, Coca Cola, Pizza 
Hut, dar şi problemele şi riscurile globale, precum 
poluarea mediului, SIDA, terorismul internaţional, 
traficul cu arme şi droguri, etc. 

Conform aprecierilor unor economişti de 
prestigiu corporaţiile transnaţionale sunt în prezent 
poate cele mai importante „personaje” pe economiei 
mondiale. La dezvoltarea corporaţiilor 
transnaţionale au participat o multitudine de factori, 
unul din principalii factori este actuala revoluţie 
tehnico-şţiintifică. În prezent lumea industrializată 
este într-o teribilă cursă a inovărilor şi 
perfecţionărilor tehnologice, la începutul anilor 
1990 aproape 2/3 din cifra de afaceri a 
întreprinderilor industriale din ţările OCDE era 
realizată cu produse concepute cu mai putin de 10 
ani în urmă. 

De aceea specialiştii apreciază că orice 
întreprindere care nu va reuşi să-şi înnoiască cel 
puţin ¾ din produsele actuale, va fi ameninţată cu 
marginalizarea. În secolul actual importanţa 
inovaţiilor va creşte şi mai mult devenind o condiţie 
sine qua non pentru existenţa întreprinderilor 
contemporane. Însă costurile de cercetare-
dezvoltare sunt cu atât mai mari cu cât efortul 
pentru inovare trebuie să fie mai rapid, aceste 
costuri nu pot fi acoperite, (amortizate) doar prin 
vânzări pe piaţa internă deoarece impactul asupra 
preţurilor produselor este foarte mare, produsele 
devenind inaccesibile. Doar prin internaţionalizarea 
activităţii se poate finanţa inovarea. 

Alţi factori care au influenţat dezvoltarea 
corporaţiilor trasnaţionale pot fi grupaţi astfel: 
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 Restricţiile de aprovizionare. Majoritatea 
ţărilor industrializate dispun de un spectru 
nemărginit în care resursele naturale sunt uneori 
foarte limitate şi în care specializarea industrială 
necesită aprovizionarea din afară cu materii prime 
.(cazul cel mai elocvent este cel al Japoniei). 

 Diversificarea geografică. Barierele 
protecţioniste atât cele tarifare (taxe vamale) cât şi 
cele netarifare (limitarea cantităţilor importate, 
fixarea unor reglementări referitoare la norme de 
securitate, de igienă, de poluare) au determinat 
interesul pentru producţia în spaţiul în care se vând 
rezultatele ei, care permite şi adaptarea produselor 
la gusturile consumatorilor locali. În afară de 
aceasta, statele gazdă pot oferi o serie de avantaje 
financiare, fiscale care constituie stimulenţi pentru 
societăţile aflate în căutare de noi locuri de 
instalare. Diversificarea geografică poate 
corespunde şi unei strategii de diminuare a 
riscurilor în special cel de ţară.  

 Structura oligopolistă internaţională. 
Majoritatea corporaţiilor se află în situaţie de 
oligopol pe piaţa internă Blocarea expansiunii pe 
piaţa naţională duce în primă fază la export, iar apoi 
la producţia la locul vânzării, adică la globalizare. 

 Costurile de producţie. Contrar unor păreri 
scăderea costurilor de trnsport nu joacă decât un rol 
secundar în explicarea procesului de delocalizare a 
activităţii economice având importanţă numai 
pentru anumite cazuri : produse alimentare cu 
durată de conservare redusă, sau produse cu ambalaj 
greu şi costisitor ( exemplu gaz).  

 Scăderea costurilor sociale. Reprezintă un 
factor determinant, investitorii străini caută din 
totdeauna ţările cu salarii mici şi zonele scutite de 
taxe din aceste ţări.  

 Liberalizarea pieţelor naţionale şi 
internaţionale de capital. Liberalizarea acestor 
pieţe crează posibilitatea cumpărării de firme şi 
valută şi pot fi controlate riscurile financiare. 

Din cele de mai sus reiese că între corporaţii şi 
statele naţionale există colaborare pe diverse planuri 
care este reciproc avantajoasă. Un exemplu este 
statul american, care încurajează expansiunea 
marilor săi „Generali” (Electric, Motors, 
Dynamics), dar şi a celor consacrate (Ford, Exxon, 
IBM, ATT), precum şi a noilor veniţi ( Microsoft, 
Wall-Mart Stores, Pfizer, Lucent Technologies). În 
schimb transnaţionalele au „grijă” ca SUA să 
ajungă şi să rămână prima putere economică, 
politică şi militară a lumii.  

De regulă marile corporaţii, în special 
americane, preferă să deţină integral acţiunile 
filialelor externe. Astfel centrul de decizie poate 
impune filialei dintr-o anumită ţară fie o politică 

financiară în beneficiul altei regiuni, fie să cumpere 
de la societatea mamă sau de la o altă filială diferite 
bunuri la preţuri inferioare costurilor de fabricaţie, 
pentru a reduce taxele vamale, impozitele pe cifra 
de afaceri. Aceste practici pot influenţa negativ 
balanţa de plăţi externe precum şi bugetul ţării 
gazdă. Corporaţia transnaţională nu are preferinţe 
subiective pentru o anumită filială sau ţară, scopul 
ei fiind maximizarea profitului pe ansamblu; ea 
poate impune filialelor externe restrângerea 
activităţii, transfer de capital, concedieri, etc. 
Aceasta poate conduce la o anumită instabilitate 
economică şi socială a ţării gazdă. 

Piaţa internă a corporaţiilor transnaţionale este 
şi o piaţă de capital, de tehnologie sau de forţă de 
muncă. Centrul coordonatelor impune, de regulă 
unităţilor componente relaţii de schimb pe care 
trebuie să le întreţină între ele, precum şi preţurile 
practicabile. De obicei, preţurile la care bunurile se 
schimbă sunt fixate pe baza costului. Există însă şi 
cazuri când societatea-mamã impune unei filiale să 
cumpere producţia alteia la un preţ diferit de cel 
practicat pe piaţa mondială. Asemenea situaţii apar 
atunci când se urmăreşte cucerirea sau menţinerea 
unei poziţii dominante, reducerea cuantumului 
impozitelor pe venit datorat statului gazdă eludarea 
controlului schimbului valutar şi protejarea faţă de 
fluctuaţiile monetare. Astfel subfacturarea 
materiilor prime, a produselor intermediare permite 
filialei care le primeşte să le vândă la preţuri mai 
mici.  

Are loc o interacţiune între domeniile micro, 
macro şi mondo-economic. În virtutea relaţiilor 
dintre societatea-mamă şi filialele din străinătate 
precum şi dintre filialele înseşi, societatea 
transnaţională îşi desfăşoară activitatea în cadrul 
unei pieţe proprii, care este o piaţă internaţională. 
Pe această piaţă obiectul schimbului îl reprezintă 
produsele intermediare, componente ale unor 
produse finale, în virtutea specializării impuse de 
societatea-mamă filialelor sale. 

Procesul de expansiune a corporaţiilor 
transnaţionale asupra statelor naţionale se observă 
foarte clar şi în cadrul relaţiilor sociale. Numărul şi 
calitatea angajaţilor depinde de motivaţiile 
investiţionale ale corporaţiei. Astfel corporaţiile în 
căutare de resurse şi cele în căutare de eficienţă au 
ca scop forţă de muncă ieftină şi calificată, pe când 
corporaţiile în căutare de piaţă plasează forţa de 
muncă pe un plan secundar. În ce priveşte forţa de 
muncă angajată corporaţiile au o influenţă 
contradictorie. Pe de o parte datorită mărimii sale 
corporaţia are un număr total de angajaţi mai mare 
decât firmele locale din acelaşi sector, iar pe de altă 
parte datorită tehnologiilor avansate de care 
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dispune, corporaţiile generează un număr de locuri 
de muncă mai mic decât o companie locală la 
acelaşi nivel al producţiei.  

Având în vedere condiţiile de lucru, forţa de 
muncă angajată direct în filiala unei corporaţii este 
mai bine plătită şi lucrează într-un mediu mai bun 
decât angajaţii firmelor locale. În principiu există 
trei motivaţii pentru nivelul superior de salarizare 
dintr-o corporaţie, şi anume: 

 filialele corporaţiilor transnaţionale operând 
în special în ţări în curs de dezvoltare şi în tranziţie, 
au un nivel tehnologic mai net superior companiilor 
locale, realizând astfel o productivitate mai ridicată 
decât acestea. Nivelul mai ridicat al salariilor 
corespunde acestei productivităţi mai mari. 

 corporaţia trebuie să asigure aceeaşi calitate 
a produselor şi serviciilor sale în întreaga lume, iar 
pentru aceasta caută forţă de muncă bine pregătită şi 
experimentată, căreia îi oferă salarii pe măsură. 

 
 

2. IDENTIFICAREA 
PRINCIPALELOR POLITICI 
ADOPTATE DE CELE MAI 

IMPORTANTE STATE 
INDUSTRIALIZATE FAŢĂ DE 

CORPORAŢIILE TRANSNAŢIONALE 
 
 În acest caz accentul trebuie pus pe problema 

definirii interesului naţional, care poate fi 
reprezentat de protejarea sectoarelor-cheie şi 
impunerea anumitor restricţii. Este necesar mai întâi 
identificate sectoarelor-cheie, după care protejare 
firmelor care acţionează în aceste sectoare poate fi 
privită drept intervenţie pentru protejarea interesului 
naţional. Măsurile de promovare a interesului 
naţional nu trebuiesc privite ca pe o luptă între 
întreprinderile autohtone şi cele cu capital străin, 
arbitrată părtinitor de stat. Filialele corporaţiilor 
transnaţionale prezente deja în sectoarele cheie 
trebuie să facă şi ele obiectul protecţiei statului în 
cadrul măsurilor de promovare a interesului 
naţional. Astfel, în bibliografia de specialitate 
acestea sunt sintetizate în felul următor: 

A. Politici privind corporaţiile transnaţionale 
adoptate de Japonia: 

 supraveghere administrativă continuă; 
 notificarea investiţiilor către autorităţile 

însărcinate; 
 analiza investiţiilor pe loc gol. În acest caz 

sunt acceptate în calitate de criterii de aprobare: 
dezvoltarea unor domenii esenţiale şi îmbunătăţirea 
balanţei de plăţi, iar criterii de respingere sunt 

considerate: posibilitatea de a induce o influenţă 
nefastă în economie; 

 încurajarea acordării de licenţe;  
 restricţionarea participării străine într-o 

companie japoneză sub nivelul de control; 
 redactarea unui cod de conduită al filialelor 

corporaţiilor străine, care prevede printre altele: să 
se îmbunătăţească situaţia balanţei de plăţi, să 
angajeze în funcţii de conducere cetăţeni japonezi, 
să evite închiderea de fabrici şi concedieri în masă, 
să aducă un aport tehnologic inovator, să sprijine 
politica economică a guvernului, etc.; 

 impunerea unor condiţii (corporaţia trebuia să 
garanteze că nu îşi va retrage profiturile în cazul 
unui deficit al balanţei de plăţi); 

 promovare investiţiilor străine prin acordarea 
de consultanţă la nivel guvernamental. 

B. Politici privind corporaţiile transnaţionale 
adoptate de Franţa: 

 acordarea de autorizaţii pe criterii pozitive: 
investiţiile sunt benefice pentru economie, 
modernizarea economiei prin transfer de tehnologie 
şi negative: se periclitează libera concurenţă, se 
descurajează cercetarea naţională, sunt concediaţi 
manageri locali; 

 protejarea unor sectoare cheie; 
 protejarea interesului naţional; 
 impunerea de condiţii (sprijinirea de către 

corporaţiile transnaţionale a cercetării naţionale); 
 simplificarea procedurilor administrative; 
 sprijinirea acţionarilor companiilor naţionale 

în cazul preluărilor ostile etc. 
C. Politici privind corporaţiile transnaţionale 

adoptate de Germania: 
 sistem de notificare; 
 restricţionarea investiţiilor: pentru a-şi 

respecta obligaţiile internaţionale asumate, pentru a 
menţine stabilitatea economică şi din motive de 
securitate naţională;  

 cadru legislativ care oferă companiilor 
germane o protecţie faţă de preluările ostile (rol 
activ al sistemului bancar, organisme de 
supraveghe); 

 intervenţii pentru protejarea sectoarelor 
strategice; 

 politică duală, care permite accesul 
corporaţiilor transnaţionale. 

D. Politici privind corporaţiile transnaţionale 
adoptate de SUA:  

 protejarea sectoarelor strategice; 
 blocarea unor achiziţiilor din motive de 

siguranţă naţională (amendamentul Exxon-Florio); 
 politică activă de respingere a investiţiilor 

nedorite, cu o mulţime nesfârşită de legi, 
regulamente, agenţii, audieri.  
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E. Politici privind corporaţiile transnaţionale 
adoptate de Marea Britanie:  

 atitudine tradiţională favorabilă investiţiilor 
străine; 

 impunerea de condiţii, (aportul în valută 
trebuie să fie proporţional cu gradul de control pe 
care corporaţia îl are asupra filialei sale); 

 solicitarea ca filialele corporaţiilor 
transnaţionale să îşi asume angajamente 
referitoare la nivelul forţei de muncă şi la volumul 
exporturilor; 

 intervenţii pentru protejarea interesului 
naţional. 

 În Republica Moldova politica faţă de 
corporaţiile transnaţionale constă în faptul că 
volumul investiţiilor străine directe este redus şi are 
o evoluţie oscilantă. Pe parcursul ultimilor ani au 
fost încheiate un număr redus de contracte cu 
investitori străini şi de aceea ţara este interesată de 
atragerea corporaţiilor transnaţionale, cel puţin 
datorită nevoii acute de resurse financiare şi de 
management competent, cu care se confruntă 
economia naţională. Principiul de bază în acest 
context urmează să fie stabilirea de standarde clare 
care vor clarifica modul de definire a pieţei, a 
poziţiei dominante şi vor îmbunătăţii evaluarea 
gradului de afectare a concurenţei şi concentrarea în 
exclusivitate pe protecţia concurenţei şi nu pe 
protecţia concurenţilor.  
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