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Abstract 
This article debates globalization and creating its sweetspot or nexus for most suitabile solution for economic and 
commercial global cooperation. This process is highlighted through international affairs as key element and 
accelerated to its sustainable and maximum potential peak through infrastructure, the end goal of the paper is creating 
a small encounter between economic policy, economic cooperation, globalization and fine tuning the global economy. 
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1. INTRODUCERE 

Relaţiile comerciale internaţionale dintre cele mai importante state ale lumii au suferit 
restructurări pe scară largă în ultimii ani, în cazul în care tendinţele cheie ale dezvoltării geopolitice 
au avut un impact semnificativ asupra diviziunii globale a muncii. Globalizarea intensivă a 
economiei mondiale a dus la apariţia unor noi uniuni economice şi comerciale internaţionale, 
schimbări în sfera ştiinţei şi tehnologiei şi, în unele cazuri, la pierderea identităţii economice 
naţionale a anumitor state. Cele mai noi provocări globale şi ale crizei structurale în economia 
mondială au dus la necesitatea de a crea noi modele de creştere economică şi socială. 
2. AFACERILE INTERNAŢIONALE – CHEIA DEZVOLTĂRII 

În prezent mai multă atenţie este acordată dezvoltării comerţului internaţional şi a cooperării 
economice din partea entităţilor de afaceri internaţionale, în cazul în care obiectivul principal este 
punerea în aplicare a proiectelor de integrare internaţională, prin intensificarea proceselor sinergice 
în comerţ, producţie şi sfera economică, tehnologiile informaţionale şi de comunicare, logistica, 
activitatea de investiţii oferă formarea de uniuni interstatale, în cazul în care relaţiile internaţionale 
sunt prezentate ca forma unui set de activităţi strategice şi iniţiative. 

Provocările globale de natură geo-economică obligă sindicatele să facă schimbări de integrare 
strategică în cadrul politicii comerciale naţionale şi internaţionale, în special: de a restructura 
politica de export şi de import, de a impune măsuri comerciale restrictive împotriva unor ţări terţe, 
pentru a activa acordurile comerciale preferenţiale ca urmare rezultând reorganizarea lanţurilor de 
aprovizionare la nivel mondial, însoţite de re-formarea pieţei interne a serviciilor logistice şi 
schimbarea centrelor logistice regionale de activitate de afaceri. 
2.1. Cooperare economică şi comercială, cheia evoluţiei 

Cuvântul latin “integratio” a revenit pe buzele creatorilor de politici economice, teoriii 
economice şi oameni de afaceri de aproximativ un secol. Integrarea ca termen ştiinţific gene-
ral înseamnă o stare de conectare multidimensională a anumitor părţi şi funcţii ale sistemului în 
ansamblu diferenţiate, precum şi procesul care duce la o astfel de stare. 

În conformitate cu „teoria spaţiilor mari“ legată de integrare economică şi slăbirea rolului statelor 
naţionale tradiţionale, în ceea ce priveşte dezvoltarea lor economică Schmidt a propus teoria conform 
căruia noi geo-spaţii ca noi subiecte de relaţii internaţionale sunt formate în cadrul integrării economice. 

Integrarea economică internaţională este un complex de relaţii economice de cooperare între 
ţările din diferite domenii de activitate, care se caracterizează printr-o întrepătrundere profundă a 
economiilor şi conduce la interdependenţa tehnică, tehnologică şi economică pe termen lung. 
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Un efect pozitiv al integrării economice internaţionale este cauzat de producţia raţională în 

cadrul comunităţii de integrare, constând din economiile naţionale care interacţionează, în cazul 
în care schimbul de rezultate şi a factorilor de producţie se realizează. Integrarea economică 
internaţională este identificată prin stabilirea de mai strânse legături care au la bază comerţului 
internaţional şi cooperarea economică, în cazul în care liberalizarea comerţului reciproc capătă o 
importanţă deosebită. Conceptul liant între comerţ internaţional şi integrare economică are cea mai 
recentă apariţie în economia mondială prin formarea Comunităţii Economice Europene 
(CEE). Comerţul internaţional şi cooperarea economică acoperă întreaga sferă de comerţ, producţie 
şi economie administrativă, funcţională, inclusiv financiară şi are alte legături şi relaţii în fluxul de 
circulaţie a bunurilor, serviciilor şi a forţei de muncă în afara graniţelor naţionale, formând un 
complex la nivel mondial complicat. 

Cele mai semnificative teorii şi abordări pentru evaluarea proceselor de integrare sunt:  
1. „funcţionalismul“, în cadrul funcţiilor care furnizează procesele de integrare, acestea 

sunt testate şi evaluate; 
2. Evaluarea proceselor de integrare ca o interacţiune interstatală (opusul abordării 

„funcţionalismului“). 
În ultimii ani regionalizarea cooperării internaţionale a fost dezvoltat în mod activ, care este 

reprezentat ca soluţia optimă şi unică de către ţările care vizează creşterea nivelului de securitate, 
stabilitate şi durabilitatea sistemului internaţional multi-stat. 

3. INFRASTRUCTURA REALĂ REPREZINTĂ ACCELERATORUL DE COOPERARE 
Globalizarea economică asigură integrarea economiilor naţionale în sistemul mondial prin 

comerţul exterior, investiţiile străine directe, fluxurile de capital pe termen scurt, circulaţia forţei de 
muncă şi schimbul internaţional de tehnologie. 

Globalizarea predeterminată calea pentru dezvoltarea afacerilor internaţionale, bazată pe 
mişcarea intercontinentală a materialelor, informaţiei şi fluxurile financiare. În acelaşi timp logistica 
devine element cheie la nivel mondial pentru că provine din formarea lanţurilor de aprovizionare 
la nivel mondial.  

Logistică globală acoperă zone funcţionale precum: personalizarea, transportul, logistica 
de investiţii, logistica de proiecte internaţionale şi globale, etc. În acelaşi timp, logistica la nivel 
mondial este un factor important în punerea în aplicare a intereselor naţionale şi internaţionale în 
domeniile economice şi geopolitice. 

Odată cu creşterea numărului de uniuni economice de comerţ şi integrare, logistica la nivel 
mondial se confruntă cu noi provocări, care sunt cauzate de alungirea ciclului funcţional al logisticii 
(ca urmare a creşterii transportului la distanţă), creşterea cererii de sisteme de informaţii 
de logistică, o natură mai complexă a operaţiunilor logistice (ca urmare a creşterii numărului de 
unităţi de stocare şi de inventar), etc. O cerinţă esenţială a economiei globale este formarea de 
uniuni logistice la nivel mondial, crearea căreia se bazează pe dezvoltarea reţelelor de distribuţie şi 
de transport integrate global. 

Integrarea economică regională predetermină formarea unui comerţ regional bazat pe o piaţă 
globală comună şi zona economică intra-comunitară, în cazul în care principalul instrument de 
susţinere pentru funcţionarea eficientă a acesteia este logistica. Ca proces, logistica oferă procese 
comerciale şi economice care au loc atât în cadrul uniunii integrate, precum şi în cadrul cooperării 
sale cu ţările terţe. Dezvoltarea sinergică a economiei teritoriale ca ramură a uniunii integrate 
necesită o dispoziţie logistică extrem de eficientă de circulaţie a comerţului exterior, informaţional, 
financiar, serviciilor şi altor fluxuri.  

 

3.1. Economie Mondială şi integrarea angajaţilor 
Printre principalele avantaje ale globalizării economice ar trebui subliniaţi următorii factori: 

consolidarea economiilor de scară şi a eficienţei producţiei de stat, asigurarea condiţiilor favorabile 
pentru investiţiile străine pe termen lung în industriile naţionale de top. 
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Realizarea unui beneficiu maxim rezultat din globalizarea economică este posibilă în cazul în 

care au fost îndeplinite următoarele condiţii. În primul rând, economia statului ar trebui să fie 
suficient de stabilă în ceea ce priveşte indicatorii macroeconomici (de exemplu: inflaţie 
scăzută). Având în vedere faptul că economia mondială suferă o criză semnificativă în ultimul 
deceniu din care nu s-a redresat complet, deţinerea indicatorilor macroeconomici stabili nu este 
întotdeauna posibilă - în special pentru ţările în curs de dezvoltare, un exemplu clar fiind tabelul 1. 

 
Tabel 1. Modificarea indicelui preţurilor de consum (în puncte procentuale) 2017 

Intervalul de fluctuaţie în Indicele Preţurilor 
de Consum (în puncte procentuale) 

Ţara 
 

Evoluţia în Indicele Preţurilor 
de Consum (%) 

0% – 3%  Canada  
SUA 
Australia  
Arabia Saudită 
Germania  
Franţa 
Finlanda 
Zimbabwe  

2.1  
2.3  
2.7  
2.9  
1.9  
1.7  
2  
1  

3% -10%  Rusia  
Brazilia 
China  
India  
Iran  
Ucraina 
Kazakhstan  

4  
4.5  
3  
5.1  
5  
5  
6  

10%-25%  Belarus  
Argentina  
Uzbekistan  

11.4 
20.2 
10 

Mai mult de 25%  Venezuela  155 
Sursa: World Economic Outlook 2018 

Aceşti indici arată că există o creştere a indicelui preţurilor de consum în multe ţări, ceea ce 
provoacă accelerarea inflaţiei preţurilor de consum, în cazul în care statele sunt obligate să facă 
schimbări în politica comercială naţională şi internaţională într-o situaţie geopolitică instabilă. 

O trăsătură distinctivă a comerţului modern şi a uniunilor economice este de natură să 
favorizeze integrarea complexă pentru implementarea cooperării internaţionale, care se bazează pe 
forme de integrare regională. Ca termen geopolitic polis-ul se distinge ca parte a uniunii respective 
formate care este prezentată nu ca un stat separat, ci ca o regiune constituentă. În acest caz, un 
centru geopolitic regional este format, în cazul în care sunt concentrate statele cu interese similare 
în aspecte economice şi ideologice. 

Trebuie remarcat faptul că acesta reprezintă identitatea intereselor naţionale ale parti-
cipanţilor, care conturează o caracteristică cheie a proiectelor de integrare moderne, în cazul în care 
unele dintre uniunile comerciale şi zonele economice de influenţă reprezintă forma care se bazează 
pe coincidenţa principiilor instituţionale cu posibila prezenţă anumitor contradicţii. 

Globalizarea şi regionalizarea ar trebui să fie privite ca fenomene complementare deoarece 
globalizarea vizează implicarea entităţilor economiei mondiale într-un singur sistem de comerţ 
internaţional şi relaţii economice congruente. Cu toate acestea, în ceea ce priveşte creşterea 
comerţului exterior, mărfuri şi ameninţările financiare, consecinţa logică a globalizării este 
structurarea şi ordonarea actuale relaţiilor economice interstatale prin regionalizare. 

Intenţia de a îmbunătăţi procesele de integrare din partea asociaţiei statelor în unităţile 
integrate la nivel de regiune, din cauza mai multor factori care ar trebui să includă următoarele: 

1. Factorii geopolitici. Datorită impactului negativ al factorilor geopolitici ai securităţii 
naţionale a statelor, dezvoltarea de noi strategii de dezvoltare regională într-un spaţiu 
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multipolar este o condiţie necesară pentru păstrarea integrităţii economice naţionale a ţărilor şi 
întărirea poziţiei geopolitice. 

2. Factori teritoriali şi geografici. Factorul teritorial şi geografic implică în primul rând 
potenţialul de materii prime a statului (în funcţie de localizarea spaţială), în cazul în care 
prezenţa unor resurse naturale poate fi un stimulent fundamental pentru integrare în scopul 
distribuirii şi vânzării. De asemenea, este important să se sublinieze că factorul teritorial şi 
geografic în anumite condiţii, poate avea o influenţă pozitivă asupra formării unui singur 
spaţiu logistic la nivel regional (de exemplu, crearea de grupuri logistice regionale). 

3. Factorii socio-economici. Se regăseşte la nivelul de dezvoltare socio-economică a statelor 
membre ale uniunii integrate care determină durata de activitate de susţinere a vieţii unităţii 
integrate, în special caracterul pe termen lung şi puterea relaţiilor economice ale membrilor 
săi. 

 

4. CONCLUZII 
Compromisul liberalismului corporativ s-a bazat pe estomparea dezastrului lăsat în urmă de 

dezastrul recurent reprezentat de către arhitectura sistemului Bretton Woods. În acelaşi timp contra 
mişcarea împotriva pieţelor libere s-a conturat, dar au acceptat excepţii, extinderile şi cazuri 
speciale care în cadrul general au construit bazele pentru comerţul multilateral  liber. Rezultatul a 
fost cea mai lungă perioadă de expansiune economică din istorie. 

Toate economiile sunt bazate pe corporaţii, iar aranjamentele politice şi juridice au dus mai 
mult la conflict politic în statele moderne si care se transformă în aranjamentele efectuate pentru 
beneficiul întregii economii globale. Deoarece pieţele disociate nu mai există, cum ar fi conturată o 
piaţă al cărei unic scop este de maximiza eficienţa şi crea un echilibrul special pe piaţă şi de 
modificare a pieţei în orice societate care depinde de drepturile pe care angajatorii şi lucrătorii le 
obţin şi relaţia cu statul reglementată. 
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