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Abstract 

This research paper represents a general overview of the public sector in the idea of reforming it by using the private 

sector’s key performance tasks. We discuss international politics as de-bordering economies and creating equilibrium 

by using NGO’s as policy generators. 
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1. INTRODUCERE 

Construirea înţelegerii privind motivul pentru care anumite organisme din sectorul public aleg 

să se angajeze în promovarea unui "mediu favorabil" solicită o evaluare a factorilor pozitivi ai 

angajamentului şi a constrângerilor în implicarea mai largă sau mai profundă. Una dintre limitările 

acestei analize la nivel mondial a initiativelor sectorului public este că nu ne-a permis să dezvoltăm 

o listă cuprinzătoare de drivere care iau în considerare „contextul public“ naţional sau local pentru 

iniţiativele individuale. 

2. POLITICA INTERNAŢIONALĂ – CHEIA ACTUALIZĂRII RELAŢIILOR INTERSTATALE 

Procesele politice internaţionale, cum ar fi procesul/certificarea Kimberley privind diamantele 

de conflict, au potenţialul de a conduce angajamentul sectorului public să creeze un mediu favorabil 

afacerilor publice. Cooperarea interguvernamentală la nivel regional poate, de asemenea, să confere 

înţelegerea sectorului public cu privire la implicaţiile agendei publice prin reunirea diferitelor 

guverne în locaţii în care unul sau mai mulţi participanţi s-au implicat deja pe ordinea de 

zi. Mecanismul de dezvoltare curată al Protocolului de la Kyoto parte din convenţia-cadru privind 

schimbările climatice are, de asemenea, potenţialul de a conduce angajamentul sectorului public în 

promovarea afacerilor "pro-publice". 

În altă parte, procesele politice interguvernamentale nu şi-au realizat încă potenţialul de a 

conduce angajamentul sectorului public. De exemplu, se pare că până în prezent nu a existat prea 

mult sau deloc angajamentul sectorului public din ţările în curs de dezvoltare în plângerile adresate 

punctelor de contact naţionale în conformitate cu orientările OECD privind întreprinderile 

multinaţionale. 

Organismele din sectorul public recunosc potenţialul agendei publice de a deschide noi 

oportunităţi de acces pe piaţă pentru exportul de bunuri şi servicii produse în mod durabil şi de a 

combate excluderea potenţială de pe pieţele existente, deoarece cerinţele sectorului public sunt 

introduse. 

Răspunsurile din sectorul public includ consolidarea capacităţilor producătorilor autohtoni 

pentru a le permite să respecte standardele publice şi angajarea în iniţiativele de stabilire a 

standardelor din sectorul public pentru a se asigura că nu creează bariere neloiale pe piaţa accesului 

pe piaţă.  

Cu toate acestea, am găsit puţine dovezi de implicare a guvernelor din ţări 

în curs de dezvoltare, acestea fiind implicate în procesele de a dezvolta standarde aplicate la nivel 
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internaţional din sectorul public în mod voluntar, exceptând organismele mainstream, cum ar fi 

Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO). Problemele legate de capacitatea ţărilor în curs 

de dezvoltare de a se angaja în activităţi de stabilire a standardelor, cum ar fi cele ale ISO şi ale 

organelor membre de standardizare, sunt abordate printr-o serie de iniţiative. Spre deosebire de 

statutul relativ bine definit al promovării comerţului ca motor al activităţilor afacerilor publice, 

există doar dovezi anecdotice care confirmă o legătură directă între politicile sectorului public şi 

competitivitatea economică mai largă, în special în atragerea investiţiilor străine directe. 

Agenda publică dă naştere unor noi solicitări sectorului public de a menţine "condiţii de 

concurenţă echitabile" a standardelor minime de mediu şi social, alături de cadrele juridice utilizate 

pentru protejarea tranzacţiilor comerciale şi concurenţa loială. Fără un risc credibil de sancţiuni 

pentru nerespectarea – fie prin presiunea societăţii civile, fie prin acţiunile de respectare a normelor 

de către agenţiile publice – standardele minime obligatorii nu pot crea condiţii de concurenţă 

echitabile care să permită pieţei să recompenseze standarde mai înalte şi inovare. Introducerea unor 

coduri de conduită voluntare a muncii poate să fi dat un nou impuls inspectoratelor din sectorul 

public în unele cazuri. Lipsa capacităţii de a aplica standardele minime prin metode tradiţionale de 

"comandă şi control" poate, de asemenea, să determine organismele din sectorul public să 

experimenteze abordări de management cooperativ în atingerea obiectivelor de mediu şi, la rândul 

lor, să genereze critici din partea societăţii civile. 

Unele dintre potenţialele motoare ale implicării sectorului public în ţările în curs de dezvoltare 

par să fi fost neexploatate până în prezent. De exemplu, experienţa din sectorul public de implicare 

a actorilor din sectorul privat în elaborarea strategiilor naţionale de dezvoltare durabilă sau de 

reducere a sărăciei este relativ limitată în afara ţărilor dezvoltate. Angajarea angajaţilor în procesele 

de politici naţionale poate, de asemenea, să favorizeze alinierea dintre strategiile sectorului public la 

nivelul unităţilor de afaceri şi urmărirea obiectivelor generale de politică publică. 

3. SECTORUL NON-GUVERNAMENTAL, MOTORUL REFORMĂRII SECTORULUI 

PUBLIC? 

Iniţiativele bazate pe parteneriate, conduse de organismele din sectorul public - fie guvernele 

naţionale sau administraţia locală – sunt de multe ori resurse intensive. Multe dintre iniţiativele non-

OECD evidenţiate în analiza noastră generală a iniţiativelor din sectorul public sunt asociate cu 

intervenţiile donatorilor. O altă constrângere constă în faptul că parteneriatul necesită o contribuţie 

semnificativă din partea unor secţiuni cheie ale societăţii, cum ar fi ONG-urile, sindicatele sau 

organizaţiile comunitare, alături de contribuţia din sectorul public. Într-adevăr, presiunea societăţii 

civile sau a forţei de muncă este adesea un factor-cheie pentru acţiunile guvernamentale. Cu toate 

acestea, în multe ţări cu venit mediu şi scăzut, vocile societăţii civile sunt slabe, iar barierele 

semnificative pentru organizarea lucrătorilor rămân în întreaga lume. Sprijin pentru consolidarea 

capacităţilor în cadrul societăţii civile, alături de sprijinirea drepturilor fundamentale ale 

lucrătorilor, cum ar fi libertatea de asociere poate fi, prin urmare, un rol crucial în sectorul public. 

Intervenţia din sectorul public pentru a stimula cererea consumatorilor de bunuri şi servicii 

produse în mod durabil sau etic sau pentru a facilita diferenţierea pro-publică a consumatorilor, de 

exemplu, prin intermediul sistemelor de etichetare a produselor, se bazează pe opţiunile de 

cumpărare ale unei minorităţi semnificative de consumatori informaţi şi interesaţi. Programele 

guvernamentale de promovare a acestei decizii sunt numeroase în economiile cu venituri mari, dar 

mai puţin frecvente în ţările în curs de dezvoltare. Chiar şi în ţările cu venituri medii care au 

potenţialul de a dezvolta pe piaţa internă substanţiale pieţe de consum "ecologice" sau "etice", 

experienţa până în prezent este limitată, iar poveştile de succes ale sectorului public sunt greu de 

trecut. 

Dacă agenţiile din ţările în curs de dezvoltare sunt capabile să surprindă efectiv beneficiile 

potenţiale ale dezvoltării durabile şi ale reducerii sărăciei din agenda publică, accesul la informaţii 

personalizate cu privire la factorii generali ai agendei, actorii-cheie şi punctele efective de presiune 

este de nepreţuit. De exemplu, guvernele încep să ia în considerare relevanţa unor abordări 

voluntare specifice pentru priorităţile de dezvoltare economică naţională. Cu toate acestea, deciziile 
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de politică eficiente pot fi luate numai dacă organismele din sectorul public au acces la informaţii 

privind eficienţa sistemelor voluntare în ceea ce priveşte creşterea performanţelor întreprinderilor şi 

accesul pe piaţă. 

Iniţiative de sprijin pot include evaluări ale impactului specific al fiecărei ţări prin cerinţele de 

interes public legate de afaceri impuse prin contracte de furnizare de bunuri şi servicii, precum şi 

locul de muncă pentru a consolida integrarea temelor publice legate în dezvoltarea întreprinderilor 

de export şi de promovare a investiţiilor. Activităţile de conştientizare a agendei publice ar trebui să 

fie sensibilă la importanţa socială şi economică deosebită a întreprinderilor mici, mijlocii şi 

microîntreprinderilor (IMM-uri) în multe ţări în curs de dezvoltare, vulnerabilitatea lor în faţa unor 

cerinţe din sectorul public şi prioritatea politică pentru un număr de guverne ale ţărilor în curs de 

dezvoltare care sprijină dezvoltarea IMM-urilor. 

Guvernele ţărilor în curs de dezvoltare nu sunt deseori reprezentate în elaborarea politicilor şi 

standardelor relevante pentru afacerile publice formulate sau promovate de organisme inter-

guvernamentale, cum ar fi Uniunea Europeană sau organizaţii precum ISO. Agenda publică până în 

prezent a fost în mare măsură formată de corporaţii multinaţionale, consumatori, investitori şi 

guverne din ţările industriale. Părţile interesate din ţările în curs de dezvoltare au fost adesea 

componente ale iniţiativelor din sectorul public, mai degrabă decât participanţii activi care 

modelează termenii de bază ai dezbaterii. Acest lucru se reflectă în special în implicarea limitată a 

ţărilor în curs de dezvoltare prin sectorul public autohton în activităţile de stabilire a standardelor 

legate de public, ceea ce generează potenţialul pentru tensiunile legate de comerţ şi acuzaţiile de 

"neocolonialism privatizat". 

Iniţiative specifice pentru a spori nevoie de investiţii pro-publice să fie însoţită de o acţiune 

pentru a construi caracteristicile de bază ale guvernanţei de locaţii attractive pentru investiţii, 

inclusive a indepenedenţei faţă de corupţie, administrarea eficientă şi optimă a sistemelor fiscale, 

certitudinea de reglementare, precum şi un system judiciar eficient. Omologii la aceste caracteristici 

de bază care reflectă preocupările de bază ale agendei publice includ asigurarea drepturilor de 

participare a publicului şi accesul la informaţii şi accesul efectiv la justiţie. 

Reglementarea excesivă sau incertitudinea de reglementare poate descuraja investiţiile publice 

şi dezvoltarea întreprinderilor, dar capacitatea companiilor de a cele mai bune practici ajută să se 

distingă pe piaţă fiind în parte dependentă de un set de standarde minime de mediu şi sociale 

aplicate în mod constant. Intervenţiile care contribuie la consolidarea normelor de bază ale guver-

nării de mediu şi sociale şi punerea în aplicare a acestora, inclusiv prin respectarea drepturilor 

omului, poate fi înţeleasă confortabil ca fiind afacerile publice care le permit iniţiative. Activitatea 

în acest domeniu ar trebui să ţină seama de potenţialul de a valorifica stimulentele relevante la nivel 

local pentru conformitate, inclusiv de la egal la egal sau presiunea societăţii civile la nivel naţional 

sau local. Sprijinul pentru activităţile pro sector public ar putea beneficia, de asemenea, de o mai 

mare înţelegere empirică privind legăturile dintre punerea în aplicare e a liniei de bază a comporta-

mentului corporativ şi activităţile existente în afacerile publice ale companiilor investitorilor. 

4. CONCLUZII 

În cazul în care organismele din sectorul public în ţările în curs de dezvoltare sunt înclinate 

spre a valorifica agenda publică la îndeplinirea obiectivelor politicii naţionale, regionale sau locale, 

atunci vor fi necesare eforturi mai mari pentru a depăşi lipsa actuală de implicare a sectorului privat 

în procesele de politică cheie. Aceasta include cadre strategice generale, cum ar fi strategiile 

naţionale de dezvoltare durabilă şi a strategiilor de reducere a sărăciei, dar, de asemenea, se extinde 

la alte domenii în care realizarea obiectivelor politicii publice naţionale ar putea fi consolidată prin 

implicarea sectorului privat, cum ar fi educaţia. Resurse relevante pot include toolkit-uri cu specific 

regional sau sectorial privind participarea sectorului privat în procesele de politici publice, stabilirea 

de forumuri pentru a reuni agenţiile care au în execuţie cheltuielile publice cu companiile care iau în 

considerare şi realizarea activităţilor de dezvoltare comunitară şi eforturile de a construi structuri 

pentru înţelegerea punctelor forte şi competenţelor de bază ale sectorului public şi finanţarea 

sectorului privat, cheltuielile, precum şi activităţi de dezvoltare a capacităţilor. 
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Organismele din sectorul public trebuie, de asemenea, să fie conştiente de potenţialul de 

promovare a politicilor publice, care reprezintă pragul de susţinere a priorităţilor politicii 

naţionale. De exemplu, pot exista oportunităţi de a integra programe de afaceri în strategiile 

naţionale de eradicare a sărăciei. Întreprinderile ar putea beneficia de consiliere cu privire la modul 

lor de a desfăşura activităţi de ţară specifice şi ar putea fi aliniate cu strategiile naţionale de 

dezvoltare. Dezvoltarea serviciilor de consultanţă din sectorul public în aceste domenii poate 

necesita un sprijin extern, procedură de preferat. 

În cele din urmă sprijin ar putea fi acordat pentru organismele din sectorul public utilizate să 

dezvolte structuri în care să evalueze priorităţile locale sau naţionale. Acestea ar putea constitui o 

hartă cu drivere şi constrângeri existente în contextul local, în scopul de a defini modurile adecvate 

de intervenţie în cadrul unei strategii globale. Constrângerile de capacitate nu ar trebui să fie 

subestimate, în special având în vedere implicaţiile bazate pe resurse ale multora dintre exemplele 

evidenţiate.  
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