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SCOPUL 

 Această prezentare a fost elaborată de către Comisia 
Electrotehnică Internațională (IEC) pentru a facilita o mai bună 
înțelegere a standardelor internaționale de către studenții 
facultăților de business și management al sistemelor tehnologice 
ale universităților de profil tehnic.  

 

 Este formată din trei capitole: 

• noțiuni generale despre standarde și importanța lor; 
• ciclul de viață, elaborarea, implementarea și mentenanța 

standardelor; 
• valoarea economică a standardelor (spre exemplu: pentru mediul 

de afaceri, procesul de inovare și comerțul internațional). 



CONȚINUT 

 

 

 Beneficiile economice ale standardelor; 

 Conceptele de bază ale aspectelor economice ale activității de 
standardizare; 

 Standardele și procesul de inovare; 

 Standardele și comerțul; 

 Beneficiile standardizării pe scurt. 

 



INTRODUCERE 

 Trăim într-o lume care se bazează foarte mult pe standardele 
pentru produse. Acestea ne influențează viețile noastre, uneori, 
fără să ne dăm seama, însă, au implicații majore asupra activității 
economice (OMC, 2005). 

 

 Standardele au un impact pozitiv asupra economiei, spre exemplu: 

 



BENEFICIILE ECONOMICE ALE 
STANDARDIZĂRII  
 
 Beneficiile implementării standardelor reprezintă 13% din creșterea 

productivității muncii în Marea Britanie între anii 1948 - 2002 (Blind, 
2004). 

 Standardele influențează pozitiv asupra exporturilor (DIN, 2000). 

 Beneficiile standardizării reprezintă aproximativ 1% din PIB-ul 
european (Blind, 2004). 

 Standardele internaționale contribuie la îmbunătățirea 
competitivității internaționale (DIN, 2000). 

 Beneficiile macroeconomice ale standardizării sunt mai mari decît 
beneficiile obținute la nivelul unui sector industrial (DIN, 2000). 



COSTURILE DE OPORTUNITATE 
(ECONOMICE) ALE STANDARDIZĂRII 

 

 

 Cine finanțează activitățile de standardizare? 

• De obicei, participanții la activitatea de standardizare se 
finanțează singuri. 

• Costuri pe termen scurt versus profituri pe termen lung. 
 

 Standardele pot crea  bariere în calea comerțului (mult mai tîrziu). 

  

 

 
 



 
CONCEPTELE DE BAZĂ  
ALE ASPECTELOR ECONOMICE ALE 
ACTIVITĂȚII DE STANDARDIZARE 

 Economii de scară; 

 Probleme „free rider”; 

 Asimetria de informații; 

 Costuri de tranzacție; 

 Externalități de rețea; 

 Costurile de înlocuire; 

 Excesul de inerție și blocarea; 

 Efectul „Bandwagon”. 



ECONOMII DE SCARĂ 

 
 

 Standardele limitează varietatea, reducînd astfel costurile de 
producție pe o unitate de produs și creînd economii de scară. 

 

 Economiile de scară sunt adesea luate în considerare atunci cînd 
se optează pentru un anumit standard (spre exemplu: standardul 
pentru GSM). 



PROBLEME „FREE RIDER” 

 

 

 Companiile care nu doresc să se implice în activitățile de 
standardizare, totuși, de obicei, au acces la standarde 
(deoarece, în mare parte, standardele sunt disponibile pe 
paginile web în mod gratuit sau la un preț scăzut).  

 
Acest fenomen este numit „problema free rider”. 



ASIMETRIA DE INFORMAȚII 

 Asimetria de informații: spre exemplu, informația despre un produs 
este disponibilă unei părți (producătorului), dar nu este disponibilă 
altei părți (consumatorului). Informațiile furnizate în standarde 
reduc problema asimetriei de informații (Leland, 1979). 

 În cazul asimetriei de informații, dacă consumatorii nu pot 
diferenția bunurile de înaltă și proastă calitate, consumatorul poate 
da preferință produselor de calitate inferioară în schimbul 
produselor de calitate superioară. Acest fenomen este numit 
„selecție nefavorabilă” (Akerlof, 1970). 

 Informațiile furnizate în standarde diminuează probabilitatea ca 
informațiile imperfecte să creeze disfuncționalități de piață (DTI, 
2005). 



COSTURI DE TRANZACȚIE 

Costurile de tranzacție sunt acele costuri care nu sunt direct legate de un schimb 
economic (spre exemplu: timpul și resursele necesare pentru a stabili o înțelegere 
comună). Standardele reduc costurile de tranzacție legate de negociere deoarece 
„ambele părți ale unui acord recunosc reciproc ceea ce este în curs de 
examinare…” (Kindleberger, 1983, p. 395). 
 
 Între producători și consumatori: 

• Standardele reduc costurile de tranzacție prin îmbunătățirea recunoașterii 
caracteristicilor tehnice, astfel evitînd nemulțumirea cumpărăturilor (Red, 
1990). Acestea reduc, spre exemplu, costurile de căutare, deoarece nu mai 
este atît de necesar ca consumatorii să piardă mult timp și bani pentru a 
evalua produsele (Jones & Hudson, 1996). 

 
Între producători: 

• Datorită utilizării standardelor comune, producătorii anonimi de pe piață pot 
colabora între ei, pot avea așteptări comune privind performanța produsului 
celuilalt partener și pot avea siguranța că produsele lor sunt inter-compatibile 
(OMC, 2005). 



EXTERNALITĂȚI DE REȚEA 

Standardele, în special cele în domeniul comunicațiilor, au externalități de 
rețea, spre exemplu: fiecare utilizator nou în rețeaua sporește valoarea de 
a fi conectat la rețea ( Farrell și Saloner, 1985; Katz și Shapiro, 1985): 
 

• externalități de rețea directe, spre exemplu: fiecare aparat de fax nou 
raza de acțiune a rețelei; 

 
• externalități de rețea indirecte: dacă toți ar cumpăra aceeași marcă de 

automobile, numărul de distribuitori și disponibilitatea pieselor de 
schimb ar fi mai mare. 

 
 

Externalitățile de rețea necesită compatibilitate. Rețele concurente care 
sunt incompatibile reduc externalitățile rețelelor implicate. 

 



COSTURILE DE ÎNLOCUIRE 

 Se referă la costurile asociate cu trecerea de la un standard la alt 
standard. 

 

 Acestea implică investiții specifice care determină organizațiile să 
evite optarea pentru alte standardele (von Weizsaecker, 1982; 
Farrell and Shapiro, 1988). 

 

 Estimarea costurilor de înlocuire joacă un rol foarte important în 
special în ceea ce ține de alegerea unei strategii de piață a 
industriilor de rețea (Shy, 2001). 



EXCESUL DE INERȚIE ȘI BLOCAREA 

Excesul de inerție apare atunci cînd utilizatorii evită să treacă la un 
standard la alt standard (Farrell and Saloner, 1986). 

 

Blocarea apare atunci cînd procesul este prea dificil (Farrell, 1990). 

 

Spre exemplu: Configurația tastaturii QWERTY (David 1985). 

 



EFECTUL „BANDWAGON” 

Efectul Bandwagon apare atunci cînd un agent important pe piață 
adoptă un angajament public unilateral în ceea ce ține de un oarecare 
standard; astfel, dacă alți agenți îi urmează exemplu, aceștia vor fi  
compatibili cu cel puțin primul care a făcut această acțiune, și 
respectiv cu ceilalți agenți care vor opta pentru acest standard (Farrell 
and Saloner, 1988). 

 

Primii care implementează un standard își asumă cele mai mari 
riscuri, însă, totodată, aceștia pot obține beneficii competitive 
importante înaintea altor concurenți. 

 

Dacă tehnologia veche nu își păstrează „masa critică”, cei rămași în 
urmă sunt numiți „orfani furioși” (David, 1987). 

 



STANDARDELE ȘI PROCESUL DE INOVARE 

Standardele constituie o parte esențială a infrastructurii instituționale 
care este crucială pentru dezvoltarea procesului de inovare (Swann, 
2000). 

 

Există o corelație puternică între numărul de standarde și indicatorii 
de inovare (nivelul activității de cercetare-dezvoltare, numărul de 
brevete; Blind, 2004). 

 

În general, standardele susțin inovarea incrementală (Temple, 2004). 



INFLUENȚA STANDARDELOR ÎN INOVAȚIE 

 

 

Cercetătorii și inginerii utilizează standardele pentru a obține informații 
referitoare la tehnologiile de ultimă generație (Bauer, 1980). În acest 
mod, standardele pot stimula procesul de inovare. 

 

Atît standardele cît și procesul de inovare au un impact semnificativ 
asupra creșterii economice. Uneori este dificil de a face diferența între 
aceste impacturi (DTI, 2005). 



SINCRONIZAREA  
ACTIVITĂȚII DE STANDARDIZARE 

 

Desfășurarea activităților de standardizare într-un moment nepotrivit 
poate duce la ineficienţă economică. 

 

Inițierea timpurie a activităților de standardizare poate bloca 
dezvoltarea unei tehnologii în cadrul unui sector economic, stopînd 
obținerea noilor experiențe din cauza diversității. 

 

Procesul de standardizare are loc prea tîrziu dacă opțiunile 
tehnologice deja au devenit puternic înrădăcinate. Astfel, companiile 
care s-au obișnuit cu metodele sale de lucru vor ignora standardele 
(Tanenbaum, 1989). 



CICLUL DE VIAȚĂ AL UNUI STANDARD 

Sincronizarea procesului de standardizare este foarte importantă în 
contextul stadiului de maturitate a tehnologiei. 

 

 

Fazele ciclului de viață (Betz, 1993): 

 

 Apariția; 

 Îmbunătățirea; 

 Maturitatea; 

 Substituția; 

 Declinul.  

 



CICLUL DE VIAȚĂ AL UNUI STANDARD 
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    Apariția    Îmbunătățirea   Maturitatea       Substituția        Declinul  



STADIUL DE MATURITATE A TEHNOLOGIEI ȘI  
SINCRONIZAREA PROCESULUI DE STANDARDIZARE 

 

Diferite tipuri de standarde sunt necesare la fiecare stadiu de 
maturitate a tehnologiei (Sherif, 2006): 

 

• Standardele anticipatorii specifică procesul de elaborare a noilor 
tehnologii. 
 

• Standardele generice permit îmbunătățirea sistemului. 
 

• Standardele receptive  generalizează cunoștințele deja stabilite în 
practică prin produse sau servicii precursoare. 

 
 



STADIUL DE MATURITATE A TEHNOLOGIEI ȘI  
SINCRONIZAREA PROCESULUI DE STANDARDIZARE 

 Noi tehnologii 

 Tehnologii în tranziție 

 Tehnologii existente 

Standarde 
anticipatorii  Standarde 

generice 

Standarde 
receptive 



STANDARDELE ȘI COMERȚUL  

 

„Însăși existența unor standarde are un impact pozitiv asupra 
comerțului” (DIN, 2000). 

 

Standardele facilitează comerțul prin creșterea compatibilității 
produselor. 

 

Standardele fac caracteristicile piețelor interne mai transparente, în 
special pentru producătorii și consumatori străini, precum și facilitează 
luarea deciziilor privind investițiile (DIN, 2000). 

 

 

 



EXEMPLU:  
APARATE ELECTRICE DE UZ CASNIC 
 Cu 20 de ani în urmă comerțul a fost dominat de producătorii 

naționali (uneori de cei regionali). 

 

 Schimburi comerciale semnificative la nivel mondial.  

 

 Standardele au contribuit la acceptarea produselor și serviciilor la 
nivel mondial, în special: 

• standarde pentru securitatea electrică,  
• standarde pentru eficiența energetică, 
• standarde de performanță. 

 
 Diferențele culturale încă persistă (spre exemplu: consumatorii din 

America de Nord mai larg utilizează diverse aparate în comparație cu 
consumatorii din Europa sau Asia). 



BARIERE TEHNICE ÎN CALEA COMERȚULUI 

 Standardele pot fi utilizate pentru a proteja piețele interne. 

 

 Procedurile complicate utilizate pentru a determina conformitatea 
produsului cu cerinţele tehnice duc la  creşterea costurilor de 
tranzacție și împiedică desfășurarea comerțului (OMC, 2005). 

 

 În cazul în care producătorii trebuie să certifice produsele lor în 
fiecare ţară, aceștia se vor confrunta cu costuri substanţiale (OMC, 
2005). Recunoaşterea reciprocă a organismelor de certificare poate 
soluționa această problemă. 

 

 



BENEFICIILE STANDARDIZĂRII PE SCURT 

Caracteristici specifice standardelor 
  

Impact asupra pieței 

Compatibilitate Creează externalități de rețea 

Evită blocarea 
  

Oferirea de informații Corectează selecția nefavorabilă 

Facilitează comerțul 

Reduce costurile de tranzacție 
  

Diminuarea diversității Permite obținerea economiilor de scară 

Construiește „masa critică” 

(Sursa: Blind, 2004, adaptat) 
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