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Only a few years ago, official statistics couldn’t offer internationally comparable data re-
garding the level, structure and dynamic changes of the e-commerce transactions. At present, 
national statistics authorities implement a set of indicators, definitions and guidelines elabo-
rated by OECD in order to fill in the gaps in this domain. There are still some differences in 
definition terms used in statistical surveys. To explain the differences in the rate of e-
commerce uptake across e-commerce countries, we rely on indicators of barriers to Internet.  
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ntroducere 
În urmă cu doar câţiva ani, statisticile ofi-

ciale nu puteau oferi date comparabile pe 
plan internaţional privind nivelul, structura 
sau modificările în dinamică ale tranzacţiilor 
de comerţ electronic. În prezent însă, orga-
nismele naţionale de statistică oficială im-
plementează o serie de indicatori, definiţii şi 
reglementări elaborate de OECD pentru a 
acoperi lacunele din acest domeniu. Este 
adevărat, datele existente trebuie utilizate cu 
o oarecare precauţie, datorită diferenţelor 
prezente, încă, în sfera definiţiilor folosite în 
diverse cercetări selective, însă ele se bucură 
de un tot mai mare interes, întrucât în ziua de 
azi unul din scopurile principale de utilizare a 
Internetului este comerţul. Desigur, comerţul 
electronic deţine încă doar o mică pondere 
din totalul tranzacţiilor comerciale. 
Comerţul electronic a luat amploare odată cu 
dezvoltarea rapidă a societăţii informaţionale, 
după anii 1990, avându-şi rădăcinile „istori-
ce” în schimbul electronic de date („Electro-
nic Data Interchange – EDI”). Prin interme-
diul Internetului, comerţul electronic a deve-
nit disponibil unor grupuri tot mai largi de 
utilizatori, formate îndeosebi din gospodării 
şi întreprinderi mici. Era însă previzibil că tot 
mai multe firme, în dorinţa lor de a-şi spori 
productivitatea şi eficienţa, vor recurge la 
comerţul electronic ca modalitate viitoare de 
desfăşurare, de realizare, de diversificare a 
afacerilor lor. Comerţul electronic va lua am-
ploare datorită dezvoltărilor tehnologice în 

infrastructură şi a echipamentelor de acces, 
dar totodată ar putea fi frânat de lipsa de se-
curitate sau de o eventuală absenţă a califică-
rii necesare. Consiliul European, întrunit la 
Lisabona în martie 2000 a stabilit un obiectiv 
ambiţios, acela ca Europa să devină în cel 
mult 10 ani continentul cu economia cea mai 
competitivă şi mai dinamică. Strategia adop-
tată cu această ocazie a reiterat problematica 
societăţii bazate pe cunoaştere, pe informaţie 
şi a lansat planul de acţiune eEurope 2002. 
Atunci s-a stabilit ca una din acţiunile cheie 
în atingerea obiectivului să fie comerţul elec-
tronic. În noiembrie 2001, Comisia Europea-
nă a adoptat un Comunicat privind  „impactul 
e-economiei asupra întreprinderilor din Eu-
ropa”, iar în mai 2002 – Comunicatul privind 
„eEurope 2005: o societate informaţională 
pentru toţi”, care va contribui în viitor la im-
plementarea Strategiei de la Lisabona. Planul 
de acţiune eEurope 2002 se bazează, la înce-
put, pe date obţinute din anchete, sondaje 
asupra business-urilor şi consumatorilor, însă 
în viitor se va baza pe datele obţinute de 
EUROSTAT. Acesta, împreună cu autorităţi-
le în Statistica Oficială a statelor membre ale 
Uniunii Europene şi în colaborare cu OECD 
va elabora o serie de standarde în vederea 
măsurării activităţii de comerţ electronic în 
cadrul afacerilor comunitare. 
Definirea şi măsurarea activităţii de co-
merţ electronic 
Conform standardelor OECD, comerţul elec-
tronic poate fi definit ca schimbul de bunuri 

I 
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şi servicii desfăşurat  prin intermediul reţele-
lor de calculatoare; plata şi/sau livrarea aces-
tor produse se poate realiza sau nu prin aces-
te reţele. Ceea ce diferenţiază comerţul elec-
tronic de cel tradiţional este în primul rând 
modul în care este interschimbată şi procesa-
tă informaţia: în loc să fie schimbată prin 
contact personal, ea este transmisă printr-o 
reţea digitală sau printr-un alt canal electro-
nic. 
În aprilie 2000, ţările membre OECD au ela-
borat două definiţii ale tranzacţiilor electro-
nice (comenzi/ordine electronice), bazate pe 
definiţii mai largi sau mai restrânse ale in-
frastructurii comunicaţiilor. Conform defini-
ţiilor OECD, tranzacţia electronică reprezin-
tă metoda utilizată pentru a lansa sau a primi 
o comandă şi nu plata sau canalul de livrare, 
metodă care determină şi tipul tranzacţiei: 
tranzacţie prin Internet sau tranzacţie electro-
nică (desfăşurată printr-o reţea de compute-
re). În anul 2001, OECD elaborează anumite 
criterii, principii pentru interpretarea definiţi-
ilor comerţului electronic şi încurajează state-
le membre să aibă în vedere aceste principii 
la elaborarea chestionarelor pentru anchete în 
domeniu. 
Compararea datelor obţinute trebuie făcută 
cu precauţie, datorită diferenţelor existente în 
definiţiile utilizate (în ceea ce priveşte aria de 
acoperire a acestora). De exemplu, în Statele 
Unite ale Americii nu se elaborează cifre es-
timative la nivel de economie şi se foloseşte 
o definiţie mai largă a comerţului electronic, 
ce include vânzările prin „Internet, extranet, 
EDI sau alte sisteme on-line”; Australia şi 
Canada utilizează definiţii similare, dar in-

cluzând doar tranzacţiile prin Internet, în 
timp ce alte ţări nu includ în definiţia indica-
torului sectorul financiar. Istoric, există două 
perioade importante în dezvoltarea activităţii 
de comerţ electronic: 
înainte de apariţia Internetului şi după. 
Aplicaţiile software de comerţ electronic. 
Infrastructura pentru comerţul electronic 
pe Internet 
Tipurile de tranzacţii de comerţ electronic, pe 
care sunt grefate şi aplicaţiile soft existente, 
sunt: 
- de la business la business (în care între-
prinderile fac tranzacţii unele cu altele) B2B; 
- tranzacţii între o întreprindere şi un con-
sumator privat (gospodărie) B2C în care în-
treprinderea vinde produse sau servicii unui 
consumator privat (gospodărie) prin interme-
diul Internetului; aceste tranzacţii sunt cele 
mai des întâlnite forme de comerţ electronic; 
- între guvern şi o întreprindere (G2B) sau 
între guvern şi un consumator privat (gospo-
dărie) (G2C şi C2G), tranzacţii în cadrul că-
rora Guvernul schimbă informaţii (transmite 
sau primeşte informaţii) pentru a facilita ac-
cesul şi a reduce costurile în sistemul de plăţi 
şi de acordare a taxelor 
- între doi consumatori privaţi (C2C), prin 
desfăşurarea licitaţiilor on-line; 
- între un consumator privat (gospodărie) şi 
o întreprindere/firmă (C2B), când un consu-
mator privat face o ofertă pentru un produs, 
lăsându-l pe furnizor să decidă dacă acceptă 
oferta consumatorului sau nu. 
Toate aceste tipuri de tranzacţii sunt redate în 
tabelul 1. 

 

Tabelul 1. Tipuri de tranzacţii de comerţ electronic 
 GUVERN ÎNTREPRINDERE / 

FIRMĂ 
CONSUMATOR 

PRIVAT / GOSPO-
DĂRIE 

G2G G2B G2C GUVERN 
Coordonare Informaţii Informaţii 

B2G B2B B2C ÎNTREPRINDERE 
/ FIRMĂ Achiziţii/procurare Comerţ electronic Comerţ electronic 

C2G C2B C2C CONSUMATOR 
PRIVAT / GOS-

PODĂRIE 
Taxe Compararea preţuri-

lor/negociere 
Licitaţii on-line 

Sursa: „E-commerce: impact and Policy Challenges”, OECD Economics Department Working Papers no. 252. 
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S-a estimat că valoarea tranzacţiilor de co-
merţ electronic pe Internet a fost în anul 2001 
de 172 miliarde EURO în Europa de Vest, 
din care 87% au fost tranzacţii realizate între 
agenţii economici (B2B). 
Un indicator al infrastructurii unei ţări pentru 
comerţul electronic pe Internet este numărul 
serverelor protejate cu soft specializat, ser-
vere folosite pentru tranzacţii cu bunuri sau 
servicii sau pentru transmiterea de informaţii 
prin Internet. 
În perioada iulie 1999 – ianuarie 2002, nu-
mărul serverelor protejate în ţările OECD a 
crescut cu 223%. În ianuarie 2002, SUA de-
ţineau 65% din totalul serverelor, urmate la 
mare distanţă de Marea Britanie cu doar 6%. 
Tot în acel timp, Islanda înregistra cel mai in-
tensiv grad de utilizare a acestor servere (421 
servere la 1 milion de locuitori), urmată de 
SUA cu 330. Alte ţări, situate deasupra me-
diei OECD (127 servere la 1 milion de locui-
tori) au fost Noua Zeelandă (238), Canada şi 
Australia (218), Elveţia (215), Luxemburg 
(195), Finlanda (151), Suedia (149) şi Irlanda 
(130). 
Locuri pe piaţa electronică 
Una din evoluţiile spectaculoase în ultimii 
ani în domeniul tranzacţiilor electronice B2B 
este stringenţa găsirii de locaţii pe piaţa elec-
tronică. Acest lucru este, în general, realizat 
de brokerii de bunuri şi servicii, specialişti în 
Internet, într-o comunitate în care coexistă o 
multitudine de cumpărători şi vânzători. Lo-
curile pe piaţa electronică B2B conectează 
vânzătorii şi cumpărătorii printr-un centru în 
care pot fi executate tranzacţiile on-line. 
Pieţele electronice pot fi văzute din perspec-
tivă verticală sau orizontală. Perspectiva  
verticală furnizează bunuri şi servicii unei 
anumite industrii, în timp ce perspectiva ori-
zontală asigură bunuri şi servicii pentru mai 
multe industrii (sisteme pentru servicii de 
plăţi, servicii logistice etc.). 
Comerţul electronic prezintă o serie de avan-
taje: 
- permite o livrare rapidă a produselor şi/sau 
serviciilor; 
- oferă posibilitatea primirii informaţiei ne-
cesare consumatorilor într-un timp foarte 
scurt (de ordinul secundelor); 

- asigură posibilitatea interacţiunii consuma-
torilor cu alţi cumpărători în comunităţi elec-
tronice; 
- facilitează competiţia, ducând la reducerea 
preţurilor. 
Conform unui sondaj realizat de 
EUROSTAT în 2001 pe 13 state europene 
membre ale Uniunii Europene şi Norvegia, 9 
din 10 firme, indiferent de mărimea lor 
(92%) deţin computere. Unele sectoare, to-
tuşi, se bazează în mai mică măsură pe IT 
decât altele (hotelurile şi restaurantele, de 
exemplu, domeniu în care 72% dintre agenţi 
folosesc computere, în timp ce peste un sfert  
- nu). Acest rezultat poate fi explicat prin 
numărul mare de hoteluri mici, restaurante, 
cafenele, unde calculatoarele nu sunt privite 
ca un instrument indispensabil. La fel, secto-
rul transporturilor (87%) prezintă o rată a do-
tărilor cu tehnologie IT uşor mai scăzută. La 
polul opus, computerele reprezintă un in-
strument indispensabil în distribuţie (94%) şi 
în întreprinderile furnizoare de servicii 
(93%). În cadrul sectorului manufacturier, 
industria chimică, a cauciucului şi cea de ma-
şini au dovedit o dependenţă în mai mare 
măsură a activităţii lor de computere (95%), 
faţă de sectoarele cu caracter mai tradiţional, 
ce folosesc forţa de muncă în mod intensiv 
(textilă, pielărie – sub 80%). 
Peste două treimi din firmele cuprinse în 
eşantion au conectare la web-uri (68%), pro-
porţia fiind mai semnificativă în rândul mari-
lor agenţi economici (81%). În momentul 
efectuării sondajului, 46% dintre firme aveau 
propriul web-site. Interesant este faptul că 
agenţii economici care activează în sectorul 
hoteluri şi restaurante, în care s-a manifestat  
un nivel scăzut de penetrare a computerelor, 
un nivel scăzut de utilizare a tehnologiei EDI 
şi a reţelelor intranet, precum şi un nivel re-
dus de acces la web-uri, au dovedit totuşi că 
26% dintre ele aveau propriul web-site. 
Bariere în limitarea utilizării Internetului 
În conformitate cu rezultatele unui sondaj 
realizat printre statele membre ale Uniunii 
Europene în iulie 2002, a rezultat că princi-
pala preocupare a agenţilor economici se re-
feră la securitatea conexiunilor la Internet, în 
opoziţie cu incertitudinea potenţialelor bene-
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ficii ale acestor conexiuni. Agenţii economici 
incluşi în anchetă au citat ca principala pro-
blemă a conectărilor la Internet lipsa securi-
tăţii, îndeosebi teama de viruşi şi de hackeri 
(66%) – problemă enunţată în mai mare mă-
sură de firmele mari (83%) decât de cele de 

dimensiuni mici şi medii (66%). În plus, mai 
mult de jumătate dintre agenţii economici 
studiaţi (55%) au menţionat şi existenţa unor 
probleme de natură tehnică (viteza redusă sau 
instabilitatea comunicărilor de date). 

 
Tabelul 2. Accesul web la sfârşitul anului 2000, după mărimea firmelor (%) 

Acces web al firmelor Mărimea firmelor 
 Total Mici şi miijlocii Mari 

- au acces 68 67 81 
- nu au acces, dar vor avea în 2001 14 14 13 
- nu au acces şi nici nu vor avea 18 18 6 

Sursa: EUROSTAT 
 
Tabelul 3. Accesul web la sfârşitul anului 2000, după domeniul de activitate al firmelor (%) 
Acces web al firmelor Domeniul de activitate 

 Total 
(medie) 

Industrie pre-
lucrătoare 

Distribuţie Hoteluri şi 
restaurante 

Transport şi 
comunicaţii 

Servicii 

- au acces 68 68 71 47 67 73 
- nu au acces, dar vor 
avea în 2001 

9 8 10 12 7 9 

- nu au acces şi nici nu 
vor avea 

23 24 18 40 25 18 

Sursa: EUROSTAT 
 
În contrast cu aceste probleme, doar 40% 
dintre agenţii economici incluşi în studiu au 
menţionat lipsa unor profituri vizibile ale uti-
lizării conexiunilor Internet, în timp ce redu-
cerea timpului destinat muncii, prin naviga-

rea irelevantă pe Internet a angajaţilor, a re-
prezentat o problemă de importanţă mai mare 
numai pentru întreprinderile mari (50% din-
tre ele) şi în mai mică măsură pentru cele 
mici şi mijlocii (41%). 

 
Tabelul 4. Bariere în utilizarea Internetului – semestrul I 2001 

(procent din numărul întreprinderilor care au raportat ca importantă existenţa acestor bariere) 
Codificare Tipul barierei % 

(1) Costuri prea ridicate de instalare 41 
(2) Taxe prea ridicate de acces la Internet 44 
(3) Lipsa personalului calificat sau a know-how-ului specializat 47 
(4) Lipsa unor beneficii concrete pentru companii 40 
(5) Pierderea timpului de lucru 41 
(6) Viteza redusă sau instabilitatea comunicaţiilor 55 
(7) Lipsa de securitate (viruşi, hackeri) 66 

Sursa: EUROSTAT 
 
Tabelul 5. Bariere în utilizarea Internetului – semestrul I 2001, după mărimea firmelor şi do-

meniul lor de activitate (%) 
Tipul 

barierei Mărimea firmelor Domeniul de activitate al firmelor 

 Total Mici şi 
mijlocii 

Mari Media Ind. 
prelucr. 

Distribuţie Hoteluri şi 
restaurante 

Transp. 
şi comu-

nic. 

Business 
(servicii) 

(1) 41 41 50 39 37 43 31 40 40 
(2) 44 44 44 43 40 47 38 42 44 
(3) 47 47 59 41 38 47 38 40 39 
(4) 40 40 38 41 41 44 34 39 41 
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Tipul 
barierei Mărimea firmelor Domeniul de activitate al firmelor 

(5) 41 41 50 36 34 40 ... 36 41 
(6) 55 56 59 51 51 55 37 51 51 
(7) 66 66 83 58 59 61 42 55 62 

Sursa: EUROSTAT 
 

Tabelul 6. Bariere în utilizarea Internetului – semestrul I 2001, statele membre ale UE (%) 
Ţara Tipul barierei 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Danemarca 50 42 36 42 44 42 62 
Germania 43 45 57 40 47 62 77 
Grecia 16 14 22 17 19 25 27 
Spania 35 44 30 40 15 58 52 
Italia 33 34 39 37 32 52 64 
Luxemburg 25 27 25 20 23 33 34 
Austria 43 44 48 37 35 56 68 
Portugalia 50 56 54 46 50 59 66 
Finlanda ... 67 73 66 68 68 82 
Suedia 66 54 ... ... 48 54 66 
Marea 
Britanie 

51 51 49 53 52 52 64 

Total U.E. 41 44 47 40 41 55 66 
Sursa: EUROSTAT 
 
Lipsa de securitate a reţelelor electronice da-
torată hackerilor, viruşilor etc. a fost o piedi-
că în calea dezvoltării comerţului electronic, 
într-o mai mare măsură în Finlanda (82%), 
Germania (77%), Austria (68%) şi într-o mai 
mică măsură în ţări precum Grecia (27%), 
Luxemburg (34%). Costurile prea ridicate de 
instalare au avut o pondere mai semnificativă 
în motivarea reţinerilor în utilizarea Interne-
tului şi implicit în dezvoltarea activităţilor de 
comerţ electronic în Suedia (66%) şi o pon-
dere mai neînsemnată în Grecia (16%) sau 
Luxemburg (25%). În Finlanda, de aseme-
nea, nivelul prea ridicat al taxelor către Inter-
net au frânat într-o mai mare măsură evoluţia 
activităţii de comerţ electronic, în timp ce 
aceleaşi ţări citate anterior deţin limita mini-
mă a indicatorului. Tot în Finlanda  lipsa per-
sonalului calificat sau a know-how-ului spe-
cializat este percepută într-un grad mai ridi-
cat ca un impediment în calea extinderii reţe-
lelor electronice (73%), la fel ca şi în Germa-
nia (57%) sau în Portugalia (54%), deşi 
aceasta din urmă într-o mai mică măsură. În 
Finlanda există într-o mai mare măsură tea-
ma de posibilitatea pierderii inadecvate a 
timpului de muncă (68%) din cauza folosirii 

Internetului în alte interese decât cele legate 
de serviciu şi nici nu este clar conturată ideea 
obţinerii unor beneficii concrete pentru com-
panii de pe urma acestei activităţi (66%). 
Aceste temeri acţionează în mai mică măsură 
ca o piedică în dezvoltarea activităţilor de 
comerţ electronic în Grecia (17%) sau Spania 
(15%). În Germania, Finlanda, Portugalia sau 
Spania viteza redusă sau instabilitatea comu-
nicaţiilor a constituit unul din motivele utili-
zării insuficiente a Internetului. 
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