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Cursul Nr. 2.
Principalii factorii de inﬂuenta
Redeﬁnirea constanta a raportului de forte în plan economic si comercial;
Problemele complexe aﬂate pe agenda de negocieri CI
Aparitia si maturizarea fenomenelor de integrare economica regionala;
Diversiﬁcarea si sporirea eﬁcacitatii masurilor de politica comerciala;
Fenomenele cu evolutie complexa asupra economiei internationale,
Progresul tehnico-stiintiﬁc,
Institutionalizarea comertului international,
Globalizarea sistemelor de productie,
Redeﬁnirea rolului companiilor transnationale
Redeﬁnirea raportului de forte
Comertul international continua sa creasca în ritmuri tot mai rapide
Ideile economice ajunse la maturitate în tarile dezvoltate sunt tot mai mult asumate de tarile în curs de
dezvoltare si de cele în tranzitie,
În urmatorii ani, productivitatea va atinge un nivel care va redesena tabloul polilor de putere,
Se maturizeaza a treia revolutie industriala care face ca lumea sa devina multipolara.
Spiritul de competitie cuprinde toate economiile indiferent de nivelul lor de dezvoltare;
Continuare
Europa si America trebuie sa-si asume provocarile lansate în alte zone si sa caute solutii la acestea;
Se redeﬁneste scala avantajelor comparative si competitive;

In ultimele decenii s-a vorbit de dragoni si tigrii asiatici si de gazele americane si europene;
Tot mai multe state îmbratiseaza valentele liberului schimb si ale economiei de piata.
Probleme sensibile aﬂate pe agenda negocierilor comerciale
Politicile si practicile în domeniul concurentei;
Problematica ambientala;
Respectarea drepturilor economice ale lucratorilor;
Aspectele comerciale ale DPI,
Aspectele comerciale ale proceselor investitionale;
Comertul cu servicii;
Solutionarea noii generatii de diferende comerciale
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