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Japonia

D

espre Japonia s-a scris şi se va scrie mult, dar ceea
ce poate oferi în direct această ţară este dincolo de
limita maximă a aşteptărilor fiecăruia dintre noi.
Japonia este poate una din puţinele ţări ale lumii care nu
poate fi descrisă în cuvinte în toată splendoarea ei. Pentru a
înţelege ce se întâmplă în prezent şi care va fi poziţia
Japoniei ca superputere economică a lumii trebuie mai întâi
să-i cunoşti istoria, cultura şi apoi să trăieşti cât mai mult în
mijlocul japonezilor descoperind efectiv schimbarea lor.
Cunoaşterea secretelor succesului japonez necesită un
amplu proces de cercetare şi investigare desfăşurat cu
profesionalism de specialişti în diverse domenii.
În România primele preocupări în acest sens au apărut
cu câţiva ani în urmă când la Facultatea de Management a
fost introdus cursul de Management Comparat. O parte din
acest curs conţine informaţii relevante despre
managementul şi cultura japoneză, desigur rezultate din
consultarea unei bibliografii aparţinând, în principal
literaturii americane de specialitate. Permanent au existat
preocupări de dezvoltare a problematicii despre
managementul japonez.
Astfel în anul 1999 printr-un proiect cu finanţare de la
Banca Mondială şi Guvernul României a fost înfiinţat
Centrul
Naţional de Excelenţă pentru Studii de
Management Comparat în A.S.E. la Facultatea de
Management. Specialiştii din cadrul acestui centru au
elaborat un program de cercetare în care sunt menţionate:
principalele obiective, modalităţile de realizare a acestora,
termenele şi persoanele implicate direct în realizarea lor.
În perioada 4-18 octombrie 2000 a avut loc deplasarea
în Japonia a două persoane din cadrul CNESMC (Centrul
Naţional de Excelenţă pentru Studii de Management
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Comparat): profesor doctor Ovidiu Nicolescu şi lector
doctor Armenia Androniceanu.
Principalele obiective urmărite de specialiştii centrului
au fost:
- documentarea
despre
cultura
japoneză,
managementul japonez în general şi pentru firmele
mici şi mijlocii, în special;
- informarea în legătură cu modul de desfăşurare a
activităţii din diverse organizaţii şi agenţii pentru
întreprinderile nipone şi în diverse universităţi;
- iniţierea şi dezvoltarea de relaţii de colaborare cu
reprezentanţi ai organizaţiilor economice şi ai
universităţilor japoneze;
- participarea la seminarul internaţional cu tema:
"Economia de tranziţie şi rolul întreprinderilor mici
şi mijlocii din România şi Japonia în acest proces",
în cadrul Institutului de Cercetare pentru
Întreprinderi Mici din cadrul Chukyo University
din Nagoya.
În vederea realizării acestor obiective s-au desfăşurat
mai multe activităţi, dintre care:
1. Vizite şi discuţii la diverse organizaţii şi agenţii
guvernamentale;
- Japan External Trade Organization din Tokyo
- Japan Small and Medium Entreprise Corporation
unde au avut loc convorbiri cu:
- The Japan Academic Society for Vyentures &
Entrepreneurs;
- Japan Federation of Economic Organizations unde
au avut loc discuţii cu directorul Biroului de
Afaceri Economice Internaţionale şi alţi
reprezentanţi ai acestei instituţii;
- Japan International Corporation Agency (JICA)
unde au avut loc convorbiri cu reprezentanţi ai
acestei agenţii guvernamentale;
- Pacific Resource Exchange Center (PREX)
- The Association for Overseas Technical
Scholarship (AOTS) din cadrul Chumbu Kenshu
Center convorbirile s-au desfăşurat în cadrul
Departamentului de Management şi Training cu
managerul de proiecte internaţionale din cadrul
NIKKEI (Nihon Keizai Shimbun, Inc).
2. Vizite şi discuţii în universităţi nipone;
În mediul universitar s-au desfăşurat vizite şi convorbiri
la:
-

Universitatea Keyo, unde au avut loc discuţii de
colaborare cu profesorul Tsugio Ide;
Universitatea Hosei unde au avut loc mai multe
întrevederi şi discuţii pentru dezvoltarea de
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colaborări cu profesorul Yoshiyuki Okamoto din
cadrul Facultăţii de Studii Economice şi
Sociologice a acestei universităţi şi cu dl. Shinichi
Asami, asistent director în cadrul Centrului
Internaţional al Universităţii Hosei din Tokyo.
Universitatea Chukyo din Nagoya, unde s-a
organizat seminarul internaţional la care au
participat alături de profesori de la această
universitate şi reprezentanţi ai unor organizaţii cum
ar fi Jica, Nikkei, Prex, Aots.

Au avut loc convorbiri cu reprezentanţi din conducerea
universităţii în vederea dezvoltării unor colaborări între
A.S.E. şi Universitatea Chukyo, respectiv:
- Eiji Ogawa, preşedintele Universităţii Chukyo;
- Hidenaru
Chujo,
decanul
Facultăţii
de
Management;
- Ronald Notestine, directorul Centrului Internaţional
al Universităţii;
- Hiroshi Teraoka, directorul Institutului de Small
Business (RISB).
Alţi profesori cu care au avut loc discuţii în vederea
dezvoltării unor colaborări sunt:
- Dl. Tsuneki Mukahi, profesor asociat de
informatică managerială;
- Dl. Toshimitsu Watanabe, profesor de management
pentru întreprinderile mici.
- Vizite în firme şi întâlniri cu oameni de afaceri.
În structura programului de activitate au fost prevăzute
şi vizite în firme şi discuţii cu oameni de afaceri japonezi.
Astfel au avut loc convorbiri cu:
- Dl. Rajesh Jhavari, director regional pentru Tokyo
al companiei Rosy Blue Ltd;

-

Tamotsu Ueno, preşedintele
ELECTROBEAM din Tokyo.

firmei

TOSEI

Rezultatele obţinute în urma desfăşurării acestei
deplasări sunt prezentate sintetic în continuare:
- Integrarea CNESMC, a facultăţii de Management şi
A.S.E. Bucureşti în baza de date a universităţilor şi
organizaţiilor în care s-au desfăşurat vizite şi au
avut loc convorbiri de colaborare;
- Participarea la seminarul internaţional de la Nagoya
în care s-a dezvoltat schimbul de idei şi s-au pus
bazele unor colaborări nu numai în domeniul
universitar dar şi cu organizaţiile guvernamentale
japoneze.
- Stabilirea unor colaborări cu profesori şi
reprezentanţi ai diverselor organizaţii japoneze
guvernamentale,
- Discutarea unor modalităţi de desfăşurare în comun
a unor cercetări comune comparative;
- Dezbaterea unor alternative de dezvoltare a unor
schimburi de studenţi între universităţile noastre;
- Discutarea unor modalităţi de participare în
Japonia, la programe de pregătire a unor profesori
de management comparat din CNESMC;
- Obţinerea unor acorduri de colaborare la revista de
management comparat publicată în cadrul centrului;
- Informarea în legătură cu organizarea, în mai anul
2000 a unei conferinţe internaţionale în cadrul
CNESMC şi obţinerea unor acorduri de principiu
privind participarea la această acţiune.
Lect. univ. dr. Armenia ANDRONICEANU
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