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DEZVOLTAREA CAPACITӐŢII DE LEADERSHIP ÎN SECTORUL PUBLIC ȘI ÎN 
BUSINESS-UL PRIVAT, PENTRU ORGANIZAŢII ADAPTIVE LA SCHIMBARE 

Prof. Univ. Dr. Carmen MINCU: carmenm@asebuss.ro
Institutul	de	Administrare	a	Afacerilor	din	Bucureşti

Rezumat: Lucrarea reprezintă o continuare a cercetării autoarei cu privire la competenţele de leadership ale 
liderilor care desfӑșoară operaţiuni și livrarea de servicii atât în business-ul privat cât și în sectorul administraƫiei 
publice – competenţe care pot determina întӑrirea capacitӑţii organizaţiilor din care fac parte de a se adapta 
la provocӑrile schimbӑrilor continue induse de dinamica actualӑ a mediului naţional și global. Astfel, profilul de 
competenţe al unui leadership eficient la schimbare este definit ţinând seama de stringenţele asigurӑrii a cinci 
trăsături de strategie operaţională care conferӑ eficienţӑ și eficacitate în a face faţӑ schimbӑrii, și anume: agilitatea, 
plasarea clientului, respectiv a publicului, drept punct central al strategiei și activitӑţii, o implementare de excelenţӑ, 
managementul inteligent al costurilor și ambidexteritatea. Cercetarea a inclus manageri de operaţiuni care activează 
pe piaţa românească în business-ul privat din variate sectoare economice cum sunt serviciile financiare, servicii 
din domeniul resurselor umane, industria farmaceutică, telecomunicaţii, cablu, media şi TV, industria electronică şi 
sisteme IT, precum și funcƫionari publici și liderii lor din administraţia publicӑ centralӑ și localӑ. 

Cuvinte cheie: Leadership; Managementul schimbӑrii; Competenƫă; Învӑţare și dezvoltare profesională

Clasificare JEL: M1; M5; J24, D23, D234, L2

Motto: Success today requires the agility and drive to constantly rethink, 
reinvigorate, react and reinvent. 

Astӑzi, succesul solicitӑ agilitate și determinare pentru a gândi și a regândi continuu, 
a revigora, a reacţiona și a reinventa cu constanţӑ.

Bill Gates

PEISAJUL ACTUAL ÎN CONTINUӐ SCHIMBARE DETERMINӐ NEVOIA DE ÎNVӐŢARE ȘI LEADERSHIP
Prin	activitӑţile	de	consultanţӑ,	management	și	predare	desfӑșurate	începând	din	1990,	autoarea	s-a	

convins	cӑ	organizaţiile	din	administraţia	publicӑ,	respectiv	business-ul	privat,	continuӑ	sӑ	fie	expuse	unui	
mediu	în	continuӑ	schimbare,	cu	volatilitate	accentuatӑ	și	incertitudine,	în	care,	pentru	a	avea	succes,	este	
necesarӑ	 o	 reacţie	 curajoasӑ	 și	 concentratӑ	 asupra	 unei	 adaptӑri	 adecvate	 la	 schimbare.	Complexitatea	
crescutӑ,	 riscurile	 din	 ce	 în	 ce	mai	mari	 aflate	 în	 faţa	 angajaţilor,	 întreprinzӑtorilor	 și	 a	 organizaţiilor	 lor,	
revoluţia	digitalӑ	–	toate	acestea	sunt	factori	care	influenţeazӑ	supravieţuirea,	dar	și	creșterea	organizaţiilor,	
și	care	au	pus	sub	semnul	întrebӑrii	atât	abilitӑţile	echipelor	de	conducere	din	business-ul	privat,	cât	și	ale	
liderilor	entitӑţilor	din	sectorul	public.	Lucrarea	aflatӑ	în	faţa	dumneavoastrӑ	propune	o	analizӑ	a	efectelor	
unui	mediu	 în	continuӑ	schimbare	asupra	competenţelor	unor	 lideri	de	mare	eficacitate	 în	edificarea	unor	
organizaţii	adaptive	în	mod	robust	la	schimbare,	în	sectorul	public	și	în	business-ul	privat.	Analiza	demareazӑ	
cu	prezentarea	unui	punct	de	vedere	asupra	adaptӑrii	la	schimbare	a	entitӑţilor	din	sectorul	public	și	business	
privat	în	contextul	unui	mediu	în	continuӑ	schimbare	și	evidenţiazӑ	cinci	trăsături	de	strategie	operaţională	care	
conferӑ	eficienţӑ	și	eficacitate	în	a	face	faţӑ	schimbӑrii.	Lucrarea	continuӑ	cu	prezentarea	rezultatelor	cercetӑrii	
autoarei	 asupra	 competenţelor	 de	 leadership	 esenţiale	 pentru	 adaptarea	 la	 schimbare	 și	 asupra	 gradului	 de	
dezvoltare	actualӑ,	așa	cum	a	rezultat	din	observarea	unui	grup	de	peste	600	de	lideri	activând	în	mediul	public	
și	privat	din	România.	

Sӑ	 începem	discuţia	 de	 la	 așa-numitele	 sisteme	complexe	adaptive.	Aceste	 sisteme	organizaţionale	
oferӑ	liderilor	o	perspectivӑ	largӑ	asupra	stringenţelor	mediului	în	care	activeazӑ,	inclusiv	în	ceea	ce	privește	
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o	modalitate	 adecvatӑ	 de	 a	 face	 faţӑ	 circumstanţelor	 neașteptate,	 înainte	 chiar	 de	 a	 prognoza	 în	 detaliu	
evoluţii	viitoare.	Fulmer	precizeazӑ	trei	elemente	care	stau	la	baza	unei	organizaţii	adaptive:	modalitӑţile	de	a	
activa	într-un	anumit	mediu	–	pentru	a	înţelege	nevoia	de	adaptare,	procesele	de	învӑţare	–	printr-o	planificare	
a	adaptӑrii	și	a	creӑrii	unei	culturi	și	structuri	adaptive	de	organizaţie,	și	leadership-ul	–	pentru	a	aborda	medii	
de	mare	complexitate	și	pentru	o	implicare	personalӑ	în	conturarea	unei	organizaţii	adaptive	la	schimbare.	
(Fulmer;	2000)		În	opinia	lui	Fulmer,	înţelegerea	schimbӑrii	în	mediile	competiţionale	și	o	perspectivӑ	flexibilӑ	
presupun	analiza	unor	 forţe	 fundamentale	și	a	unor	sfere	de	 influenţӑ	(vezi	Figura).	Forţele	 fundamentale	
sunt	factori	externi	organizaţiei,	care	nu	se	pot	afla	sub	controlul	nemijlocit	al	organizaţiei,	dar	care	necesitӑ	
o	continuӑ	monitorizare	pentru	a	asigura	identificarea	momentelor	necesare	de	reacţie	la	schimbӑrile	induse	
de	acești	factori	asupra	evoluţiei	sectoarelor	și	entitӑţilor	organizaţionale.		

Figurӑ: Mediul (Fulmer; 2000, p.97)

Pe	de	altӑ	parte,	sferele	de	influenţӑ	au	puterea	de	a	configura	funcţionarea	organizaţiilor,	fie	ele	din	
business-ul	 privat	 sau	din	 sectorul	 public	–	 transformându-se	 în	 forţe	 care	 influenţeazӑ	modul	 în	 care	 se	
desfӑșoarӑ	în	fapt	operaţiunile.	

Dar	cum	sӑ	dezvolţi	organizaţii	adaptive	 la	schimbare?	Demersul	presupune	crearea	unei	organizaţii	
în	care	procesele	de	învӑţare	sunt	 la	mare	preţ	și	în	care	planificarea	și	prognoza,	managementul	riscului	
și	 managementul	 incertitudinii,	 reprezintӑ	 componente	 esenţiale	 ale	 operaţiunilor,	 pe	 fondul	 unei	 culturi	
deschise	 inovaţiei	 și	 grefate	 pe	 o	 structurӑ	 organizaţionalӑ	 care	 faciliteazӑ	 comunicarea,	 colaborarea	 și	
sinergia.	 Nu	 este	 suficientӑ	 crearea	 unor	 procese	 de	 lucru	 care	 sӑ	 ofere	 o	 simplӑ	 reacţie	 la	 schimbare.		
Organizaţiile	 adaptive	 la	 schimbare	 indicӑ	 voinţa	 obstinatӑ	 de	 a	 schimba	 și	 a	 (se)	 adapta,	 cu	 o	 echipӑ	
de	conducere	care	acţioneazӑ	cu	curaj,	 asumându-și	 riscuri	 și	 combӑtând	 frica	de	necunoscut	 și	 nou,	 în	
general.	(Fulmer;	2000)

Aspiraţia	 pentru	 atingerea	acestui	 stadiu	 ideal	 de	 dezvoltare	 organizaţionalӑ	 poartӑ	 conotaţii	 diferite	
pentru	organizaţiile	din	sectorul	public,	respectiv	din	business-ul	privat.	

În	opinia	lui	Ostroff,	cea	mai	mare	provocare	în	a	implementa	cu	succes	schimbarea	și	a	determina	creșterea	
performanţei	în	sectorul	public	nu	este	identificarea	unor	soluţii	adecvate,	cât	mai	ales	atenuarea	efectelor	a	patru	
obstacole:	politicile	de	numire	în	funcţie	a	liderilor	de	organizaţie;	angajarea	acestora	pe	perioadӑ	determinatӑ	
spre	deosebire	de	oamenii	din	subordine;	relativa	autonomie	și	separare	organizaţionalӑ,	precum	și	rigiditatea	
fișei	postului	și	a	rolului	liderilor	din	departamentele	funcţionale	(achiziţii,	resurse	umane,	bugete,	juridic	etc),	și	
în	al	patrulea	rând,	faptul	cӑ	prestaţia	funcţionarilor	publici	și	a	liderilor	lor	constituie	ţinta	observaţiei	prompte	și	
a	comentariilor	publicului.	(Ostroff;	2006)	Trei	factori	de	influenţӑ	au	rol	determinant	în	succesul	demersurilor	de	
schimbare	în	sectorul	public	pentru	a	oferi	publicului	un	serviciu	de	calitate:	exercitarea	unui	rol	de	lider	și	nu	de	



                                                                          Quality-Access to Success, Vol. 18, S3, October 2017 73

birocrat;	construirea	unor	relaţii	‘win-win’	cu	toate	pӑrţile	interesate;	adoptarea	deciziilor	și	elaborarea	propunerilor	
legislative	pe	baza	unor	analize	fundamentate.	(Mincu;	2016)
	 În	business-ul	privat,	 liderii	au	sarcina	să	producă	şi	să	furnizeze	produse	şi	servicii	care	sunt	mai	bune	
sau	cel	puţin	diferite,	mai	ieftine	sau	oferindu-le	la	o	valoare	pe	care	clientul	o	recunoaşte,	precum	şi	indicând	
angajamentul	de	a	le	produce	şi	livra	cu	flexibilitate,	rapiditate	şi	fiabilitate.	(Mincu;	2013)	Heizer,	Render	and	
Munson	 au	 precizat	 cӑ	 globalizarea	 a	 impus	 standarde	 noi	 de	 evaluare	 a	 gradului	 de	 competitivitate,	 cu	
impact	 în	calitate,	 varietate,	personalizare,	comoditate	şi	apropiere	de	consumator,	promptitudine	şi	 cost,	
precum	și	o	complexitate	mai	accentuatӑ	prin	gradul	de	 risc	crescut	și	 competiţie	mai	 intensӑ.	Aspectele	
care	adâncesc	gradul	de	complexitate	se	referӑ	 la	eforturile	continue	de	reducere	a	costurilor	cu	 forţa	de	
muncӑ	 pe	 fondul	 nevoii	 stringente	 de	 atragere	 și	 retenţie	 a	 talentului	 în	 organizaţie,	 precum	 și	 pentru	 a	
înţelege	cu	oportunitate	nevoile	clienţilor	și	de	a	 îmbunӑtӑţi	calitatea	produselor	și	a	serviciilor	oferite,	pe	
fondul	implementӑrii	inovaţiei	la	orice	moment	sau	etapӑ	de	proces	de	lucru,	cu	îmbunӑtӑţirea	semnificativӑ	
a	lanţului	de	aprovizionare-desfacere.	(Heizer,	Render,	Munson;	2017)	

Autoarea	a	identificat	cinci	trăsături	de	strategie	operaţională	care	conferӑ	eficienţӑ	și	eficacitate	în	a	face	
faţӑ	schimbӑrii.	(Mincu;	2012)	Agilitatea	operaţiunilor	poate	caracteriza	strategiile	operaţionale	prin	cunoaşterea	
pieţelor	şi	a	comportamentului	clienţilor.	 În	mod	necesar,	organizaţiile	sunt	 interesate	să	întreprindă	demersuri	
de	a	adânci	 cunoaşterea	 specificului	 pieţei	 locale,	 al	 comportamentului	 şi	 valorilor	 culturale	ale	beneficiarului	
local,	şi	îşi	dezvoltă	în	mod	continuu	această	capabilitate,	pentru	a-i	putea	oferi	acestuia	produsul	sau	serviciul	
cel	mai	potrivit	la	momentul	oportun,	dar	şi	pentru	un	management	eficient	al	resurselor	și	al	riscului.	Tehnologia	
de	lucru	este	un	factor-cheie	pentru	agilitate,	dacӑ	este	ancoratӑ	în	datele	specifice	clientului	sau	beneficiarului.		
Tehnologia	oferӑ	posibilitatea	și	capacitatea	de	a	defini	o	bază	de	date	unică	cu	informaţiile	fiecărui	client,	corelând	
datele	la	locaţia	clientului	cu	privire	la	istoria	tranzacţiilor,	preferinţe	pentru	anumite	servicii	şi	legătura	cu	alţi	clienţi	
la	aceeaşi	locaţie	sau	din	locaţii	diferite.		

Linia	de	raportare	a	echipelor	de	 funcţionari	publici	sau	angajaţi	din	mediul	privat	oferă	de	asemenea,	o	
indicaţie	asupra	gradului	de	agilitate	al	proceselor	aferente;	de	exemplu,	o	procedură	rigidă	de	control	şi	aprobare	
care	incumbă	monitorizarea	şi	raportarea	excesivă	determinӑ	limitarea	capacităţii	de	reacţie	rapidă	la	schimbare,	
deci	a	agilităţii,	și	o	adecvare	redusӑ	la	schimbare	oportunӑ.

Agilitatea	 de	 organizaţie	 presupune	 cӑ	 angajaţii,	 indiferent	 de	 sector	 și	 industrie,	 sub	 conducerea	
managementului	 senior,	 se	 concentreazӑ	 pe	 îndeplinirea	 misiunii	 instituţiei	 prin	 continua	 îmbunӑtӑţire	 a	
performanţei.	 În	mod	 necesar,	 odatӑ	 ce	 rolul	 și	 parcursul,	 precum	 și	magnitudinea	 schimbӑrii	 –	 identificarea	
obiectivelor,	 stabilirea	prioritӑţilor,	punerea	 în	operӑ	–,	au	 fost	definite,	 liderii	 instituţiei	 vor	 stabili	 obiective	de	
îmbunӑtӑţire	a	performanţei	și	vor	identifica	iniţiative	care	faciliteazӑ	implementarea	schimbӑrii;	întregul	set	de	
factori	–	conducere,	structurӑ,	procese	de	lucru,	infrastructurӑ	(inclusiv	cea	tehnicӑ),	managementul	resurselor	
umane	și	al	performanţei	–	trebuie	integrat	și	aliniat.	Pe	parcursul	acestui	proces,	vor	fi	evidenţiate	abilitӑţile	mai	
puţin	dezvoltate	sau	lipsa	de	performanţӑ	cu	așteptarea	unor	eforturi	de	îmbunӑtӑţire.	În	plus,	funcţionarii	publici	
trebuie	sӑ	atenueze	 tendinţa	birocraticului	de	a	menţine	bariere	și	 restricţii	de	procedurӑ	–	agenţii	veritabili	ai	
schimbӑrii	nu	eliminӑ	barierele	neapӑrat,	ci	mai	degrabӑ	identificӑ	cӑi	adecvate	sӑ	le	ocoleascӑ	și/sau	sӑ	le	facӑ	
faţӑ	cu	simţ	politic.

Plasarea clientului, respectiv a publicului, drept punct central al strategiei și activitӑţii reprezintӑ	 a	 doua	
trӑsӑturӑ	operaţionalӑ	care	potenţeazӑ	adaptarea	la	schimbare.	În	timp	ce	liderii	și	angajaţii	din	mediul	privat	au	
drept	focus	clienţii,	investitorii	și	acţionariatul,	multiplele	pӑrţi	interesate	cu	care	liderii	din	sectorul	public	trebuie	sӑ	
stabileascӑ	legӑturi	provin	atât	din	interiorul	cât	și	din	exteriorul	instituţiei.	Organizaţiile	din	sectorul	public	nu	sunt	
create	pentru	a	maximiza	valoarea	oferitӑ	unui	acţionariat,	ci	pentru	a	contribui	la	binele	public	prin	îndeplinirea	
eficace	și	eficientӑ	a	misiunii	organizaţiei.	(Ostroff;	2006)	La	rândul	lor,	companiile	din	mediul	privat,	și	mai	ales	
cele	care	activează	 în	servicii,	considerӑ	clienţii	drept	punctul	de	pornire	 în	deciziile	din	procesele	de	 lucru	și	
operaţiuni,	în	demersul	hotӑrât	de	a	le	îndeplini	așteptӑrile.	

Atât	în	sectorul	public	cât	și	în	business-ul	privat,	îndeplinirea	așteptӑrilor	publicului,	respectiv	ale	clienţilor,	
creeazӑ	premisele	unei	 relaţii	de	calitate	 între	pӑrţile	angajate	 într-o	 interacţiune	care	depӑșește	 limitele	unei	
simple	 tranzacţii.	 Sondarea	 periodicӑ	 a	 satisfacţiei	 clienţilor	 sau	 publicului	 și	 o	 politicӑ	 de	 management	 al	
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obiecţiilor	și	reclamaţiilor	pot	reprezenta	demersuri	esenţiale	în	a	identifica	și	îndeplini	nevoile	clienţilor	sau	ale	
publicului.	Responsabilitatea	pentru	definirea	și	implementarea	unui	plan	de	acţiune	pentru	îndeplinirea	și	chiar	
depӑșirea	nevoilor	clienţilor	sau	ale	publicului	se	aflӑ	la	respectivele	organizaţii	și	a	oamenilor	care	le	însufleţesc.		
Este	deosebit	de	important	ca	oamenii	din	prima	linie,	aflaţi	în	contact	cu	beneficiarii,	atât	din	sectorul	public	cât	și	
din	business-ul	privat,	sӑ	arate	grijӑ,	înţelegere	și	bunӑtate,	precum	și	flexibilitate	în	identificarea	și	agrearea	unei	
soluţii	viabile,	dupӑ	care	sӑ	aibӑ	și	autoritatea	de	a	pune	în	operӑ	soluţia	respectivӑ	pentru	client	sau	cetӑţean.		
De	asemenea,	comunicarea	frecventӑ,	prin	linii	telefonice	de	urgenţӑ	sau	consiliere,	note	de	alertӑ	și	scrisori,	se	
poate	dovedi	determinantӑ	în	a	pӑstra	actualӑ	informaţia	de	relaţie	între	pӑrţi,	inclusiv	contractualӑ,	pentru	clienţi	
sau	cetӑţeni	–	prin	procese	de	lucru	și	operaţiuni	ajustate	în	consecinţӑ.

Implementare de excelenţӑ
Odată	stabilite	strategiile	operaţionale,	punerea	lor	în	operă	poate	aduce	oportunităţi	autentice	de	inovaţie,	

îmbunătăţire	 şi	 utilizarea	 judicioasă	 a	 resurselor.	Tehnologia	 de	 lucru	 este	 un	 factor	 de	 importanţӑ	majorӑ	 în	
asigurarea	unei	execuţii	de	perfecţiune.	Utilizarea	soluţiilor	software	moderne	de	management	operaţional	oferă	
posibilitatea	conectării	de	calitate	cu	alte	sisteme	şi	aplicaţii	electronice	din	mediul	public	sau	privat,	pentru	a	
extrage	datele	aferente	clienţilor	sau	cetӑţenilor,	inclusiv	coordonate	comportamentale	și	tranzacţionale,	pentru	
a	automatiza	schimbul	de	informaţie	cu	variate	baze	de	date	şi	a	le	consolida	într-o	imagine	unică,	electronică,	
a	 fiecărui	 client	 sau	 cetӑţean.	Această	 versatilitate	 facilitează	 integrarea	 şi	 prognoza	 pe	 baza	 variabilelor	 şi	
indicatorilor	 cantitativi	 şi	 calitativi,	 astfel	 încât	 organizaţiile	 din	 sectorul	 public	 sau	privat	 pot	 să	 estimeze	mai	
aproape	de	realitate	rezultatele	interacţiunii	cu	clienţii	sau	cetӑţenii.	De	asemenea,	capabilităţile	tehnice	contribuie	
major	 la	 o	 echilibrare	 a	 raportului	 automatizare-factor	 uman	 în	 ceea	 ce	priveşte	 alocarea	operatorului	 uman,	
programarea	automatizată	a	operaţiunilor	pentru	momentele	cele	mai	productive	ale	zilei	din	săptămână	şi	a	
săptămânii	din	 lună	potrivit	comportamentului	şi	obiceiurilor	de	consum	ale	beneficiarilor,	sau	mărirea	 ritmului	
de	 lucru	pentru	a	 răspunde	unei	evoluţii	atipice	sau	sezoniere	de	volum	de	 lucru	 în	punctele	de	prezenţӑ	ale	
organizaţiilor	publice	sau	private.	

Instruirea	şi	dezvoltarea	profesională	reprezintă	un	alt	factor	de	succes	pentru	implementarea	de	perfecţiune	
a	 strategiilor	 operaţionale	 indiferent	 de	 sectorul	 de	 activitate.	 Ȋn	 perioade	 de	 turbulenţă	 economică,	mai	mult	
ca	 niciodată,	 este	 importantă	 focalizarea	 asupra	 nevoilor	 beneficiarilor.	Acest	 principiu	 aduce	 cu	 sine	 costuri	
reflectate	 de	 investiţia	 continuă	 în	 dezvoltarea	 profesională	 şi	 motivarea	 unor	 echipe	 de	 specialişti	 de	mare	
angajament	care	să	 le	stea	aproape	beneficiarilor.	Orice	program	de	 instruire	va	aborda	atât	abilităţile	 “hard/
tehnice”	din	fișa	postului	 funcţionarilor	publici,	 respectiv	a	specialiștilor	din	mediul	privat,	cât	şi	abilităţile	 “soft/
de	relaţionare”	 în	privinţa	asigurӑrii	unei	 interacţiuni	de	calitate	cu	beneficiarii	–	cu	respect,	grijă	şi	 înţelegere,	
oferind	 sprijin	 ca	 veritabili	 consultanţi	 personali,	 de	 unde	 şi	 încrederea	 și	 satisfacţia	 beneficiarilor.	Asemenea	
programe	contribuie	de	asemenea,	 la	dezvoltarea	abilitӑţilor	de	management	al	resurselor	umane	ale	liderilor,	
prin	implicarea	în	instruirea	și	dezvoltarea	propriilor	echipe.

Managementul inteligent al costurilor 
Înţelegerea	insuficientă	a	profilului	clienţilor	a	determinat	în	mediul	privat	tendinţa	de	a	aplica	un	tratament	

nediferenţiat	acestora.	Prin	identificarea	cât	mai	din	timp	a	profilului	clienţilor	şi	prin	personalizarea	interacţiunii	cu	
aceştia,	viteza	şi	performanţa	serviciului	oferit	se	îmbunătăţesc	vizibil,	influenţând	pozitiv	rezultatele	financiare.		
Companiile	pot	astfel,	defini	şi	 implementa	operaţiuni	dedicate	fiecărei	categorii,	în	loc	de	un	tratament	identic	
pentru	fiecare	client.	Volumele	de	muncă	și	costurile	aferente	unei	tranzacţii	cu	un	client	se	pot	astfel,	diminua,	
iar	personalul	se	poate	concentra	pe	activitӑţi	aducӑtoare	de	valoare	–	rezultând	o	organizare	mai	judicioasӑ,	pe	
bază	de	priorităţi,	cu	rezultate	și	sume	mai	importante	decât	costurile	în	oferirea	serviciului,	deci	cu	o	eficienţӑ	mai	
mare.	Aceastӑ	filozofie	de	segmentare	a	beneficiarilor	este	utilӑ	și	în	sectorul	public,	putând	reprezenta	un	bun	
punct	de	pornire	în	adoptarea	unor	decizii	strategice,	tactice	și	operaţionale	adecvate.

Adoptarea	unor	decizii	fundamentate	face	parte	integrantӑ	din	strategiile	de	asigurare	a	predictibilitӑţii,	de	
îmbunӑtӑţire	a	eficacitӑţii,	de	minimizare	a	consecinţelor	nedorite,	și	în	ultimӑ	instanţӑ,	de	creștere	a	credibilitӑţii.		
Ne	 referim	 aici	 la	modul	 de	 abordare	 a	 luӑrii	 deciziei	 care	 în	mod	 ideal	 este	 ancoratӑ	 în	 cea	mai	 completӑ	
cercetare,	analizӑ	și	calcul	prin	observarea	evoluţiei	informaţiilor	din	teren	și	din	simularea	cu	date	experimentale.		
Atunci	când	o	decizie	nu	se	bazeazӑ	pe	o	analizӑ	de	fundamentare	sau	când	informaţia	de	la	baza	analizei	este	
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incorectӑ,	parţialӑ	sau	 incompletӑ,	 riscurile	de	aplicare	a	unor	acte	normative	de	exemplu,	elaborate	pe	baza	
acestei	analize,	crește	exponenţial	datoritӑ	 lipsei	de	rigoare	politicӑ	și	administrativӑ.	Fundamentarea	solidӑ	a	
deciziei	este	modalitatea	frecventӑ	de	a	produce	rezultate	și	a	oferi	performanţӑ	în	companiile	private.	Dacӑ	s-ar	
aplica	cu	consecvenţӑ	și	în	sectorul	public,	luarea	deciziei	pe	baza	unor	analize	fundamentate	ar	oferi	beneficii	
importante:	politicile	vor	rӑspunde	nevoilor	reale	ale	comunitӑţii,	cu	efecte	pozitive	pentru	populaţie	pe	termen	
lung;	va	fi	evidenţiatӑ	urgenţa	pentru	anumite	probleme	care	necesitӑ	atenţie	imediatӑ;	facilitarea	schimbului	de	
informaţie	între	oamenii	care	activeazӑ	în	sectorul	public	cu	privire	la	normative	și	proceduri	care	au	dat	rezultate	
sau	dimpotrivӑ;	reducerea	cheltuielilor	bugetare	care	altfel	ar	fi	orientate	cӑtre	programe	sau	politici	ineficiente,	
costisitoare	 sau	 consumatoare	de	 timp;	 recuperarea	mai	 rapidӑ	a	 investiţiei	 alocate	programelor	 publice	prin	
îmbunӑtӑţirea	 serviciilor	 oferite;	 deciziile	 sunt	 adoptate	 în	 mod	 transparent,	 cu	 responsabilitӑţi	 bine	 definite.	
(Mincu;	2016)

Cea	de-a	cincea	 trӑsӑturӑ	operaţionalӑ	pentru	succesul	schimbӑrii	este	ambidexteritatea	care	 reprezintӑ	
capacitatea	de	a	trece	cu	oportunitate	şi	rapiditate	de	la	operaţiunile	de	‘volum’	la	operaţiunile	de	‘varietate’,	ca	
factor	de	succes	în	oferirea	unui	serviciu	de	mare	calitate	şi	valoare	clienţilor,	în	condiţiile	unor	operaţiuni	eficiente.	
Din	punct	de	vedere	operaţional,	 trecerea	de	 la	o	servire	contra-timp	a	unui	numӑr	mare	de	beneficiari,	 la	o	
customizare	de	masӑ	a	serviciului	oferit,	impune	asigurarea	flexibilitӑţii	operaţiunilor,	definite	de	marje	și	limite	de	
acţiune	pentru	activitatea	realizatӑ	fie	de	un	operator	uman,	fie	automatizat.	În	general,	se	considerӑ	cӑ	operatorul	
uman	este	o	componentӑ	mai	costisitoare,	dar	în	mod	așteptat,	și	mai	eficace,	în	interacţiunile	legate	de	oferirea	
unui	serviciu	consumatorilor	sau	beneficiarilor.	

COMPETENŢELE DE LEADERSHIP ESENŢIALE PENTRU OPERAŢIUNI ADAPTIVE 
În	 această	 secţiune	 a	 lucrării,	 autoarea	 realizeazӑ	 o	 definire	 a	 setului	 de	 competenţe	 de	 leadership	

necesare	implementӑrii	în	organizaţie	a	celor	cinci	trӑsӑturi	operaţionale	care	asigurӑ	o	adecvare	la	schimbare	
și	creioneazӑ	o	organizaţie	adaptivӑ	indiferent	de	sectorul	din	care	face	parte.	Acest	‘mapping’	se	bazeazӑ	pe	
datele	și	rezultatele	unor	proiecte	de	cercetare	și	consultanƫă	desfăşurate	începând	cu	2012	pânӑ	la	momentul	
actual,	care	a	cuprins	(a)	peste	150	de	persoane	–	funcţionari	publici,	manageri	publici	și	de	departamente	și	
experţi,	din	administraţia	publicӑ	centralӑ	și	 localӑ	–	Secretariatul	General	al	Guvernului	României,	Ministerul	
Dezvoltӑrii	 Regionale	 și	 Administraţiei	 Publice,	 Ministerul	 Muncii,	 Familiei,	 Protecţiei	 Sociale	 și	 Persoanelor	
Vârstnice,	Ministerul	Agriculturii	și	Dezvoltӑrii	Rurale,	Consiliul	Concurenţei	din	România	și	ARCUB	–	Institutul	
Cultural	al	Municipiului	București,	și	(b)	peste	450	de	manageri	de	operaţiuni	de	la	toate	nivelurile	manageriale,	
care	activează	pe	piaţa	 românească	 în	business-ul	privat	din	variate	sectoare	economice	cum	sunt	 serviciile	
financiare	 –	 bancare	 și	 nebancare,	 inclusiv	 recuperarea	 de	 creanţe,	 servicii	 din	 domeniul	 resurselor	 umane,	
industria	farmaceutică	–	import	și	distribuţie	de	medicamente,	suplimente	alimentare	și	produse	naturiste,	precum	
și	lanţuri	de	farmacii,	telecomunicaţii	–	servicii	de	date	și	voce,	cablu,	media	şi	TV,	industria	electronicӑ,	import	și	
distribuţie	de	calculatoare	și	copiatoare,	dezvoltare	de	sisteme	software,	soluţii	și	servicii	de	tehnologia	informaţiei.

Programul	de	evaluare	a	utilizat	un	instrument1	bazat	pe	un	set	de	50	de	competenƫe	de	leadership,	adaptat	
specificului	business	privat	 (Mincu;	2013),	 respectiv	sectorului	public.	 (Mincu;	2016)	A	fi	 “competent	din	punct	
de	vedere	leadership”,	potrivit	instrumentului	utilizat,	înseamnă	a	fi	capabil	şi	a	pune	la	lucru	cu	vizibilitate	cele	
trei	faƫete	ale	unei	competenƫe	–	cunoştinƫe,	abilităƫi,	atitudine	–	pentru	o	selecţie	de	competenţe	de	leadership,	
considerate	esenţiale	pentru	ocupanţii	poziţiilor	cu	responsabilitate	de	adaptare	la	schimbare,	atât	din	sectorul	
public,	cât	și	din	cel	privat.		

Autoarea	 şi-a	 propus	 să	 evalueze	 nivelul	 competenƫelor	 de	 leadership	 pentru	 grupul	 de	 peste	 600	 de	
persoane	cu	responsabilitӑţi	în	implementarea	schimbӑrii	în	organizaţiile	lor,	astfel	încât	sӑ	se	asigure	o	adaptare	
adecvatӑ	și	‘fitness-ul’	întregii	organizaţii	la	mediul	actual.	În	cazul	în	care	mai	mult	de	jumӑtate	din	liderii	aflaţi	
în	evaluare	necesitӑ	dezvoltare	personalizatӑ	la	competenţele	de	leadership	esenţiale	implementӑrii	cu	succes	
a	schimbӑrii,	autoarea	recomandӑ	stabilirea	unui	plan	imediat	de	învӑţare	și	dezvoltare	profesionalӑ	pentru	toţi	
liderii	din	organizaţie	cu	responsabilitӑţi	 în	aceastӑ	arie	–	altfel,	organizaţiile	din	care	 fac	parte	aceștia	nu	pot	
aspira	sӑ	devinӑ	adaptive	cu	adevӑrat.
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•	 Agilitate	prin	activarea	competenţelor	de	leadership	de	mai	jos:	

Competenţe de leadership esenţiale
Funcţionari publici, 
manageri publici și 

experţi

Manageri de operaţiuni
- din prima linie, la nivel 

de mijloc şi senior -
(diferite industrii)

Are	viziune N/A2 75%	necesită	dezvoltare
Influenţeazӑ	cu	simţ	politic 80%	necesită	dezvoltare N/A

Informeazӑ 50%	necesită	dezvoltare N/A
Cunoașterea	principiilor	de	reglementare 60%	necesită	dezvoltare N/A

Răspunde	adecvat	la	schimbare,	risc	şi	incertitudine 80%	necesită	dezvoltare 60%	necesită	dezvoltare
Dezvoltarea	profesională	a	angajaţilor N/A 60%	necesită	dezvoltare

Planificarea N/A 30%	necesită	dezvoltare
Stabilirea	priorităţilor	şi	managementul	timpului 30%	necesită	dezvoltare 75%	necesită	dezvoltare
Creativitate	și	inovaţie/	Managementul	inovaţiei 20%	necesită	dezvoltare 20%	necesită	dezvoltare

Pregӑtirea  pentru  Agilitate Extrem de scӑzutӑ Extrem de scӑzutӑ

•	 Plasarea clienţilor, respectiv a publicului, drept punctul central al strategiei, tacticilor și operaţiunilor prin 
activarea	urmӑtoarelor	competenţe:

Competenţe de leadership esenţiale
Funcţionari publici, 
manageri publici și 

experţi

Manageri de operaţiuni
- din prima linie, la nivel 

de mijloc şi senior - 
(diferite industrii)

Orientarea	către	cerinţele	publicului/clienţilor 30%	necesită	dezvoltare 15%	necesită	dezvoltare
Este	etic	şi	integru 	5%	necesită	dezvoltare 	4%	necesită	dezvoltare

Ȋi	motivează	pe	ceilalţi 60%	necesită	dezvoltare 60%	necesită	dezvoltare
Competenţe	în	știinţe	sociale 20%	necesită	dezvoltare N/A

Dezvoltarea	profesională	a	angajaţilor 60%	necesită	dezvoltare 60%	necesită	dezvoltare
Performanţӑ	înaltӑ	cu	consecvenţӑ 30%	necesită	dezvoltare N/A

Construieşte	echipe	și	contribuie	la	construirea	unui	
spirit	de	echipӑ 50%	necesită	dezvoltare 55%	necesită	dezvoltare

Creativitate	și	inovaţie/	Managementul	inovaţiei 20%	necesită	dezvoltare 20%	necesită	dezvoltare
Rezolvarea	eficientă	a	problemelor 60%	necesită	dezvoltare 15%	necesită	dezvoltare

Pregӑtirea pentru 
Plasarea clientului/publicului drept punct central Scӑzutӑ Scӑzutӑ spre medie

•	 Implementarea de excepţie prin	activarea	competenţelor	urmӑtoare:	

Competenţe de leadership esenţiale Funcţionari publici, 
manageri publici și experţi

Manageri de operaţiuni
- din prima linie, la nivel 

de mijloc şi senior -
(diferite industrii)

Rezolvarea	eficientă	a	problemelor 60%	necesită	dezvoltare 15%	necesită	dezvoltare
Cunoașterea	principiilor	de	reglementare 60%	necesită	dezvoltare N/A

Relaţii	de	colaborare 25%	necesită	dezvoltare N/A
Construieşte	echipe	și	contribuie	la	construirea	unui	

spirit	de	echipӑ 50%	necesită	dezvoltare 55%	necesită	dezvoltare
Competenţe	în	știinţe	sociale 20%	necesită	dezvoltare N/A

Creativitate	și	inovaţie/
Managementul	inovaţiei 20%	necesită	dezvoltare 20%	necesită	dezvoltare

Răspunde	adecvat	la	schimbare,	risc	şi	incertitudine 80%	necesită	dezvoltare 60%	necesită	dezvoltare
Planificarea N/A 30%	necesită	dezvoltare

Organizarea	muncii N/A 30%	necesită	dezvoltare
Luarea	unor	decizii	informate 70%	necesită	dezvoltare 50%	necesită	dezvoltare

Interpretarea	rezultatelor	analizei 70%	necesită	dezvoltare N/A
Recrutarea talentului N/A 35%	necesită	dezvoltare

Managementul	performanţei	angajaţilor N/A 35%	necesită	dezvoltare
Performanţӑ	înaltӑ	cu	consecvenţӑ 30%	necesită	dezvoltare N/A

Informeazӑ 50%	necesită	dezvoltare N/A
Stabilirea	priorităţilor	şi	managementul	timpului 30%	necesită	dezvoltare 75%	necesită	dezvoltare

Delegarea N/A 60%	necesită	dezvoltare
Managementul	serviciului	public/	Managementul	

operaţiunilor	(procese,	calitate,	tehnologie) 40%	necesită	dezvoltare 40%	necesită	dezvoltare

Pregӑtirea		pentru		
Implementarea	de	excepţie Scӑzutӑ Scӑzutӑ
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•	 Pentru un management inteligent al costurilor	prin	activarea	unor	competenţe	cum	sunt:	

Competenţe de leadership esenţiale Funcţionari publici, 
manageri publici și experţi

Manageri de operaţiuni
- din prima linie, la nivel 

de mijloc şi senior -
(diferite industrii)

Este	etic	şi	integru 	5%	necesită	dezvoltare 	4%	necesită	dezvoltare
Luarea	unor	decizii	informate 70%	necesită	dezvoltare 50%	necesită	dezvoltare

Rezolvarea	eficientă	a	problemelor 60%	necesită	dezvoltare 15%	necesită	dezvoltare
Managementul	performanţei	angajaţilor N/A 35%	necesită	dezvoltare
Performanţӑ	înaltӑ	cu	consecvenţӑ 30%	necesită	dezvoltare N/A

Planificarea N/A 30%	necesită	dezvoltare
Organizarea	muncii N/A 30%	necesită	dezvoltare

Managementul	serviciului	public/	Managementul	
operaţiunilor	(procese,	calitate,	tehnologie) 40%	necesită	dezvoltare 40%	necesită	dezvoltare

Pregӑtirea  pentru 
Managementul inteligent al costurilor Scӑzutӑ Medie

•	 Ambidexteritate prin	activarea	competenţelor	de	mai	jos:

Competenţe de leadership esenţiale
Funcţionari publici, 
manageri publici și 

experţi

Manageri de operaţiuni
- din prima linie, la 
nivel de mijloc şi 

senior -
(diferite industrii)

Orientarea	către	cerinţele	publicului/clienţilor 30%	necesită	dezvoltare 15%	necesită	dezvoltare
Interpretarea	rezultatelor	analizei 70%	necesită	dezvoltare N/A

Creativitate	și	inovaţie/	Managementul	inovaţiei 20%	necesită	dezvoltare 20%	necesită	dezvoltare
Recrutarea talentului N/A 35%	necesită	dezvoltare

Dezvoltarea	profesională	a	angajaţilor 60%	necesită	dezvoltare 60%	necesită	dezvoltare
Performanţӑ	înaltӑ	cu	consecvenţӑ 30%	necesită	dezvoltare N/A

Planificarea N/A 30%	necesită	dezvoltare
Organizarea	muncii N/A 30%	necesită	dezvoltare

Pregӑtirea  pentru  Ambidexteritate Scӑzutӑ Medie

REZULTATELE CERCETӐRII PRIVIND NIVELUL DE PREGӐTIRE ÎN MANAGEMENTUL SCHIMBӐRII
Potrivit	rezultatelor	cercetӑrii	efectuate	asupra	competenţelor	care	pot	cataliza	 trӑsӑturile operaţionale de 

management eficient al schimbӑrii,	stadiul	dezvoltӑrii	acestora	evidenţiazӑ	faptul	cӑ	liderii	din	ambele	sectoare	
sub	observaţie	posedӑ	un	nivel general modest de dezvoltare personalӑ,	insuficient	pentru	a	face	faţӑ	schimbӑrii.		
De	 aceea,	 sunt	 necesare	 eforturi	 semnificative	 din	 partea	 liderilor	 din	 organizaţiile,	 sectoarele	 și	 industriile	
cercetate,	de	a	învӑţa	și	de	a	se	dezvolta.	

Cea	mai	bunӑ	pregӑtire	la	schimbare	o	au	liderii	din	business-ul	privat	în	ceea	ce	privește	managementul 
inteligent al costurilor	și	ambidexteritate,	pe	fondul	unei	bune	dezvoltӑri	personale	a	competenţelor	de	leadership	
cum	 sunt	 “rezolvarea	 eficientӑ	 a	 problemelor”,	 “este	 etic	 și	 integru”	 și	 “orientarea	 cӑtre	 cerinţele	 publicului/
clienţilor”.	În	sectorul	public,	liderii	nu	apar	a	fi	pregӑtiţi	cel	puţin	la	un	nivel	mediu	pentru	niciuna dintre trӑsӑturile 
operaţionale de management al schimbӑrii;	totuși,	câteva	competenţe	se	evidenţiazӑ	la	un	nivel	de	dezvoltare	
foarte	bun:	“este	etic	și	integru”,	“creativitate	și	inovaţie/managementul	inovaţiei”,	“competenţe	în	știinţe	sociale”	
și	“relaţii	de	colaborare”.

Toate	competenţele	de	leadership	care	conferӑ	agilitate	organizaţiilor	trebuie	sӑ	constituie	–	pe	fondul	unei	
pregӑtiri	extrem	de	scӑzute	pentru	a	face	faţӑ	schimbӑrii	 la	liderii	aflaţi	sub	observare	–	prioritatea	absolutӑ	în	
dezvoltarea	 liderilor	 cu	 responsabilitӑţi	 în	managementul	 schimbӑrii	 –	 indiferent	de	sectorul	 în	care	activeazӑ	
aceștia.	Pentru	sectorul	public,	și	celelalte	trӑsӑturi	operaţionale	vor	reprezenta	stringenţe	ale	dezvoltӑrii	liderilor,	
prin	competenţele	de	leadership	așa-numite	‘tehnice’	–	“luarea	unor	decizii	informate”,	“interpretarea	rezultatelor	
analizei”	și	“rezolvarea	eficientӑ	a	problemelor”.	În	mediul	privat,	prin	dezvoltarea	competenţei	de	“luare	a	unor	
decizii	informate”	se	poate	potenţa	suplimentar	implementarea de excepţie.

Este	important	sӑ	menţionӑm	cӑ	abilitӑţile ‘relaţionale’,	respectiv	competenţele	de	management	al	resurselor	
umane,	trebuie	sӑ	fie	supuse	imediat	unor	demersuri	de	dezvoltare	susţinutӑ	atât	în	sectorul	public,	cât	și	în	cel	
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privat:	 “îi	motiveazӑ	pe	ceilalţi”,	 “dezvoltarea	profesionalӑ	a	angajaţilor”	și	 “construiește	echipe	și	contribuie	 la	
construirea	unui	spirit	de	echipӑ”.

CONCLUZII
	 Atunci	 când	 liderii	 din	 sectorul	 public	 sau	 business	 privat	 activeazӑ	 un	 set	 complex	 de	 competenţe	 de	
leadership,	 au	 posibilitatea	 realӑ	 de	 a-și	 transforma	 organizaţiile	 în	 entitӑţi	 adaptive	 la	 schimbare	 –	 adicӑ	 în	
organizaţii	agile,	care	îndeplinesc	așteptӑrile	beneficiarilor,	care	asigurӑ	o	implementare	de	excelenţӑ	cu	utilizare	
eficientӑ	a	resurselor	și	tehnologiei	și	care	au	flexibilitatea	de	a	gestiona	demersuri	de	mare	complexitate.	În	ceea	
ce	privește	agilitatea	operaţiunilor,	angajaţii	 din	sectorul	privat	sub	conducerea	 liderilor	 lor	par	sӑ	dispunӑ	de	
agilitate	suficientӑ	pentru	a	determina	implementarea	de	mare	performanţӑ,	în	timp	ce	în	sectorul	public,	datoritӑ	
interdependenţelor	între	diferitele	instituţii	publice,	procesele	de	lucru	au	mai	mare	complexitate	și	pot	întâmpina	
întârzieri.	În	consecinţӑ,	operaţiunile	și	nivelul	de	agilitate	pot	avea	conotaţii	diferite	potrivit	performanţei	diferite	
înregistrate	în	cele	douӑ	cazuri,	menţinând	potenţialul	de	transferabilitate	pentru	lideri	între	sectoare.	Liderii	din	
România	au	de	parcurs	un	drum	provocator	pentru	a	 continua	sӑ	 înveţe	 și	 sӑ	aplice,	 deci	 sӑ	 se	dezvolte	 în	
privinţa	setului	de	competenţe	necesare,	pentru	a	construi	și	desӑvârși	capacitatea	de	adaptare	și	flexibilitatea	la	
schimbare	ale	organizaţiilor	în	care	activeazӑ.
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2	‘Not	Applicable’	–	competenţa	nu	este	inclusӑ	în	setul	de	competenţe	esenţiale	de	leadership	solicitate	a	fi	în	posesia	angajaţilor	pe	poziţiile	din	sectorul	public	sau	business	privat	aflate	în	

cercetare.		În	consecinţӑ,	autoarea	nu	prezintӑ	în	prezenta	lucrare	stadiul	dezvoltӑrii	acestor	competenţe,	dar	cercetӑri	viitoare	pot	fi	extinse	asupra	acestora	ca	set	secundar	de	competenţe	de	

leadership.	
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CONSECINȚELE FUNCȚIONALE ȘI DISFUNCȚIONALE ALE UTILIZĂRII MEDIILOR 
DE SOCIALIZARE DE CĂTRE GENERAȚIA MILLENNIALS
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Rezumat: Această lucrare oferă o expunere dialectică a consecințelor funcționale și disfuncționale apărute ca 
urmare a modurilor în care generația Millennials utilizează mediile de socializare. De asemenea, prezenta lucrare 
leagă aceste consecințe de caracteristicile asociate cu generația Millennials, și anume: (1) nevoia de a se simți 
unic(ă) sau special(ă) și căutarea atenției; (2) un sentiment de a fi îndreptățit(ă) la mai mult. Sporirea noilor tipuri 
de locuri de muncă aferente platformelor sociale (de exemplu vlogging, live streaming) a fost potențial alimentată 
de, și împlinește atât nevoia de a se simți unic(ă) sau special(ă) cât și căutarea atenției. În contrast, exprimarea și 
răspândirea nemulțumirii legate de locul de muncă utilizând platformele sociale au fost, în general, atribuite unui 
sentiment de îndreptățire la mai mult. În această lucrare dezvolt teoretic ideea că răspândirea nemulțumirii legate 
de locul de muncă ar putea fi greșit interpretată drept un sentiment de îndreptățire la mai mult, din cauza creșterii 
vizibilității informațiilor aflate în mediile de socializare și a ușurinței cu care aceste informații pot fi măsurate și 
cuantificate.

Cuvinte cheie: generația Millennials; mediile de socializare; nevoia de a fi unic(ă); nevoia de a fi special(ă); 
rezultatele legate de locul de muncă; sentimentul de îndreptățire

Clasificare JEL: M12; M54; O15

DEZBATEREA CU PRIVIRE LA GENERAȚIA Y
O	schimbare	generațională	semnificativă	și	vastă,	ce	a	fost	evidențiată	de	către	cercetători,	presa	business,	

comentatori	sociali	și	mass-media	în	general,	constă	în	sentimentul	sporit	afișat	de	către	persoanele	tinere	de	a	fi	
îndreptățite	la	(sau	a	li	se	cuveni)	mai	mult	(față	de	alte	persoane)	(de	exemplu,	Twenge	și	Campbell	2001,	Twenge	
și	colab.	2004,	Twenge	și	colab.	2008,	Twenge	și	Campbell	2009,	Twenge	2014).	Mai	precis,	generațiile	mai	tinere	
se	simt	îndreptățite	la	(a	primi)	mai	mult,	sunt	mai	concentrate	pe	propriile	persoane	și	sunt	mai	narcisiste,	iar	
generația	care	se	presupune	că	întruchipează	modelul	ideal	al	acestui	sentiment	de	îndreptățire	la	mai	mult	a	fost	
identificată	drept	Generația	Y	(Millennials	sau	generația	ce	a	primit	denumirea	de	„Generația	Eu	Eu	Eu”;	Stein	
2013).	Tinerii	Millennials	au	fost	definiți,	în	mare,	de	caracteristici	cum	ar	fi	sentimentul	de	a	fi	îndreptățiți	la	(sau	
a	li	se	cuveni)	mai	mult	în	comparație	cu	alții	și	narcisism,	iar	o	gamă	variată	de	instrumente	psihologice	a	fost	
concepută	pentru	a	evalua	sentimentul	de	îndreptățire	și	narcisism	la	nivel	psihologic	subclinic:	Scala	Psihologică	
de	Îndreptățire	(Exline	și	colab.	2004),	Scala	Îndreptățirii	Narcisiste	(de	exemplu,	Exline	și	colab.	2004,	Reidy	și	
colab.	2008),	 Inventarul	Personalității	Narcisiste	 (Raskin	 și	Terry	1988),	 Inventarul	Personalității	Narcisiste-13	
și	 Inventarul	 Personalității	 Narcisiste-16	 (Gentile	 și	 colab.	 2013),	 Inventarul	 de	Cinci	 Factori	 ai	 Narcisismului	
(Miller	 și	 colab.	 2013a,	 Miller	 și	 colab.	 2013b),	 Scala	 Narcisismului	 Hipersensibil	 (Hendin	 și	 Cheek	 1997),	
Scala	Comportamentului	Criminal	 sau	Analog	 acestuia	 (Miller	 și	 Lynam	2003),	 Scala	Narcisismului	Grandios	
(de	exemplu,	Miller	și	colab.	2013c)	etc.	 În	ansamblu,	accentul	pus	de	către	manageri	și	mass-media	asupra	
sentimentului	sporit	de	îndreptățire	și	asupra	narcisismului,	și	discursul	ce	asociază	aceste	concepte	generației	
Millennials,	au	condus	la	descrierea	acestei	generații	ca	fiind	una	sumbră,	definită	în	mod	distinctiv	de	ego-uri	
exagerate,	sentimente	de	grandiozitate	ale	sinelui,	căutarea	atenției,	luarea	riscurilor,	impulsivitate,	nesăbuință,	
agresivitate	și	duritate	(de	exemplu,	DeWall	și	colab.	2011,	Gentile	și	colab.	2013).

Sentimentul	psihologic	stabil	de	a	fi	îndreptățit	la	mai	mult,	sau	convingerea	de	durată	că	propria	persoană	
merită	un	tratament	superior	sau	privilegii	în	comparație	cu	alte	persoane	(a	se	vedea,	de	exemplu,	Campbell	și	



80 Fast Changing of Business Environment and Companies, 10th IBAB International Conference

colab.	2004a)	s-a	dovedit	a	duce	la	o	serie	de	comportamente	și	atitudini	negative,	incluzând	comportamente,	
potențiale	sau	reale,	nefavorabile	 la	 locul	de	muncă	(de	exemplu,	Fisk	2010).	Mai	precis,	persoanele	care	au	
un	sentiment	psihologic	ridicat	de	a	fi	îndreptățite	la	mai	mult	sunt	în	medie	mai	predispuse	să	ceară	o	creștere	
salarială,	să	facă	alegeri	competitive	(în	detrimentul	altora),	să	arate	mai	multă	agresivitate	după	primirea	unui	
feedback	negativ	și	chiar	să	exprime	mai	multă	furie	către	puterile	spirituale	(de	exemplu	Campbell	și	colab.	2004a,	
Exline	și	colab.	2004,	Grubbs	și	colab.	2013).	Îndreptățirea	narcisistă,	o	componentă	a	narcisismului	asociată	cu	
sentimentul	psihologic	de	a	fi	îndreptățit	la	mai	mult,	s-a	dovedit	că	poate	determina	o	serie	de	comportamente	
disfuncționale.	Exemple	includ	senzația	frecventă	de	a	se	simți	nedreptățit(ă)	de	către	alte	persoane	(de	exemplu,	
McCullough	și	colab.	2003),	o	probabilitate	mai	scăzută	de	a	ierta	și	o	hotărâre	mai	mare	de	a	căuta	răzbunare	în	
urma	faptelor	ofensatoare	(Exline	și	colab.	2004)	și	chiar	agresivitate	sub	forma	aplicării	de	șocuri	electrice	unei	
alte	persoane	(Reidy	și	colab.	2008).

Pe	lângă	sentimentul	de	îndreptățire	la	mai	mult,	narcisismul	implică	și	sentimente	de	unicitate	și	superioritate	
(Raskin	și	Terry	1988).	Cercetătorii	au	sugerat	că	astfel	de	sentimente	pot	fi	insuflate	de	către	părinți	la	o	vârstă	
fragedă,	din	dorința	acestora	de	a	își	ajuta	copiii	să	își	dezvolte	auto-valoarea	și	stima	de	sine,	caracteristici	ce	
pot	deveni	exacerbate	la	vârsta	maturității	(Stein	2013,	a	se	vedea	Twenge	2014).	A	se	simți	unic(ă)	sau	special(ă)	
și	a	se	comporta	de	o	manieră	care	să	indice	acest	lucru	pot	fi	strategii	funcționale	în	contexte	organizaționale.	
Mai	 precis,	 un	 sentiment	 de	 unicitate	 sau	 un	 sentiment	 de	 a	 poseda	 însușiri	 unice	 sau	 rare	 este	 important,	
deoarece	resursele	limitate	sunt	apreciate	de	alții	ca	fiind	mai	valoroase	sau	de	o	calitate	superioară	(Lynn	1991,	
Cialdini	1995).	Exemplele	abundă	 în	acest	sens.	Folosirea	unor	nume	unice	prin	utilizarea	 inițialelor	numelor	
mijlocii	 (sau	 a	 inițialelor	 prenumelui	 sau	 prenumelor	 tatălui)	 este	 considerată	 ceva	 neobișnuit	 într-un	 context	
cotidian,	dar	obișnuit	într-un	context	formal	(Van	Tilburg	și	Igou	2014b).	Utilizarea	acestor	forme	de	nume	unice	
conduce	la	percepția	sporită	a	statutului	social	și	a	capacităților	intelectuale	ale	deținătorilor	numelor	respective	
(Van	Tilburg	și	Igou	2014b).	Cercetătorii	care	folosesc	numele	lor	cu	inițialele	mijlocii	apar	în	ordinea	autorilor	a	
articolelor	academice	din	domeniul	psihologiei	înaintea	cercetătorilor	care	nu	folosesc	inițialele	mijlocii	(Igou	și	
Van	Tilburg	2015).	Artiștii	care	realizează	acte	unice,	excentrice	sunt	apreciați	drept	posesori	ale	unor	capacități	
artistice	superioare	(Van	Tilburg	și	Igou	2014a),	iar	nevoia	de	unicitate	explică	de	ce	persoanele	care	se	simt	mai	
îndreptățite	tind	să	ofere	soluții	creative	(Zitek	și	Vincent	2015).	Deși	un	sentiment	de	unicitate	se	poate	dovedi	
a	fi	benefic	în	organizații,	întrucât	creativitatea	este	asociată	cu	idei	inovatoare,	unice	și	rare	(de	exemplu,	Kasof	
1995),	exprimarea	sporită	a	unicității	nu	poate	duce	întotdeauna	la	rezultate	pozitive.	De	exemplu,	studii	recente	
au	arătat	că	oamenii	care	percep	creativitatea	ca	fiind	un	lucru	rar	sunt	mai	dispuși	să	se	comporte	în	moduri	
lipsite	de	etică,	deoarece	se	simt	îndreptățiți	la	(a	primi)	mai	mult	(Vincent	și	Kouchaki	2016).

Conceptul	 general	 al	 narcisismului	 este,	 în	mare,	 reprezentat	 de:	 convingerea	 psihologică	 de	 durată	 că	
propria	persoană	merită	un	 tratament	special;	un	sentiment	de	 îngâmfare	și	grandiozitate	al	 sinelui;	 vanitate;	
un	 sentiment	 de	unicitate	 (a	 se	 vedea	Morf	 și	Rhodewalt	 2001,	Campbell	 și	 colab.	 2011).	 La	nivel	 subclinic,	
narcisismul	a	fost	asociat	cu	următoarele:	căutarea	atenției	și	auto-promovarea	(de	exemplu,	DeWall	și	colab.	
2011),	căutarea	de	senzații	(de	exemplu,	Miller	și	colab.	2009),	luarea	riscurilor	(de	exemplu	Campbell	și	colab.	
2004b,	Lakey	și	 colab.	2008),	 impulsivitatea	 (de	exemplu,	Vazire	și	Funder	2006)	și	agresivitatea	 în	cazul	 în	
care	 persoana	 narcisistă	 este	 respinsă	 social	 (de	 exemplu,	Twenge	 și	 Campbell	 2003)	 sau	 în	 cazul	 în	 care	
ego-ul	îi	este	amenințat	(de	exemplu,	Bushman	și	Baumeister	1998,	Campbell	și	Campbell	2009).	Persoanele	
narcisiste,	de	asemenea,	afișează	tendințe	materialiste	(Campbell	și	colab.	2005),	se	concentrează	cu	deosebire	
pe	rezultatele	financiare	(Campbell	și	colab.	2005,	Lakey	și	colab.	2008)	și	optează	pentru	soluții	competitive	
(ce	dăunează	altora)	în	dilemele	sociale	de	împărțire	a	unor	bunuri	comune	(Campbell	și	Campbell	2009).	Mai	
mult,	narcisismul	determină	o	încredere	în	sine	exagerată,	precum	și	convingerea	că	propria	persoană	va	avea	
performanțe	mai	mari	decât	ale	altora	(de	exemplu,	Campbell	și	colab.	2004b).

Într-un	 context	 organizațional,	 există	 multe	 strategii	 funcționale	 pe	 care	 personalitățile	 narcisiste	 le	 pot	
adopta,	motiv	pentru	care	acest	 tip	de	personalitate	poate	ajunge	adesea	pe	treptele	 ierarhice	superioare	ale	
organizațiilor	(de	exemplu,	Chatterjee	și	Hambrick	2007).	De	exemplu,	personalitățile	narcisiste	au	o	dorință	mai	
mare	de	a	fi	lideri	(Brunell	și	colab.	2008)	sau	iau	parte	la	activități	menite	să	îi	ajute	pe	cei	din	jurul	lor,	cel	puțin	
parțial	din	dorința	de	a	impresiona	sau	de	a	controla	imaginea	lor	publică	(Campbell	și	colab.	2011).
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Cu	 toate	 acestea,	 multe	 dintre	 caracteristicile	 asociate	 cu	 narcisismul	 sunt	 probabil	 disfuncționale	 și	
nefavorabile	într-un	context	organizațional	(Campbell	și	colab.	2011).	Din	punct	de	vedere	teoretic,	convingerile	
persoanelor	narcisiste	că	ele	merită	un	tratement	superior	celorlalți	le-ar	putea	induce	percepții	exagerate	privind	
eventuale	inechități	sau	nedreptăți	organizaționale	comise	împotriva	lor	(Campbell	și	colab.	2011).	Rezultatele	
empirice	 sugerează	 într-adevăr	 că	 personalitățile	 narcisiste	 se	 simt	 victime	 ale	 unor	 astfel	 de	 nedreptăți	mai	
frecvent	 (McCullough	 și	 colab.	 2003).	Acest	 lucru	 devine	 problematic	 atunci	 când	 ofensele	 sau	 nedreptățile	
identificate	nu	sunt	reglate	prin	compensații	adecvate,	proporționale	ofenselor,	provocând	astfel	comportamente	
asociate	cu	măsuri	punitive	excesive	(Exline	și	colab.	2004).	Cercetarea	științifică	în	domeniul	narcisismului	a	
arătat	că	generația	Millennials	poate	fi	predispusă	 la	dezamăgire	și	anxietate	în	contextul	 instabilității	 locurilor	
de	muncă	(de	exemplu,	Twenge	2014).	Mecanismul	teoretizat	să	inducă	astfel	de	sentimente	de	dezamăgire	și	
anxietate	constă	în	presupunerea	că,	pentru	generația	Millennials,	piața	muncii	nu	recunoaște	în	mod	adecvat	
însușirile	speciale	ale	acestor	tineri	(Twenge	2014).

Deși	comentatorii	sociali	și	mass-media	în	general	au	deplâns	pe	scară	largă	o	societate	de	tineri,	angajați	
sau	șomeri,	care	dețin	convingeri	de	durată	că	sunt	îndreptățiți	la	mai	mult,	rezultatele	unor	studii	de	cercetare	
recente	contrazic	 ideea	că	aceste	convingeri	de	 îndreptățire	au	crescut	de-a	 lungul	generațiilor	 (Trzesniewski	
și	colab.	2008,	Trzesniewski	și	Donnellan	2009,	Trzesniewski	și	Donnellan	2010,	Costanza	și	colab.	2012).	De	
exemplu,	o	meta-analiză	realizată	de	Costanza	și	colaboratorii	săi	(2012)	nu	a	dezvăluit	diferențe	între	generații	
în	ceea	ce	privește	satisfacția	 la	 locul	de	muncă	sau	 intenția	de	a	renunța	 la	 locul	de	muncă.	Trzesniewski	și	
colegii	săi	(Trzesniewski	și	Donnellan	2009,	Trzesniewski	și	Donnellan	2010)	atrag	atenția	asupra	unor	aspecte	
metodologice	importante	utilizate	în	studiile	anterioare.	Mai	precis,	concluziile	la	nivel	general	au	fost	extrapolate	
din	meta-analize	ce	au	conținut	date	colectate	la	un	singur	moment	în	timp	(și	nu	de-a	lungul	timpului),	bazate	
pe	un	număr	mic	de	eșantioane	de	respondenți	 (Twenge	și	Campbell	2001,	Twenge	și	colab.	2008).	 În	ciuda	
faptului	că	dezbaterea	este	încă	în	curs	de	desfășurare,	mediatizarea	generației	Millennials	drept	o	generație	de	
tineri	absorbiți	de	ei	înșiși,	care	cred	că	anumite	lucruri	li	se	cuvin	de	la	sine,	a	dus	la	o	imagine	acceptată	ca	fiind	
adevărată	de	către	opinia	publică,	angajatori	și	comunitățile	manageriale	(Stein	2013).

UTILIZAREA MEDIILOR DE SOCIALIZARE
Au	 fost	 propuse	 diferite	 definiții	 referitoare	 la	 cine	 aparține	 exact	 Generației	 Y.	 O	 definiție	 acceptată	 în	

general	este	aceea	că	generația	Millennials	include	persoanele	născute	între	începutul	anilor	1980	și	începutul	
anilor	2000	(Stein	2013).	Această	perioadă	coincide,	de	asemenea,	cu	progrese	majore	în	domeniul	informațiilor	
și	 comunicațiilor,	precum	și	 cu	dezvoltarea	și	 răspândirea	platformelor	sociale	și	a	 rețelelor	de	socializare.	 În	
perioada	în	care	deveneau	adolescenți	sau	adulți,	tinerii	Millennials	puteau	utiliza	Facebook,	YouTube	și	Twitter,	
iar	 mai	 apoi	 Instagram,	 Snapchat	 sau	 Pinterest.	Acest	 lucru	 a	 însemnat	 de	 asemenea	 că,	 la	 venirea	 crizei	
economice	în	2007,	tinerii	Millennials	de	orice	vârstă	erau	liberi	să	își	exprime	nemulțumirile	și/sau	să	își	descrie	
experiențele	 legate	 de	 piața	muncii	 pe	 platformele	 de	 socializare.	 Este	 plauzibil	 să	 presupunem	 că	 sporirea	
vizibilității	și	transparenței	informațiilor	aflate	pe	mediile	de	socializare	–	în	contextul	crizei	economice	–	ar	fi	putut	
exacerba	descrierea	generației	Millennials	ca	fiind	alcătuită	din	tineri	care	cred	că	sunt	îndreptățiți	la	mai	mult,	
nemulțumiți,	şomeri	sau	angajați,	dar	ale	căror	 însușiri	speciale	nu	au	fost	apreciate	 în	mod	adecvat	pe	piața	
muncii	(Stein	2013,	Twenge	2014).

Deși	utilizarea	platformelor	de	socializare	variază	în	funcție	de	scopuri	diferite	și	este	mult	mai	nuanțată	decât	
se	presupunea	anterior	(American	Press	Institute	2017),	generația	Millennials	reprezintă	majoritatea	utilizatorilor	
acestor	platforme	digitale	(Pew	Research	Center	2017).	În	2016	în	S.U.A.,	generația	Millennials	depășea	oficial	
ca	număr	generația	Baby	Boomers,	devenind	astfel	generația	cea	mai	vastă	din	S.U.A.	(Pew	Research	Center	
2016),	 iar	 acest	 lucru	 este	 important	 deoarece	membrii	 generației	 Boomer	 se	 pensionează	 din	 ce	 în	 ce	mai	
mult	(Kawa	2017).	Pentru	companii	și	experții	în	marketing,	interacțiunea	cu	Gen	Y	prin	intermediul	mediilor	de	
socializare	a	devenit	de	o	 importanță	capitală	(Memon	2017),	 întrucât	 tinerii	Millennials	și-au	construit	o	piață	
proprie:	„(...)	marketing-ul	în	cadrul	social	media	a	creat	sute	de	titluri	noi	de	locuri	de	muncă:	Experți	de	Brand,	
Specialiști	 în	Comunicare	Multimedia,	Analiști	Social	Media	și	Monitori	Social	Media.	Acestea	toate	sunt	roluri	
create	de	generația	Millennials	pentru	generația	Millennials	(...)”	(Memon	2017).
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CONSECINȚE FUNCȚIONALE CU PRIVIRE LA PIAȚA MUNCII
Prin	 utilizarea	mediilor	 de	 socializare	 răspândite	 pe	 scară	 largă,	 tinerii	 Millennials	 au	 contribuit,	 în	mod	

intenționat	sau	neintenţionat,	la	legitimizarea	noilor	forme	de	locuri	de	muncă	aferente	acestor	platforme.	Deși	
modurile	în	care	acțiunile	antreprenoriale	sau	categoriile	noi	de	piață	pot	obține	legitimitate	au	fost	cercetate	în	
literatura	de	specialitate	(Navis	și	Glynn	2010,	Navis	și	Glynn	2011),	teoretic	sau	empiric	nu	se	cunoaște	dacă	
vasta	utilizare	a	platformelor	de	socializare	a	oferit	legitimitate	eforturilor	antreprenoriale	sau	noilor	forme	de	locuri	
de	muncă	aferente	social	media	(Singh	și	colab.	1986).	Lucrarea	prezentă	nu	încearcă	să	propună	o	teorie	cu	
privire	la	dinamica	sau	cauzalitatea	apariției	unor	noi	forme	de	locuri	de	muncă	aferente	social	media.	Lucrarea	
oferă	exemple	anecdotice	 sau	 informații	 cantitative	pentru	a	 ilustra	modul	 în	 care	 tinerii	Millennials	 au	 folosit	
mediile	de	socializare	în	mod	funcțional,	creând	sau	valorificând	noi	forme	de	locuri	de	muncă	sau	oportunități	
profesionale.	După	aceea,	lucrarea	expune	de	asemenea	rezultatele	disfuncționale	la	locul	de	muncă,	asociate	
cu	utilizarea	mediilor	de	socializare	de	către	Millennials.

Website-ul	Twitch,	achiziționat	în	2014	de	Amazon	pentru	suma	de	970	de	milioane	de	dolari	(Luckerson	
2014)	oferă	live	streaming	sau	video	la	cerere	a	activităților	de	jocuri	video	(Twitch.tv	2017).	Pe	această	platformă,	
jucătorii	video	pot	face	maratoane	de	jocuri	timp	de	24	de	ore,	în	cadrul	cărora	interacționează	direct	cu	publicul	
și	unde	membrii	publicului	pot	dona	diverse	sume	de	bani	pentru	ca	jucătorii	să	continue	să	se	joace	(Twitch.
tv	2017).	Acesta	 reprezintă	un	aranjament	financiar	 favorabil	pentru	 jucători	deoarece	 își	pot	dezvolta	cariera	
prin	prezența	puternică	online.	De	asemenea,	ei	sunt	plătiți	atât	prin	abonamentele	 la	canalele	 lor,	precum	și	
prin	reclamele	afișate	pe	canalele	lor	(Twitch.tv	2017).	Site-ul	este	de	asemenea	cunoscut	pentru	donațiile	sale	
caritabile	–	prin	așa-numitele	jocuri	bianuale	„Games	Done	Quick”	(jocuri	rapide).	În	șapte	zile	în	ianuarie	2017,	
în	timpul	ediției	„Games	Done	Quick”,	jucătorii	au	reușit	să	strângă	peste	2,2	milioane	de	dolari	în	donații,	prin	
transmiterea	în	direct	a	jocurilor	făcute	„speedrunning”	(„în	viteză”)	(Gach	2017).	Majoritatea	spectatorilor	de	pe	
acest	site	se	încadrează	în	categoria	de	vârstă	18-35	de	ani	și	de	aceea	teoretic	majoritatea	aparține	generației	
Millennials	(Webb	2012).

YouTube	este	probabil	cea	mai	răspândită	platformă	ce	a	facilitat	crearea	unor	noi	forme	de	locuri	de	muncă	
aferente	social	media.	De	exemplu,	profesioniștii	de	orice	fel	sau	cei	care	pot	demonstra	un	talent	sau	o	abilitate	
(Johansson	2016)	își	pot	crea	propriile	canale	YouTube.	În	schimb,	cei	care	îi	urmăresc	se	abonează	la	aceste	
canale,	iar	veniturile	sunt	generate	prin	reclamele	afișate	în	videoclipurile	canalelor	respective	(Johansson	2016).	
PewDiePie,	un	comedian	de	27	de	ani	din	Suedia	și	cel	mai	bine	plătit	star	YouTube,	a	câștigat	15	milioane	de	
dolari	doar	în	2016	(Berg	2016).	În	cadrul	YouTube,	se	pot	face	recenzii	despre	anumite	mărci	sau	produse	de	
către	make-up	artiști,	hair	stiliști,	sau	orice	cumpărători	de	haine	și	accesorii.	La	rândul	lor,	companiile	plătesc	
pentru	ca	produsele	lor	să	fie	analizate	sau	promovate	(YouTube	2017)	de	către	cei	care	au	mulți	urmăritori	și	
publicul	 potrivit	 (Johansson	2016).	Astfel,	 veniturile	 pot	 fi	generate	prin	analizarea,	 plasarea	sau	promovarea	
produselor	(Johansson	2016,	YouTube	2017).

O	problemă	importantă	a	acestui	fenomen	legat	de	piața	muncii	se	referă	la	relația	cauzală	dintre	utilizarea	
mediilor	de	socializare	de	către	tinerii	Millennials	și	aceste	noi	forme	de	locuri	de	muncă	aferente	social	media	(de	
exemplu,	vlogging).	Oare	tinerii	Millennials,	din	nevoia	de	a	căuta	atenție	(DeWall	și	colab.	2011),	de	a	își	exprima	
personalitatea	(Inglehart	și	Oyserman	2004)	și	de	a	se	simți	unici	și	deosebiți	 (Lynn	și	Harris	1997,	Brewer	și	
Roccas	 2001,	Morf	 și	 Rhodewalt	 2001,	 Lynn	 și	 Snyder	 2002,	 Campbell	 și	 colab.	 2004a,	 Campbell	 și	 colab.	
2011),	au	inițiat	astfel	de	procese	favorabile	din	punct	de	vedere	financiar?	Au	început	prin	a	se	exprima	liber	pe	
aceste	platforme,	prin	a	își	descrie	viețile	sau	produsele	utilizate	și	apoi	au	descoperit	noi	modalități	de	generare	
a	veniturilor?	De	exemplu,	unele	staruri	YouTube	au	mărturisit	că	au	început	să	posteze	videoclipuri	pe	YouTube	
cu	mult	 înainte	de	a	putea	obține	venituri	din	acestea	(Berg	2016).	Sau	mai	degrabă	companiile	au	identificat	
oportunități	să	își	comercializeze	produsele	la	un	nivel	mai	specific	și	în	modalități	alternative	reclamelor	tipice	de	
pe	internet,	dând	astfel	naștere	unor	noi	forme	de	locuri	de	muncă	aferente	social	media?

Indiferent	de	geneza	sau	de	cauzalitatea	acestor	procese,	nu	este	de	neconceput	să	presupunem	că	aceste	
interacțiuni	 împlinesc	nevoi	psihologice	de	bază	ale	oamenilor	de	a	se	simți	unici,	speciali	sau	diferiți	 față	de	
alții	(Snyder	și	Fromkin	1980,	Brewer	și	Roccas	2001,	Lynn	și	Snyder	2002);	aceste	interacțiuni	împlinesc,	de	
asemenea,	și	nevoile	de	căutare	a	atenției	(DeWall	și	colab.	2011)	atât	pentru	furnizori,	cât	și	pentru	consumatori.	
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Furnizorii	acestor	servicii	își	pot	discuta	viața,	preferințele,	opiniile,	produsele	pe	care	le	folosesc,	mărcile	plăcute,	
destinațiile	preferate	etc.	În	mod	similar,	consumatorii	pot	interacționa	direct	cu	furnizorii	acestor	materiale	și	cu	
alți	consumatori	în	secțiunea	„Comentarii”,	exprimându-și	opiniile,	oferind	feedback,	căutând	sfaturi	personalizate	
sau	împărtășindu-și	propriile	experiențe.	Sunt	necesare	studii	de	cercetare	în	viitor	pentru	a	identifica	trăsăturile	
psihologice	predominante	ale	furnizorilor	și	consumatorilor	implicați	în	aceste	procese.

Având	la	dispoziție	un	simplu	aparat	conectat	la	internet,	oamenii	pot	munci	online	în	cadrul	a	numeroase	
noi	forme	de	locuri	de	muncă	și	nu	în	modul	tradițional	ce	necesita	prezența	fizică	la	locul	de	muncă.	Există	multe	
posibilităţi:	tinerii	Millennials	au	inițiat,	au	accelerat,	au	răspuns	la,	sau	au	interacționat	în	mod	creativ	cu	sistemul	
social	media.	Acest	sistem	s-a	dezvoltat	pe	durata	crizei	financiare	atunci	când	rata	șomajului	era	foarte	mare	și	
a	coincis	cu	apariția	unor	noi	forme	de	locuri	de	muncă	aferente	social	media.

REZULTATE DISFUNCȚIONALE ÎN CADRUL LOCURILOR DE MUNCĂ
Există	nenumărate	exemple	de	tineri	Millennials	„care	cred	că	 li	se	cuvine	mai	mult”	–	după	cum	au	fost	

descriși	în	mass-media,	care	au	apelat	la	social	media	pentru	a	își	exprima	nemulțumirile	legate	de	locurile	lor	de	
muncă,	ignorând	faptul	că	listele	lor	de	prieteni	conțineau	șefii	sau	colegii	lor	sau	că	postările	lor	erau	„publice”	în	
cazul	Facebook	(Bean	2014).	Există	foarte	multe	întâmplări	anecdotice	în	acest	sens.	Exemple	includ	o	persoană	
aflată	în	concediu	medical,	care	era	în	același	timp	activă	pe	Facebook,	sau	o	persoană	care	și-a	luat	liber	de	
la	locul	de	muncă	din	cauza	unei	urgențe	familiale	și	care	a	participat	la	o	petrecere	în	aceeași	zi	(Bean	2014).	
Talia	Jane,	o	scriitoare	de	25	de	ani,	a	fost	concediată	de	Yelp	după	ce	a	postat	o	scrisoare	publică	adresată	
directorului	executiv	în	care	detalia	faptul	că	salariul	pe	care	îl	câștiga	acolo	nu	constituia	un	salariu	din	care	să	
poată	trăi	(Smith	2016).	Situația	sa	a	fost	mediatizată	sub	forma	unui	discurs	al	tânărului	Millennial	care	crede	că	
nu	primește	ce	îi	este	cuvenit,	Jane	fiind	descrisă	precum	o	altă	tânără	narcisistă	convinsă	că	este	îndreptățită	la	
mai	mult	(pentru	o	discuție,	a	se	vedea	Cammeron	2016).

Aceste	exemple	au	fost	în	general	interpretate	de	către	mass-media	ca	fiind	reprezentative	ale	așteptărilor	
nerezonabile	ale	generației	Millennials	(Stein	2013).	Cu	toate	acestea,	multe	explicații	alternative	ar	putea	sta	
la	baza	răspunsurilor	vocale	ale	tinerilor	în	contextul	unui	climat	economic	și	de	muncă	nefavorabil.	Una	dintre	
posibilități	este	aceea	că,	fiind	mai	obișnuiți	să	își	exprime	în	general	sentimentele	pe	platformele	de	socializare	
(Pew	Research	Center	2017),	 tinerii	Millennials	 își	exprimă,	de	asemenea,	și	nemulțumirile	 legate	de	 locul	de	
muncă	pe	aceste	platforme,	așa	cum	își	exprimă	și	satisfacția	 legată	de	 locul	de	muncă.	Schimbările	recente	
în	 domeniul	 muncii	 (automatizarea	 muncii;	 proliferarea	 formelor	 alternative	 de	 muncă,	 cum	 ar	 fi	 contractele	
temporare	de	muncă,	contractele	part-time	sau	munca	la	distanță;	ratele	ridicate	ale	șomajului)	ar	genera	probabil	
reacții	negative	pentru	persoanele	de	orice	vârstă,	inclusiv	pentru	Baby	Boomers	și	Generația	X.	Diferența	constă	
în	faptul	că	generațiile	Boomers	și	X	se	află	în	alte	stadii	ale	carierelor	lor	(a	se	vedea	a	treia	explicație	de	mai	jos).

O	a	doua	explicație	potențială	este	că,	odată	cu	avansarea	tehnologiei	și	a	comunicațiilor,	creșterea	vizibilității	
și	cuantificării	informațiilor	din	mediile	de	socializare	a	facilitat	observarea	activităților	din	social	media.	Reacțiile	
negative	legate	de	locul	de	muncă	pot	fi	ușor	de	urmărit,	de	monitorizat	și	de	raportat	în	mass-media,	sporind	
astfel	pentru	opinia	publică	vizibilitatea	experiențelor	tinerilor	pe	piața	muncii,	precum	și	a	reacțiilor	acestora	(de	
exemplu,	Tversky	și	Kahneman	1973).	 În	urmă	cu	 treizeci	de	ani,	 tinerii	Baby	Boomers	și-ar	fi	putut	exprima	
nemulțumirile	legate	de	locul	de	muncă	cu	aceeași	frecvență	sau	indignare	(ca	și	Millennials),	dar	ar	fi	făcut	acest	
lucru	în	cadrul	familiei	și	al	prietenilor	lor,	și	în	intimitatea	casei	lor.	Este	imposibil	de	a	testa	empiric	modul	în	care	
Boomers	ar	fi	reacționat	la	nemulțumirile	legate	de	locul	de	muncă	în	anii	1980	dacă	ar	fi	avut	acces	la	mediile	de	
socializare.	Tinerii	Millennials	sunt	mai	prezenți	în	mintea	oamenilor,	deoarece	nu	există	o	altă	generație	sau	un	
alt	grup	de	comparație.	De	exemplu,	nu	există	date	cu	privire	la	exprimarea	satisfacției	sau	a	nemulţumirii	față	de	
locul	de	muncă	în	perioada	dinaintea	crizei	economice,	deoarece	platformele	sociale	nu	erau	răspândite	înainte	
de	2004.

O	a	treia	explicație	este	că	mediul	economic	nefavorabil	a	exacerbat	astfel	de	reacții	negative.	Este	plauzibil	
să	considerăm	că	recesiunea	a	avut	consecințe	mult	mai	grave	pentru	 tinerii	Millennials,	deoarece	aceasta	a	
avut	loc	în	mare	parte	la	începutul	carierelor	acestei	generații.	În	cele	din	urmă,	o	a	patra	explicație	este	că	tinerii	
Millennials	au	dezvoltat	așteptări	sporite	în	ceea	ce	privește	experiențele	lor	pe	piața	muncii,	datorită	convingerilor	
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lor	 că	 sunt	 îndreptățiți	 la	mai	mult,	 și	 astfel	 reacționează	 în	mod	 negativ	 atunci	 când	 așteptările	 lor	 nu	 sunt	
împlinite	(McCullough	și	colab.	2003,	Twenge	și	Campbell	2003,	Campbell	și	colab.	2004a,	Exline	și	colab.	2004).

CONCLUZII
Această	lucrare	a	oferit	o	scurtă	expunere	dialectică	a	modurilor	funcționale	și	disfuncționale	în	care	tinerii	

Millennials	au	utilizat	mediile	de	socializare,	din	perspectiva	domeniului	profesional.	Caracteristicile	asociate	cu	
generația	Millennials,	cum	ar	fi	nevoia	de	a	fi	unic(ă)	sau	special(ă)	și	căutarea	atenției	ar	fi	putut	contribui	 la	
dezvoltarea	unor	noi	forme	de	locuri	de	muncă	aferente	social	media.	Pe	de	altă	parte,	caracteristicile	asociate	
cu	generația	Millennials,	cum	ar	fi	sentimentul	de	a	fi	îndreptățit(ă)	la	mai	mult,	ar	fi	putut	contribui	la	rezultatele	
negative	în	cadrul	locurilor	de	muncă	pentru	acest	segment	al	forței	de	muncă.

În	concluzie,	modurile	în	care	tinerii	Millennials	utilizează	mediile	de	socializare	și	caracteristicile	psihologice	
care	au	fost	asociate	cu	acest	segment	al	populației	oferă	o	perspectivă	mult	mai	nuanțată	față	de	cea	propusă	
în	mass-media.	Este	nevoie	de	mai	multă	cercetare	pentru	a	descifra	aceste	procese	contemporane	cu	rezultate	
contradictorii.	Pe	viitor,	studiile	de	cercetare	s-ar	putea	concentra	pe	posibile	programe	inițiate	la	nivelul	resurselor	
umane,	menite	să	 identifice	și	 să	motiveze	 în	mod	corespunzător	personalitățile	 care	au	sentimentul	 că	sunt	
îndreptățite	la	mai	mult,	acelea	care	simt	o	mare	nevoie	de	unicitate	sau	personalitățile	narcisiste	la	nivel	subclinic	
care	posedă,	pe	lângă	altele,	capacitatea	demonstrată	de	a	se	comporta	în	mod	funcțional	în	cadrul	locului	de	
muncă.
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FINTECH – DEJA O NOUĂ MODĂ ÎN FINANȚE, DAR ÎN VIITOR?
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Rezumat: Bitcoin, blockchain, FinTech – despre ce vorbim? Este bine cunoscut faptul că printre principalele 
discipline de afaceri, există unele despre abilități soft  și altele despre abilități hard. Finanțele au făcut întotdeauna 
parte  din a doua categorie, pentru că sunt de natură tehnică, nu sunt foarte ușoare, foarte accesibile, fiind bazate 
pe norme contabile și pe reguli,  principii, precum și pe modele matematice și algoritmi, analiza tehnică ș.a.m.d.

Cuvinte cheie: Bitcoin, Blockchain, Fintech, Finanțe

Clasificare JEL: E42, E58, O33

INTRODUCERE 
Printre	studenții	mei	EMBA,	în	aproape	25	de	ani,	cei	care	au	fost	în	mod	clar	peste	medie	și	o	parte	dintre	ei	

au	fost	cei	mai	buni,	sunt	cei	cu	pregătire	de	ingineri,	tocmai	pentru	că	au	specializare	tehnică.	Deci,	nu	ar	trebui	
să	fie	o	surpriză	deloc,	legătura	dintre	finanțe	și	tehnologie	datează	de	ani	de	zile,	nu	doar	de	curând,	așa	cum	
s-ar	putea	să	apară	teoretic.	Pe	de	altă	parte,	avem	de	a	face	cu	aria	de	IT,	care	a	evoluat,	așa	cum	știm	cu	toții,	
în	ultimii	20-30	de	ani,	și	mă	refer	aici	atât	la	sfera	IT,	cât	și	la	hardware	și	software.	Îmi	place	această	similitudine	
între	abordarea	soft	și	hard	,	în	ambele	discipline	din	domeniul	IT	și	cel	al	educației!	

	Hardware-ul	în	domeniul	IT	a		creat	în	istoria	recentă	a	afacerilor	și	a	vieții,	motoare	de	căutare	extrem	de	
puternice	în	epoca	Internetului	și	a	mijloacelor	de	informare	în	masă,	și,	ceea	ce	este	mult		mai	important,	servere	
de		foarte	mare	capacitate	și,	mai	recent,	posibilitățile	de	stocare	de	tip	cloud	computing.	Poate	chiar	și	mai	multe	
alte	lucruri	–	nu	sunt	deloc	specialist	în	asta	–	dar	trebuie	să	țin	pasul	cu	noile	evoluții,	ca	majoritatea	dintre	noi,	
și	chiar	să	încurajez	progresul	tehnologic	în	domeniul	meu	de	finanțe.	Oricum,	dacă	în		hardware	este	probabil	
mai	ușor	să	vorbim	despre	principalele	progrese,	în	software,	noile	aplicații	dezvoltate		în	practic		aproape	toate	
aspectele		vieții	noastre,	nu	doar	în	afaceri,	în	știință,	în	sport,	în	cultură	etc...	sunt	infinite	și	sunt	încă	în	stadiul	
de	început.	

Deci,	tendința	naturală	s-a	impus		cu	ușurință	în	economie	de	ani	de	zile,	dar,	cu	specificitate	în	domeniul	
financiar-bancar	în	ultimii	doi	ani.

NOI DEZVOLTĂRI
Economia	 a	 atins	 deja	 expertiza	 tehnică	 în	 afaceri	 prin	 diverse	 aplicații	 de	 management	 concepute	

să		îmbogățească	productivitatea	și	eficiența	în	afaceri,	și	am	auzit	cu	toții	despre	ERP	sau	CRM,	celebre	sisteme	
integrate	de	afaceri.	Au	fost	create	în	timp		module	specifice	de	optimizarea	pentru	resurse	umane	–	salarizare,	
pentru	logistică,	pentru	vânzările	de	raportare	instantanee	activă,	fără	să	mai	vorbim	despre		despre	management	
de	producție	/	de	fabricație	sau	de	managementul		inventarului.

Finanțele,	 dar	mai	 ales	 contabilitatea,	 au	 fost	 binecuvântate	 de	 software-ul	 contabil	 și	 de	 analiza	 și,	 de	
asemenea,	de	raportarea	datelor,	de	mai	bine	de	20-25	de	ani.	Atunci	ce	este	fintech?

Nu	este	ușor	de	definit,	dar	nu	este	nici	atât	de	complicat.	Fintech	este	o	combinație	norocoasă	între	finanțe	
și	 sectorul	 bancar	 și	 noua	 tehnologie,	 tehnologia	 în	 special	 cunoscută	 noilor	 generații	 (Y	 și	 milenară),	 care	
generează	 noi	modalități	 de	 activitate	 bancară	 și	 financiară.	 Se	 referă	 la	munca	 de	 la	 distanță	 datorată	 erei	
digitalizării,	folosirea	a	tot	felul	de	dispozitive	tehnice	(telefoane	mobile,	tablete,	laptopuri),	devenind	astfel	mult	
mai	dinamici,	complet	conectați	oricând	și	mai	eficienți,	fără	prea	multă	intervenție	umană.
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Tocmai	ce	scriam,	în	urmă	cu	câțiva	ani,	despre	noile	generații	și	noua	tehnologie1, unde semnalam cum 
schimbările	și	provocările	pe	care	generațiile	noi,	care	au	crescut	cu	tehnologia,	vor	veni	și	vor	genera	aplicații	noi	
și	inteligente	peste	tot.	Deci,	suntem	deja	acolo,	toate	acestea	se	află	în	viitorul	apropiat.	Mai	recent,	în	2016,	am	
scris	despre	schimbări	importante	în	finanțe2	care	se	întâmplă	și	mă	refeream	la	monedele	virtuale	și	la	modelul	
învechit	al	evaluării	riscurilor	în	modelul	CAPM,	în	contextul	creșterii	 inflaționiste	a	tuturor	tipurilor	de	riscuri	 la	
nivel	mondial.

Monedele	virtuale	sunt	deja	o	realitate	pe	care	nimeni	nu	o	mai	poate	ignora,	chiar	dacă	probabil	sunt	prea	
multe	și	lansate	prea	devreme	și	probabil	că	nu	au	îmbunătățit	prea	mult	statutul	lor	de	monede	ca	și	mod	de	
plată,	ca	mijloc	de	plată	și	de	schimb	pentru	tot	mai	multe	tipuri	de	produse	și	servicii.

În	orice	caz,	evoluțiile	viitoare	ale	monedelor	virtuale	pot	schimba	configurarea	tranzacțiilor	comerciale	și	
financiare	și	a	piețelor	financiare	globale,	dar	nu	va	fi	așa	de	ușor	și	nu	se	va	întâmpla	peste	noapte,	așa	cum	am	
spus	mai	devreme.

PRINCIPALII ACTORI AI SCHIMBĂRII
Să	vedem	ce	avem	deja:	în	primul	rând,	tehnologia	financiară	este	în	principal	legată	de	serviciile	financiare,	

serviciile	 furnizate	 în	primul	 rând	de	bănci,	dar	nu	doar.	 În	 lumea	financiară	mai	 largă	exista,	pe	 lângă	bănci,	
companii	de	asigurări,	fonduri	de	pensii,	fonduri	mutuale,	instituții	financiare	nebancare,	care	oferă	împrumuturi	
pe	termen	scurt	și	împrumuturi	personale,	toate	acestea	calificându-se	foarte	bine	pentru	modelarea	prin	fintech.	
Dar	ecosistemul	FinTech	a	 fost	dezvoltat	 rapid	prin	numeroase	start-up-uri	 care	distrug	dominația	 tehnologiei	
mondiale,	după	cum	arată	un	studiu	interesant	al	PwC	din	aprilie	20163.	Ele	impart	noul	ecosistem	fintech	în	4	
tipuri de actori:

• Bănci mari și instituții financiare	 precum	Bank	 of	America,	Chase,	Wells	 Fargo,	Citi,	 așa-numiții	
“operatori	tradiționali”;

• Companii mari de tehnologie	precum	Apple,	Google,	Facebook	sau	Twitter,	care	sunt	active	și	 în	
domeniul	serviciilor	financiare,	printre	alte	servicii,	iar	acestea	nu	sunt	nucleul;

• Companiile care furnizează infrastructură sau tehnologii care facilitează tranzacțiile financiare, 
cum	ar	fi	MasterCard,	Visa,	Fiserv,	NASDAQ;

• Disruptoarele, strat-up-uri în dezvoltare rapidă, în special,	concentrate	pe	tehnologii	sau	procese	
inovatoare,	 cum	 ar	 fi	 plățile	 prin	 telefonul	 mobil,	 investițiile	 automate,	 împrumuturile	 peer-to-peer,	
asigurările,	serviciile	bancare	cu	amănuntul.

Acești	 actori	 nu	sunt	 statici,	 toți	 se	mișcă	 în	diferite	direcții,	 în	general	unul	 către	 celălalt,	 patrunzând	 în	
zona	celuilalt	de	abordare	a	clienților	lor.	De	fapt,	există	un	front	și	o	acțiune	generale	din	partea	companiilor	de	
tehnologie,	a	celor	specializate	în	sprijinul	infrastructurii	și	a	disruptorilor	care	înlocuiesc	serviciile	bancare,	cum	
ar	fi	 împrumuturile,	 subscrierile	de	credit,	numerarul	digital,	 funcțiile	de	 trezorerie,	depozitele,	 facturile.	Astfel,	
experții	PwC	admit	un	transfer	de	dezvoltare	din	faza	inițială	B2C,	numind-o	“FinTech	1.0”,	la	o	a	doua	fază	B2B,	
așa-numita	“FinTech	2.0”.

Cum	răspund	băncile?	Trebuie	să	se	apere	și	să	atace	în	același	timp...	În	mod	evident,	nu	mai	pot	rămâne	
ca	atare,	trebuie	să	fie	mai	flexibile	și	mai	agile,	să-și	creeze	propriile	acțiuni	inovatoare	și	/	sau	să	coopereze	cu	
disruptorii,	pentru	a-și	putea	schimba	mai	rapid	serviciile	și	pentru	a	se	putea	adapta	noii	lumi	care	evoluează	pe	
zi	ce	trece.

Pe	lângă	serviciile	bancare	–	așa	cum	am	spus	deja	–	industria	serviciilor	financiare	este	mult	mai	mare	și	
mai	bine	conturată	în	țările	dezvoltate,	iar	tehnologia	va	contribui	și	la	creșterea	acestei	industrii.	Există	atât	de	
multe	perspective	și	posibilități	care	 influențează	din	ce	 în	ce	mai	mulți	absolvenți	de	MBA	pentru	a-și	 înființa	
propria	afacere,	în	loc	să	fie	angajați	de	giganți	mari	și	de	renume.4

1 Noile generații și noua tehnologie

2 Noi schimbări și provocări în finanțe

3 PwC FintTech Q & A, aprilie 2016, PwC Financial Services Practice

4 Fintech lures MBAs away from banking and consulting, The Financial Times Limited 2017, 24 aprilie 2017, de Jonathan Moules
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FINTECH ȘI FUNCȚIILE FINANCIARE
Cu	toate	acestea,	atunci	când	mă	gândesc	 la	fintech,	am	tendința	de	a	mă	gândi	 la	schimbarea	drastică	

a funcției financiare,	 la	 transformarea	profundă	a	acesteia.	Chiar	 așa?	Și	mă	 refer	 la	 corporații,	 nu	doar	 la	
serviciile	financiare	efectuate	de	companii	financiare	specializate.

Greu	de	spus	concret,	pentru	că	dacă	intrăm	în	nucleul	companiilor,	ce	găsim?	Nu	sunt	prea	multe	schimbări,	
pe	 lângă	 unele	 specifice	 și	 deja	 utilizate	 pentru	 a	 găsi	 software-uri	 pentru	 contabilitate,	 analiză	 financiară	 și	
raportare,	uneori	soluții	 integrate	 într-un	ERP	de	succes	și	activități	bancare	on-line,	 în	principal	pentru	plățile	
curente	oferite	de	multe	bănci.	Ne	așteptăm	la	un	nivel	similar	de	automatizare	în	ceea	ce	privește	activitățile	
bancare	și	alți	actori	principali	care	au	evoluat	brusc	în	diferite	puncte	de	existență,	dar	mai	ales	în	afaceri?	Da	!

Deci,	cel	mai	probabil,	tehnologizarea	funcției	de	finanțare	în	companii	necesită	mai	întâi	sau	umple	parțial	
diferența	dintre	 funcția	 IT	și	 restul	echipei	de	management.	Am	observat	 în	multe	companii	 locale	un	decalaj	
între	ele,	provenind	din	ambele	părți:	a)	mulți	manageri	de	IT,	deși	bineînțeles	nu	toți,	nu	sunt	încă	familiarizați	
cu	conceptele	de	management	de	bază	și,	prin	urmare,	nu	folosesc	același	limbaj	comun	ca	și	ceilalți.	Nu	se	pot	
face	înțeleși	în	fața	colegilor	lor,	chiar	dacă	uneori	pot	avea	idei	interesante.	Din	cauza	aceluiași	raționament,	de	
cele	mai	multe	ori	nici	nu	primesc	acces	la	noțiuni	relevante	de	manangement;	b)	cei	mai	mulți	dintre	managerii	
din	multe	companii	nu	sunt	calificați	în	domeniul	IT	și	chiar	rămân	fără	tehnicieni	specializați	în	IT,	pentru	că	refuză	
să-i	asculte.	Și	chiar	dacă	ascultă,	nu	înțeleg	prea	mult,	din	cauza	lipsei	de	cunoștințe	de	bază.

Este	nevoie	de	eforturi	din	ambele	sensuri,	permițând	specialiștilor	IT	să	se	unească	la	aceeași	masă	și	să	
vorbească	aceeași	limbă	de	afaceri	cu	restul	echipei	de	conducere.		Astfel,	companiile,	chiar	și	cele	«tradiționale»	
din	diverse	arii	de	afaceri,	pot	să	vină	cu	idei	noi,	cu	noi	tipuri	de	optimizări,	în	beneficiile	tuturor.	Nu	este	vorba	
doar	de	plăți	electronice	sau	de	raportarea	vânzărilor	și	de	gestionarea	instantanee	a	numerarului	sau	de	alte	
analize	financiare.	Este	o	chestiune	de	producție	mai	rapidă	și	de	calitate	superioară,	livrare	mai	puțin	costisitoare,	
mai	rapidă	și	mai	bună,	vânzări	mai	ieftine	și	mai	multă	comoditate	pentru	clienții	mai	mari.

Intorcându-ne	la	fintech,	trebuie	să	recunoaștem	că	funcția	de	finanțare	era	întotdeauna	sub	avantaj	față	de	
alte	funcții,	pur	și	simplu	pentru	că,	în	multe	cazuri,	în	multe	companii	finanțele	finanțează	subordonează	zone	
de	IT,	există	multe	exemple	în	care	există	directori	cu	funcția	de	Director	Financiar	și	 IT.	Aceștia	au	avut	deja	
posibilitatea	de	a-și	tehnologiza	funcția	mult	mai	mult	decât	alții	și	acesta	este	motivul	pentru	care	această	funcție	
de	finanțe	este,	de	obicei,	responsabilă	cu	implementarea	sistemelor	ERP.

Așadar,	dacă	mergem	mai	în	detaliu,	analizând	funcția	de	finanțare,	am	aflat	despre	cele	două	direcții	clare	de	
lucru,	trezorerie	și	control	(raportare	financiară	și	contabilitate,	respectiv).	În	trezorerie	putem	avea	management	
de	numerar	și	credit,	cheltuieli	de	capital	și	planificare	financiară	și	bugetare,	în	timp	ce	în	control	putem	găsi	
contabilul-șef,	impozitele,	contabilitatea	costurilor,	prelucrarea	datelor	și	raportarea	financiară.

Etapele	 progresului	 sunt	 următoarele:	 gestionarea	 numerarului	 și	 a	 creditului	 și	 controlul	 creditelor	 sunt	
destul	de	bine	actualizate	din	punct	de	vedere	electronic,	mai	întâi	datorită	software-ului	bancar	introdus	cu	mulți	
ani	în	urmă	și,	în	al	doilea	rând,	companiile	au	creat	la	nivel	intern	aplicații	soft	specializate	pentru	aceste	sarcini,	
sau	pur	și	simplu	au	cumpărat	unele	de	la	furnizori	specializați,	asta	în	cazul	în	care	nu	are	încă	o	soluție	ERP.

Raportarea	financiară,	planificarea	și	bugetarea	s-au	dezvoltat	ca	un	instrument	versatil	al	planului	de	afaceri	
ce	veghează	peste	tot,	instrument	ce	a	început,	de	obicei,	din	software-ul	contabil	și	apoi	s-a	îmbunătățit	pas	cu	
pas	devenind	un	instrument	managerial	mai	complex.

Există	 diverse	 aplicații	 pentru	 contabilitatea	 costurilor	 și	 controlul	 costurilor,	 gestionarea	 impozitelor	 și	
prelucrarea	datelor,	permițând	astfel	finanțarea	managerilor	și	a	directorilor	de	finanțe,	a	directorilor	financiari	
pentru	a	obține	informații	instantanee	despre	tot	mai	multe	procese	și	active	pe	care	le	îngrijesc,	dar	acest	lucru	
este	deja	bine	cunoscut	conducerii	companiilor	avansate,	în	special	companii	multinaționale,	companii	private	și	
cotate	la	bursă,	și	așa	mai	departe.

Dar,	în	concluzie,	ce	rol	are	Fintech	în	managementul	financiar	al	companiilor?	Ce	se	poate	face	în	continuare?	
Introducerea	blockchain	ca	un	nou	algoritm	tehnologic	pentru	a	accelera	procesul	de	luare	a	deciziilor,	pe	baza	
informațiilor	relevante	privind	finanțele	și	contabilitatea?	Cu	siguranță,	da!	Și	mult	mai	mult...	blockchain	este	un	
registru	distribuit,	un	lanț	de	blocuri,	este	o	“bază	de	date	a	activelor	sau	tranzacțiilor	care	este	partajată	cu	o	
rețea,	astfel	încât	toate	părțile	să	aibă	o	copie	identică	a	registrului.	Atunci	când	se	face	o	schimbare	în	registru,	
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fiecare	copie	a	registrelor	din	rețea	este	actualizată	aproape	simultan.“5

“În	cazul	blockchain,	fiecare	 tranzacție	sau	înregistrare	 în	baza	de	date	este	văzută	ca	un	“bloc”de	date,	
iar	fiecare	bloc	nou	are	o	copie	criptată	a	blocului	anterior	din	cadrul	acesteia,	astfel	conectându-le	împreună.	
Blocurile	sunt	apoi	legate	între	ele	folosind	semnături	criptografice,	creând	un	“lanț”	de	activitate	sau	tranzacții	
care	sunt	marcate	în	timp,	distribuite	în	funcție	de	natura	lor	și	care	nu	pot	fi	compromise.

Pe	scurt,	blockchain-ul	creează	un	 registru	 incoruptibil	de	blocuri	de	 informații,	 iar	 informațiile	pe	care	 le	
stochează	pot	fi	orice,	de	la	proprietatea	asupra	operelor	de	artă,	până	la	informațiile	privind	drepturile	de	autor	și	
tranzacțiile	financiare.	Registrele	distribuite	pot	fi	publice	sau	private.	Bitcoin	s-a	bazat	pe	un	model	public,	astfel	
încât	oricine	putea	să	dețină	o	copie	a	registrului	și	să	îl	actualizeze	(Rae	2016)	“

Ca	o	sursă	de	inovație	viitoare,	blockchain	are	patru	puncte	forte	principale:
1.	Este	ca	o	carte	deschisă	–	liberă	de	a	fi	accesată	de	oricine	a	acceptat	să	adere	la	baza	de	date	și	de	a	

urmări	cine	a	făcut	ce;
2.	 Este	 distribuit	 –	 toată	 lumea	 primește	 câte	 o	 copie	 din	milioane,	 generată	 de	 sistem	 și	 poate	 vedea	

actualizările	tuturor	tranzacțiilor	procesate	fără	aprobarea	unei	autorități	centrale;
3.	Este	sigur	–	actualizarea	blockchain	se	bazează	pe	un	algoritm	complex,	iar	modificările	făcute	în	registru	

sunt	individual	imuabile;
4.	Este	ieftin	–	fiind	distribuit	într-o	rețea	și	fără	control	de	către	o	singură	autoritate.
Acest	algoritm	complex	poate	deveni	infrastructura	digitală	pentru	tot,	și	așa	cum	am	spus	la	începutul	acestei	

lucrări,	nu	numai	pentru	diverse	servicii	financiare,	ci	și	pentru	transformarea	funcției	financiare	în	companii.
Dar,	pentru	a	face	acest	lucru,	noii	algoritmi	de	tehnologie	ar	trebui	să	fie	ghidați	de	profesioniștii	în	domeniul	

contabilității	și	al	finanțelor	pe	de	o	parte,	iar	acești	oameni	trebuie	să	îmbrățișeze	tendința	de	digitizare	și	să	o	
promoveze	puternic,	pe	de	altă	parte.

CONCLUZII
Fintech	a	devenit	deja	un	termen	bine	cunoscut	în	lumea	afacerilor,	dar	mai	ales	în	domeniul serviciilor 

financiare și bancare,	 unde	 am	 văzut	 numeroase	 noi	 aplicații	 tehnologice	 pentru	 plăți	 electronice,	 depozite	
electronice,	împrumuturi	personale	și	de	consum,	asigurări,	diverse	tranzacții	comerciale	incurajate	de	comerțul	
electronic	și	altele.

Viitorul	este	în	fața	noastră	și	va	arăta	evoluții	ulterioare	inventării	tehnologiei	blockchain	și	apariției	cripto-
valutelor,	care	pot	schimba	dramatic	în	viitorul	apropiat	întreaga	piață	monetară	și	tranzacțiile	pe	piața	monetară,	
regulile,	procedurile	etc.	

Însă	fintech	nu	a	schimbat	prea	mult	funcția financiară din corporații,	chiar	dacă	această	direcție	esențială	
de	conducere	a	oricărei	 companii	 serioase	a	beneficiat	deja	de	avantajele	 IT	de	ani	de	zile	și	astfel	a	 folosit	
diverse	aplicații	electronice	care	au	facilitat	acest	lucru.	Sau	dimpotrivă,	din	cauza	aceasta.

Oricum,	pentru	a	putea	 vobi	 cu	adevărat	 despre	 fintech	 în	 corporații,	 văd	nevoia	 introducerii	 tehnologiei	
blockchain	 la	 locul	de	muncă,	ca	de	exemplu	 învățarea	noțiunilor	contabile	și	de	 raportare,	analiza	datelor	și	
financiara,	gestionarea	trezoreriei	și	a	activelor,	investiții,	cu	scopul	de	a	reduce	personalul	financiar	și	contabil	și	
creșterea	eficienței	muncii.

Cu	alte	cuvinte,	dacă	serviciile	bancare	și	financiare	sunt	deja	mai	avansate	prin	introducerea	de	tehnologii	
noi	 pentru	 creșterea	 productivității	 și	 reducerea	 costurilor	 operaționale,	 livrarea	 mai	 rapidă	 a	 produselor	 și	
serviciilor	financiare	moderne	către	clienții	lor	externi,	în	același	funcțiile	de	finanțare	din	companii	pot	deveni	mai	
eficiente	și	mai	rapide	față	de	clienții	lor	interni,	pentru	a	fi	utilizați	în	procesul	de	luare	a	deciziilor.
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Rezumat: Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) se confruntă cu provocări legate de nivelul limitat al resurselor 
financiare și umane dedicate proceselor de cercetare și dezvoltare, în condițiile în care se află sub presiuni 
puternice de creștere a competitivității lor pe piață. Inovarea deschisă poate susține eforturile depuse de IMM-
uri pentru sporirea creativității, generarea de idei noi și dezvoltarea unor soluții noi, în vederea îndeplinirii 
exigențelor în creștere ale clienților. Scopul acestui articol este de a explora tendințele emergente în domeniul 
platformelor online, care oferă IMM-urilor oportunitatea de a avea acces la inovarea deschisă. Utilitatea acestei 
abordări exploratorii se bazează pe faptul că IMM-urile dețin o pondere importantă în numărul de întreprinderi 
din statele membre ale Uniunii Europene. Totodată, puține platforme online au fost proiectate pentru IMM-uri în 
calitate de căutători de soluții, deși pe plan mondial există numeroase platforme de inovare deschisă. Articolul se 
concentrează asupra platformelor online care au fost create în Uniunea Europeană, pentru procesele de inovare 
deschisă, direcționate spre IMM-uri. Principala contribuție a articolului, în domeniul studiat, constă în identificarea 
indiciilor actuale, care pot semnala direcțiile de evoluție viitoare, precum și în sublinierea implicațiilor specifice 
pentru cercetători și practicieni.

Cuvinte cheie: întreprinderi mici și mijlocii, inovare deschisă, platforme online, competitivitate, căutători de soluții, 
procese de inovare direcționate spre IMM-uri 

Clasificare JEL: M30, M31, O30, O31

INTRODUCERE
Întreprinderile	mici	și	mijlocii	(IMM-urile)	sunt	coloana	vertebrală	a	economiei.	Cu	toate	acestea,	multe	dintre	

ele	nu	sunt	capabile	să	își	asigure	o	dezvoltare	durabilă	și	intră	în	insolvență	sau	faliment.	Majoritatea	lor	nu	au	
abilitățile	interne	și	resursele	necesare	pentru	a	inova	și	a	deveni	competitive	pe	piețele	naționale,	regionale	și	
internaționale,	care	sunt	pline	de	provocări.	Astfel,	inovarea	deschisă	poate	fi	o	soluție	pentru	a	găsi	idei	creative,	
cu	sprijinul	extern	al	unei	mulțimi	de	clienți	sau	pentru	a	identifica	soluții	cu	suportul	unui	număr	restrâns	de	experți	
renumiți	în	domeniile	lor.	Recent,	în	domeniul	inovării	deschise,	a	apărut	o	nouă	categorie	de	jucători,	respectiv	
«intermediarii»	inovării.	Unii	dintre	ei	îndeplinesc	această	funcție	pe	baza	unor	platforme	online	pentru	inovare,	
care	constituie	o	punte	între	căutătorii	și	furnizorii	de	soluții.	

Scopul	acestui	articol	este	de	a	explora	tendințele	emergente	din	domeniul	platformelor	online,	care	oferă	
IMM-urilor	posibilitatea	de	a	accesa	inovarea	deschisă.	Cercetarea	este	exploratorie.	Tipul	de	cercetare	a	fost	
ales	ca	urmare	a	unei	relative	absențe	a	studiilor	pe	tema	tendințelor	emergente.	Metoda	de	culegere	a	datelor	a	
fost	analiza	surselor	de	informații	existente	pe	Web.	Contribuția	acestui	articol	la	domeniul	studiat	are	un	caracter	
practic	și	constă	în	identificarea	indiciilor	actuale,	care	pot	semnala	viitoare	tendințe	de	evoluție	a	platformelor	
online	de	inovare	deschisă,	precum	și	în	sublinierea	implicațiilor	specifice	pentru	cercetători	și	practicieni.	

1.  IMM-URILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
IMM-urile	captează	în	măsură	din	ce	în	ce	mai	mare,	atenția	autorităților	publice,	practicienilor	și	cercetătorilor.	

Acesta	este	situația	în	Uniunea	Europeană	(UE)	și	în	statele	membre.	
Eurostat	clasifică	întreprinderile	micro,	mici	și	macro,	pe	baza	următoarelor	criterii	majore:	numărul	angajaților,	

cifra	de	afaceri	și	totalul	bilanțului.	Valorile	de	referință	ale	acestor	indicatori	sunt	prezentate	în	tabelul	următor:
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Tabelul 1 – Criteriile de definire a întreprinderilor micro, mici și mijlocii 

Categoria de 
întreprinderi

Numărul de angajați 
(persoane)

Cifra de afaceri
(milioane Euro)

Totalul bilanțului 
(milioane Euro)

Micro < 10 ≤	2 ≤	2

Mici < 50 ≤	10 ≤	10

Medii < 250 ≤	50 ≤	43

Sursa:	Eurostat,	2015.

În	2012,	numărul	total	al	întreprinderilor	existente	în	Uniunea	Europeană	a	ajuns	la	22,3	milioane.	IMM-urile	
reprezentau	cvasi-totalitatea	(99,8%).	

Tabelul 2 – Ponderea IMM-urilor în numărul întreprinderilor, în numărul angajaților și valoarea 
adăugată brută, în UE 28*, în 2012

Indicatorul Unitatea de măsură Valoarea indicatorului
Numărul	întreprinderilor întreprinderi 22.346.729

- din care IMM-uri % 99,8

Numărul	angajaților	cu	program	de	lucru	complet persoane 133.767.348

- din	care	în	IMM-uri % 67,0

Valoarea	adăugată	brută	 milioane euro 6.184.825

- din	care	în	IMM-uri % 57,5

Sursa:	Eurostat,	2016.		 	 	 													Notă:	*	Uniunea	Europeană	cu	28	de	state	membre.	

IMM-urile	sunt	o	importantă	forță	a	economiei.	Contribuția	lor	la	valoarea	adăugată	brută	a	fost	de	57,5%	
în	UE,	în	2012.	Totuși,	IMM-urile	se	situează	pe	o	poziție	inferioară	celei	a	întreprinderilor	mari,	din	perspectiva	
productivității	exprimate	ca	valoare	adăugată	brută	per	angajat	cu	program	de	 lucru	complet.	Această	situație	
poate	fi	generată,	printre	alți	 factori,	de	nivelul	mai	redus	de	 inovativitate.	Figura	1	prezintă	disparitățile	dintre	
întreprinderile	mici,	medii	și	mari,	în	privința	principalelor	tipuri	de	inovare.	Datele	referitoare	la	inovarea	proceselor	
nu	sunt	furnizate	de	Eurostat,	fiind	confidențiale.		

Ierarhizarea	întreprinderilor	în	funcție	de	dimensiune	este	relativ	similară	cu	ierarhizarea	în	funcție	de	inovare.	
Întreprinderile	mici	se	situează	în	urma	întreprinderilor	mijlocii	și	mari.	Doar	o	pondere	cuprinsă	între	20,7%	și	
24,2%	dintre	 întreprinderile	mici	sunt	 inovative	din	perspectivă	organizațională,	de	marketing	și	de	produs.	 În	
cazul	întreprinderilor	medii,	ponderile	se	situează	între	28,1%	și	35,6%,	în	timp	ce	în	cazul	întreprinderilor	mari,	
ponderea	se	situează	între	40,2%	și	52,9%.	

F1gura 1 – Ponderea întreprinderilor inovative în funcție de tipul de inovare (organizațională, de marketing 
și de produs), pe clase de dimensiuni ale întreprinderilor, în UE 28, în 2014

Sursa:	Pe	baza	Eurostat,	2017



                                                                          Quality-Access to Success, Vol. 18, S3, October 2017 97

Datele	prezentate	în	figura	1	reprezintă	un	semnal	de	alarmă	și	sporesc	gradul	de	conștientizare	a	situației	
critice	a	 IMM-urilor	și,	 în	special,	a	 întreprinderilor	mici,	 în	privința	promovării	 inovației.	Obiectivele	pe	 termen	
scurt	și	lung	ale	IMM-urilor	trebuie	să	se	axeze	pe	îmbunătățirea	competitivității	lor	la	nivel	național	și	global.	IMM-
urile	trebuie	să	îți	schimbe	radical	abordarea	strategică	a	inovării	și	să	implementeze	mai	activ	diferitele	tipuri	de	
inovare	referitoare	la	organizație,	marketing,	produse	și	procese.	Aceste	obiective	devin	o	prioritate,	chiar	dacă	
IMM-urile	se	confruntă	cu	o	diversitate	de	factori	adverși,	cum	sunt	resursele	financiare	și	umane	limitate,	care	
sunt	dedicate	inovării,	precum	și	mediul	volatil,	incert,	complex	și	ambiguu.	

2. INOVAREA DESCHISĂ
Pentru	prima	dată,	conceptul	de	inovare	deschisă	a	fost	utilizat	de	Chesbrough,	cu	referire	la	tehnologie,	

în	cartea	sa	publicată	 la	Harvard	Business	Press,	 în	2003.	Noua	paradigmă	a	 fost	definită	 în	cartea	realizată	
de	Chesbrough,	 în	colaborare	cu	Vanhaverbeke	și	West,	 în	2006.	Conform	definiției	pe	care	ei	au	formulat-o,	
inovarea	deschisă	implică	fluxuri	de	cunoștințe	orientate	spre	interiorul	organizației,	pentru	a	intensifica	inovarea	
în	propria	organizație,	precum	și	fluxuri	de	cunoștințe	direcționate	spre	exterior,	pentru	a	stimula	inovarea	pentru	
alți	jucători	ai	pieței.	

Mari	companii	cum	sunt	General	Electric,	IBM,	Lego,	Philips,	Procter	&	Gamble	și	Samsung	au	valorificat	
deja	beneficiile	inovării	deschise.	Inițial,	cercetarea	pe	teme	de	inovare	deschisă	s-a	concentrat	asupra	practicii	
marilor	companii.	Așa	cum	a	subliniat	van	de	Vrande	și	alții	(2009),	precum	și	Bianchi	și	alții	(2010).	Treptat,	în	
perioada	2010-2016,	cercetătorii	au	studiat	inovarea	deschisă	din	perspectiva	IMM-urilor	(Kim	și	Park,	2010;	Lee	
și	alții,	2010;	Grimaldi,	Suh	și	Kim,	2012;	Quinto	și	Rippa,	P.,	2013;	Oakey,	2013;	van	Hemert,	Nijkamp	și	Masurel,	
2013;	Colombo,	Piva	și	Rossi-Lamastra,	2014;	Brunswicker	și	Vanhaverbeke,	2015;	Verbano,	Crema	și	Venturini,	
2015;	Bigliardi	și	Galati,	2016).

În	conformitate	cu	analiza	stadiului	actual	al	cercetării,	realizată	de	Hossain	și	Kauranen	(2016),	în	domeniul	
inovării	deschise	în	IMM-uri,	majoritatea	studiilor	au	fost	realizate	de	cercetători	europeni.	Aceeași	analiză	a	arătat	
și	contribuția	cercetătorilor	din	Coreea	și	China,	în	timp	ce	puțini	cercetători	din	America	de	Nord	au	manifestat	
interes	față	de	această	temă.	

Inovarea	deschisă	poate	oferi	beneficii	substanțiale	IMM-urilor.	 În	primul	rând,	IMM-urile	pot	obține	soluții	
pentru	problemele	lor	de	inovare	și	noi	idei	creative,	fără	să	aibă	abilități	și	departamente	interne	dedicate	inovării.	
În	al	doilea	rând,	 IMM-urile	pot	accelera	procesul	de	 inovare	prin	 intermediul	abordării	deschise,	ca	urmare	a	
economiilor	de	timp	obținute	în	condițiile	implicării	unor	surse	externe	de	cunoștințe	și	idei.	În	al	treilea	rând,	un	alt	
beneficiu	constă	în	creșterea	eficienței	investiției	în	inovare,	ca	urmare	a	unei	valori	mai	mici	a	fondurilor	investite,	
a	efortului	de	inovare	discontinuu,	concentrat	în	interval	de	timp	în	care	se	manifestă	nevoia,	precum	și	ca	urmare	
a	calității	înalte	și	numărului	mai	mare	al	ideilor	creative.	

Până	 în	 prezent,	 cercetarea	 referitoare	 la	 inovarea	 deschisă	 pentru	 IMM-uri	 a	 fost	 relativ	 limitată.	 În	
consecință,	domeniul	rămâne	deschis	pentru	abordări	de	cercetare	exploratorie,	descriptivă	și	cauzală.	

3. ABORDAREA METODOLOGICĂ
Scopul	acestui	articol	constă	în	explorarea	tendințelor	emergente	din	domeniul	platformelor	online	care	oferă	

IMM-urilor	oportunitatea	de	a	avea	acces	la	inovarea	deschisă.	Cercetarea	a	avut	un	caracter	exploratoriu.	Totodată,	
cercetarea	nu	a	pornit	de	la	un	cadru	cu	grad	înalt	de	structurare.	Studiul	nu	s-a	bazat	pe	o	listă	predefinită	și	rigidă,	
de	obiective	și	date	ce	trebuie	colectate.	Abordarea	nestructurată	a	fost	considerată	necesară	pentru	a	permite	
descoperirea	unor	noi	tendințe	referitoare	la	platformele	online	de	inovare	deschisă	pentru	IMM-uri.	

Informațiile	 care	 au	 permis	 identificarea	 tendințelor	 actuale	 au	 fost	 culese	 din	 surse	 existente	 pe	Web.	
Cercetarea	 pe	 Internet	 s-a	 bazat	 pe	 cuvinte	 cheie	 legate	 de	 inovarea	 deschisă,	 IMM-uri,	 platformele	 online,	
proiectele	europene	în	domeniu	etc.	Procesul	de	culegere	a	datelor	a	inclus	următoarea	succesiune	de	stadii:	
•	 Stadiul 1: Pregătirea unei liste preliminare a platformelor online de inovare deschisă pentru IMM-uri. 

În	stadiul	inițial,	cercetarea	a	urmărit	să	creeze	o	listă	a	platformelor	dedicate	inovării	deschise	pentru	IMM-
uri,	în	UE.	Au	fost	considerate	doar	platformele	online	externe,	nu	și	platformele	interne,	care	au	ca	scop	
organizarea	și	intensificarea	inovării	interne,	în	companii.
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•	 Stadiul 2: Filtrarea listei preliminare. Diminuarea	listei	preliminare	a	avut	importanță	critică,	din	cel	puțin	
două	motive.	În	primul	rând,	analiza	informației	obținute	în	primul	stadiu	a	arătat	că	unele	dintre	inițiativele	
existente,	care	au	fost	declarate	ca	fiind	„platforme	online	de	inovare	deschisă	pentru	IMM-uri”	nu	includeau,	
de	 fapt,	o	platformă	online.	 În	 realitate,	erau	comunități	 de	organizații,	 care	erau	create	pentru	a	 facilita	
comunicarea	și	schimbul	de	 idei	 inovative	între	membri,	 fără	a	se	baza	pe	o	platformă	online	de	 inovare	
deschisă.	În	al	doilea	rând,	un	alt	motiv	care	a	impus	filtrarea	informațiilor	a	fost	faptul	că	termenii	„pentru	
IMM-uri”	erau	utilizați	într-un	mod	ambiguu.	Formularea	„pentru	IMM-uri”	se	referea	nu	numai	la	platformele	
online	 de	 inovare	 deschisă,	 care	 sunt	 dedicate	 IMM-urilor	 ce	 doresc	 să	 accelereze	 procesul	 intern	 de	
inovare	prin	fluxuri	de	cunoștințe	din	surse	externe,	direcționate	spre	organizație,	 ci	 și	 la	platforme	care	
invitau	IMM-urile	să	fie	surse	de	cunoștințe	pentru	marile	companii.	Această	situație	a	condus	 la	filtrarea	
listei	preliminare,	cu	scopul	de	a	menține	doar	cazurile	relevante	și	de	a	exclude	celelalte	exemple	din	lista	
preliminară.	

•	 Stadiul 3: Explorarea platformelor online de inovare deschisă, existente în lista filtrată. Acest stadiu a 
început	pe	baza	outputului	rezultat	din	stadiul	al	doilea,	care	a	constat	în	lista	platformelor	online	de	inovare	
deschisă,	pentru	fluxurile	de	cunoștințe	direcționate	spre	IMM-urile	interesate	să	identifice	idei	inovatoare,	
pentru	a	spori	propria	competitivitate.	Lista	a	cuprins	doar	astfel	de	platforme	online,	care	au	fost	dezvoltate	
în	UE.	Studiul	a	continuat	cu	investigarea	fiecărei	platforme	online	identificate.	
Analiza	 datelor	 culese	 a	 condus	 la	 identificarea	mai	multor	 tendințe	 care	 au	 apărut	 recent	 în	 domeniul	

platformelor	online	de	inovare	deschisă,	pentru	IMM-urile	din	UE.

4. TENDINȚE EMERGENTE
Această	 secțiune	 prezintă	 tendințele	 emergente	 în	 domeniul	 platformelor	 online	 care	 oferă	 IMM-urilor	

posibilitatea	de	a	avea	acces	la	inovarea	deschisă.	Tendințele	au	rezultat	din	cercetarea	exploratorie	realizată	
pe	Web.	

Tendințele	emergente,	care	au	 fost	 identificate	 în	privința	platformelor	online	de	 inovare	deschisă	pentru	
IMM-uri,	sunt	următoarele:

a) Dezvoltarea mai multor tipuri de platforme online de inovare deschisă 
În	prezent,	există	mai	multe	tipuri	majore	de	platforme	care	facilitează	inovarea	deschisă,	pe	baza	surselor	

de	idei	și	cunoștințe	care	sunt	externe	companiei	(vezi	tabelul	3).	În	practică,	există	platforme	care	au	un	„profil	
mixt”.	Acestea	nu	pot	fi	încadrate	doar	în	unul	dintre	tipurile	majore,	în	condițiile	în	care	îmbină	caracteristicile	a	
două	sau	mai	multe	tipuri.	

Tipurile	majore	de	platforme	sunt	descrise	în	următorul	tabel:

Tabelul 3 –  Tipuri majore de platforme online pentru inovare deschisă

Tipuri de platforme
Surse externe de 

inovare 
Rolul platformelor Implementarea

Platforme	de	generare	a	
ideilor,	bazate	pe	crowd-
sourcing

Mulțime	de	indivizi	
(clienți,	liber	
profesioniști	etc.)	

Atragerea	și	impli-
carea	“mulțimii”	în	
generarea	de	idei	noi	
și	creative

Căutătorul	de	idei	organizează	un	
concurs pe platforma de  inovare 
deschisă,	prezintă	o	provocare	
și	îi	motivează	pe	participanții	
potențiali,	prin	intermediul	unui	
anumit premiu 

Platforme	de	căutarea	
a	soluțiilor,	bazate	pe		o	
piață	online	(o	bază	de	
date	care	include	experți	
înregistrați)

Experții	care	s-au	
înregistrat	în	baza	
de date a platformei

Facilitarea	căutării	
expertizei	specializate	

Căutătorul	de	soluții	care	apelează	
la	o	astfel	de	platformă	formulează	
o provocare, pe care platforma o 
comunică	acelor	experți	din	baza	
de date, care se potrivesc cel mai 
bine	din	perspectiva	cunoștințelor	
și	abilităților
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Platforme	de	căuta-
rea	a	soluțiilor,	bazate	
pe	expertiza	cea	mai	
relevantă

Experți	renumiți,	
care	sunt	rari	și	
foarte	specializați	
în	domeniul	lor	de	
cercetare

Facilitarea	identificării	
celor	mai	calificați	
experți,	care	sunt	
capabili	să	genereze	
o	soluție	pentru	o	pro-
blemă	formulată	de	
căutătorul	de	soluții

Utilizarea	tehnicilor	de	data mining 
în	baze	de	date	care	includ	articole	
și	comunicări	științifice	publicate	
de	experți	recunoscuți	în	domeniul	
ce	prezintă	interes	pentru	căutăto-
rul	de	soluții

Această	 tendință	 care	 constă	 în	dezvoltarea	 tipurilor	majore	de	platforme	online	este	 vizibilă	 în	 legătură	
nu	numai	cu	 IMM-urile,	ci	și	cu	 întreprinderile	mari,	care	sunt	 implicate	 în	 inovarea	deschisă.	Totuși,	numărul	
platformelor	online	de	inovare	deschisă	pentru	IMM-uri	este	relativ	mic.	

b) Crearea unor noi platforme online de inovare deschisă pentru IMM-uri, de către consorții, cu 
sprijinul financiar al UE
Pe	 parcursul	 deceniului	 actual,	 au	 fost	 derulate	 mai	 multe	 proiecte	 cu	 finanțarea	 UE,	 pentru	 a	 stimula	

inovarea	deschisă	în	rândul	IMM-urilor.	Exemple	de	astfel	de	proiecte	sunt	următoarele:
•	 OpenAlps. Acest	 proiect	 a	 fost	 realizat	 în	 cadrul	 Programului	 „Alpine	Space”	 al	UE.	Aria	 de	 cooperare	

inter-regională	vizată	de	acest	proiect	a	 inclus	Austria,	Liechtenstein,	Slovenia	și	Elveția,	precum	și	părți	
din	Germania,	 Italia	și	Franța.	Scopul	proiectului	Open	Alps	a	 fost	de	a	oferi	 IMM-urilor	sprijinul	necesar	
pentru	implementarea	inovării	deschise.	Proiectul	cu	o	durată	de	trei	ani	a	început	în	iulie	2011,	cu	un	buget	
total	de	2,9	milioane	euro	(OpenAlps,	2012a),	cu	finanțare	asigurată	de	European	Regional	Development	
Fund	și	de	țările	participante.	Unul	dintre	pachetele	de	activități	ale	proiectului	a	constat	în	dezvoltarea	unei	
platforme	multi-lingvistice	pentru	inovarea	deschisă.	Platforma	este	de	tip	piață	online.	Partenerii	proiectului	
au	fost:	Chamber	of	Industry	and	Commerce	Black	Forest	-	Baar	–	Heuberg	–	partenerul	lider	(Germania);	
Department	of	Management	and	Production	Engineering	din	cadrul	 	Politecnico	di	Torino	 (Italia);	CSP	–	
organizație	de	cercetare	în	domeniul	tehnologiei	informațiilor	și	comunicațiilor	(Italia);	Fondazione	Lombardia	
per	l’Ambiente	(Italia);	Verona	Innovazione	–	agenție	specială	a	Chamber	of	Commerce	of	Verona	(Italia);	
MFG	Baden-Württemberg	-	agenție	publică	de	inovare		în	domeniul	ICT	și	media	(Germania);	ARDI	Rhône-
Alpes	(Franța);	MRA	Development	Agency	(Slovenia);	Innovation	&	Technology	Transfer	Salzburg	(Austria);	
Association	ManuFuture	(Elveția)		(OpenAlps,	2012b).

•	 OPENiSME. Scopul	 proiectului	 este	 de	 a	 îmbunătăți	 competitivitatea	 IMM-urilor	 prin	 conectarea	 lor	 cu	
cercetători	din	laboratoare	publice	și	private.	Proiectul	care	are	o	durată	de	trei	ani	beneficiază	de	co-finanțarea	
din	partea	UE	în	cadrul	Competitiveness	and	Innovation	Framework	Programme	2007-2013.	Bugetul	total	al	
proectului	este	de	3,8	milioane	euro,	din	care	1,8	milioane	euro	din	partea	UE	(OPENiSME,	2015).	Partenerii	
proiectului	provin	din	șapte	țări.	Aceștia	sunt	următorii:	University	College	London		-	coordonatorul	proiectului	
(Marea	Britanie);	Laval	Mayenne	Technopole	(Franța);	Idexlab	sas	(Franța);	Institut	Josef	Stefan	(Slovenia);	
t²i	 –	 trasferimento	 tecnologico	e	 innovazione	s.c.a	 r.l.	 (Italia);	Virce	–	Kompetenzzentrum	Virtuellerealitat	
und	 Kooperatives	 Engineering	 w.V.	 (Germania);	 Vision	 2020	 Network	 (Marea	 Britanie);	 Academy	 of	
Entrepreneurship	Astikietaira	(Grecia)	și	TAGES	(Turcia)	(OPENiSME,	2017a).	Activitățile	proiectului	includ	
dezvoltarea	 unei	 platforme	 capabile	 să	 conecteze	 IMM-urile	 cu	 experții	 /	 cercetătorii.	 Platforma	 permite	
identificarea	și	ierarhizarea	experților,	pe	baza	„amprentei	lor	pe	Web”.	Prin	intermediul	acestei	platforme,	
IMM-urile	care	caută	soluții	inovative	pot	accesa	baze	de	date	cu	peste	100	milioane	lucrări	publicate,	baze	
de	date	care	conțin	patente,	precum	și	social	media	(OPENiSME,	2017b).	Platforma	este	de	tip	căutarea	
soluției,	pe	baza	celei	mai	relevante	expertize.	Această	platformă	se	distinge	de	restul	proiectelor	de	inovare	
deschisă,	prin	utilizarea	big data	și	a	tehnicilor	de	data mining.

•	 NIR-VANA. Proiectul	cu	o	durată	de	trei	ani	a	început	în	2016.	Este	bazat	pe	finanțare	din	partea	UE,	în	
cadrul	programului	de	cercetare	și	inovare	Horizon	2020.	Proiectul	include	o	platformă	de	colaborare	online	
și	instrumente	specifice	ICT	(Nir-vana,	2017a). Consorțiul	a	fost	alcătuit	din	următoarele	organizații: Jena	
University	 (Germania);	Blue	Room	 Innovation	 (Spania);	 	Fraunhofer	Moez	 (Germania);	 Impulse.Brussels	
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(Belgia);	Swerea	IVF	(Suedia);	Veneto	Innovazione	spa	(Italia);	Istanbul	Chemicals	and	Chemical	Products	
Exporter’s	Association	(Turcia);	Innova	Institute	(Spania)	(Nir-vana,	2017b).	Acest	proiect	include	o	platformă	
de	inovare	deschisă,	care	a	intrat	în	faza	pilot	în	2017	(Nir-vana,	2017c).	Cu	toate	acestea,	pe	website-ul	
proiectului,	 consorțiul	 se	 referă	 la	 „o	platformă	software”	 și	 nu	oferă	 suficiente	 informații	 despre	 funcțiile	
acestei	platforme.	Tipul	de	platformă	nu	este	clar	precizat.	
Aceste	proiecte	 reflectă	noua	 tendință	care	constă	 în	preocuparea	organizațiilor	publice	și	private	pentru	

stimularea	interconectării	IMM-urilor	cu	furnizorii	potențiali	de	soluții,	prin	intermediul	platformelor	online	de	inovare	
deschisă.	Cu	toate	acestea,	datele	referitoare	la	platformă	și	funcțiile	sale	sunt	deficitare.	Unul	dintre	proiecte	se	
diferențiază	într-un	mod	pozitiv	de	toate	celelalte.	Acesta	este	OPENiSME,	care	oferă	acces	la	prezentări	video	
detaliate,	ce	descriu	aspectele	tehnice	și	funcționarea	platformei.	

c) Stabilirea de parteneriate între asociațiile de IMM-uri și companiile care au ca scop crearea unor 
platforme online de inovare deschisă

Un	astfel	de	exemplu	este	platforma	creată	de	Landesverband	der	Handwerker	(LVH)	și	Hyve.	LVH	este	
asociația	meșteșugarilor	din	Tirolul	de	Sud,	cea	mai	mare	asociație	comercială	din	 regiunea	Tirolului	de	Sud.	
Hyve	este	recunoscută	ca	o	companie	lider	în	domeniul	inovării,	originară	din	Germania.	

	 Hyve	a	sprijinit	LVH	în	proiectarea	și	implementarea	platformei	Open Innovation South Tyrol.	Aceasta	
este	o	platforma	multi-concurs,	dedicată	IMM-urilor	din	regiunea	Tirolului	de	Sud.	

Cercetarea	exploratorie	pe	care	se	bazează	acest	articol	a	arătat	că	acest	exemplu	este	asemănător	tipului	
de	platformă	de	generare	de	idei,	pe	bază	de	crowdsourcing. Totuși,	există	cel	puțin	două	elemente	de	diferențiere,	
în	raport	cu	platformele	de	crowsourcing	obișnuite.	În	primul	rând,	„mulțimea”	este	reprezentată	de	alte	IMM-uri	
înregistrate	pe	Open Innovation South Tyrol.	În	al	doilea	rând,	misiunea	platformei	este	de	a	se	extinde	dincolo	de	
generarea	de	idei,	în	direcția	conceptelor,	prototipurilor,	design-ului	și	strategiilor	de	marketing.	Astfel,	platforma	
se	extinde	în	domeniul	generării	de	soluții	pentru	IMM-uri.	

d) Platformele online de inovare deschisă, care erau anterior dedicate companiilor mari, devin 
disponibile pentru IMM-uri
Un	exemplu	este	parteneriatul	strategic	între	Hypios	CrowdInnovation	și	WikiPME.	Acest	parteneriat	a	fost	

stabilit	în	octombrie	2016	(Hypios	CrowdInnovation,	2016a).	Ambele	organizații	sunt	originare	din	Franța.	
Hypios	 a	 fost	 creată	 în	 2008,	 ca	 prima	 platformă	 de	 inovare	 bazată	 pe	 soluționarea	 problemei,	 pentru	

tehnologii	 avansate,	 în	 Europa.	 În	 2015,	 numele	 s-a	 modificat,	 devenind	 Hypios	 CrowdInnovation	 	 (Hypios	
CrowdInnovation,	2016b).	Hy.OpenInnovation	este	platforma	online	de	inovare	deschisă,	care	a	fost	dezvoltată	
de	această	companie.	Platforma	permite	căutătorilor	de	soluții	să	îi	identifice	și	să	îi	selecteze	pe	cei	mai	buni	
specialiști,	dintr-o	rețea	de	950.000	de	experți	din	150	de	țări	(Hypios	CrowdInnovation,	2017).	Acest	caz	este	
asemănător	tipului	de	platformă	care	asigură	căutarea	de	soluții	pe	baza	celei	mai	relevante	expertize.	Platforma	
este	capabilă	să	 își	 îndeplinească	misiunea	de	a	promova	 inovarea	deschisă	 în	Europa,	datorită	programului	
Hy.Proximity,	pentru	analiza	semantică	a	fiecărei	probleme,	precum	și	datorită	unui	algoritm	de	inovare	deschisă,	
respectiv	unei	tehnologii	de	descoperire	a	competențelor	(Hypios	CrowdInnovation,	2017).	La	început,	platforma	
online	a	fost	disponibilă	în	special	pentru	întreprinderile	mari,	interesate	de	soluțiile	inovative.	

WikiPME	este	o	platformă	online	dedicată	IMM-urilor	din	Franța.	A	fost	creată	de	un	mic	grup	de	antreprenori,	
în	2014,	ca	prima	rețea	socială	solidară	pentru	IMM-uri,	ajungând	la	o	comunitate	de	peste	50.000	de	IMM-uri.	
Până	în	prezent,	platforma	a	atras	168.348	de	abonați	la	newsletter. Pe	ansamblu,	a	facilitat	81.500	schimburi	
comerciale	 (WikiPME,	2017).	Platforma	 include	o	serie	de	arii	distincte:	La place de marché	–	o	piață	online	
geo-localizată,	care	oferă	oportunități	de	tranzacționare;	Wikithèque	–	aria	care	oferă	articole	ale	partenerilor	și	
specialiștilor	site-ului;	Forum	–	aria	site-ului	în	care	membrii	formulează	întrebări	și	oferă	răspunsuri,	care	este	
accesibilă	atât	membrilor	cât	și	utilizatorilor;	Wikiblog	–	blogul	asociat	site-ului,	prin	care	comunică	antreprenorii.

Parteneriatul	 strategic	 dintre	 Hypios	 CrowdInnovation	 și	WikiPME	 poate	 accelera	 inovarea	 deschisă,	 în	
rândul	IMM-urilor	din	Franța.	

e) Evaluarea nevoii de platforme de inovare deschisă pentru IMM-uri, care să fie create și operate 
de autoritățile publice naționale
În	2016,	 rezultatele	unui	astfel	de	studiu	au	 fost	publicate	 în	Germania.	Nevoia	de	platforme	de	 inovare	
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deschisă	a	fost	evaluată	dintr-o	perspectivă	mai	amplă	decât	cea	a	IMM-urilor	și	a	inclus	punctele	de	vedere	ale	
inovatorilor	independenți,	universităților	și	organizațiilor	de	cercetare	(Technopolis	Group,	2016).

Rezultatele	studiului	au	arătat	că	nu	există	o	nevoie	stringentă	ca	statul,	 la	nivel	 federal,	să	creeze	și	să	
opereze	o	platformă	deschisă	de	inovare,	în	Germania.	Totuși,	birourile	de	transfer	tehnologic	din	universități	și	
organizațiile	apropiate	de	 inventatorii	 independenți	au	 fost	 în	 favoarea	 ideii	de	platformă	de	 inovare	deschisă,	
finanțată	de	stat.	

Studiul	conduce	la	concluzia	că	imaginea	platformelor	de	inovare	deschisă	pentru	IMM-uri	este	asociată	mai	
mult	cu	inițiativa	privată,	decât	cu	sprijinul	autorităților	publice.		

f) Crearea unor companii cu misiunea de a facilita inovarea deschisă prin intermediul platformelor 
și comunităților online
Un	astfel	de	exemplu	este	Desall,	care	a	fost	fondată	în	Italia,	în	2012,	cu	sloganul	„Un	nou	mod	de	a	gândi	

produsul”.	Desall	se	autodefinește	ca	„platformă	de	inovare	deschisă	și	crowdsourcing, care, prin concursuri de 
design,	conectează	companiile	și	clienții	privați,	cu	o	comunitate	mondială	de	talente	creative”	(Desall,	2017a).	
Comunitatea	include	13.000	de	persoane	creative	înregistrate,	din	diferite	țări	(OpenAlps,	2013).

Platforma	online	Desall	vizează	companiile,	inclusiv	IMM-urile,	precum	și	persoanele	care	sunt	interesate	de	
servicii	de	design	la	cerere.	Acești	clienți	caută	idei	și	soluții	creative	în	domeniile	designului	industrial,	artizanal	
și	de	interior,	în	legătură	cu	proiectarea	și	dezvoltarea	produselor.	

Din	perspectiva	clientului	(căutătorului	de	idei/soluții),	procesul	de	inovare	deschisă	intermediat	de	Desall.
com	 constă	 în	 următoarele	 stadii:	 înregistrare,	 lansarea	 unui	 concurs,	 monitorizarea	 propunerilor,	 obținerea	
feedback-ului	 comunității	 și	 selectarea	 ideii/soluției	 (Desall,	 2017b).	 O	 caracteristică	 interesantă	 a	 procesului	
de	 inovare	 deschisă	 este	 faptul	 că	membrii	 comunității	 de	 persoane	 creative	 au	 posibilitatea	 nu	 numai	 de	 a	
transmite	propuneri	constând	în	idei	și	soluții,	ci	și	de	a	oferi	feedback	referitor	la	fiecare	propunere	transmisă	
ca	răspuns	la	un	anumit	concurs	lansat	de	un	client	al	platformei.	Voturile	membrilor	sunt	considerate	un	proxy 
pentru	feedbackul	pieței.

Platforma	online	permite	clienților	să	lanseze	în	mod	autonom	concursuri	cu	o	singură	fază,	care	se	referă	
la	 una	 dintre	 următoarele	 activități:	 generarea	 ideii	 noi,	 proiectarea	 produsului,	 stabilirea	 denumirii,	 alegerea	
ambalajului	și	designul.	De	asemenea,	Desall	 le	oferă	clienților	alternativa	de	a	lansa	concursuri	cu	mai	multe	
faze	(respectiv	două	sau	mai	multe	faze,	în	cadrul	a	cel	mult	patru	pachete	de	design	industrial),	dar	numai	în	
modul	offline,	fiind	asistați	de	personalul	Desall.com.	

Concursurile	pot	avea	o	țintă	restrânsă	sau	amplă.	Prima	variantă	constă	în	invitarea	la		concurs	a	celor	mai	
bune	50	de	persoane	creative	din	comunitatea	Desall.	Abordarea	va	conduce	la	10-15	proiecte	transmise.	Cea	
de-a	doua	opțiune	este	adresată	la	scară	globală,	întregii	comunități.	Rezultatul	acestei	alternative	este	un	număr	
de	proiecte	între	15	și	300	(Desall,	2017c).	

Câștigătorii	concursului	sunt	îndreptățiți	să	primească	unul	dintre	următoarele	tipuri	de	recompense	acordate	
de	clientul	care	a	lansat	concursul:	o	sumă	prestabilită,	redevențe	sau	o	combinație	a	acestora	(Desall,	2017d).	
Valoarea	recompensei	este	decisă	de	client,	nu	de	către	Desall.	

Cercetarea	 exploratorie	 arată	 că	 platforma	 online	 de	 inovare	 deschisă	 oferită	 de	 Desall	 combină	
caracteristicile	platformelor	de	generare	de	idei	bazate	pe	crowdsourcing și	ale	platformelor	de	căutare	de	soluții,	
bazate	pe	o	piață	online	(o	bază	de	date	cu	experți	înregistrați).	Desall	este	un	exemplu	relevant	pentru	rolul	pe	
care	întreprinzătorii	îl	pot	juca	în	facilitarea	inovării	deschise,	prin	intermediul	platformelor	online.	Totuși,	Desall.
com	este	deschisă	tuturor	tipurilor	de	companii,	nu	numai	IMM-urilor.	

g) Extinderea propunerii de valoare oferită IMM-urilor de platformele online
Platformele	online	de	inovare	deschisă	sunt	parte	a	unui	„pachet	multi-servicii”,	oferit	IMM-urilor,	pentru	a	

stimula	abilitățile	de	inovare.	Exemplele	sunt	oferite	de	toate	proiectele	care	au	beneficiat	de	finanțare	din		partea	
UE.	

De	exemplu,	proiectul	OpenAlps	a	oferit	IMM-urilor	și	centrelor	de	cercetare-dezvoltare,	următoarele	servicii	
(OpenAlps,	2012b;	OpenAlps,	2012c),	în	afară	de	utilizarea	unei	platforme	dedicate:
•	 sprijin	pentru	cercetare	și	networking,	prin	intermediul	centrelor	locale	de	susținere	a	inovării	deschise;
•	 sprijin	pentru	găsirea	de	soluții	elaborate	pentru	problemele	de	 inovare	ale	 IMM-urilor	și	ale	centrelor	de	
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cercetare	și	dezvoltare,	prin	intermediul	a	șase	laboratoare	locale	de	inovare,	fiecare	fiind	specializat	pe	o	
temă	distinctă	(inovarea	trans-industrie;	lemn,	energie	și	eficiența	de	mediu	a	echipamentelor	de	încălzire;	
asistență	medicală	online;	lemn	și	mobilă,	marmură,	modă;	ICT,	transfer	tehnologic	în	sectorul	ICT;	industriile	
creative);

•	 programe	de	pregătire	 în	domeniul	managementul	 inovării	deschise,	care	vizează	managerii	de	clustere,	
precum	și	managementul	IMM-urilor	și	agențiilor	pentru	dezvoltarea	afacerilor.
Proiectul	OPENiSME	oferă	pe	website-ul	său,	un	instrument	de	autoevaluare	a	inovării	(OPENiSME,	2017c).	

Acest	instrument	permite	companiilor	să	evalueze	potențialul	de	inovare	propriu.	Instrumentul	are	un	efect	dublu.	
Pe	de	o	parte,	ajută	IMM-urile	să	identifice	ariile	de	îmbunătățire,	în	privința	inovării.	Pe	de	altă	parte,	instrumentul	
susține	eforturile	de	marketing	și	vânzări	ale	consorțiului	care	a	elaborat	și	implementat	proiectul.		

Platforma Open Innovation South Tyrol integrează	o	piață	online	pentru	schimbul	de	servicii	și	produse.	În	
plus,	LVH	și	Hyve	oferă	sprijin	offline,	concretizat	în	seminarii,	sesiuni	de	laborator,	conferințe,	tururi	de	inovare	
și	programe	de	pregătire	(Kuenz,	2017).	Astfel,	Open Innovation South Tyrol este	un	bun	exemplu	de	platformă	
care	oferă	o	valoare	suplimentară	IMM-urilor,	sub	forma	sprijinului	acordat	pe	durata	întregului	ciclu	de	inovare,	
de	la	idee	la	lansarea	produsului.	

Asocierea	platformei	de	inovare	deschisă	cu	diferitele	servicii	adiționale	pentru	IMM-uri	poate	avea	un	impact	
pozitiv	asupra	adoptării	eficace	a	platformelor	de	către	IMM-uri	și	asupra	generării	de	idei	și	soluții	creative.	

h) Adoptarea moderată a platformelor online de inovare deschisă, de către IMM-uri
Datele	 publice	 disponibile	 în	 cadrul	 proiectului	 OpenAlps,	 care	 a	 fost	 finanțat	 de	UE,	 indică	 o	 adoptare	

moderată.	În	septembrie	2014,	după	o	perioadă	de	trei	ani,	proiectul	OpenAlps	a	declarat	următoarele	rezultate:	
162	coturi	active,	dintre	care	99	căutători	de	inovații	și	63	de	furnizori	de	soluții	de	inovare	(Open	Alps,	2014).	

Aceste	numere	arată	un	interes	în	creștere	al	IMM-urilor	pentru	inovarea	deschisă.	În	comparație	cu	numărul	
de	IMM-uri	existente	în	Alpine	Space,	potențialul	este	departe	a	fi	atins.	Totuși,	în	afară	de	dimensiunile	cantitative	
ale	rezultatelor	din	perspectiva	conturilor	activate,	aspectele	calitative	contează	la	rândul	lor,	respectiv	utilitatea	
platformelor	de	inovare	deschisă,	pentru	participanți.	

În	cazul	platformei	Open Innovation South Tyrol,	datele	publice	indică	faptul	că	cele	10	(zece)	concursuri	
care	au	fost	lansate	de	LVH	au	atras	850.000	de	mii	de	vizitatori.	Un	număr	de	1.500	de	membri	activi	au	transmis	
peste	1.000	idei,	2.000	de	comentarii	și	peste	7.000	de	evaluări	(Kuenz,	2017).	Această	platformă	este	mai	activă	
decât	altele	care	sunt	dedicate	IMM-urilor.	

Practica	 în	domeniul	platformelor	online	de	 inovare	deschisă	 indică	 faptul	că	o	adoptare	 rapidă	de	către	
marea	masă	a	IMM-urilor	nu	este	garantată.	

5. CONCLUZII ȘI IMPLICAȚII
	 Tendințele	 emergente	 au	 fost	 identificate	 pe	 baza	 unei	 cercetări	 exploratorii	 desfășurate	 pe	Web.	

Studiul a avut o serie de caracteristici distinctive: 
a) Scop clar definit. În	 primul	 rând,	 cercetarea	 s-a	 axat	 pe	 IMM-uri.	 În	 al	 doilea	 rând,	 s-a	 referit	 doar	 la	

tendințele	emergente,	nu	 la	întregul	 fenomen	de	inovare	deschisă	în	rândul	 IMM-urilor.	 În	al	 treilea	rând,	
perspectiva	s-a	concentrat	pe	platformele	online	de	inovare	deschisă,	nu	pe	toate	inițiativele	prezentate	ca	
„platforme	de	 inovare	deschisă».	 În	ultimul	 rând,	studiul	s-a	referit	 la	platformele	care	sunt	externe	IMM-
urilor,	nu	la	platformele	de	intranet,	care	au	ca	scop	să	intensifice	inovarea	internă	din	companii.	

b) Aspecte calitative, nu cantitative.	 Cercetarea	 nu	 a	 urmărit	 să	 cuantifice	 amploarea	 și	 intensitatea	
activităților	de	 inovare	deschisă	realizate	de	IMM-uri,	prin	 intermediul	platformelor	online.	Doar	aspectele	
calitative	au	fost	considerate.		

c) Arie teritorială predefinită. Studiul	s-a	focalizat	pe	platformele	online	dezvoltate	în	UE.	Cu	toate	acestea,	
platforme	online	relativ	similare	există	și	în	alte	părți	ale	lumii,	cum	ar	fi	Coreea	de	Sud,	China,	Canada	și	
SUA.

d) Fluxuri direcționate spre organizația care caută idei/soluții, nu spre exterior. Scopul studiului a fost 
clar	 definit	 în	 relație	 cu	 fluxurile	 direcționate	 spre	 organizație,	 din	 surse	 externe	de	 cunoștințe.	 Fluxurile	
direcționate	 spre	 exteriorul	 IMM-urilor,	 respectiv	 de	 la	 IMM-uri	 spre	marile	 întreprinderi,	 nu	 au	 constituit	
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obiectul	acestui	studiu.
Studiul	exploratoriu	a	identificat	următoarele	tendințe	emergente	referitoare	la	platformele	online	de	inovare	

deschisă:	(i)	dezvoltarea	mai	multor	tipuri	de	platforme	online	de	inovare	deschisă;	(ii)	crearea	unor	noi	platforme	
online	 de	 inovare	 deschisă	 pentru	 IMM-uri,	 de	 către	 consorții,	 cu	 sprijinul	 financiar	 al	 UE;	 (iii)	 stabilirea	 de	
parteneriate	între	asociațiile	de	IMM-uri	și	companiile	care	au	ca	scop	crearea	unor	platforme	online	de	inovare	
deschisă;	 (iv)	 platformele	 online	 de	 inovare	 deschisă,	 care	 erau	 anterior	 dedicate	 întreprinderilor	mari,	 devin	
disponibile	pentru	 IMM-uri;	 (v)	evaluarea	nevoii	de	platforme	de	 inovare	deschisă	pentru	 IMM-uri,	 care	să	fie	
create	și	operate	de	autoritățile	publice	naționale;	(vi)	crearea	unor	companii	cu	misiunea	de	a	facilita	inovarea	
deschisă,	prin	intermediul	platformelor	și	comunităților	online;	(vii)	extinderea	propunerii	de	valoare	oferită	IMM-
urilor	de	platformele	online;	(viii)	adoptarea	moderată	a	platformelor	online	de	inovare	deschisă,	de	către	IMM-uri.

Rezultatele	 studiului	 au	 implicații	 directe	 asupra	 cercetării	 referitoare	 la	 platformele	 online	 de	 inovare	
deschisă.	 Trei	 categorii	 de	 inputuri	 informaționale	 sunt	 necesare.	 În	 primul	 rând,	 organizațiile	 (întreprinderi,	
asociații	etc.)	care	au	creat	și	operează	platforme	online	de	 inovare	deschisă	ar	beneficia	de	date	care	să	 le	
permită	să	stimuleze	utilizarea	platformelor	existente	și	să	sporească	eficacitatea	lor	în	privința	generării	de	idei	
și	soluții	creative	pentru	situațiile	și	problemele	cu	care	se	confruntă	IMM-urile.	În	consecință,	direcțiile	potențiale	
de	cercetare	viitoare,	în	Europa,	pot	fi	următoarele:	
a) măsurarea	gradului	de	cunoaștere	și	determinarea	imaginii	pe	care	platformele	online	de	inovare	deschisă	

o	au	în	rândul	IMM-urile	din	Europa;
b) evaluarea	gradului	de	satisfacție	a	IMM-urilor	privind	platforma/platformele	online	de	inovare	deschisă	pe	

care	au	utilizat-o	/	le-au	utilizat;
c) stabilirea	profilelor	IMM-urilor,	din	perspectiva	comportamentului	de	utilizare	a	platformelor	online	de	inovare	

deschisă;
d) identificarea	tipului	de	platformă	online	de	inovare	deschisă	pe	care	fiecare	profil	major	de	IMM-uri	ar	prefera	

să	îl	utilizeze;
e) studierea	funcțiilor	adiționale	ale	platformelor,	care	sunt	așteptate	de	IMM-uri;
f) investigarea	factorilor	care	influențează	eficacitatea	platformelor	online	de	inovare	deschisă	pentru	IMM-uri,	

din	perspectiva	celor	care	au	creat	și	operează	aceste	platforme.
În	 al	 doilea	 rând,	 IMM-urile	 care	 sunt	 utilizatori	 potențiali	 ai	 platformelor	 online	 de	 inovare	 deschisă	 pot	

beneficia	de	date	care	facilitează	alegerea	și	utilizarea	unor	astfel	de	platforme.	Din	această	perspectivă,	direcțiile	
potențiale	de	cercetare	sunt	următoarele:
a) clasificarea	tipurilor	de	platforme	online	de	inovare	deschisă,	pe	baza	unor	criterii	cum	sunt	funcțiile	oferite	

și	domeniile	de	inovare	specializate;
b) analiza	comparativă	a	funcțiilor	oferite	de	platformele	online	de	inovare	deschisă	existente;
c) ierarhizarea	platformelor	în	conformitate	cu	rezultatele	lor;
d) studierea	exploratorie	a	unor	cazuri	ilustrative	de	IMM-uri	care	au	utilizat	astfel	de	platforme;
e) investigarea	factorilor	care	influențează	eficacitatea	și	eficiența	platformelor	online	de	inovare	deschisă,	din	

perspectiva	IMM-urilor.
În	 al	 treilea	 rând,	 experții	 și	 cercetătorii	 care	 sunt	 implicați	 în	 procesele	 de	 inovare	 pe	 baze	 comerciale	

ar	 beneficia	 de	 informații	 care	 le-ar	 permite	 să	 ofere	 IMM-urilor,	 idei/soluții	mai	 bune.	Direcțiile	 potențiale	 de	
cercetare	sunt	următoarele:
a) identificarea	 tipurilor	 specifice	 de	 criterii	 utilizate	 de	 IMM-uri,	 pentru	 selecția	 variantelor	 de	 idei	 și	 soluții	

oferite	de	platformele	online	de	inovare	deschisă;
b) investigații	exploratorii	și	descriptive	ale	provocărilor	cu	care	se	confruntă	IMM-urile	în	procesul	de	creștere	

a	competitivității	lor;
c) studierea	tipurilor	de	provocări	/	concursuri	lansate	de	IMM-uri	pe	platformele	online	de	inovare	deschisă.

Totodată,	 rezultatele	 cercetării	 exploratorii	 au	 implicații	 pentru	 practicieni.	 Întreprinzătorii	 și	 IMM-urile	 pot	
considera	următoarele	recomandări:
a) să	includă	inovarea	deschisă	ca	parte	integrantă	a	strategiei	lor	pentru	dezvoltarea	durabilă;
b) să	devină	membrii	activi	au	comunităților	care	au	stabilit	parteneriate	cu	platforme	online	de	inovare	deschisă	
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dedicate	IMM-urilor	sau	adresate	și	altor	tipuri	de	întreprinderi;
c) să	cunoască	cele	mai	recente	informații	despre	platforme	și	funcțiile	lor;
d) să	dezvolte	progresiv	abilitățile	interne	de	a	utiliza	platformele	online	de	inovare	deschisă,	cu	scopul	de	a-și	

spori	competitivitatea.
Platformele	 online	 de	 inovare	 deschisă	 pentru	 IMM-uri	 sunt	 în	 stadiul	 preliminar	 de	evoluție,	 în	 ceea	 ce	

priește	adoptarea	de	către	IMM-uri.	O	serie	de	întrebări	încă	trebuie	să	își	găsească	răspunsul	în	viitorul	apropiat.	
Va	deveni	utilizarea	acestor	platforme	o	practică	obișnuită	a	IMM-urilor?	Cum	vor	colabora	stakeholder-ii,	pentru	
a	transforma	acest	fenomen	în	instrument	de	creștere	a	competitivității	IMM-urilor?
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Rezumat: Dacă cineva crede că este relevant, persoana își pictează portretul. Uneori, prietenii, colegii, rudele, 
urmașii și colegii comandă portretul partenerului, liderului, fondatorului sau strămoșului lor. Pictorii vizitează uneori 
cele mai interesante persoane pentru a le picta portretul. Acest lucru se întâmplă chiar și în perioada fotografiilor 
bine dezvoltate. De ce nu pot utiliza brandurile această metodă? Cu siguranță pot. Pentru a stabili portretele 
mărcilor, avem nevoie de simboluri semnificative. Aceste simboluri pot fi arhetipurile lui Jung. După cum știm de 
la Jung, arhetipurile sunt definite ca «forme sau imagini de natură colectivă care apar practic pe tot pământul 
ca constituenți ai miturilor și, în același timp, ca produse individuale de origine inconștientă» (Jung, 1980). 
Inconștientul era în centrul intereselor lui Jung. Inconștientul are o mare influență și în luarea deciziilor. Arhetipurile 
fac mai ușoară cunoașterea mărcii – «Această cunoaștere a mărcii afectează modul în care consumatorii răspund 
la produse, prețuri, comunicări, canalele și alte activități de marketing – crescând sau scăzând valoarea mărcii în 
process.” (Keller, 2003). Pentru ideea portretului arhetip de brand, am trecut prin cercetarea de marketing realizată 
la Kennesaw State University, Colegiul Coles de Afaceri. Scopul studiului a fost de a afla cum sunt poziționate 
mărcile fast-food în mintea studenților. Studenții ghicesc și poziționează diferite atribute ale mărcilor de fast-food 
prin Piloting Brand Perception (PBPS) Scenario elaborat special pentru acest studiu de marketing. Considerăm 
că implementarea Brand Archetype Portrait ca o nouă abordare a marketingului va fi o etapă necesară în procesul 
de branding și rebranding, de construire a mărcilor și de dezvoltare strategică a mărcilor.

Cuvinte cheie: Arhetipurile lui Jung, branding, marketing strategic, managementul strategiilor de brand, 
dezvoltarea arhetipurilor, personalitatea brandului

Clasificare JEL: M31

INTRODUCERE
Scopul	acestui	articol	este	de	a	stabili	noi	 instrumente	pentru	gestionarea	strategică	a	mărcilor.	Am	decis	

să	calculăm	Brand	Archetype	Power	“BAPOW”	și	să	stabilim	Brand	Archetype	Portrait	“BAPOR”.	Știm	că	«tot	ce	
se	întâmplă	este	un	simbol	și,	pe	măsură	ce	se	reprezintă	perfect,	indică	toate	celelalte»	(Goethe,	1818).	După	
cum	știm	de	la	Jung,	arhetipurile	sunt	definite	ca	«forme	sau	imagini	de	natură	colectivă	care	se	produc	practic	
pe	tot	pământul	ca	și	constituenți	ai	miturilor	și,	în	același	timp,	ca	produse	individuale	de	origine	inconștientă»	
(Jung,	1980).

BAPOR	 al	 unui	 produs	 /	 serviciu	 /	 brand	 este	 un	 set	 de	 asociații	 de	 clienți	 față	 de	 aceștia,	 sub	 forma	
simbolurilor	arhetipului	 lui	Carl	Gustav	Jung,	găsite	fie	 în	conștient,	 fie	 în	 inconștient.	BAPOW	poate	fi	suma	
scorurilor	de	arhetipuri	de	marcă	câștigătoare	/	dorite	pe	baza	calculului	econometric	sau	simplu.

Dar	pentru	a	stabili	fie	BAPOR,	fie	BAPOW,	avem	nevoie	de	acceleratori	de	cartografiere	a	percepției	(PMA)	
și	 de	atribute	de	percepție	dorite	 (DPA),	 transformate	 în	atribute	de	arhetip	ale	mărcii	 (AAB).	Debitul	 logic	al	
acestei	rute	poate	fi	următorul.

Prin	Piloting	Brand	Perception	(PBPRS)	Research	Scenario	am	utilizat	un	proiect	de	cercetare	experimentală	
pentru	a	înțelege	clienții	finali	prin	elemente-cheie:	fie	studenți	centenari,	fie	cei	mai	tineri	studenți.	Prin	urmare,	nu	
am	evitat	o	mică	subiectivitate	a	studenților	noștri.	Chiar	i-am	încurajat	să-și	aducă	mai	multe	idei	și	analize	pentru	
a	susține	studiul	de	marketing,	deoarece	ideile	subiective	constituie	tot	mai	mulți	PMA.
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Figura 1: PMA – DPA – AAB (Sursa: autorul)

CUM GĂSIM ACCELERATOARELE DE MAPARE A PERCEPȚIEI (PMA)?
Unele	reguli	ale	cercetării	noastre	–	Pentru	a	înțelege	percepția	umană	și	a	PMA,	ar	trebui	să	mergeți	 la	

client.	Ar	trebui	să	te	înfometezi.	Dacă	cercetarea	este	despre	fast-food,	trebuie	să	te	simți	înfometat	și	ocupat	în	
același	timp.	Dacă	percepția	ar	fi	văzută	din	punctul	de	vedere	al	studenților,	vă	recomand	să	aveți	mai	puțini	bani	
cu	dvs.	Acesta	va	fi	un	început	excelent	al	experimentului	privind	găsirea	de	PMA.

Care	sunt	aceste	PMA?	Vom	împărți	percepția	în	două	tipuri	în	funcție	de	intervalul	de	timp:
A)	Percepție	durabilă	și	sustenabilă,	de	exemplu	faptul	că	«jocul	Lego	este	bun	pentru	creativitatea	copilului».
B)	Percepție	 de	durată	 scurtă	 care	apare	 în	 caz	de	necesitate,	 cerere	 sau	dorință	 și	 care	dispare	după	

aceea.	Percepția	de	durată	scurtă	se	bazează	pe	PMA	sau	pe	niște	impulsuri	imediate,	ceea	ce	ne	determină	să		
consumăm.

PMA	sunt	activități	orientate	spre	consumator,	sentimente,	atitudini,	făcând	o	persoană	să	aleagă	un	Want	
Creating	Impulse	(WCI)	printre	mii	de	alții	și	se	bazează	pe	asociații	ale:

-	a)	stimuli	bazați	pe	senzori	ca	gustul	/	mirosul	/	calitatea,	forma,	design-ul,	atingerea;
-	b)	stimulentele	economice	–	cost	/	timp,	beneficii	economice;
-	c)	stimuli	cognitivi	–	înțeles;
În	experimentul	nostru	am	încurajat	studenții	noștri	să	scrie	în	jurnale.	Ceea	ce	a	scris	un	student	poate	fi	

un exemplu al acestui experiment –	«Doar	stau	împreună	cu	colegii	mei;	Sunt	prea	ocupat	cu	examinarea	mea.	
Astăzi	am	început	cursurile	la	ora	opt	dimineața	devreme;	Nu	am	avut	timp	să	mănânc.	Mi-e	prea	foame.	Nu	am	
timp	să-mi	fac	prânzul	singur.	Acesta	este	primul	meu	gând	despre	mâncare.	De	obicei	nu	sunt	cel	mai	bun	când	
vine	vorba	de	pregătit	masa.	Următorul	aspect	al	gândurilor	mele	despre	mâncare	este	că	vreau	o	masă	colorată.	
Mai	multă	verdeață.	Cred	că	vreau	mai	multe	vitamine.	Corpul	meu	le	vrea.	Mi-e	foame,	înseamnă	că	creierul	meu	
lucrează	prea	repede	«(Jurnalul	studentului).

CE SUNT ATRIBUTELE PERCEPȚIEI DORITE? CUM SĂ LE GĂSIM?
Dacă	vă	este	foame,	ocupat	și	nu	un	hedonist,	aveți	două	opțiuni:
1.	Fiți	mai	utilizator,	rutinizați-vă	dorințele,	mergeți	la	fast-food,	dar	care?	Aici	începe	fenomenul	acceleratorilor	

dvs.	de	mapare	a	percepției	(PMA):
-	A)	Alegerea	A	–	Vreți	să	mâncați	carne	de	vită.	Această	mâncare	vă	face	astăzi	mai	energic,	după	orele	de	

curs	veți	dormi	bine,	dar	nu	doriți	un	hamburger	bogat	în	grăsimi.	Vrei	carne	adevărată.	Ți-e	foame	și	mirosul	de	
Chick	fil-A	te	învăluie.	Nu	poți	avea	carnea	de	vită.	«Bine,	să	fie	Chick	fil-A,	va	fi	grozav».	Ceea	ce	scria	un	student	
în	jurnalul	său	de	proiect	a	fost	un	excelent	exemplu	de	PMA	–	«Voi	mânca	bine	și	voi	dormi	până	a	doua	zi,	voi	
uita	de	tot».	În	acest	exemplu,	PMA	este	identificat	ca:	stare	de	sațiere,	gust	de	pui	la	grătar.	Acest	lucru	poate	fi	
descris de motto-ul –	«uită	de	orice	altceva,	doar	mănâncă».

Din	acest	PMA	putem	identifica	DPA:	rapid,	gust	de	carne,	să	te	simți	plin,	ceva	ca	grătarul	rapid,	te	energizezi,	
după	care	ești	bine,	du-te	și	mâncă.

-	B)	Alegerea	B	–	Fii	mai	puțin	utilizator,	nu	rutiniza,	dă	șanse	mici	visurilor	tale,	vrei	ceva	colorat,	cum	ar	fi	
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călătoriile	și	explorarea	diferitelor	culturi.	Despre	PMA-ul	tău:	Vrei	să	mănânci,	multe	lucruri	împreună,	ai	poftă	de	
fasole,	ceapă,	măsline,	multe	legume	diferite,	vrei	multe	tipuri	de	brânză,	trebuie	doar	să-ți	faci	stomacul	să	se	
odihnească	de	la	atâtea	alimente	uscate	și	înțelegi	importanța	vitaminelor.	Deci,	trebuie	să	alegi		fie	un	burrito,	fie	
o	salată.	Crezi	că	este	de	două	ori	mai	scumpă,	dar	uneori	este	important	să	ai	grijă	de	sănătatea	ta,	consumând	
lucruri	naturale,	dar	rapid,	foarte	rapid.

Din	PMA	identificăm	DPA:	prea	repede,	gustul	multor	legume	amestecate	cu	carne	de	vită,	carne	de	pui	sau	
ceva	de	genul	acesta,	ca	un	gust	diferit,	dar	aceste	legume	uimitoare	verzi	și	roșii,	galbene,	te	face	să	te	simți	
sățios,	te	faci	mai	sănătos,	după	care	ești	bine.	Nu	numai	că	te	bucuri	de	mâncare,	dar	și	corpul	tău	este	în	regulă.

PMA LA TACO BELL
În	proiectul	nostru	de	cercetare	am	examinat	 în	mod	special	Taco	Bell,	 lanțul	american	de	 fast-food.	Din	

jurnalul	de	cercetare	al	studentului	nostru,	domnul	Parker	Miller,	am	adunat	aceste	informații	–	«Taco	Bell	este	o	
companie	foarte	interesantă	pentru	mine,	dar	aproape	că	nu	mănânc	niciodată	acolo.	Am	condus	în	jurul	clădirii	
pentru	a	vedea	logo-ul	lor	din	exterior	și	am	petrecut	mult	timp	examinând	meniul.	Asa	am	reușit	să	trag	câteva	
concluzii	despre	piața	pe	care	Taco	Bell	pare	să	o	atace.	Alte	restaurante	de	tip	fast-food,	cum	ar	fi	McDonald›s,	
Wendy›s	și	Burger	King,	au	un	singur	lucru	în	comun	în	meniul	lor.	Îi	place	să	pună	accent	pe	meniuri.	Meniurile	
includ,	de	obicei,	un	fel	principal,	o	garnitură	și	o	băutură,	toate	la	un	preț	în	jur	de	5-7	dolari,	un	preț	rezonabil.	
Din	aceasta,	putem	presupune	că	aceste	lanțuri	de	fast-food	vor	ca	clienții	lor	să	experimenteze	o	masă	plăcută,	
nu	extravagantă.	Taco	Bell	este	diferit.	La	restaurantul	pe	care	l-am	vizitat	eu,	meniurile	nu	erau	în	prim-plan.	Este	
clar	că	Taco	Bell	vizează	un	alt	tip	de	client.	În	loc	de	meniuri,	Taco	Bell	prezintă	o	mare	varietate	de	mâncăruri	
ieftine.	Taco	Bell	oferă	mâncăruri	pentru	câte	1-2	dolari	fiecare,	ceea	ce	este	cu	mult	diferit	 față	de	meniurile	
de	5-7	dolari	fiecare.	Este	clar	că	Taco	Bell	 încearcă	să	 încurajeze	clienții	să	cumpere	mai	mult	de	un	 tip	de	
mâncare	și	oferă	clienților	opțiunea	de	a	 încerca	mai	multe	 feluri	 într-o	singură	masă.	Concluzia	mea	este	că	
Taco	Bell	îi	încurajează	pe	clienți	să	fie	aventuroși	și	unici,	pe	când	alte	lanțuri	de	fast-food	vor	ca	clienții	lor	să	
aibă	o	experiență	sigură	și	plăcută	cu	meniul.	Acest	lucru	mă	face	să	cred	că	Taco	Bell	se	adresează	tinerilor	din	
generația	Y.	Piața	acestora	este	aventuroasă,	încearcă	să	profite	de	moment	și	ar	prefera	mai	degrabă	să	aibă	
posibilitatea	de	a	combina	mâncăruri	la	un	cost	redus,	în	loc	să	fie	obligați	să	cumpere	un	meniu.

Taco	Bell	este	o	poveste	diferită.	Își	promovează	noul	taco,	«Puiul	Naked	Chalupa».	Carcasa	taco-ului	este	
făcută	din	pui	prăjit.	De	asemenea,	vând	slushies	cu	aromă	Airheads	și,	pentru	o	vreme,	au	vândut	Fritos	cu	
aromă	de	tacos	«(jurnalul	studenților).

PMA	în	acest	caz	poate	fi	–	Atitudinea	clientului	este	aventuroasă,	unică	și	rebelă.	Vor	să	meargă	împreună	
cu	prietenii	și	să	se	distreze	comandând	diverse	mâncăruri.	Nu	doresc	să	li	se	spună	ce	să	comande	(meniurile	
sunt	foarte	restrictive).	În	schimb,	preferă	să-și	creeze	propria	masă.

DPA	apare	astfel:	a)	mâncăruri	rebele,	b)	gust	bun,	c)	culoare,	d)	mănânci	și	te	miști,	c)	costuri	mai	mici.	
Meniul	Taco	Bell	a	 fost	 făcut	pentru	a	economisi	bani	și	 îți	oferă	multe	opțiuni	pentru	a	a	 te	simți	minunat	cu	
mâncare	ieftină.

CUM SĂ TRANSFORMI PMA ȘI DPA ÎN ARCHETYPE ATTRIBUTES OF BRAND
O	marcă	este	«suma	intangibilă	a	atributelor	unui	produs:	numele,	ambalajul	și	prețul,	istoria	sa,	reputația	și	

modul	în	care	este	promovat».	O	marcă	poate	avea	patru	caracteristici	importante,	cum	ar	fi	beneficiile	atributelor,	
valori	și	personalitate	(Kapferer	1992,	Keller	1993).	Alegerea	mărcii	este	legată	de	asocierea	de	marcă.	Cum	să	
gestionați	personalitatea	mărcii?	Cum	să	salvați	marca	și	să	nu	permiteți	ca	aceasta	să	fie	dusă	de	cineva	în	
direcția	greșită?	Ipoteza	noastră	este	că	managementul	strategic	al	mărcii	la	nivel	uman-receptor	poate	fi	realizat	
prin	instrumente	speciale,	folosind	arhetipurile	lui	Jung.

Dacă	cineva	crede	că	este	relevant,	persoana	își	pictează	portretul.	Uneori,	prietenii,	colegii,	rudele,	urmașii	
și	colegii	comandă	portretul	partenerului,	liderului,	fondatorului	sau	strămoșului	lor.	Pictorii	vizitează	uneori	cele	
mai	interesante	persoane	pentru	a	le	picta	portretul.	Acest	lucru	se	întâmplă	chiar	și	în	perioada	fotografiilor	bine	
dezvoltate.	De	ce	nu	pot	utiliza	brandurile	această	metodă?	Cu	siguranță	pot.

Pentru	a	stabili	portretele	mărcilor,	avem	nevoie	de	simboluri	semnificative.	Aceste	simboluri	pot	fi	arhetipurile	
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lui	Jung.	După	cum	știm	de	 la	Jung,	arhetipurile	sunt	definite	ca	«forme	sau	 imagini	de	natură	colectivă	care	
apar	 practic	 pe	 tot	 pământul	 ca	 constituenți	 ai	miturilor	 și,	 în	 același	 timp,	 ca	 produse	 individuale	 de	 origine	
inconștientă»	(Jung,	1980).	Inconștientul	era	în	centrul	intereselor	lui	Jung.	Inconștientul	are	o	mare	influență	și	în	
luarea	deciziilor.	Arhetipurile	fac	mai	ușoară	cunoașterea	mărcii	–	«Această	cunoaștere	a	mărcii	afectează	modul	
în	care	consumatorii	răspund	la	produse,	prețuri,	comunicări,	canalele	și	alte	activități	de	marketing	–	crescând	
sau	scăzând	valoarea	mărcii	în	process.”	(Keller,	2003).

Figura 2: Arhetipurile lui Carl Gustav Jung 
(sursa: Golden, http://www.soulcraft.co/essays/the_12_common_archetypes.html)

Arhetipurile	fie	ajută	mărcile	să	se	poziționeze	corect,	fie	ajută	clienții	să	înțeleagă	caracterul	acestor	mărci.	
Care	este	motivul	pentru	care	organizațiile,	produsele	și	serviciile	ajung	să	placă	clienților	prin	poziționarea	dorită?	
Acesta	poate	fi	avantajul	lor	competitiv	sau	«propunere	unică	de	vânzare»	(Ries	and	Trout	1979).	Acum,	lucrarea	
va	examina	utilizarea	strategiilor	de	branding	împreună	cu	modelarea	arhetipurilor.	Cum	putem	face	asta?

Carl	Gustav	Jung	a	identificat	patru	orientări	cardinale	ale	arhetipurilor:
•	 Libertatea
•	 Sociabilitatea
•	 Ordinea
•	 Eul
Toate	aceste	patru	orientări	cardinale	au	trei	cele	mai	apropiate	arhetipuri	ale	lor.	Vezi	Tabelul	1.

Tabelul 1 – Arhetipurile și orientările lor cardinale (Sursa: autorul)

Orientări cardinale Arhetipuri Scor Principala caracteristică Scurtă descriere 
Libertate Haiduc 100 Gândire	radicală Rebelul
Libertate Bufon 50 Bucurie Bufonul 
Libertate Explorator 50 Ambiție Căutătorul
Sociabilitate Îngrijitor 100 Compasiune Sfantul
Sociabilitate Iubitor 50 Pasiune Partenerul
Sociabilitate Comun 50 Realism Majoritatea
Ordinea Conducător 100 Responsabilitate,	leadership Șeful
Ordinea Inocent 50 Credința Vizatorul
Ordinea Ințelept 50 Înțelepciune,	inteligență	 Expertul
Eul Erou 100 Curaj Războinicul
Eul Creator 50 Creativitate Artistul
Eul Magician 50 Găsire	de	soluții	benefice	

pentru	toată	lumea
Vizionarul

Pentru	a	transforma	PMA	și	DPA	în	Archetype	Attributes	of	Brand	avem	nevoie	de	următoarele:
A)	Prin	cercetare	de	marketing	de	tip	focus-group	pentru	a	vedea	ce	orientări	cardinal	regăsim	în	brandurile	

studiate.	În	cercetarea	noastră	am	încercat	să	înțelegem	orientările	cardinale	a	următoarelor	branduri	de	fast-
food:	Taco	Bell,	McDonalds	și	Subway.

B)	Conform	conceptului	de	orientare	cardinală,	ar	trebui	să	ținem	cont	de	faptul	că	nu	toate	arhetipurile	pot	
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fi	evaluate	cu	aceleași	scoruri,	deoarece,	de	exemplu,	orientarea	cardinală	Ego	este	reprezentată	exclusiv	de	
arhetipul	Erou.	Am	dat	scoruri	mai	mari	arhetipului	Eroului	decât	Creatorului	și	Magicianului	deoarece	arhetipul	
Eroului	este	exemplul	clasic	al	Eului.

C)	Arhetipurile	clasice	reprezentând	pe	deplin	orientările	cardinale	sunt	evaluate	în	matricea	noastră	la	100	
de	grade;	alte	arhetipuri	au	50	de	grade.

D)	Focus-grupurile,	agențiile	de	marketing	ar	trebui	să	își	chestioneze	respondenții	despre:
•	 Ce	orientare	cardinală	văd	în	marca	țintă?
•	 Ce	arhetipuri	clasice	reprezintă	aceste	orientări	cardinale?
•	 Care	sunt	procentele	diferitelor	arhetipuri	din	Brand	Archetype	Portrait	ale	branduri	studiate?
E)	În	funcție	de	procentul	de	BAPOR	din	portretul	de	marcă,	putem	calcula	BAPOW.

MODELAREA BAPOR ȘI CALCULAREA BAPOW A DIFERITELOR BRAND-URI DE FAST-FOOD - 
MCDONALDS, TACO BELL ȘI SUBWAY
McDonalds	–	Orientarea	Cardinală	este	Ordinea.	Arhetipul	principal	aici	este	–	Conducătorul.	Principalul	

arhetip	este	reprezentat	în	procent	de	66%	conform	membrilor	din	focus	grup,	care	erau	în	mare	parte	studenți	ai	
școlii	de	afaceri.	Restul	de	34%	este	împărțit	la	cinci	arhetipuri:	6%	-	incocentul,	7%	-	înțeleptul,	6%	-	magicianul,	
bufonul	-	7%.

Figura 3: Brand Archetype Portrait pentru McDonalds (Sursa: autorul)

Tabelul 2 – BAPOR și BAPOW pentru McDonalds (Sursa: autorul)

Calcularea BAPOW 
(Sursa: autorul) 

McDonalds
BAPOR pentru 

McDonalds în % 
Scor BAPOW

Arhetipul principal Conducătorul 66 100 66

De	sprijin Inocentul 6 50 3

De	sprijin Înțeleptul 7 50 3.5

	De	sprijin Magicianul 6 50 3

	De	sprijin Bufonul 7 50 3.5

	De	sprijin Exploratorul 8 50 4

 Total	 100  83

	Total	BAPOW    83

BAPOR	pentru	Taco	Bell	este	Sociabil.	Arhetipul	principal	sau	clasic	este	«Îngrijitorul».	Celelalte	arhetipuri	
sunt	«Iubitorul»	și	«Comunul».	Conform	arhetipului	principal	–	«Îngrijitorul»	este	reprezentat	în	procent	de	46%.	
Restul	de	54%	este	dat	arhetipurile:	10%	-	iubitorul,	20%	-	comunul,	bufonul	-	14%,	exploratorul	-	10%.
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Figura 4: Brand Archetype Portrait pentru Taco Bell (Sursa: autorul)

Tabelul 3 - BAPOW pentru Taco Bell (Sursa: autorul)

Brand-ul 
Arhetipurile lui 

Taco Bell
BAPOR pentru 

TACO BELL în % 
BAPOW

Scorurile 
arhetipurilor

Taco	Bell Ingrijitorul 36 36 100

Iubitorul 10 5 50

Comunul 30 15 50

Bufonul 14 7 50

Exploratorul 10 5 50

	Total	BAPOW   	68

BAPOR	pentru	Subway	are	orientarea	cardinală	–	Eul.	Clientul	nu	se	gândește	în	primul	rând	să	mănânce	
rapid,	ci	să-și	hrănească	corpul	cu	câteva	vitamine.	Acest	lucru	este	tipic	pentru	–	Eu.	Direcția	cardinală	a	Eului	
are	un	arhetip	clasic	–	Eroul.	Are	77%.	Celelalte	arhetipuri	au	următoarea	dezvoltare	logică.

Figura 5: Brand Archetype Portrait pentru Subway (Sursa: autorul)
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Tabelul 4 – BAPOW pentru Subway 

Brand-ul 
Arhetipurile lui 

Subway
BAPOR pentru 
Subway in % 

BAPOW
Scorurile 

arhetipurilor
Subway Eroul 77 77 100

Creatorul 10 5 50
Magicianul 3 1.5 50
Bufonul 1 0.5 50
Îngrijitorul 9 4.5 50

	Total	BAPOW   	88.5

BAPOR	pentru	Subway:

CE OFERĂ BAPOR ȘI BAPOW MANAGERILOR DE BRAND?
BAPOR	și	BAPOW	ating	anumite	laturi	inconștiente,	dar	și	conștiente	ale	unor	brand-uri.	Folosind	BAPOR,	

putem	înțelege	multe	lucruri	necunoscute	despre	produse,	servicii,	companii	și	mărci.	Arhetipurile	lui	Carl	Gustav	
Jung	pot	fi	instrumente	excepționale	pentru	dezvoltarea	de	noi	branduri	de	succes.

În	evaluarea	noastră	cu	privire	la	McDonalds,	Taco	Bell	și	Subway,	având	ca	protagonist	studenții	noștrii	de	
la	Kennesaw,	Coles	College	of	Business,	înțelegem	următoarele	lucruri:

Tabelul 5 – comparație între brand-uri în funcție de BAPOR și BAPOW (sursa: autorul)

Comparație BAPOR și 
BAPOW

McDonald’s Taco Bell Subway

BAPOR Conducătorul	66% Îngrijitorul	36% Eroul 77%
Inocentul	6% Iubitorul	10% Creatorul	5%
Înțeleptul	7% Comunul	30% Magicianul	3%
Magicianul	6% Bufonul 14% Bufonul 1%
Bufonul 7% Exploratorul 10% Îngrijitorul	9%
Exploratorul	8%

Orientarea	Cardinala
	BAPOW 83 68 88.5

A) Mărcile	diferite	au	orientarile	 lor	cardinale	distincte.	 În	această	orientare	ele	 trebuie	să	fie	cele	mai	
puternice.	McDonalds	are	o	orientare	cardinală	–	ordinea.	Vedem	că	acest	brand	are	o	poziție	dominantă	de	66%	
în	arhetipul	«Conducătorul»,	dar	are	o	cotă	redusă	în	arhetipul	«Inocentul»,	«Magicianul»	și	«Înțeleptul».	Dacă	
McDonalds	își	mărește	dominanța	în	alte	arhetipuri,	cum	ar	fi	«bufonul»	și	«magicianul»,	«înțeleptul»	sau	orice	alt	
tip	de	arhetip,	arhetipul	său	de	brand	poate	crește	de	la	83	la	nivel	superior.

B) Orientarea	cardinală	a	lui	Taco	Bell	este	«sociabil».	Principalul	arhetip	al	acestei	orientări	reprezentată	
de	arhetipul	 lui	Jung	«îngrijitor»	este	crucial	pentru	succesul	pe	termen	lung	al	 lui	Taco	Bell.	De	aceea	putem	
spune	că	Taco	Bell	este	încă	dezavantajat	în	arhetipul	«îngrijitor»,	dar	este	puternic	în	arhetipul	«comun».	Deci,	
Taco	Bell	trebuie	să	sporească	arhetipul	«îngrijitor»	și	să-și	îmbunătățească	imaginea.	BAPOW	pentru	Taco	Bell	
este	doar	–	68.

C) Brandul	 Subway	 se	 regăsește	 perfect	 în	 arhetipul	 Erou,	 care	 reprezintă	 orientarea	 sa	 cardinală	 în	
arhetipurile	orientate	spre	«Eu».	Este	un	lucru	foarte	bun,	deoarece	Subway	are	ca	orientare	cardinală	«Eul».	
Subway	își	poate	îmbunătăți	alte	arhetipuri	și	poate	adăuga	și	altele.	În	acest	caz,	poate	deveni	mai	puternic.	
Puterea	arhetipului	de	brand	pentru	Subway	este	88,5,	ceea	ce	este	foarte	mult.

CONCLUZII
Proiectul	de	cercetare	început	la	Kennesaw	State	University,	împreună	cu	studenții	de	la	Coles	College	of	

Business	–	a	stabilit	cu	succes	un	nou	model	de	management	strategic	al	brand-ului	–	pe	care	l-am	numit	BAPOR.
Prin	intermediul	BAPOR,	sperăm	să	măsurăm	succesul	tuturor	brand-urilor	semnificative	și	să	le	calculăm	
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BAPOW.	
Prin	studiile	BAPOR,	brandurile	își	pot	găsi	laturile	puternice	în	orientările	lor	cardinale,	descoperind	ceea	

ce	reprezintă	cu	adevărat.
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TEHNOLOGIE BLOCKCHAIN: 
PROMISIUNILE ȘI REALITĂȚILE ANULUI 2017

Conf. Univ. Dr. Oana FIRICĂ: oanaf@asebuss.ro
Institutul	pentru	Administrarea	Afacerilor	din	București1

Rezumat: În timp ce Internetul trece printr-o a doua epocă de dezvoltare, companiile și mediul de afaceri sunt 
provocate de o tehnologie perturbatoare: blockchain (BC), platforma care stă la baza monedei virtuale Bitcoin. 
Considerată o revoluție digitală, dar în același timp o consecință firească a evoluției Internetului, tehnologia BC 
are implicații profunde în multe companii. Până în prezent, proiectele cu potențial BC au trecut prin mai multe 
industrii și servicii: servicii bancare, operațiuni cu lanțul de aprovizionare, imobiliare, asigurări, asistență medicală, 
înregistrări medicale electronice, drepturi de autor, muzică, energie regenerabilă. Noile proiecte cu potențial 
BC sunt inițiate în principal de companii IT de top și de companii bancare. Creșterea potențială a Internetului 
obiectelor face ca tehnologia BC să vină mai aproape și mai rapid. În această lucrare prezentăm argumentele pro 
și contra pentru adoptarea tehnologiei BC și arătăm unele aspecte ale stării actuale din România.

Cuvinte cheie: Bitcoin, Blockchain, Distributed Ledger Technology

Clasificare JEL: E42, E58, O33

INTRODUCERE 
Un	val	uriaș	de	schimbare	vine	în	mediul	de	afaceri:	tehnologia	blockchain	(BC).	„BC	este	o	infrastructură	

globală	comună	extrem	de	puternică,	care	poate	deplasa	valoare”	este	afirmația	pe	site-ul	Ethereum	–	o	platformă	
descentralizată	care	derulează	contracte	inteligente	și	care	guvernează	o	criptomonedă,	una	din	cele	peste	700	de	
criptomonede	existente,	diferite	de	Bitcoin	[20].	Noua	tehnologie	are	perspective	foarte	încurajatoare	în	industria	
serviciilor	financiare	și	în	toate	sectoarele	de	activitate.	Într-un	interviu,	Vitali	Buterin2	(23),	creatorul	proiectului	
Ethereum,	a	spus:	„În	combinație	cu	<contractele	inteligente>	(“smart	contracts”),	potențialul	BC	devine	infinit.	
Potrivit	Forumului	Economic	Mondial,	10%	din	produsul	intern	brut	global	va	fi	stocat	cu	tehnologia	BC	până	în	
2025”.

În	sectorul	bancar	și	în	asigurări,	tehnologia	BC	promite,	în	ciuda	imaturității	sale,	un	puternic	impact	asupra:	
descentralizării,	 evidenței	 fără	 întreruperi	 a	 tranzacțiilor,	 automatizării	 proceselor	 interne	 și	 externe,	 eliminării	
intermediarilor	 (case	 de	 clearing,	 brokeri,	 rețele	 de	 plăți).	 Pentru	 următorii	 cinci	 ani	 economiile	 realizabile	 de	
BC	sunt	estimate	la	zeci	sau	sute	de	miliarde	de	dolari.	În	plus,	guvernele	și	băncile	centrale	iau	în	considerare	
posibilitățile	 de	 implementare	 a	 tehnologiei	 BC	 în	 afacerile	 publice,	 cum	 ar	 fi	 colectarea	 impozitelor,	 creând	
înregistrări	fiabile,	mai	 transparente	și	 ireversibile	pentru	proprietăți,	 înregistrări	medicale.	Chiar	dacă	ele	 încă	
ignoră	sau	sunt	reticente	în	a	adopta	BC,	schimbarea	este	inevitabilă.

Introducerea	tehnologiei	BC	se	caracterizează	printr-un	ritm	rapid	și	este	de	așteptat	să	se	reducă	costurile,	
timpul	de	procesare,	riscurile	și	să	se	creeze	un	ecosistem	transparent.

BC CA REGISTRU DISTRIBUIT
Nu	este	suficientă	o	simplă	frază	pentru	a	defini	BC,	deoarece	are	multe	capabilități	cruciale:	tehnologice,	

legate	de	afaceri,	 legale	și	toate	merită	menționate	într-o	definiție.	În	esență,	un	BC	este	un	registru	digital	de	

1 oanaf@asebuss.ro 

2 Vitalik Buterin a scris codurile și este dezvoltatorul contractelor inteligente (algoritmi de calculator care se execută singuri), în colaborare 

cu alți dezvoltatori.
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criptografie	digitală,	o	listă	în	continuă	creștere	a	tranzacțiilor	(sau	„blocuri”),	adăugată	în	ordine	cronologică	și	
conectată	secvențial.	În	acest	fel	BC	devine	o	bază	de	date	a	blocurilor.	Fiecare	bloc	are	o	legătură	cu	un	bloc	
anterior	din	listă	și	odată	acceptat,	nu	poate	fi	eliminat.	BC	este	o	bază	de	date	distribuită,	deoarece	toți	cei	care	
au	acces	la	BC	sau	la	fiecare	membru	al	pieței	în	care	se	desfășoară	tranzacțiile	posedă	o	versiune	integrală	
a	acesteia.	În	plus,	baza	de	date	distribuită	înseamnă	că	nici	o	singură	parte	nu	controlează	întregul	sistem	și	
fiecare	parte	poate	controla	înregistrările	părților	sale	de	tranzacționare	fără	un	intermediar	[2].

Un	registru	distribuit	este	o	bază	de	date	care	se	distribuie,	de	regulă,	 între	mai	multe	site-uri,	 instituții	și	
țări	și	este	de	obicei	publică.	Înregistrările	nu	sunt	stocate	în	blocuri,	ci	în	ordinea	istorică.	Ele	pot	fi	adăugate	
numai	atunci	când	participanții	ajung	la	un	cvorum.	Tehnologia	distribuită	a	registrelor	(DLT)	necesită	mai	multă	
încredere	în	validatori,	deoarece	nu	toți	participanții	au	obligația	de	a	valida	înregistrările,	asigurând	astfel	operații	
mai	rapide	decât	în	cazul	Bitcoin	BC.

Un	BC	este	un	sistem	de	registru	distribuit,	dar	nu	toate	registrele	distribuite	sunt	BC.
Născut	 în	 2009,	 ca	 o	 platformă	 care	 stă	 la	 baza	monedei	 digitale	Bitcoin,	BC	este	 considerată	 astăzi	 o	

tehnologie	perturbatoare,	capabilă	să	ne	schimbe	viețile	în	diverse	domenii,	oriunde	este	nevoie	de	o	informație	
fiabilă	și	imuabilă	a	informațiilor:	tranzacții	financiare,	contracte	inteligente,	operațiunile	cu	lanțul	de	aprovizionare,	
proprietăți	imobiliare,	dosare	medicale	electronice	și	așa	mai	departe.	Se	știe	până	acum	că	această	tehnologie	
are	un	potențial	enorm	de	a	facilita	caracteristici	valoroase	în	orice	afacere:	servicii	mai	ieftine,	mai	puțin	riscante	
și	mai	rapide,	permițând	actualizarea	continuă	a	bazei	de	date.

Nevoia	creează	organul.	Sistemul	financiar	actual,	bazat	atât	pe	documente	scrise,	cât	și	pe	tranzacții	digitale,	
s-a	confruntat	cu	câțiva	ani	în	urmă	cu	amenințarea	Bitcoin	–	moneda	digitală	–	și,	comparativ	cu	tranzacțiile	mai	
rapide	și	mai	ieftine	din	lumea	virtuală,	pare	acum	ineficient,	centralizat	și	exclusivist.	Este	ineficient	deoarece	
funcționează	printr-o	combinație	de	tehnologii	mai	vechi	sau	mai	puțin	vechi,	pe	bază	de	hârtie	și	pe	internet;	
este	centralizat	și,	prin	urmare,	mai	vulnerabil	la	erori	și	atacuri	cibernetice;	este	exclusivist	pentru	că	miliarde	de	
oameni	nu	au	acces	la	sistem.	Tehnologia	BC	este	concepută	pentru	a	depăși	unele	dintre	aceste	dezavantaje	–	
sau	cel	puțin	aceasta	este	promisiunea	în	domeniul	financiar	[3].

LITERATURĂ (ALEASĂ)
Cele	mai	multe	lucrări	și	cărți	provin	din	domeniul	informaticii,	se	concentrează	pe	soluțiile	sau	caracteristicile	

tehnologice	 ale	 rețelei	 Bitcoin.	 Recunoscând	 existența	 mai	 multor	 concepte	 și	 protocoale,	 Wattenhofer	 [1]	
prezintă	tehnicile	de	bază	atunci	când	se	construiesc	sisteme	distribuite	tolerante	la	erori.	În	termeni	mai	generali,	
Swan	[5]	analizează	BC	ca	o	„paradigmă	pentru	descoperirea,	evaluarea	și	transferul	tuturor	quantelor	(unităților	
discrete)	de	orice	 fel	și	posibil	pentru	coordonarea	 tuturor	activităților	umane	 la	o	scară	mult	mai	mare	decât	
înainte”.	Pe	o	scară	încă	mai	largă,	privind	în	viitor,	Tappscot	&	Tappscot	[2]	arată	că	am	intrat	în	a	doua	epocă	
a	Internetului,	când	orice	fel	de	bun,	de	la	bani	 la	muzică,	poate	fi	stocat,	deplasat,	 tranzacționat	și	gestionat,	
creând	„Internetul	valorii”,	iar	tehnologia	BC	pune	bazele	acestei	lumi	noi.	În	cartea	sa,	Mougayar	[4]	observă	că	
BC	fiind	o	tehnologie	bazată	pe	Internet,	„va	fi	amplificată	de	cele	patru	segmente:	utilizatori	web,	utilizatori	de	
telefonie	mobilă,	proprietari	de	site-uri	web	și	orice	altceva	care	beneficiază	de	conectare	și	de	a	deveni	<lucru	
inteligent>	(smart	thing).”

Au	 fost	 elaborate	 studii	 și	 rapoarte	 pentru	 guverne	 și	 companii,	 ca	 o	modalitate	 de	 a	 comunica	 și	 de	 a	
înțelege	caracteristicile	și	noile	situații	pe	care	tehnologia	BC	le-ar	putea	crea.

La	 sfârșitul	 anului	 2016,	 Institutul	 IBM	pentru	Business	Value,	 cu	 sprijinul	Economist	 Intelligence	Unit,	 a	
analizat	200	de	bănci	din	16	țări	cu	privire	la	experiența	și	așteptările	lor	cu	BC,	având	ca	scop	identificarea	celor	
care	au	adoptat	primii	BC	și	ce	putem	învăța	de	la	ei	[21].	Rezultatul	a	fost	surprinzător:

•	 Primii	adoptatori	nu	sunt	mici	start-up-uri	sau	instituții	fintech	așa	cum	mulți	se	așteaptă	să	intre	primii	în	
joc,	ci	un	număr	mare	de	bănci	de	dimensiuni	medii	și	au	șanse	să	fie	și	mari	instituții;

•	 15%	dintre	cei	chestionați	sunt	adoptatori	timpurii,	se	așteaptă	să	aibă	o	soluție	BC	pe	scară	comercială	
în	cursul	anului	2017	și,	cu	siguranță,	stabilesc	ritmul.	Cei	care	vor	adopta	în	masă	tehnologia,	51%	
dintre	băncile	intervievate,	vor	introduce	BC	până	în	2020.	34%	sunt	adepți	și	vor	introduce	BC	după	
2020.
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Un	raport	emis	de	consilierul	științific	șef	al	guvernului	britanic	în	decembrie	2015	[7],	în	colaborare	cu	un	
grup	de	experți	din	mediul	de	afaceri,	guvern	și	mediul	academic,	au	încercat	să	răspundă	la	întrebările:	«Care	
sunt	aplicațiile	DLT?	În	ce	scop?	Aplicată	în	ce	fel	și	cu	ce	garanții?»	Raportul	s-a	adresat	în	special	factorilor	
politici	de	decizie	și	 intenționa	să	 îi	ajute	să	 înțeleagă	 tehnologia	și	să	 ia	decizii	 în	cunoștință	de	cauză.	«Pe	
scurt,	DLT	oferă	guvernului	un	cadru	adecvat	pentru	a	reduce	frauda,	corupția,	erorile	și	costul	proceselor	bazate	
intensiv	pe	suport	de	hârtie.	Are	potențialul	de	a	 redefini	 relația	dintre	guvern	și	cetățean	 în	ceea	ce	privește	
schimbul	de	date,	transparența	și	încrederea.	Are	posibilități	similare	pentru	sectorul	privat.»	Raportul	a	arătat,	de	
asemenea,	care	este	grupul	de	țări	Digital	5	(D5):	Estonia,	Marea	Britanie,	Israel,	Noua	Zeelandă	și	Coreea	de	
Sud,	considerate	cele	mai	evoluate	în	tehnologia	BC	la	acel	moment.

Unii	cercetători	și	bloggerii	cunoscuți	sunt	sceptici	 în	privința	 introducerii	 tehnologiei	BC	și	se	așteaptă	 la	
multe	probleme	atunci	când	va	fi	implementată.	De	exemplu,	Jonathan	Vaux,	director	executiv	al	parteneriatelor	
pentru	inovare,	Visa	Europe	consideră	că	BC	are	o	dezvoltare	paradoxală	din	punct	de	vedere	uman,	deoarece	
utilizarea	actuală	a	tehnologiei	BC,	în	special	în	spațiul	public	și	financiar,	nu	mai	corespunde	intenției	inițiale	a	
creatorilor	săi:	anonimatul	și	descentralizarea.

„Cum	poate	un	sistem	care	împiedică	în	mod	activ	o	parte	să	cunoască	detaliile	personale	ale	celeilalte	părți	
să	prospere	în	spațiul	financiar?”	[10].

În	2017,	Harvard	Business	Review	(HBR)	a	publicat	o	serie	de	articole	care	încearcă	să	explice	ce	este	BC,	
care	sunt	avantajele	 introducerii	platformei	 în	diferite	domenii	de	activitate	și	care	sunt	consecințele	acesteia.	
Massachusetts	 Institute	of	Technology	 -	Media	Lab	a	organizat	 în	aprilie	2017	un	eveniment	numit	 „Business	
of	 Blockchain”	 pentru	 instruire	 și	 informare	 în	 cadrul	 campusului	 universitar3.	 Urmând	 acest	 model,	 instituții	
academice	și	de	cercetare	din	 întreaga	 lume	organizează	evenimente	de	studiu	sau	 instruire	 în	 jurul	BC	și	al	
aplicațiilor	sale.

EXPERIENȚA BITCOIN
Bitcoin	a	 fost	 creat	pentru	prima	dată	ca	 răspuns	 la	criza	financiară	din	2008.	Considerată	o	expresie	a	

libertarianismului	(neintervenția	statului	în	afacerile	private,	libertatea	de	alegere,	judecata	individuală,	proprietatea	
etc.)	și	a	opiniilor	sociale,	politice,	economice	anti-convenționale,	a	creat	o	nouă	comunitate	de	utilizatori,	„mineri”	
și	dezvoltatori,	fiecare	având	rolul	său	precis	în	rețea	[14].	Bitcoin	este	una	dintre	primele	și	mai	simple	aplicații	
bazate	pe	BC	și	un	model	„fără	permisiune”.	Este	simplu	deoarece	nu	transferă	vreo	proprietate	sau	date	private.	
Este	 „fără	permisiune”,	deoarece	nu	poate	fi	deținut	de	nimeni	 și	permite	oricui	 să	contribuie	sau	să	adauge	
blocuri	în	registru	și	toți	cei	aflați	in	rețea	să	aibă	copii	identice	ale	registrului,	cu	condiția	să	fie	acceptat	în	rețea.	
Bitcoin	este	extrem	de	volatil,	dar	la	sfârșitul	lunii	iunie	2017	prețul	unui	Bitcoin	a	fost	stabilizat	la	aprox.	2.600	
dolari,	triplu	față	valoarea	de	la	începutul	anului	2017.	Ethereum	se	tranzacționează	la	aproximativ	260	dolari,	cu	
o	capitalizare	de	piață	de	aproximativ	36	miliarde	dolari4.	China	este	țara	cu	cei	mai	mulți	utilizatori	Bitcoin,	potrivit	
datelor	furnizate	de	CoinDesk	[15].	În	zilele	noastre,	există	mai	mulți	milionari	în	Bitcoin,	dar	numărul	lor	adevărat	
nu	se	cunoaște.	Cercetătorii	de	la	Universitatea	din	Cambridge	consideră	că,	în	2017,	există	2.9	-	5.8	milioane	de	
utilizatori	unici	care	posedă	un	portofel	de	monede	criptografice,	majoritatea	cu	bitcoin	[8].

Bitcoin	este	un	exemplu	al	modului	în	care	un	sistem	financiar	descentralizat	și	automatizat	poate	funcționa	
cu	succes,	dar	nu	întotdeauna	legal	sau	etic.	Unii	observatori	spun	că,	pe	măsură	ce	crește	valoarea	Bitcoin,	
crește	și	numărul	de	infracțiuni.

Experiența	 este	 dublă:	 pe	 de	 o	 parte	 este	 considerată	 un	 succes	 în	 ceea	 ce	 privește	 descentralizarea,	
independența	 unei	 terțe	 părți	 în	 tranzacțiile	 peer-to-peer,	 pe	 de	 altă	 parte	 o	 amenințare	 la	 adresa	 sistemului	
financiar	 actual	 care	 trebuie	monitorizată,	 deoarece	 rețelele	Bitcoin,	 pe	 lângă	 tranzacțiile	 valutare	 uzuale,	 au	
facilitat	tranzacții	ilegale	sau	criminale	pe	piața	neagră	(arme,	droguri	etc.),	în	special	datorită	faptului	că	generarea	
de	bitcoine	nu	a	putut	fi	localizată	într-o	anumită	țară	sau	regiune,	legislația	și	regulamentele	nu	pot	fi	aplicate.	În	

3 http://events.technologyreview.com/presents/business-of-blockchain/2017/ 

4 După ce am scris acest articol, Ethereum, a doua monedă virtuală după Bitcoin, a pierdut 22 miliarde de dolari în numai două luni (17 iulie 

2017), dovedind încă o dată că monedele virtuale sunt volatile.
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consecință,	adoptarea	Bitcoin-ului	ca	monedă	de	tranzacționare	este	discutabilă,	însă	acest	fapt	nu	a	împiedicat	
companiile	mai	mici	sau	mai	mari	din	întreaga	lume	să	accepte	Bitcoin	ca	monedă	de	plată:	WorldPress.com	-	o	
companie	online	care	permite	utilizatorilor	să	creeze	bloguri	gratuite,	Microsoft	-	pentru	a	cumpăra	conținut	pe	
magazinul	Xbox	și	Windows,	Dell	 –	 compania	americană	de	 tehnologie	 informatică	multinațională,	mai	multe	
companii	alimentare	și	turistice,	Wikipedia,	Bloomberg,	magazinul	MIT	Coop,	companiile	aeriene	LOT	Poloneze,	
Universidad	de	 las	Americas	Puebla	din	Mexic,	Rakutan	–	un	gigant	 japonez	de	comerț	electronic,	RE	/	MAX	
Londra	–	franciză	britanică	a	rețelei	imobiliare	globale	etc.	În	2015,	numărul	de	comercianți	care	acceptau	taxe	
bitcoin	depășea	100.000.

Cum	poate	fi	respinsă	o	tehnologie	fără	frontiere?	Cum	ar	putea	fi	interzis	sau	ignorat	Internetul?	Odată	ce	a	
început,	numai	decapitalizarea	poate	opri	dezvoltarea	or,	capitalizarea	bursieră	a	Bitcoin	a	sporit	în	ultimii	ani:	de	
la	cca.	11	miliarde	de	dolari	în	ianuarie	2014	până	la	41	de	miliarde	de	dolari	la	sfârșitul	lunii	iunie	2017,	după	cum	
arată	site-ul	coindesk.com	[15],	astfel	încât	nu	există	nicio	șansă	să	fie	trecută	cu	vederea.	Resursele	necesare	
pentru	tranzacțiile	curente	cu	criptomonede	pot	fi	furnizate	în	orice	moment	și	loc:	protocoale	Internet	(lățime	de	
bandă),	putere	de	calcul	și	energie	electrică	(poate	prea	mare).

Neîncrederea	în	Bitcoin	a	mai	multor	bănci	centrale	și	autorități	a	fost	întărită	de	prăbușirea	celei	mai	mari	
burse	Bitcoin	în	martie	2014,	MtGox	din	Tokyo,	care	la	acea	dată	a	atras	atenția	publicului:	compania	a	declarat	
că	a	fost	atacată	cibernetic	și	că,	pentru	un	timp,	a	fost	permisă	dubla	cheltuială	[5].	După	ani	de	zile,	lucrurile	au	
rămas	neclare:	a	fost	afacerea	MtGox	rezultatul	unui	atac	extern	sau	o	delapidare?	Fondatorul	companiei	neagă	
că	a	fost	delapidare	și	încă	luptă	în	instanță	pentru	a	demonstra	acest	lucru.	S-a	descoperit	că	Silk	Road,	o	piață	
neagră	digitală,	are	tranzacții	legate	de	terorism	și	spălarea	banilor.	Acestea	sunt	doar	două	exemple	de	utilizări	
neclare	 sau	 infracționale	 ale	 Bitcoin,	 dar	 există	mai	multe,	 cunoscute	 sau	 necunoscute.	 Problema	 este	 încă	
prezentă	și	pe	piețele	altor	criptomonede.5

Neîncrederea	în	BC	a	unor	autorități	și	companii	ar	putea	reflecta	suspiciunile	cu	privire	la	Bitcoin.

ARGUMENTE PRO ŞI CONTRA
Există	câteva	caracteristici	 interesante	care	susțin	dezvoltarea	potențială	a	tehnologiei	BC	dar,	 în	același	

timp,	crează	preocupări	cu	privire	la	funcționalitatea	sa:
1. Nu	este	necesară	nici	o	autoritate	centrală	sau	o	singură	sursă	 -	 tranzacțiile	BC	sunt	peer-to-peer.	

Sistemul	descentralizat	este	similar	cu	economia	de	piață:	sistemul	nu	funcționează	prin	intermediul	unui	plan	
centralizat,	de	obicei	condus	de	guvern,	ci	funcționează	prin	intermediul	interacțiunilor	locale,	libere	pe	piață.	În	
mod	similar,	fiecare	nod	din	rețea	are	autonomie	și	o	copie	proprie	a	rețelei	BC,	iar	atunci	când	se	adaugă	blocuri	
noi,	ele	 trebuie	să	fie	verificate	de	nodurile	existente.	Acestă	activitate	necesită	 încredere	și	consens	general	
pentru	 a	 asigura	 integritatea	 sistemului.	 Cu	 alte	 cuvinte,	 întreaga	 tehnologie	 se	 bazează	 pe	 consens,	 nu	 pe	
aprobarea	unui	organism	central.

Lipsa	unei	autorități	centrale	creează	o	provocare	pentru	sistemul	financiar	actual	și	are	potențialul	de	a	
întrerupe	operațiunile.	Omiterea	puterii	de	reglementare	a	unei	autorități	este	riscantă.	Riscurile	sunt	amplificate	
de	faptul	că	reglementările	necesare	trebuie	să	fie	definite	nu	numai	la	nivel	național,	ci	la	nivel	mondial.	Lipsa	
autorității	centrale	facilitează	circulația	informațiilor	înșelătoare	ale	evoluției	BC	(cum	ar	fi,	de	exemplu,	umflarea	
volumului	de	tranzacționare	a	schimburilor	de	pe	piețele	Bitcoin).

2. Nu	este	nevoie	de	o	terță	parte,	nici	o	intervenție	umană,	cu	excepția	părților	din	tranzacție,	permițând	
astfel	 tranzacții	 mai	 ieftine	 și	mai	 rapide.	 O	 cheie	 privată	 sigură	 înlocuiește	 intervenția	 unui	 intermediar	 prin	
rețeaua	de	calculatoare,	care	verifică	blocurile	de	tranzacții	cu	algoritmi.	Chiar	dacă	nu	sunt	foarte	bine	înțeleși,	
algoritmii	 transmit	încredere	(și	frică)	publicului	 larg.	În	acest	fel,	BC	folosește	colaborarea	în	masă,	coduri	de	
calculator	și	algoritmi	pentru	a	stabili	încrederea	în	scopul	de	a	face	schimb	de	valori	între	părți.

Problema	aici	este	limitarea	blocurilor	la	dimensiunea	de	1	megabyte,	ceea	ce	creează	întârzieri	în	procesarea	
tranzacțiilor.	Astfel,	viteza	și	volumul	operațiunilor	BC	sunt	mult	mai	mici	decât	volumul	curent	al	tranzacțiilor	cu	

5 La începutul lunii iulie 2017, una dintre cele mai mari burse Bitcoin, Bithumb, Coreea de Sud, a fost supusă unui atac cibernetic, echivalen-

tul a 1 miliard de dolari în Bitcoin a fost furat și datele a 30 000 de clienți au fost compromise. Jaful a fost anunțat la poliție după o zi.
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VISA,	de	exemplu	(7	tranzacții	pe	secundă	în	rețeaua	Bitcoin	comparativ	cu	2000	tranzacții	pe	secundă	în	condiții	
obișnuite	și	10.000	 la	vârf	de	sarcină	 în	cazul	 rețelei	VISA).	Alte	valori	 similare	arată	5000	 (15.000	 tranzacții	
pe	secundă	 în	cererea	de	vârf)	 în	 rețeaua	de	 twitter	și	peste	100.000	de	 tranzacții	pe	secundă	 în	 rețelele	de	
publicitate.	Provocarea	scalabilității	 trebuie	să	fie	depășită	 [5],	deoarece	datele	BC	nu	pot	fi	comprimate,	sau	
algoritmii	de	compresie	nu	sunt	încă	satisfăcători.	Deci,	în	acest	moment,	în	special	BC-urile	publice	nu	sunt	chiar	
ieftine	pentru	a	funcționa:	au	nevoie	de	putere,	spațiu	și	energie;	”minerii”	trebuie	să	fie	recompensați,	pentru	a-și	
îndeplini	activitatea.

3. S-au	 elaborat	 mai	 multe	 modele	 financiare	 bazate	 pe	 BC,	 inclusiv	 Bitcoin.	 Majoritatea	 sunt	 soluții	
bancare	sau	de	asigurare	personalizate,	dificil	de	 reprodus	 într-un	alt	mediu	decât	cel	 în	care	au	 fost	create.	
Această	abordare	este	o	provocare	potențială	 în	generarea	unui	ecosistem	digital	holistic.	Fără	standardizare	
și	 interoperabilitate,	 tehnologia	 va	 fi	 imposibil	 de	 extins,	 pentru	 a	 atinge	 nivelul	 de	 automatizare	 promis.	 În	
sectorul	financiar,	băncile	și	alte	servicii	financiare	vor	trebui	să	colaboreze	intens,	să	se	pună	de	acord	asupra	
protocoalelor	și	poate	asupra	acelorași	modele	BC,	după	cum	constată	raportul	Berger	[16].

4. BC	are	potențialul	de	a	 reduce	costurile,	așa	cum	a	constatat	studiul	 IBM	prin	analizarea	a	200	de	
bănci	[21].	Dar,	înainte	de	a	beneficia	de	implementare,	trebuie	să	se	facă	schimbări	semnificative	în	structura	
tehnologică	a	companiilor.	Sunt	companiile	capabile	sau	dispuse	să	susțină	investițiile	necesare	implementării	
noii	 tehnologii?	Să	susțină	 consumul	de	energie	al	 unei	 rețele?	Procesul	 de	extracție	Bitcoin	este	 intensiv	 și	
energia	electrică	necesară	crește	proporțional	cu	„minerii”	care	se	adaugă	la	rețea.	„S-a	estimat	că	cerințele	de	
energie	pentru	Bitcoin	depășesc	1	GW	și	pot	fi	comparabile	cu	consumul	de	energie	al	Irlandei”	[7].	Beneficiile	
justifică	investițiile?	Dispun	companiile	de	resurse	suficiente?

5. Pentru	că	BC	este	o	bază	de	date,	revoluția	promisă	poate	fi	văzută	ca	o	schimbare	profundă	în	toate	
aspectele	afacerii,	vieții	și	chiar	civilizației,	în	acele	aspecte	care	depind	de	date	[13].	Datele	din	BC	sunt	un	activ	
digital	și,	prin	urmare,	moștenesc	toate	caracteristicile	unui	activ	digital:	există	în	format	digital	și	vine	împreună	
cu	dreptul	de	a	fi	utilizat.	BC	poate	fi	stocat	pe	dispozitive	sau	platforme	digitale	(computere,	 laptopuri,	cloud)	
și	are	o	existență	per se,	fără	a	conta	dispozitivul	fizic	pe	care	este	amplasat.	Datele	de	referință	incorecte	pot	
provoca	pierderi.

Cine	 folosește	ce	date?	 În	ce	scopuri?	Acestea	sunt	 întrebările	care	apar	odată	ce	 tehnologia	BC	se	va	
dezvolta	pentru	a	ajunge	la	utilizare	comercială.	Având	în	vedere	experiența	Bitcoin,	în	Regatul	Unit,	autoritățile	
de	 reglementare	se	 tem	de	 lipsa	controlului	BC	asupra	AML	(Anti	Money	Laundering),	ATF	 (Alcoolul,	 tutunul,	
armele	de	foc	și	explozivii)	etc.	[6]

CÂTEVA SUCCESE RECENTE ALE BLOCKCAHIN
Multe	aplicații	bazate	pe	BC	au	fost	dezvoltate	mai	ales	începând	din	2014.	De	atunci,	BC	și	DLT	au	fost	

implementate	în	diferite	activități	publice	nu	numai	în	țările	D5,	ci	și	în	întreaga	lume	[7].
Sectorul	 IT	 și	 financiar	 sunt	 domeniile	 cele	 mai	 pregătite	 pentru	 a	 beneficia	 de	 BC.	 Iată	 câteva	 fapte	

importante:
R3	(R3	CEV	LLC)	este	o	companie	fondată	în	2014,	care	a	inițiat	în	2015	un	consorțiu	de	instituții	financiare	

dintre	cele	mai	 importante	(acum	peste	80:	bănci,	case	de	clearing,	burse,	furnizori	de	infrastructură	de	piață,	
administratori	de	active,	bănci	centrale,	etc.)	cu	scopul	de	a	dezvolta	aplicații	comerciale	inovatoare	ale	BC	și	DLT	
pentru	sectorul	serviciilor	financiare	[30].	La	23	mai	2017,	R3	a	anunțat	că	a	obținut	cea	mai	mare	investiție	făcută	
vreodată	în	DLT	de	la	peste	40	de	instituții	din	15	țări	la	nivel	global	[29].

În	octombrie	2016,	Commonwealth	Bank	of	Australia,	Wells	Fargo	și	Brighann	Cotton	„au	întreprins	prima	
tranzacție	comercială	globală	între	două	bănci	independente	care	combină	tehnologiile	perturbatoare	emergente	
din	BC,	contractele	inteligente	și	Internetul	obiectelor.	Tranzacția	a	implicat	un	transport	de	bumbac	din	Texas,	
SUA	în	Qingdao,	China,	folosind	eficiența	unui	DLT	-	sistemul	Skechain	Brackets	-	pentru	toate	părțile”,	a	anunțat	
un	comunicat	de	presă	[24].

În	15	mai	2017,	Microsoft	Office,	prin	intermediul	aplicației	Stampery,	a	făcut	pași	înainte	oferind	posibilitatea	
de	a	verifica	documentele	prin	blocurile	Bitcoin	și	Ethereum.	În	acest	moment,	certificarea	on-line	a	documentelor	
implică	stocarea	semnăturilor	digitale	printr-o	entitate	centralizată.	Introducerea	tehnologiei	BC	ar	putea	ajuta	la	
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validarea	documentelor.	Opțiunea	va	fi	accesibilă	pentru	verificarea	e-mailurilor	fără	ca	utilizatorii	să	părăsească	
aplicația	Outlook	și	va	îmbunătăți	confidențialitatea	și	securitatea	datelor	[30].

Proiectul	 Hyperledger,	 un	 proiect	 umbrelă,	 a	 început	 în	 decembrie	 2015,	 găzduit	 de	 fundația	 Linux,	
organizația	nonprofit	 care	permite	 inovarea	 în	masă	prin	open	source	și	 include	 lideri	 din	domeniul	 financiar,	
bancar,	 Internetul	 obiectelor,	 lanțul	 de	 aprovizionare,	 producția	 și	 tehnologia.	 Proiectul	 este	menit	 să	 sprijine	
dezvoltarea	colaborativă	a	 registrelor	distribuite	bazate	pe	BC,	pentru	a	promova	 tehnologiile	 inter-industriale	
BC.	IBM	oferă	soluții	și	servicii	BC	care	promovează	tehnologiile	Hyperledger	(Hyperledger	Fabric	și	Hyperledger	
Composer)	[25].

În	 2016,	 băncile	 centrale	 din	 Marea	 Britanie	 și	 Canada	 s-au	 alăturat	 instituției	 similare	 din	 Singapore	
anunțând	că	studiază	o	posibilă	utilizare	a	tehnologiei	BC,	dar	a	refuzat	pentru	moment	înlocuirea	monedelor	lor.

Sunt	lansate	și	alte	aplicații	de	business	ale	BC:
În	iulie	2016,	Banca	Industrială	și	Comercială	din	China	a	susținut	o	platformă	BC	a	Xinyuan	Real	Estate,	

dezvoltator	imobiliar	și	manager	de	proprietate.	Platforma	va	include	o	rețea	de	instituții	care,	printre	altele,	va	
înregistra,	evalua	și	finanța	proprietatea	[21].

Aprilie	2017.	Gigantul	de	retail	Walmart	Store	Inc.	lansează	proiecte	cu	IBM	pentru	a	consolida	siguranța	
alimentară	și	gestionarea	stocurilor	„prin	urmărirea	cărnii	și	a	culturilor	de	la	fermă	la	masă”.	Proiectul	pilot	a	fost	
actualizat	pentru	a	urmări	mango	și	carnea	de	porc	din	China,	pe	măsură	ce	produsele	se	deplasează	prin	lanțul	
de	aprovizionare.	Datele	despre	originea	fermei	alimentare,	numerele	lotului,	data	de	expirare,	datele	din	fabrică,	
detaliile	de	expediere	au	fost	introduse	în	rețeaua	BC	la	fiecare	pas	de	deplasare	[26].

7	aprilie	2017.	În	afară	de	cele	financiare,	alte	aplicații	ale	BC	sunt	inițiate	de	gigantul	IBM.	Una	dintre	ele	
dezvoltă	o	tehnologie	BC	în	parteneriat	cu	ASCAP	(Societatea	Americană	pentru	compozitori,	autori	și	editori)	
și	PRS	pentru	muzică	(Performing	Right	Society	for	Music),	pentru	a	debloca	valoarea	creatorilor	de	muzică	din	
întreaga	lume	prin	introducerea	unui	sistem	transparent,	permanent	în	stocarea	datelor	privind	drepturile	de	autor,	
atragerea	de	plăți	către	creatorii	de	conținut	[23].

În	Rusia,	aplicațiile	tehnologiei	BC	în	țară	includ	urmărirea	mărfurilor,	construirea	identității,	precum	și	sistemele	
de	protecție	a	drepturilor	de	proprietate,	după	cum	a	declarat	un	oficial	la	Forumul	Economic	Mondial	de	la	Sankt	
Petersburg,	Rusia,	la	începutul	lunii	iunie	2017.	Tehnologia	se	bucură	de	încurajare	la	nivel	prezidențial	[28].

29	iunie	2017.	Guvernul	japonez	va	aplica	tehnologia	BC	pentru	servicii	administrative	on-line,	atât	pentru	
cetățeni,	cât	și	pentru	companii,	având	ca	scop	îmbunătățirea	securității	și	reducerea	costurilor,	așa	cum	se	referă	
la	agenția	EFE.	În	primăvara	anului	2017,	Japonia	a	legalizat	Bitcoin	ca	formă	de	plată	[18].	„Ministerul	Afacerilor	
Interne	 și	Comunicații	 va	 începe	 să	 testeze	 un	 sistem	de	 prelucrare	 a	 datelor	 bazat	 pe	 acest	 protocol	 și	 se	
așteaptă	să	îl	utilizeze	la	scară	mai	largă	pentru	servicii,	inclusiv	gestionarea	administrativă	și	financiară	online”,	
după	cum	a	raportat	cotidianul	japonez	Nikkei	[27].

Parlamentul	UE	este	preocupat	de	 impactul	social	al	 tehnologiei	BC.	 Într-un	document	pregătit	pentru	și	
adresat	membrilor	și	personalului	Parlamentului	European,	emis	în	mai	2017,	autorii	din	unitatea	de	cercetare	
a	Parlamentului	European	se	întreabă	dacă	BC	are	potențialul	de	a	schimba	valorile	sociale	europene	și	cum?	
[11].	„Impactul	cel	mai	profund	al	dezvoltării	BC	ar	putea	fi	contribuția	sa	la	schimbări	subtile	în	cadrul	unor	valori	
sociale	și	structuri.	Doar	pentru	că	tehnologiile	pot	fi	folosite	atât	pentru	acțiunile	<bune>,	cât	și	pentru	cele	<rele>,	
nu	înseamnă	că	sunt	neutre.	Dimpotrivă,	toate	tehnologiile	au	valori	și	politici,	reprezentând	de	obicei	interesele	
creatorilor	lor.”	Autorii	oferă,	de	asemenea,	un	punct	de	vedere	informat	în	perspectiva	dezvoltării	tehnologice	a	
BC	în	Europa,	arătând	că	impactul	este	rapid,	perturbator	și	ireversibil.	

Unii	 cercetători	 arată	mai	 degrabă	 un	 optimism	 prudent.	 Ei	 spun	 că	 BC	 este,	 în	 unele	 situații,	 doar	 un	
buzzword,	iar	aplicațiile	sunt	doar	formale.	„Din	păcate,	exuberanța	investitorilor	fintech	o	ia	înaintea	dezvoltării	
tehnologiei.	Adesea	vedem	așa-numitele	BC	care	nu	sunt	cu	adevărat	inovatoare,	ci	sunt	doar	baze	de	date,	care	
au	existat	de	zeci	de	ani,	numindu-se	BC-uri	ca	să	fie	la	modă.”	[14]

PROGRESUL TEHNOLOGIEI BC ÎN ROMÂNIA
În	România	 există	 peste	 11	milioane	 de	 utilizatori	 de	 Internet	 și	 peste	 18,5	milioane	 de	 IP-uri.	 Rata	 de	

penetrare	pentru	utilizatorii	de	Internet	este	de	58%.	Totuși,	românii	au	efectuat	plăți	în	2016	doar	în	echivalentul	
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a	300.000	de	euro,	potrivit	datelor	publicate	 în	martie	2017	de	către	Netopia	mobilPay.	Plata	medie	a	 fost	de	
400	EUR.	Banca	Centrală	a	României	(BNR)	nu	încurajează	plățile	cu	Bitcoin,	după	cum	a	declarat	Ruxandra	
Avram,	șeful	Sistemelor	de	 reglementare	și	monitorizare	a	sistemelor	de	plăți	 și	decontări,	un	oficial	al	BNR.	
Avram	a	spus:	„Noi,	ca	bancă	centrală,	nu	credem	prea	mult	în	Bitcoin,	pentru	că	nu	este	tangibil.	Personal,	văd	
o	suprapunere	între	BC	și	moneda	virtuală	în	sine.	Nu	digerăm	foarte	bine	tehnologia	BC.	Alții	spun	că	este	bine	
să	luăm	și	să	folosim	tehnologia	-	la	ce?	Banca	Centrală	Europeană	este,	de	asemenea,	rezervată	și	sugerează	
împingerea	 tehnologiei	 BC	 către	 autoritățile	AML	 sau	 către	 combaterea	 finanțării	 terorismului.	 Lăsați	 băncile	
centrale	să	adopte	modelele	pe	care	le	cunosc	și	le	controlează.”[19],	[9].

Un	proiect	pilot	de	2	ani	de	500.000	de	euro	a	început	în	aprilie	2017	în	România,	printre	alte	țări,	 inițiat	
de	Comisia	Europeană.	Scopul	proiectului	este	educativ	și	informativ,	dar	în	același	timp	Comisia	intenționează	
să	dezvolte	o	platformă	comună	BC	și	să	afle	care	sunt	 implicațiile.	Proiectul	va	ajuta	Comisia	Europeană	să	
înțeleagă	 rolul	 pe	 care	 autoritățile	 publice	 europene	 ar	 trebui	 să-l	 joace,	 dacă	 este	 cazul,	 pentru	 a	 încuraja	
dezvoltarea	tehnologiilor	BC	și	DLT	și	care	sunt	politicile	conexe	recomandate	[12].

Un	sondaj	administrat	 în	 iunie	2017	studenților	EMBA	de	 la	 Institutul	 pentru	Administrarea	Afacerilor	din	
București	a	fost	destul	de	dezamăgitoare	din	punctul	de	vedere	al	conștientizării	BC	și	DLT.	Sondajul	a	urmărit	să	
testeze	gradul	de	conștientizare	al	mai	multor	termeni	și	

tehnologii	în	rândul	studenților:	bitcoin,	BC,	DLT.	Ca	o	concluzie,	putem	spune	că	din	39	de	studenți,	doar	
2	sunt	pe	deplin	informați	despre	aceste	noțiuni;	33	sau	85%	sunt	în	general	informați	despre	Bitcoin	(au	căutat	
o	dată	noțiunea	Bitcoin	de	pe	Internet),	unul	face	tranzacții;	sunt	doi	implicați	în	rețeaua	Bitcoin	ca	„mineri”	sau	
investitori	sau	activiști.	Dar	aproape	70%	din	studenți	nu	au	auzit	niciodată	despre	tehnologia	BC,	15%	abia	știu	
ce	este	BC.	În	ceea	ce	privește	DLT,	87%	nu	au	auzit	niciodată	despre	acest	lucru	și	doar	2	studenți	știu	despre	
DLT.

CONCLUZII
Interesul	 autorităților	 și	 companiilor	 pentru	 BC	 este	 în	 creștere,	 în	 special	 companiile	 private,	 fintech	 și	

giganții	 IT.	 În	 întreaga	 lume	 se	 dezvoltă	 zeci	 de	 proiecte	 bazate	 pe	 tehnologia	BC.	Cu	 toate	 acestea,	 există	
câteva	 întrebări	 tehnologice,	 de	 afaceri	 și	 juridice	 care	 nu	 au	 încă	 răspunsuri	 satisfăcătoare	 în	 dezvoltarea	
actuală	a	BC:	descentralizarea	care	oferă	riscuri,	nivel	ridicat	de	putere	și	consum	de	energie,	lipsa	anonimatului	
tranzacțiilor,	viteza	mică	a	tranzacțiilor	în	cazul	registrelor	„fără	permisiune”,	lipsa	standardizării	și	a	altor	aspecte	
de	interoperabilitate,	lipsa	de	reguli	și	reglementări	la	nivel	guvernamental	cu	privire	la	alocarea	drepturilor	de	a	
utiliza	o	rețea	fără	a	afecta	confidențialitatea	persoanelor	etc.

Autoritățile	și	guvernele,	inclusiv	oficialii	UE,	așteaptă	în	continuare	soluții	pentru	a	crea	platforme	comune	de	
aplicare	a	proiectelor	pe	bază	de	BC	la	scară	largă.	Unele	țări	din	UE	sunt	mai	evoluate	în	adoptarea	soluțiilor	BC	
(Estonia,	Suedia,	Franța),	pentru	colectarea	impozitelor	sau	inițierea	unor	registre	publice	în	diverse	domenii,	dar	
România	nu	este	una	dintre	ele.	În	mediul	de	afaceri	din	România	se	pare	că	tehnologia	BC	și	DLT	sunt	destul	de	
necunoscute	sau	considerate	o	problemă	de	studiu	pentru	experții	IT.	Școlile	de	afaceri	trebuie	să	aibă	în	vedere	
ritmul	rapid	și	turbulent	de	dezvoltare	a	BC	și	DLT	și,	cel	puțin,	să	informeze	studenții	și	să	creeze	o	percepție	
pozitivă	asupra	noilor	tehnologii,	în	ciuda	scepticismului	manifestat	de	Banca	Națională	a	României.	Considerăm	
că	inovația	tehnologică	este	atât	de	radicală,	încât	nu	toate	băncile	și	întreprinderile	vor	supraviețui	introducerii	
BC,	dacă	nu	reușesc	sau	nu	pot	reacționa	la	timp.
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NEGOCIERILE BREXIT ȘI IMPACTUL ASUPRA
MEDIULUI DE AFACERI

Dr. Marcel DUHĂNEANU: marceld@asebuss.ro
Institutul	pentru	Administrarea	Afacerilor	din	București

Rezumat: Timp de 44 de ani, Regatul Unit a fost membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. Pas cu 
pas, Marea Britanie a trecut de la o uniune vamală la o uniune economică cu toate avantajele unei mari zone 
regionale integrate. Decizia de ieșire din UE a fost luată în cadrul unui referendum, fără a fi analizate înainte toate 
consecințele economice asupra Regatului Unit și a mediului de afaceri regional. Vom încerca să vă prezentăm 
câteva dintre problemele majore ale acestei decizii și diferitele scenarii ale negocierilor cu UE și o parte din 
impactul acestora asupra nivelului local, regional și global.

Cuvinte cheie: Brexit, referendum, uniune vamală, piață unică, cele patru libertăți, CEE, OMC.

Comerțul	exterior	este	un	factor	al	creșterii	economice,	lucru	bine	cunoscut	în	literatura	de	specialitate.	După	
al	doilea	război	mondial,	rata	de	creștere	a	comerțului	internațional	era	mai	mare	decât	aceea	a	PIB-ului	la	nivel	
mondial,	consecința	fiind	adâncirea	interdependențelor	dintre	țări.	Aceasta	a	fost	rezultatul	liberalizării	comerțului	
în	cadrul	negocierilor	comerciale	multilaterale,	bazate	pe	clauza	națiunilor	cele	mai	favorizate	(CNF)	din	cadrul	
OMC	(Organizația	Mondială	a	Comerțului).	 În	paralel,	ca	o	«a	doua	opțiune	optimă»	și	ca	o	excepție	a	CNF,	
liberalizarea	comerțului	a	avut	 loc	și	 la	nivel	regional	sub	diferite	forme	de	integrare.	Cea	mai	avansată	dintre	
acestea	este	UE	cu	27	membri	titulari	și	o	piață	de	peste	500	de	milioane	de	persoane.

Este	interesant	faptul	că	unul	dintre	principalele	motive	importante	pentru	integrarea	în	UE,	acum	60	de	ani,	
a	fost	unul	politic,	în	principal	pentru	a	evita	conflictele	de	după	război	între	țările	europene.	Se	pare	că	acest	
motiv	nu	a	fost	atât	de	important	pentru	noii	veniți	odată	cu	extinderea	CEE	(Comunitatea	Economică	Europeană)	
de	la	6	la	28	(inclusiv	Marea	Britanie),	aspectele	economice	fiind	mai	importante.	Poate	că	acest	lucru	explică	
unele	dintre	diferențele	dintre	percepțiile	privind	integrarea	în	UE	între	membrii	fondatori	originari	care	au	semnat	
tratatul	de	la	Roma	în	1957	și	ceilalți	membri	care	au	venit	în	diferite	stadii	de	integrare	în	UE.

PROCESUL BREXIT
Pe	23	iunie	2016,	alegătorii	din	Regatul	Unit	au	votat	ieșirea	din	UE	cu	o	majoritate	de	doar	52%	în	cadrul	unui	

referendum.	În	consecință,	Marea	Britanie,	a	cincea	economie	mondială	din	lume,	este	obligată	să-și	reconsidere	
relația	cu	UE,	cu	toate	implicațiile	pe	care	această	decizie	le	are	asupra	relațiilor	internaționale	ale	țării,	precum	și	
asupra	politicii	interne	și	a	mediului	de	afaceri.

“Ceea	ce	a	demonstrat	cel	mai	clar	rezultatul	referendumului	a	fost	măsura	în	care	opinia	publică	nu	a	fost	în	
concordanță	cu	argumentul	guvernului	privind	costurile	și	beneficiile	pentru	aderarea	la	UE”.1	Ori,	în	urmă	cu	44	
de	ani,	calitatea	de	membru	a	fost	evaluată	din	punct	de	vedere	al	costurilor	și	beneficiilor,	al	creării	și	deturnării	
de	comerț,	și	nu	ca	un	angajament	emoțional.

Guvernul	britanic	a	inițiat	Brexit	invocând	Art.	50	al	Tratatului	Uniunii	Europene.	Acesta	stipulează	că	UE	și	
Marea	Britanie	au	doi	ani	în	care	să	negocieze	un	acord	de	retragere	și	relațiile	viitoare	ale	Regatului	Unit	cu	UE.

Orice	acord	care	va	fi	acceptat	de	UE	trebuie	să	fie	aprobat	de	72%	din	statele	membre,	reprezentând	cel	
puțin	65%	din	populația	UE.

În	prezent,	Consiliul	European	va	trebui	să	decidă	în	unanimitate	dacă	au	fost	înregistrate	suficiente	progrese	
în	 ceea	 ce	 privește	 3	 aspecte-cheie	 referitoare	 la	 drepturile	 cetățenilor,	 reglementarea	 financiară	 și	 frontiera	
irlandeză,	pentru	a	începe	negocierile	privind	viitorul	comerțului.	Acest	 lucru	este	 important	deoarece	frontiera	

1 A. Glencross, Why the UK voted for Brexit, Palgrave studies în European Union Politics, 10.10.57/978-1-137-59001-5-1
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irlandeză	este	în	mod	intrinsec	legată	de	viitorul	acord	vamal	cu	UE.
Din	punct	de	vedere	economic,	UE	se	bazează	pe	ideea	unei	piețe	unice,	caracterizată	prin	patru	libertăți:	

libera	circulație	a	mărfurilor,	a	serviciilor,	a	capitalului	și	a	oamenilor. 2		Pentru	ca	Marea	Britanie	să	aibă	acces	la	
piața	unică,	este	necesară	acceptarea	tuturor	celor	patru	libertăți	ale	UE,	inclusiv	libertatea	de	circulație.	Acest	
lucru	este	important	deoarece	aproximativ	jumătate	dintre	imigranții	din	Marea	Britanie	provin	din	UE	și	peste	50%	
dintre	cei	care	susțin	ideea	de	Brexit	consideră	imigrația	cea	mai	mare	problemă,	ceea	ce	înseamnă	că	relația	
dintre	ostilitatea	față	de	imigrație	și	sprijinul	pentru	Brexit	este	mare.

O	altă	problemă	majoră	se	referă	la	contribuția	Regatului	Unit	la	bugetul	UE.	Regatul	Unit	este	unul	dintre	
cei	11	contribuabili	la	bugetul	UE,	cu	o	contribuție	netă	anuală	de	aproximativ	10	miliarde	de	lire	sterline,	conform	
datelor	furnizate	de	CNN.

Alte	aspecte	se	referă	la	reglementările	oneroase	impuse	de	UE	privind	libera	circulație	a	persoanelor	sau	
serviciile	financiare.

În	concluzie,	din	perspectiva	UE,	dacă	Marea	Britanie	dorește	să	aibă	acces	 la	piața	unică,	va	 trebui	să	
respecte	cele	patru	libertăți,	să	plătească	taxe	și	să	continue	majoritatea	reglementărilor	UE.

STRATEGII DE IEȘIRE
Există	numeroase	modalități	de	a	ieși	din	UE	și	toate	acestea	au	un	mare	impact	asupra	mediului	de	afaceri.	

Nu	este	posibilă	părăsirea	pieței	unice	și	păstrarea	tuturor	avantajelor	sale,	nici	renunțarea	la	uniunea	vamală,	
concomitant	cu		păstrarea	pieței	libere.

Abordarea	UE	față	de	Brexit	este	aceea	de	a	insista	ca	viitoarele	relații	trebuie	să	urmeze	o	serie	de	opțiuni	
diferite. 3

Prima	 opțiune	 este	 aderarea	 la	 Spațiul	 Economic	 European	 (SEE),	 care	 leagă	 Norvegia,	 Islanda	 și	
Lichtenstein	de	UE.	Membrii	SEE	sunt	pe	deplin	 integrați	 în	piața	unică	a	UE	pentru	majoritatea	bunurilor	 și	
serviciilor,	dar	nu	pentru	agricultură	și	pescuit.	Ele	nu	se	află	 într-o	uniune	vamală	cu	UE,	ceea	ce	 înseamnă	
că	exporturile	lor	fac	obiectul	inspecțiilor	privind	regulile	de	origine,	dar	pot	avea	acorduri	de	liber	schimb	cu	țări	
terțe.	Regulile	pieței	unice	le	impun	să	accepte	libera	circulație	a	mărfurilor,	a	serviciilor,	a	capitalului	și,	în	mod	
esențial,	a	oamenilor.

Țările	din	SEE	dispun	de	o	«frână	de	urgență»	pentru	a	bloca	libera	circulație	a	persoanelor,	deși	nu	a	fost	
niciodată	utilizată.	Lichtensteinului	i	se	permite	să	stabilească	cote	pentru	migranții	din	UE.	De	asemenea,	trebuie	
să	respecte	legile	aplicate	de	Curtea	Europeană	de	Justiție	(CEJ).	Totodată,	contribuie	la	bugetul	UE	aproape	la	
fel	de	mult	ca	și	Marea	Britanie,	per	capita.

Cu	alte	cuvinte,	folosirea	modelului	norvegian	ar	însemna	ca	Marea	Britanie	să	accepte	aproximativ	aceleași	
condiții	ca	cele	anterioare	Brexit-ului,	dar	cu	un	cost	suplimentar:	pierderea	votului	în	UE.

Modelul	 Norvegiei	 ar	 permite	 un	mic	 spațiu	 de	 negociere	 privind	 renunțarea	 la	 anumite	 politici	 ale	 UE.	
Întrebarea	este	cât	de	mult	i	s-ar	permite	Marii	Britanie.

A	treia	opțiune	este	una	elvețiană.	 Împreună	cu	Norvegia,	 Islanda	și	Lichtenstein,	Elveția	este	membră	a	
Asociației	Europene	a	Liberului	Schimb	(AELS),	dar	nu	se	află	în	SEE.	Elveția,	în	loc	să	negocieze	un	tratat	cu	
UE,	a	negociat	relații	separate	cu	fiecare	stat	membru	(folosind	peste	100	de	tratate	bilaterale	încheiate	împreună	
de-a	lungul	deceniilor).	De	asemenea,	are	două	seturi	de	acorduri	bilaterale	complexe	cu	UE,	care	îi	oferă	acces	
privilegiat	la	piața	unică	a	mărfurilor,	dar	nu	și	pentru	agricultură.	Totodată	este	în	afara	pieței	pentru	majoritatea	
serviciilor,	inclusiv	a	celei	pentru	serviciile	financiare.	De	asemenea,	nu	face	parte	din	uniunea	vamală,	ci	trebuie	
să	respecte	majoritatea	legilor	privind	piața	unică	concomitent	cu	contribuția	la	bugetul	UE.	Dacă	Marea	Britanie	
insistă	să	refacă	controlul	frontierelor,	legilor	și	banilor,	înseamnă	că	UK	a	exclus	aceste	opțiuni.

Elvețienilor	nu	le	este,	dar	li	se	poate	permite	să	se	asigure	că	majoritatea	locurilor	de	muncă	sunt	oferite	mai	
întâi	cetățenilor	elvețieni.	În	ceea	ce	privește	plățile	bugetare,	acestea	sunt	mai	mici	decât	pentru	membrii	titulari	
și	sunt	în	mare	parte	deghizate	sub	forma	fondurilor	de	cercetare	sau	ajutoare	pentru	Europa	de	Est.

Marea	Britanie	ar	putea	 lupta	să	obțină	o	 înțelegere	similară	cu	cea	a	Elveției.	Pe	de	altă	parte,	UE	nu	

2 Deepack Malhotra, A Deffinitive Guide to the Brexit Negotiations, HBR, 5 august 2016

3 The Economist, 22-28 iulie 2017, p. 25-27
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dorește	 un	 aranjament	 atât	 de	 complex	 și	 ar	 fi	 puțin	 probabil	 să	 îl	 reproducă	 pentru	 economia	 britanică	mai	
mare.	Dar	negociatorii	britanici	ar	putea	privi	această	opțiune	cu	mult	mai	mare	atenție,	deoarece	ar	putea	găsi	
precedente	care	să	le	permită	să	legitimizeze	unele	dintre	concesiile	de	care	au	nevoie.

A	patra	opțiune	ar	putea	fi	numită	opțiunea	turcă.	La	fel	ca	San	Marino	și	Andorra,	Turcia	nu	se	află	în	SEE,	
AELS	sau	pe	piața	unică,	însă	a	format	o	uniune	vamală	cu	UE	pentru	comerțul	cu	mărfuri,	cu	excepția	produselor	
agricole.	Aceasta	înseamnă	că	Turcia	a	renunțat	la	politica	sa	comercială	independentă	și	s-a	obligat	să	aplice	
tarifele	externe	comune	ale	UE	și	are	avantajul	că	nu	există	bariere	sau	reguli	cu	privire	la	originea	exporturilor	
de	mărfuri	către	UE.	Fiind	doar	în	uniunea	vamală	și	nu	pe	piața	unică,	Turcia	este	exceptată	de	la	cele	patru	
libertăți	ale	UE,	contribuțiile	bugetare	și	Curtea	Europeană	de	Justiție	(CEJ).	Această	variantă	ar	împiedica,	de	
asemenea,	revenirea	la	controlul	vamal	la	frontiera	irlandeză.

Principalul	dezavantaj	al	uniunii	vamale	este	acela	că	se	opune	încheierii	de	acorduri	de	liber	schimb	cu	țări	
terțe.	Cu	toate	acestea,	comerțul	liber	cu	UE	valorează	mai	mult	decât	orice	tranzacții	ipotetice	viitoare	de	comerț	
liber	cu	țări	terțe.	Din	perspectiva	Regatului	Unit,	aceasta	«exportă	mai	mult	în	Irlanda	decât	în			China,	aproape	
de	două	ori	mai	mult	în	Belgia	decât	în			India	și	de	trei	ori	mai	mult	în	Suedia	decât	în			Brazilia».	(Doamna	May,	
într-un	discurs	din	aprilie	2016).

Cea	de-a	cincea	opțiune	 luată	 în	considerare	de	Regatul	Unit	este	un	acord	de	comerț	 liber	cuprinzător,	
cum	ar	fi	acordul	de	asociere	cu	Ucraina	sau	înțelegerile	comerciale	cu	Canada	și	Japonia,	acestea	din	urmă	
nefiind	încă	încheiate.	Acesta	va	păstra	accesul	liber	de	taxe	vamale	la	cele	mai	multe	bunuri	și	ar	putea	chiar	să	
acopere	anumite	servicii	(deși	nu	și	cele	financiare).	Acest	acord	nu	ar	însemna	o	liberă	circulație	a	mărfurilor,	nici	
o	adaptare	automată	a	reglementărilor	UE	și	probabil	nici	a	CEJ,	deși	ar	fi	nevoie	de	un	mecanism	de	soluționare	
a	disputelor.	Dezavantajul	ar	fi	controalele	vamale	și	controalele	privind	regulile	de	origine,	numeroase	servicii	nu	
vor	fi	acoperite	și	vor	exista	bariere	netarifare	datorită	reglementărilor	diferențiate.

A	șasea	opțiune	ar	intra	în	vigoare	dacă	nu	se	ajunge	la	un	acord	în	termen	de	doi	ani	și	expiră	tratatele	
cu	UE.	Aceasta	 înseamnă	 revenirea	 la	 tranzacțiile	comerciale	cu	UE	 în	conformitate	cu	normele	Organizației	
Mondiale	a	Comerțului	 (OMC).	Acest	 lucru	nu	este	deloc	simplu,	deoarece,	deși	Marea	Britanie	este	membră	
a	OMC,	 tarifele	și	programul	propriu	de	 import	ar	necesita	divizarea	cotelor	de	 import	ale	UE	pentru	produse	
precum	untul	din	Noua	Zeelandă.

Tranzacționarea	 în	 condițiile	 OMC	 implică	 tarife	 mici	 pentru	 bunuri	 precum	 automobilele	 și	 produsele	
farmaceutice	și	cele	mai	mari	pentru	produsele	agricole.	Nu	acoperă	serviciile	și	barierele	netarifare.	Mai	mult,	
potrivit	 clauzei	națiunii	 celei	mai	 favorizate	a	OMC,	dacă	Marea	Britanie	și	UE	au	convenit	să	 reducă	 tarifele	
reciproce	de	10%	pentru	autoturisme,	ar	trebui	să	ofere	aceleași	reduceri	altor	țări.	Dacă	se	acceptă	condițiile	
OMC,	barierele	comerciale,	cum	ar	fi	tarifele,	ar	putea	apărea	acolo	unde	nu	au	existat	vreodată,	afectând	toate	
părțile,	dar	mai	ales	Regatul	Unit.

EFECTE BREXIT ASUPRA MARII BRITANII
Centrul	de	Performanță	Economică	al	LSE	din	Londra	a	ajuns	la	concluzia	că	o	revenire	la	condițiile	OMC		

ca	cea	mai	grea	formă	a	Brexit,	ar	reduce	comerțul	cu	40%	în	decurs	de	zece	ani	și	va	reduce	venitul	anual	pe	
persoană	cu	2,6%.	O	versiune	mai	acceptabilă,	 cum	ar	 fi	modelul	 norvegian,	 ar	 reduce	comerțul	 cu	20-25%	
și	veniturile	anuale	cu	1,3%.	Și	acestea	sunt	doar	efecte	statice	ale	deturnării	comerțului.	De	asemenea,	s-ar	
produce	efecte	dinamice	negative	din	cazua	investițiilor	mai	mici	și	a	creșterii	productivității	mai	lentă.

Date	similare	provin	de	 la	un	 think-tank	al	 Institutului	Național	de	Cercetare	Economică	și	Socială.	Ei	au	
calculat	că	trecerea	de	la	piața	unică	la	un	acord	de	comerț	liber	cu	UE	ar	reduce	comerțul	britanic	cu	aproximativ	
o	cincime,	în	timp	ce	tranzacțiile	comerciale	libere	cu	cele	patru	țări	BRIC	plus	America,	Canada,	Australia,	Noua	
Zeelandă,	Indonezia	și	Africa	de	Sud	ar	crește	cu	doar	5%.

În	concluzie,	pentru	minimizarea	pierderilor	de	la	Brexit,	trebuie	să	se	cedeze	o	anumită	parte	din	suveranitate	
către	UE,	în	timp	ce	pentru	a	maximiza	libertatea	față	de	Bruxelles,	trebuie	să	se	accepte	o	scădere	mai	mare	a	
veniturilor.

O	altă	problemă	este	că	Marea	Britanie	trebuie	să	găsească	o	modalitate	de	a	reproduce	cele	35	de	acorduri	
de	liber	schimb	pe	care	le	are	în	prezent	prin	intermediul	UE	cu	53	de	țări,	ceea	ce	ar	fi	dificil,	cu	negociatori	duri	
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precum	Coreea	de	Sud	și	Mexic.	Mai	multe	țări	mari,	inclusiv	America,	China	și	India,	negociază	noi	contracte	cu	
UE,	din	care	o	Marea	Britanie	post	Brexit	ar	fi	exclusă.	Aproximativ	44%	din	exporturile	britanice	ajung	în	UE,	16%	
în	țările	cu	care	UE	are	deja	un	acord	de	liber	schimb	și	aproximativ	20%	în	America.

Țările	 terțe	 trebuie	 să	 cunoască	 termenii	 comerțului	 cu	 Marea	 Britanie	 înainte	 de	 a	 încheia	 contracte	
bilaterale.

Aproximativ	35	de	organisme	de	reglementare	ale	UE	reglementează	aspecte	precum	medicina,	siguranța	
aviației,	regulile	de	mediu,	serviciile	financiare	și	standardele	fitosanitare.	Toate	intră	sub	jurisdicția	CEJ,	astfel	
încât	Marea	Britanie	trebuie	să-și	stabilească	un	nou	set	de	reglementări	proprii.	Acestea	ar	trebui	în	mare	măsură	
să	 reproducă	normele	UE	pentru	 a	menține	 echivalența	 de	 reglementare.	Majoritatea	 companiilor	 preferă	 să	
aplice	sistemul	pe	care	îl	cunosc	și	mulți	dintre	ei	se	tem	că	instituirea	de	reglementări	britanice	nu	numai	că	va	
lua	timp	și	bani,	ci	îi	vor	forța	să	respecte	o	mulțime	de	reguli,	și	nu	una	singură.

Sute	de	tratate	privind	chestiuni	precum	transportul	aerian	și	schimbul	de	date	trebuie	să	fie	renegociate	cu	
țările	terțe.	Trebuie	găsite	modalități	de	cooperare	în	domeniul	cercetării	științifice,	al	politicii	externe,	al	apărării,	
al	securității,	al	combaterii	terorismului	și	al	inteligenței.	Toate	acestea	ridică	încă	o	dată	chestiunea	CEJ,	care	
are	competență	în	ceea	ce	privește	repartizarea	datelor	și	diferite	măsuri	în	domeniul	justiției	și	afacerilor	interne,	
inclusiv	mandatul	european	de	arestare.

O	concluzie	este	că	toate	acestea	nu	pot	fi	rezolvate	până	în	martie	2019.	Pentru	a	da	Parlamentului	European	
timp	pentru	a	ratifica	Art.	50,	termenii	săi	trebuie	conveniți	până	în	jurul	lunii	octombrie	2018.	Companiile	care	
trebuie	să	planifice	din	timp,	cum	ar	fi	companiile	aeriene,	au	nevoie	de	siguranță	cu	mult	timp	înainte.	Fără	o	
reglementare	care	să	le	permită	să	zboare	după	Brexit,	companiile	aeriene	ar	putea	să	nu	mai	vândă	bilete	în	
avans.	Același	lucru	este	valabil	și	pentru	bănci	și	pentru	alții	care	doresc	să	cunoască	regulile	înainte.	Concluzia	
este	că	trebuie	să	existe	o	perioadă	de	tranziție	după	30	martie	2019.

Lobby-urile	oamenilor	de	afaceri	și	trezoreria	fac	presiuni	să	se	rămână	atât	pe	piața	unică,	cât	și	în	cadrul	
uniunii	 vamale	 în	 timpul	 tranziției,	 pentru	 a	minimiza	 perturbările.	 Cel	mai	 simplu,	 după	 părerea	 lor,	 ar	 fi	 să	
prelungească	status-quo-ul	timp	de	trei	sau	patru	ani.	O	alternativă	ar	putea	fi	aderarea	temporară	la	SEE,	dar	
Brexiterii	ar	putea	să	se	teamă	că	acordul	temporar	ar	deveni	permanent.

Perioada	de	tranziție	este	cheia	pentru	a	face	un	Brexit	cu	mai	puține	perturbații.	Acest	 lucru	este	valabil	
mai	ales	în	cazul	acordului	comercial	pe	care	Marea	Britanie	ar	trebui	să	îl	negocieze	cu	UE	-	care	ar	putea	dura	
până	la	zece	ani	după	sugestiile	guvernului. 4	Există,	de	asemenea,	o	mulțime	de	incertitudini	care	pot	denatura,	
exagera	sau	de	a	interpreta	eronat	propriile	fapte.

De	exemplu,	se	afirmă	că	3	milioane	de	locuri	de	muncă	în	Marea	Britanie	depind	de	comerțul	cu	UE.	De	
fapt,	din	cauza	legăturilor	strânse	dintre	economiile	europene,	cifra	reală	ar	putea	fi	mai	ridicată.	Alții	vor	spune	că	
este	imposibil	ca	toate	schimburile	comerciale	cu	UE	să	înceteze.	Oricum,	crearea	de	locuri	de	muncă	depinde	
mai	mult	de	cerere,	de	nivelul	salariilor	și	de	legislația	muncii	decât	de	aderarea	la	un	bloc	comercial.

O	altă	preocupare	este	reprezentată	de	contribuțiile	britanice	la	bugetul	UE	-	o	sumă	nedreaptă	mare	de	
aproape	20	de	miliarde	de	lire	sterline	(28	de	miliarde	de	dolari)	pe	an	la	Bruxelles,	sau	55	de	milioane	de	lire	pe	
zi.	De	fapt,	aceasta	este	suma	brută,	înainte	de	a	deduce	atât	rabatul	câștigat	de	Margaret	Thatcher	în	1984,	cât	
și	banii	pe	care	UE	îi	cheltuiește	în	Marea	Britanie.	Ajustând	suma	totală	conform	acestor	date	și	adăugând	unele	
cheltuieli	de	ajutor	străin	prin	intermediul	Bruxelles-ului,	plata	netă	este	mai	mică	de	o	treime,	de	17	milioane	GBP	
pe	zi,	Marea	Britanie	fiind	doar	a	opta	cea	mai	mare	contribuitoare	pe	cap	de	locuitor.

Există	păreri	diferite	și	referitor	la	modele	comerciale.	O	problemă	aici	este	sursa	care	trebuie	utilizată:	biroul	
european	de	statistică,	guvernul	britanic	și	FMI,	toate	au	cifre	diferite.	O	altă	problemă	este	dacă	să	se	acopere	
numai	bunurile	sau	se	adaugă	și	serviciile.	Pe	baza	unor	statistici,	UE	consumă	45-50%	din	exporturile	britanice,	
în	timp	ce	Marea	Britanie	reprezintă	o	zecime	sau	mai	puțin	din	UE,	în	jur	de	8%,	potrivit	cifrelor	FMI. 

Dacă	 considerăm	UE	un	bloc	 și	 reducem	 toate	 exporturile	 intracomunitare,	 ponderea	exporturilor	UE	ar	
ajunge	în	Marea	Britanie	la	aproape	16%.	Dar	în	negocierile	comerciale,	țările	individuale,	nu	UE	în	ansamblu,	
decid	ce	să	accepte.	(John	Springford,	Centrul	de	Reformă	Europeană)

4 Ibid p. 27



                                                                          Quality-Access to Success, Vol. 18, S3, October 2017 129

Este	adevărat	 că	producătorii	 de	automobile	 din	Germania	ar	 dori	 să	 vândă	pe	piața	 britanică.	Dar	 alte	
câteva	țări	au	deficite	bilaterale	cu	Marea	Britanie	sau	abia	au	făcut	comerț	cu	el	și	o	înțelegere	nu	le-ar	interesa.

Dar	negociatorii	comerciali	din	alte	țări	ar	putea	găsi	piața	britanică	de	65	de	milioane	de	consumatori	mai	
puțin	atrăgătoare	decât	cea	de	500	de	milioane	din	UE.

Impactul	părăsirii	UE	asupra	economiei	britanice	este	dificil	de	evaluat,	deoarece	nu	există	un	precedent.	
Nimeni	nu	poate	fi	sigur	ce	acces	va	avea	Marea	Britanie	pe	piața	unică,	ce	regim	de	reglementare	și	reguli	de	
migrație	vor	fi	sau	cât	timp	pot	lua	oricare	dintre	acestea	pentru	a	negocia.

Concluzia	a	șase	studii	mai	cuprinzătoare	a	demonstrat	cât	de	nesigur	este	rezultatul.

Prognozele impactului lui Brexit asupra economiei britanice5

Organizația Data Efectul asupra PIB %

Centrul de Cercetare a Politicii Economice 2103 -1,24 pănă la -1,77

Institutul de Afaceri Economice 2104 +1,10 pănă la - 2,60

OPEN Europa 2015 +1,55 pănă la - 2,20

Centrul de Performanță Economică, LSE 2016 -1,30 pănă la - 2,60

PWC 2016 -3,00 pănă la -5,50 in 2020

Oxford Economics 2016 -0,10 pănă la -3,90

Pierderile	generate	de	scăderea	comerțului	sunt	de	departe	cele	mai	mari.	Un	studiu	realizat	despre	Brexit	
de	Universitatea	Groningen	din	Olanda	concluzionează	că,	datorită	creării	comerțului,	comerțul	britanic	cu	UE	
a	fost	cu	55%	mai	mare	decât	ar	fi	fost	fără	aderare	-	și	că	nu	s-au	înregistrat	pierderi	detectabile	din	comerțul	
deturnat	din	țările	terțe	UE.

Pierderile	ar	putea	proveni	și	din	investițiile	străine	mai	mici,	deoarece	în	mare	parte	investițiile	străine,	în	
special	în	serviciile	financiare	și	în	mașini,	au	apărut	din	cauza	aderării	Marii	Britanii	la	UE.

Nu	s-au	obținut	câștiguri	din	aplicarea	unor	norme	mai	puține	oneroase,	deoarece	piețele	britanice	de	muncă	
și	de	produse	sunt	deja	printre	cele	mai	puțin	reglementate	dintre	toți	membrii,	pe	baza	unei	analize	a	OCDE.

În	ceea	ce	privește	migrația,	creșterea	economică	ar	depinde	de	atragerea	din	alte	locuri	a	competențelor	
necesare	economiei.	Cu	 toate	acestea,	este	nerealist	din	punct	de	vedere	politic	să	credem	că	britanicii	care	
tocmai	au	votat	să	părăsească	UE	pentru	a	stopa	migrația	necontrolată	din	Europa	de	Est	vor	dori	să	primească	
mai	mulți	migranți	din	locuri	precum	India	și	Africa.

Acum	există	aproximativ	3	milioane	de	migranți	din	UE	în	Marea	Britanie.	6	Cu	toate	acestea,	peste	jumătate	
din	imigrațiile	nete	provin	din	afara	UE.

O	Marea	Britanie	post-Brexit	ar	putea	să	nu	poată	opri	imigrația	în	UE.	Dacă	se	dorește	menținerea	accesului	
deplin	 la	piața	unică	a	UE,	probabil	 că	va	 trebui	 să	se	accepte	 libera	circulație	a	persoanelor,	deoarece	atât	
Norvegia,	cât	și	Elveția	au	migranți	în	mod	proporțional	mai	mult	decât	cei	din	Marea	Britanie.

Cei	mai	mulți	Brexiteri	insistă	asupra	unor	controale	mai	dure.	Aceștia	declară	că	migrația	din	UE	încarcă	
cu	taxe	contribuabilii,	reprezintă	un	efort	în	plus	pentru	cheltuielile	sociale,	îngreunează	serviciile	publice	precum	
sănătatea	și	educația	și	agravează	criza	locuințelor.	Unii	susțin	că	migrația	fură	locuri	de	muncă	și	reduce	salariile,	
în	special	pentru	cei	cu	salarii	mici.

În	 realitate,	mai	multe	studii	 au	constatat	 că	 imigranții	 din	UE,	spre	deosebire	de	cei	din	afara	UE,	sunt	
contribuabili	fiscali.	Rata	de	ocupare	a	forței	de	muncă	în	Marea	Britanie	este	la	un	nivel	înalt,	deci	nu	există	prea	
multe	semne	că	migranții	ar	ocupa	locurile	de	muncă	ale	nativilor.

Țările	bogate	au	nevoie	de	imigrație	pentru	a	prospera	și	pentru	a-și	susține	serviciile	publice.	O	populație	în	
creștere	poate	crea	probleme,	dar	una	în	scădere	poate	crea	probleme	mai	grele.

Având	în	vedere	România,	în	prezent	există	peste	230	000	de	români	în	Marea	Britanie,	care	reprezintă	cel	
de-al	treilea	grup	de	cetățeni	UE	ca	mărime	după	polonezi	și	irlandezi,	potrivit	datelor	Bloomberg.	Acesta	este	un	

5 The Economist, iunie 2016, “In, out find a job to shout”, p. 3

6 The Economist. “Let them not come”, 2 aprilie 2016
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motiv	bun	pentru	ca	România	să	negocieze	viitorul	acord	între	UE	și	Marea	Britanie	pentru	a	proteja	drepturile	
tuturor	cetățenilor	UE	de	a	avea	acces	la	piața	muncii	din	Regatul	Unit,	în	special	cei	care	trăiesc	deja	și	lucrează	
în	Marea	Britanie.

Potrivit	Grupului	Russell,	universitățile	britanice	ar	putea	pierde	personalul	european	talentat	dacă	acestea	
nu	vor	primi	o	mai	mare	clarificare	din	partea	guvernului	cu	privire	la	drepturile	post-Brexit	ale	cetățenilor	UE.	O	
soluție	propusă	de	Regatul	Unit	este	aceea	de	a	solicita	cetățenilor	UE	cu	rezidență	continuă	în	Regatul	Unit	
cel	 puțin	 cinci	 ani	 și	 să	 solicite	 «statutul	 stabilit»,	 ceea	 ce	ar	 garanta	 în	mod	efectiv	 rămânerea	pe	perioadă	
nedeterminată	în	țară	odată	ce	Marea	Britanie	iese	din	UE.	Acest	lucru	trebuie	negociat	deoarece	UE	a	avertizat	
că	Marea	Britanie	va	acorda	cetățenilor	UE	mai	puține	drepturi	decât	omologii	lor	britanici.

EFECTE BREXIT ASUPRA UNIUNII EUROPENE
Cea	mai	mare	parte	a	dezbaterii	Brexit	se	referea	la	efectele	sale	asupra	Marii	Britanii.	Dar	și	ieșirea	Marii	

Britanie	din	UE	ar	avea,	de	asemenea,	un	impact	profund	asupra	acesteia	din	urmă.	Criza	euro	nu	s-a	terminat,	
creșterea	PIB-ului	este	lentă,	șomajul	în	rândul	tinerilor	este	ridicat,	iar	Grecia	se	află	din	nou	în	dificultate.	UE	
ar	pierde	mult	prestigiu	o	dată	cu	ieșirea	unuia	dintre	cei	mai	mari	membri	ai	săi.	Marea	Britanie	este	una	dintre	
puținele	 țări	din	UE	cu	o	putere	diplomatică	și	militară	 reală.	Brexit	 împiedică	și	 relațiile	 transatlantice	 în	care	
Marea	Britanie	este	un	intermediar-cheie.

Toate	acestea	înseamnă	că	alte	țări	ale	UE	văd	Brexit	ca	un	act	ostil	care	merită	sancționat	ferm	pentru	a	
evita	să-i	încurajeze	și	pe	alții	să	plece.

În	ceea	ce	privește	comerțul,	puterea	de	negociere	a	UE	este	mult	mai	puternică.	Pentru	Marea	Britanie,	
exporturile	către	UE	reprezintă	12,6	din	PIB,	în	timp	ce	pentru	UE,	exporturile	către	Marea	Britanie	sunt	de	numai	
3,1%.	Și	pentru	multe	țări,	toate	dintre	acestea	fiind	nevoite	să	ratifice	o	nouă	înțelegere	comercială,	acest	raport	
este	mai	mic	(a	se	vedea	graficul).

Exporturile către Marea Britanie, 2014,% din PIB

Sursa: ONS, Eurostat H.M. Trezorerie
The Economist, “Cum îl văd ceilalți”. 30 aprilie 2016

În	 cazul	 României,	 exporturile	 sale	 către	Marea	 Britanie	 sunt	 în	 valoare	 de	 numai	 1,5%	 din	 PIB	 și,	 de	
asemenea,	i	se	poate	cere	să	accepte	bariere	în	cazul	migrației	dacă	Marea	Britanie	va	părăsi	UE.	Dar	România	
poate	avea	o	poziție	fermă	în	negocieri	așa	cum	s-a	întâmplat	atunci	când	a	amenințat	cu	veto	acordul	comercial	
UE-Canada	din	cauza	restricțiilor	canadiene	de	vize.

Industria	serviciilor	financiare	ar	putea	avea	cel	mai	mult	de	suferit	de	pe	urma	Brexit.	Dacă	Londra	este	
evident	centrul	financiar	atât	al	UE,	cât	și	al	zonei	euro,	după	Brexit	«Londra	nu	mai	poate	fi	capitala	financiară	a	
Europei»	(Jose	Manuel	Barosso,	fost	președinte	al	Comisiei	Europene).

Aproape	 2,2	 milioane	 de	 persoane	 lucrează	 în	 servicii	 financiare	 și	 conexe,	 cum	 ar	 fi	 contabilitatea	 și	
avocatura,	două	treimi	dintre	acestea	în	afara	Londrei.	Acestea	produc	aproape	12%	din	PIB,	11%	din	impozitul	pe	
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țară	și	un	excedent	comercial	net	de	72	miliarde	lire	(104	miliarde	dolari).	Serviciile	financiare	au	obținut	o	treime	
din	investițiile	străine	directe	în	Marea	Britanie	din	2007,	majoritatea	provenind	din	UE.	În	Londra	funcționează	
aproximativ	250	de	bănci	străine,	iar	peste	200	de	firme	de	avocatură	străine	au	birouri	în	Marea	Britanie.

Un	studiu	Brexit	 realizat	de	PwC,	o	firmă	de	contabilitate,	concluzionează	că	valoarea	adăugată	brută	a	
serviciilor	financiare	ar	scădea	cu	5,7%	-9,5%	până	în	2020,	iar	ocuparea	forței	de	muncă	cu	70	000-100	000.	
Sectorul	ar	crește	încet,	iar	unele	firme	s-ar	muta	în	alte	centre	financiare	ale	UE.

Pe	de	altă	parte,	Brexiterii	susțin	că	Europa	nu	poate	replica	City-ul	londonez:	adevărații	concurenți	sunt	New	
York,	Singapore	și	Hong	Kong,	și	nu	Paris	sau	Frankfurt.	Dar	cei	mai	mulți	practicieni	vor	să	rămână	în	UE.	Riscul	
este	că	o	parte	din	industrie	ar	migra.	Dublin	și	Luxembourg	sunt	puternice	în	gestionarea	fondurilor.	Cea	mai	
imediată	amenințare	este	reprezentată	de	compensarea	și	reglementarea	tranzacțiilor	cu	euro,	pe	care	Banca	
Centrală	Europeană	(BCE)	a	încercat	deja	să	le	relocalizeze	în	zona	euro.	Dacă	Marea	Britanie	va	pierde	UE,	va	
pierde	această	protecție	judiciară.	Profiturile	din	compensare	și	reglementarea	sunt	extrem	de	importante	pentru	
serviciile	financiare.

Din	cauza	acestui	viitor	incert,	unii	susțin	că	lira	sterlină	ar	putea	scădea	cu	încă	20-30%	post-Brexit	-	de	
aceea	câteva	fonduri	de	investiții	susțin	ideea.

PROVOCĂRI PENTRU OAMENII DE AFACERI
Brexit	a	creat	nesiguranță	pentru	economia	britanică,	a	UE	și	cea	globală.	Un	șoc	sistematic	ce	traversează	

industriile	și	granițele	naționale	reprezintă	provocări	strategice	semnificative	pentru	liderii	de	afaceri7	în	ceea	ce	
privește	amploarea,	durata	și	diferențialul	impactului.

Din	punct	de	vedere	politic,	Regatul	Unit	se	confruntă	cu	o	presiune	de	dizolvare	dacă	Scoția	încearcă	să-și	
salveze	statutul	de	membru	UE,	în	timp	ce	UE	are	toate	motivele	să	facă	Brexit	o	experiență	dureroasă	pentru	a	
descuraja	alți	dezertori,	ceea	ce	face	dificilă	prezicerea	rezultatului	negocierilor.

Din	punct	de	vedere	financiar,	un	 indicator	ar	putea	fi	corecția	puternică	a	 lirei	 (-11%	 față	de	dolar)	 și	a	
acțiunilor	(-13,6	FTSE	250)	înregistrate	în	primele	două	sesiuni	după	votarea	Brexit.

Din	punct	de	vedere	comercial,	UE,	așa	cum	am	văzut,	 reprezintă	47%	din	exporturile	din	Regatul	Unit,	
facilitează	o	creștere	de	13%	prin	 intermediul	unor	acorduri	comerciale	din	afara	UE	și,	 în	prezent,	negociază	
cu	celelalte	țări	un	supliment	de	21%	din	exporturile	din	Regatul	Unit.	În	timp	ce	Marea	Britanie	are	nevoie	doar	
de	opt	acorduri	comerciale	bilaterale	pentru	a	acoperi	80%	din	exporturile	sale	curente,	există	un	șir	de	alte	18	
țări	care	reprezintă	peste	1	miliard	USD	din	exporturile	din	Regatul	Unit	și	alte	132	de	țări	care	acoperă	celelalte	
exporturi.	Atât	forțele	interne	cât	și	cele	externe	determină	incertitudinea	cu	privire	la	durata	și	rezultatul	provocării	
de	reconstrucție.

De	fapt,	există	și	probleme	practice.	Deoarece	Marea	Britanie	a	fost	 în	UE	timp	de	44	de	ani,	are	puțină	
experiență	în	negocierile	comerciale	bilaterale.	Regula	de	ieșire	spune	că	acordul	comercial	cu	UE	ar	trebui	să	se	
facă	în	doi	ani,	totuși	acest	lucru	este	optimist	-	în	cazul	Canadei	a	durat	șapte	ani.

Un	alt	aspect	dificil	de	evaluat	este	dorința	partenerilor	de	a	lucra	cu	Marea	Britanie	într-o	manieră	constructivă	
și	în	timp	util.

Din	punct	de	vedere	al	economiei	reale,	incertitudinea	derivă	din	deciziile	de	investiții	amânate	sau	anulate	
privind	redistribuirea	anticipată	a	locurilor	de	muncă	ca	active	de	producție.	Și	în	acest	caz	s-au	estimat	pierderi	
între	3%	și	9%	din	PIB.	Aici	se	poate	vedea	cum	viteza,	amploarea	și	durata	acestor	efecte	-	asupra	cererii	și	
consumului	și	ocuparea	 forței	de	muncă	din	 toate	 industriile	conduc	 la	 incertitudine.	Una	dintre	cele	mai	mari	
grupuri	de	lobby	pentru	afaceri	din	Marea	Britanie	a	cerut	cabinetului	să	arunce	un	pod	asupra	«Prăpastiei	lăsate	
de	Brexit»	cu	privire	la	părăsirea	UE	și	stabilirea	unor	noi	aranjamente	comerciale.	Acest	lucru	ar	putea	reduce	
la	minimum	nivelul	sporit	de	confuzie	și	incertitudine	în	acest	domeniu.	Din	acest	motiv,	există	un	volum	mare	
de	investiții	de	afaceri	care	este	amânat	până	când	oamenii	de	afaceri	pot	vedea	mai	clar	care	este	rezultatul	
probabil	al	acestor	discuții.	(Cancelar	al	trezoreriei	-	Phillip	Hammond).	Ori	oamenii	de	afaceri	din	întreaga	lume	
trebuie	să	aibă	stabilitate,	transparență	și	previzibilitate	în	luarea	deciziilor.

În	concluzie,	decizia	pentru	Brexit	ar	trebui	să	fie	o	analiză	a	raportului	cost-beneficii	negociată	pe	termen	

7 Grupul Russell este format din 24 de universități printre Oxford, Cambridge, Glasgow și Cardiff, care se focusează intens pe cercetare
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mai	lung	și	nu	o	decizie	emoțională	elaborată	înainte	de	a	analiza	efectele	macro	și	micro	ale	acestei	decizii.
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Rezumat: România este în acea perioadă a istoriei sale caracterizată prin transformări rapide la toate nivelurile. 
Din punct de vedere istoric, statul este instituția care servește o națiune. Ce s-a întâmplat cu statul că o mulțime 
de lucruri nu merg bine și națiunea este mai mult sau mai puțin nemulțumită și cât de mult trecutul ne va mai 
influența astfel încât națiunea să poată beneficia de resursele României? Răspunsurile la aceste întrebări ar 
trebui să reiasă dintr-un dialog serios între responsabilii domeniului public și reprezentanți ai sectorului privat. 
Pe baza acestui dialog ar trebui să rezulte o strategie economică nouă și eficientă pentru dezvoltarea națiunii. În 
acest sens, mediul de afaceri privat ar putea oferi o idee de succes, și anume conceptul de „avantaj competitiv“ 
ca pivot pentru o nouă strategie; ultima criză economică ar putea constitui punctul de plecare pentru punerea în 
aplicare a noii strategii economice în țara noastră, și nu numai. 

Cuvinte cheie: dezvoltare economică, economie, criză economică, avantaj competitiv, politica macroeconomică, 
model de politică macroeconomică, politica, politica de planificare, macroeconomie aplicată, strategie, schimbare, 
țările în curs de dezvoltare, transformare. 

Clasificare JEL: A11, E61, M200, O210 

INTRODUCERE 
Această	analiză	propune	o	idee	pentru	o	nouă	abordare	a	strategiei	naționale	de	dezvoltare	economică,	care	

va	permite	Românilor	să	beneficieze	mai	bine	de	resursele	 țării.	 Ipoteza	este	că	statul	va	 îmbunătăți	dialogul	
public-privat	și	lupta	împotriva	corupției	va	continua	cu	succes	pentru	bunăstare	și	securitate	socială.	

După	 ultima	 criză	 economică,	 avem	 o	 nouă	 șansă	 să	 creăm	 și	 să	 punem	 în	 aplicare	 o	 nouă	 strategie	
economică	pentru	România.	Aceasta	este	o	necesitate,	deoarece	România	trebuie	să	se	adapteze	la	procesul	
actual	de	globalizare,	care	are	un	profil	nou.	„Ce	va	decide	în	cele	din	urmă	soarta	oricărei	țări	este	cât	de	bine	se	
poate	ea	adapta	la	noua	situație	a	rețelelor	globalizate.“	[1].	

„În	viitorul	apropiat,	principalul	câmp	de	luptă	nu	va	mai	fi	aerul	sau	pământul,	ci	interconectarea	infrastructurilor	
economiilor“	[2].	Infrastructura	economică	din	România	este	slabă	și	ar	trebui	să	fie	reconfigurată,	deoarece	lipsa	
unei	strategii	coerente	conduce	în	prezent	la	pierderi	uriașe.

BAZA CONCEPTUALĂ A METODEI 
O	nouă	șansă	avem	și	aș	putea	să	îndrăznesc	să	spun	că	lumea	întreagă	o	are	cu	ocazia	crizei	economice	

globale	 și	 cu	 ipotezele	 ei	 ca	 previziuni	 economice.	 Următoarele	 idei	 de	 bază,	 provin	 dintr-o	 selecție	 de	 trei	
previziuni	economice	majore	din	sectorul	public	și	privat:

 Prima selecție a previziunilor subliniind două idei economice majore provin din sectorul privat, după 
cum urmează: 
I. Se	pare	că	o	mulțime	din	viitori	clienți	nu	vor	putea	să-și	cheltuiască	banii	pe	prea	multe	lucruri	decât	doar	

pentru	bunurile	necesare	traiului	de	zi	cu	zi.	
II. Se	pare	că	lumea	ar	trebui	să	acorde	mai	multă	atenție	măsurilor	sociale	și	celor	conexe	și	să	cheltuiască	

mai	mulți	bani	decât	până	acum	pe	acestea.

Al doilea grup de patru previziuni din sectorul public provin din următoarea analiză făcută de 
„Business Insider“ despre „Tendințele Globale pentru anul 2030: Lumile Alternative“, o publicație a 
Consiliului Național de Informații a Guvernului Statelor Unite, Raportul privind Mega-Tendințele [3]: 
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1.	Rolul	crescut	al	individului
„În	următorii	15-20	de	ani,	guvernul	se	așteaptă	ca	majoritatea	populației	mondiale	să	nu	mai	fie	sărăcită	–
lumea	mai	întâi	–	prin	aceasta	conferindu-se	persoanelor	mai	multă	putere	și	autonomie	în	viața	lor“.	

2.	Difuziunea	puterii	
„Dacă	tendințele	economice	și	demografice	actuale	rămân	la	fel,	America	de	Nord	și	Europa	își	vor	pierde	
statutul	și	influența	actuală,	iar	țările	în	curs	de	dezvoltare	din	Asia	vor	deveni	puteri	mai	importante	ale	lumii“.	

3.	Modelele	demografice
O	combinație	a	îmbătrânirii	populației	cu	mai	puțini	copii,	cu	migrația	și	cu	urbanizarea	va	conduce	la	o	lume	
dramatic	diferită	 in	2030.	 „Țările	cu	populații	 îmbătrânite	se	vor	confrunta	cu	o	 luptă	dificilă	 în	menținerea	
nivelului	lor	de	trai“.	

4.	Creșterea	cererii	pentru	alimente,	apă	și	energie	
„Cu	mai	multe	persoane	puternice	și	o	clasă	de	mijloc	la	nivel	mondial	în	creștere,	lucrarea	de	cercetare	a	

guvernului	arată	că	cererea	de	alimente,	apă	și	energie	va	crește	cu	aproximativ	35,	40,	și	50%,	respectiv“.	

A treia previziune a sectorului public în ceea ce privește modul „Cum ar trebui să răspundă țările la 
provocările globalizării“ vine de la BERD: 

„Noul	concept	de	tranziție	BERD,	susține	că	pentru	a	avea	succes	și	a	fi	modern,	o	economie	trebuie	să	fie	
mai	mult	decât	competitivă;	ar	trebui	să	fie,	de	asemenea,	favorabilă	incluziunii,	bine	guvernată,	verde,	rezistentă	
și	integrată“[4].	

De	aceea,	această	propunere	de	dezvoltare	a	unei	viitoare	strategii	economice	este	ca	țările	mici	și	mijlocii,	
cum	ar	fi	România,	și	nu	numai,	să	profite	de	momentul	de	criză	pentru	a-și	 reorienta	economiile	bazându-și	
strategiile	de	dezvoltare	pe	avantajele lor competitive,	pentru	că	nu-și	vor	mai	putea	permite	să	piardă	nici	un	fel	
de	resurse.	Această	politică	ar	trebui	să	fie	încurajată	de	la	nivel	politic	și	apoi	facută	publică	prin	mass-media,	
pentru	a	avea	feedback-ul	cetățenilor,	în	procesul	de	dialog	public-privat	care	ar	trebui	să	fie	obligatoriu.	O	„carte	
de	bucate“	pe	această	temă	ar	putea	fi	scrise	mai	întâi	începând	cu	o	analiză	aprofundată	a	strategiei	politicii	
economice	a	respectivei	țări,	pe	de	o	parte	și	pe	de	altă	parte,	cu	o	analiză	a	resurselor	ei	principale,	coroborate	
cu	„situația	poluării,	știind	că	emisiile	și	tendințele	de	creștere	economică	sunt	adesea	cuplate“,	așa	cum	este	
exprimat	de	Agenția	Europeană	de	Mediu	(EEE),	în	„Poluarea	industrială	-	profiluri	de	țări,	2016	-	România“	[5].	

EXEMPLE DE AVANTAJE COMPETITIVE ALE ROMÂNIEI 
Vorbind	despre	resurse,	România	are	peste	10	milioane	de	hectare	de	teren	agricol,	diverse	surse	de	energie	

(cărbune,	petrol,	gaze	naturale,	potențial	hidrologic,	nuclear	și	eolian),	precum	și	posibilități	de	dezvoltare	extinsă	
în	turism	la	Marea	Neagră,	Delta	Dunării,	precum	și	în	munți.	În	această	privință,	autorul	ar	putea	da	trei	exemple	
majore	pentru	câteva	dintre	cele	mai	 importante	 resurse	din	România,	care	sunt	avantaje competitive	 în	 fața	
multor	țări	din	Europa:	

Tinerii cu calificări înalte în IT.	„Principalul	avantaj	competitiv	în	dezvoltarea	de	software	din	România	este	
datorat	înaltei	calificări	a	resurselor	umane,	precum	și	rentabilității	ei.	În	ceea	ce	privește	serviciile	de	externalizare	
IT,	România	este	clasată	a	treia	la	nivel	mondial,	după	China	și	foarte	aproape	de	India.	România	este	lider	în	
Europa,	și	a	șasea	în	lume,	în	ceea	ce	privește	numărul	de	specialiști	IT	certificați,	cu	o	rată	de	densitate	la	1000	
de	locuitori	mai	mare	decât	în			SUA	sau	Rusia“,	conform	cu	A.	T.	Kearney	-	Index	Service	Location,	citat	de	TELUS	
[6	].	

România	 are,	 de	 asemenea,	 câștigători	 la	 olimpiadele	 internaționale	 de	 chimie,	 fizică	 și	 matematică,	
cu	rezultate	în	medalii	de	aur,	argint	și	bronz	pentru	toți	participanții	ei	în	fiecare	an,	precum	și	în	2017.	[7]	În	
același	 timp	„exodul	creierelor“	este	cel	mai	grav	 fenomen	cu	care	ne	confruntăm	și	care	va	avea	pe	 termen	
lung	repercusiuni	grave	și	de	lungă	durată.	„Din	momentul	în	care	România	a	aderat	la	Uniunea	Europeană	(UE)	
în	urmă	cu	aproximativ	10	de	ani,	peste	un	milion	de	români	au	emigrat	în	căutarea	unei	vieți	și	oportunități	de	
muncă	mai	bune.	România	a	suferit	de	fenomenul	care	este	adesea	descris	ca	fiind	„exodul	creierelor”	deoarece	
mulți	 oameni	 se	 uită	 la	 Vest	 pentru	 perspective	mai	 bune,	 în	 țări	 precum	Germania,	 Italia,	 Spania	 și	Marea	
Britanie”	Forbes,	2017	[8].	



                                                                          Quality-Access to Success, Vol. 18, S3, October 2017 135

Petrolul și gazele naturale.	După	cum	este	menționat	în	„Scurt	istoric	al	industriei	petroliere	românești“:	„Cu	
10	rafinării	și	o	capacitate	totală	de	rafinare	de	aproximativ	504.000	tone	de	barili	pe	zi,	România	are	cea	mai	
mare	industrie	de	rafinare	din	regiune.	Capacitatea	de	rafinare	din	România,	depășește	cu	mult	cererea	internă	
de	produse	petroliere	 rafinate,	permițând	 țării	să	exporte	o	gamă	 largă	de	produse	petroliere	și	petrochimice,	
–	 cum	 ar	 fi	 lubrifianți,	 bitum,	 și	 îngrășăminte	 –	 în	 întreaga	 regiune“[9].	 România	 este,	 de	 asemenea,	 printre	
puținele	țări	din	lume	care	au	petrol	fără	sulf,	care	poate	fi	mai	bine	utilizat	în	industria	farmaceutică	decât	în	cea	
a	combustibililor.	Din	păcate,	România	a	privatizat	acest	sector,	iar	redeventele	negociate	sunt	unele	dintre	cele	
mai	mici	din	lume,	fapt	care	necesită	o	revizuire	a	contractelor	de	pe	o	altă	poziție.	

Pământul agricol.	Dacă	luăm	cazul	agriculturii,	„între	2006	și	2009,	irigația	a	scăzut	de	10	ori,	o	mare	parte	
din	vii	și	livezi	au	fost	distruse,	cantitatea	de	îngrășăminte	a	fost	redusă	la	o	treime	în	comparație	cu	perioada	
1986-1989.	În	ceea	ce	privește	performanța,	agricultura	românească	a	devenit	extensivă	în	timpul	economiei	de	
piață,	dar	există	relativ	puține	diferențe	în	rezultatele	exprimate	la	nivelul	producției“[13].	Este	destul	de	relevant	
pentru	viitorul	strategic	din	România	că,	până	în	2013,	interesul	cetățenilor	pentru	investiții	în	agricultură	se	ridică	
la	peste	17	miliarde	de	euro	din	fonduri	nerambursabile	europene,	cererea	ajungând	la	175%	în	comparație	cu	
alocarea	de	10	miliarde	de	euro,	potrivit	APDRP	[10].	

Din	1989,	României	nu	i-au	lipsit	proiectele	de	dezvoltare	a	economiei,	inclusiv	în	agricultură.	Din	păcate	însă,	
după	cum	vedem	astăzi,	impactul	lor	a	fost	slab	și	totuși	Românii	încă	mai	spera,	o	dovadă	spre	exemplu	este	
că	în	ultima	zi	de	înregistrare	a	proiectelor	pentru	programul	„Start	Up	Nation“,	la	AIPPIMM,	rata	de	înregistrare	a	
fost	un	proiect	pe	secundă.	În	orice	caz	însă	acest	program	este	unul	dedicat	pentru	a	crește	numărul	de	locuri	de	
muncă	pe	întreaga	economie,	și	nu	numai	pentru	agricultură,	având	alocat	pentru	2017	un	buget	de	aproximativ	
380	mil.	Euro	pentru	maxim	10.000	de	IMM-uri	[11].	

Se	pare	că	nu	se	mai	dorește	să	fim	„Grânarul	Europei“,	așa	cum	am	fost	numiți	după	exportul	de	mai	mult	de	
3	milioane	de	tone	de	grâu	din	anul	1938.	La	acea	vreme,	producția	la	hectar	era	aproximativ	un	sfert	de	media	
celei	de	azi.	Dar	este	adevărat	că,	în	acel	moment,	prețul	cerealelor	din	Europa	era	stabilit	la	Bursa	de	Mărfuri	
din	Brăila,	în	România.	

STAGIUL DEZVOLTĂRII CÂTORVA AVANTAJE COMPETITIVE ALE ROMÂNIEI
Astăzi,	în	România	și	nu	numai,	unele	produse	industriale	și	activitățile	lor	conexe	sunt	ineficiente	și	reprezintă	

o	sursă	importantă	de	poluare	(apă,	aer,	sol),	de	generare	de	deșeuri	și	de	consum	remarcabil	de	energie,	cum	
ar	fi	pentru:	solvenți	 chimici,	 vopsele,	hârtie,	produse	 industriale	secundare	și	deșeuri	din	mine	și	 cariere	ale	
industriei	extractive.	

„Unul	dintre	obiectivele	politicii	de	mediu	este	de	a	decupla	creșterea	economică	de	emisii	și	de	a	scădea	
tendințele	 emisiilor,	 în	 timp	 ce	 economiile	 să	 continue	 să	 crească“,	 după	 cum	 se	menționează	 în	 „Poluarea	
Industrială	–	profiluri	de	 țară,	2016	–	România“	 [4].	Ceea	ce	vedem	acum	în	economia	 românească,	un	sfert	
de	secol	după	Revoluție,	este	 faptul	că	nici	unul	dintre	avantajele competitive	menționate	mai	sus	nu	au	 fost	
stimulate	pentru	creșterea	la	cel	mai	înalt	nivel	posibil,	și	nici	nu	s-a	făcut	decuplarea	industriilor	poluante.	Mai	
mult	decât	atât,	„terenul	arabil	a	scăzut	an	de	an,	în	2012	scăderea	fiind	de	peste	7315	hectare,	iar	plantațiile	
multianuale	au	scăzut	cu	peste	8314	hectare,	comparativ	cu	1997	(anul	în	care	a	început	reducerea	terenurilor	
arabile	și	perene)“[12].	„Sistemele	de	irigare	din	1989	au	fost	în	mare	parte	distruse”	și	„au	fost	refăcute	numai	în	
proporție	de	30-35%,	iar	numai	aproximativ	250.000	de	hectare	au	fost	puse	în	funcțiune,	adică	8%	din	suprafața	
desemnată	în	acest	scop	înainte	de	1989”	[13].	În	sectorul	infrastructurii,	România	nu	a	reușit	să	construiască	
cel	puțin	o	singură	autostradă	modernă	să	traverseze	țara	ca	să	îmbunătățească	turismul	și	din	nou,	nimic	nu	a	
fost	făcut	de	mai	multe	guverne	privind	situația	„exodului	creierelor“	tinere,	alte	exemple	în	acest	sens	ar	putea	
să	continue.	

Din	păcate,	creșterea	de	care	s-a	bucurat	România	și	celelalte	economii	în	tranziție	din	Europa	și	regiunea	
CSI,	 a	 dispărut	 brusc	 atunci	 când	a	 apărut	 criza	 economică.	Percepția	 reală	 pentru	 această	 situație	 este	 că	
acest	fenomen	a	fost	din	cauza	lipsei	unei	strategii	sănătoase	pentru	dezvoltarea	acestor	economii.	Fapt	este	
că	economiile	lor	au	fost	„ghidate“	de	tendințe,	cum	ar	fi,	interesul	investitorilor	străini	pentru	anumite	domenii	și	
sectoare	ale	economiei	(imobiliar,	bancar,	resurse	pentru	energie	etc.)	în	loc	să	fie	ghidate	de	o	strategie	bazată	
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pe	avantajele	lor	competitive.	
Evident,	statul	ar	trebui	să	ghideze	procesul	de	elaborare	a	unei	strategi	economice	competitive,	pe	baza	unei	

analize	aprofundate,	care	însă	nu	a	fost	finalizată	pentru	România	nici	după	sfert	de	secol.	

CONCLUZII 
„.	.	.	ideea	ca	viitorul	ar	trebui	să	fie	diferit	de	prezent	este	atât	de	respingătoare	modurilor	noastre	convenționale	

de	gândire	și	de	comportament	încât	noi,	cei	mai	mulți	dintre	noi,	avem	o	mare	rezistență	 la	schimbare.“John	
Maynard	Keynes,	1937.	Fără	îndoială,	chiar	dacă	economia	românească	nu	va	avea	șansa	nici	de	această	dată	
de	a	fi	reconfigurată	pe	baze	solide,	viitorul	va	dovedi	că	doar	o	strategie	care	va	pune	în	centrul	ei	avantajele 
competitive	în	domeniul	uman,	a	resurselor	terestre	și	subterane	ar	putea	fi	soluția	viabilă	pentru	o	dezvoltare	
economică	sănătoasă	și	de	succes	în	mediul	actual	al	globalizării	mondiale.	
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