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REFUZUL DE A ACORDA ACCESUL – DIN PERSPECTIVA LEGISLAŢIEI DE PROTECŢIE A
CONCURENŢEI ŞI A CELEI DE REGLEMENTARE SECTORIALĂ1
Prof. dr. Gheorghe Oprescu
Institutul de Administrare a Afacerilor,
Universitatea “Politehnică” din Bucureşti
Dr. Daniela Eleodor
Consiliul Concurenţei
Rezumat: Nu este un lucru nou ca, în vremuri de criză, să existe numeroase voci care să susţină
necesitatea relaxării politicii de protecţie a concurenţei (antitrust), în scopul oferirii unui presupus
sprijin pentru reluarea creşterii economice. Pornind de la o astfel de opinie, lucrarea de faţă
încearcă să examineze, mai în detaliu, situaţia cadrului actual de reglementare într-un sector
deosebit de important al economiei de astăzi şi anume industria de comunicaţii electronice. Am
ales acest sector şi datorită reacţiei prezentată mai jos din partea unui oficial al unui operator din
această industrie, dar şi datorită faptului că este o ramură dintre cele care „beneficiază”, în
Uniunea Europeană şi nu numai, de o dublă reglementare. Astfel, acesta are reguli speciale de
reglementare sectorială, de natură tehnică şi economică, dar i se aplică, în acelaşi timp si regulile
generale de protecţie a concurenţei (antitrust). Deşi între ele există diferenţe evidente, în acelaşi
timp există şi numeroase asemănări şi, posibil, suprapuneri. Cele două seturi de reguli sunt
implementate şi monitorizate de instituţii administrative diferite şi, de aceea, pot apărea unele
erori, mai ales în cazul unor instituţii tinere şi mai puţin experimentate. Pentru analiza de detaliu,
am ales una dintre practicile care sunt potenţial sancţionabile de către ambele seturi de legislaţie,
respectiv „refuzul de a acorda accesul” (denumirea din legislaţia sectorială) sau „refuzul de a
trata” (denumirea din legislaţia de protecţie a concurenţei). Capitolul 1 face o prezentare a
legislaţiei de reglementare sectorială, iar capitolul 2 trece în revistă legislaţia şi practica din
domeniul protecţiei concurenţei, în trei situaţii unde pot exista suprapuneri cu reglementarea
sectorială: definirea pieţei relevante, firme cu putere semnificativă de piaţă vs. firme aflate în
poziţie dominantă şi, în fine, refuzul de a trata ca posibil abuz de poziţie dominantă. În fine,
capitolul 3 trage concluziile. Această lucrare încearcă să identifice nişte algoritmi de analiză, atât
pentru autorităţile de reglementare sectorială, cât şi pentru cele de concurenţă, pentru ca
acestea să nu se suprapună şi să ia nişte decizii care pot influenţa negativ mediul de afaceri.
Cuvinte cheie: refuzul de a acorda accesul, comunicaţii electronice, abuz de poziţie dominantă,
politica de protecţie a concurenţei
Coduri JEL: L4, L5
INTRODUCERE

Politica de concurenţă a Comisiei Europene a provocat „multe pagube", în special în
sectorul telecomunicaţiilor, acuza, in ediţia de luni a cotidianului Le Figaro, preşedintele-director
general al Orange, Stephane Richard, evocând o „încrâncenare" împotriva grupului său, scrie
AFP.
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„De 20 de ani, Bruxellesul nu face decât un singur lucru: antitrust. Bruxellesul nu pare
să înţeleagă că lumea se schimbă, că nu mai suntem vechile monopoluri istorice de mult timp şi
că am plonjat într-o lume ultra-concurenţială", spune şeful grupului francez de telecomunicaţii.
În opinia sa, „în transportul aerian, în energie, în telecomunicaţii, Bruxelles face din concurenţa
sălbatică alfa şi omega politicii economice. Această ideologie a provocat multe pagube". Această
politică „a făcut deja pe larg jocul asiaticilor punând în practică o reglementare care vizează doar
reducerea preţurilor şi punând presiune pe producătorii europeni ca Alcatel sau Nokia". PDG-ul
Orange califica drept „încrâncenare" inspecţiile surpriză, din 11 iulie, ale Comisiei Europene in
sediile mai multor grupuri de telecomunicatii europene, printre care si germanii de la Deutsche
Telekom sau spaniolii de la Telefonica. „Este a patra oară de când eu sunt în fruntea grupului şi
autorităţile de concurenţă fac acest tip de operaţiuni. Dificil să nu vezi aici o formă de
încrâncenare".
(Hotnews 22 iulie 2013, Le Figaro 22 iulie 2013)
Sectorul de comunicaţii electronice este unul dintre cele care „beneficiază”, în Uniunea
Europeană şi nu numai, de o dublă reglementare. Astfel, acesta are reguli speciale de
reglementare sectorială, de natură tehnică şi economică, dar i se aplică, în acelaşi timp si regulile
generale de protecţie a concurenţei (antitrust). Deşi între ele există diferenţe evidente, în acelaşi
timp există şi numeroase asemănări. Cele două seturi de reguli sunt implementate şi
monitorizate de instituţii administrative diferite. În acest context, nu poate fi exclusă ideea unor
erori în implementarea regulilor specifice fiecăruia dintre cele două domenii şi, deci, ca
afirmaţiile PDG Orange să conţină un oarecare sâmbure de adevăr. Evident, într-o astfel de
situaţie, mediul de afaceri ar putea fi afectat, în special atunci când este vorba de un domeniu aflat
în primele rânduri ale procesului de globalizare.
În prezenta lucrare, ne propunem să realizăm o analiză comparativă a legislaţiei şi
practicii de protecţie a concurenţei şi a celor de reglementare sectorială în domeniul comunicaţiilor
electronice, în scopul de a identifica diferenţele, eventualele suprapuneri şi, drept consecinţă,
pericolele care pot ameninţa mediul de afaceri din acest punct de vedere.
O atenţie deosebită va fi acordată modului de analiză şi evaluare a practicii „de refuz de
a acorda acces” la propria reţea de comunicaţii electronice, din perspectiva reglementării
sectoriale, în paralel cu „refuzul de a trata”, care poate constitui un abuz de poziţie dominantă,
din perspectiva legislaţiei de protecţie a concurenţei.
În acest context, vor fi analizate trei aspecte, datorită faptului că ele se regăsesc atât în
legislaţia sectorială, cât şi în cea de protecţie a concurenţei: (i) modul de definire a pieţei, care
este un pas absolut obligatoriu în (ii) procedura de stabilire a firmelor „cu putere semnificativă
de piaţă” (legislaţia sectorială), respectiv a firmelor aflate „în poziţie dominantă” (legislaţia de
protecţie a concurenţei) şi (ii) „refuzul de a acorda accesul” şi „refuzul de a trata”, precum şi
modul de analiză şi, respectiv, sancţionare a sa (lor) în cele două seturi de legislaţie.
Încă de la început, trebuie subliniat faptul că reglementările sectoriale sunt substanţial
mai aspre decât cele din domeniul protecţiei concurenţei, poate şi pentru faptul că ele sunt doar
temporare. Cu alte cuvinte, acest articol vrea să clarifice faptul că un anumit comportament al
unei firme poate fi sancţionabil din perspectiva legislaţiei sectoriale şi poate să nu fie sancţionabil
din cea a legislaţiei de concurenţă. Acestea pot fi situaţiile când intervenţia autorităţilor naţionale
de concurenţă (sau chiar a Comisiei Europene) poate produce reacţii justificate, ca cea a PDG
Orange, menţionată mai sus.
CADRUL SECTORIAL DE REGLEMENTARE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Spre sfârşitul anilor 90, sectorul de comunicaţii a cunoscut o transformare radicală la
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nivel comunitar. Progresul tehnic înregistrat a impus o creştere a gradului de liberalizare, ceea
ce a impus o mai mare armonizare legislativă între statele membre. În cadrul unei analize
efectuate în 1999, Comisia Europeană a subliniat necesitatea de a se încuraja în continuare
crearea unui mediu concurenţial, prin creşterea armonizării legislative şi reducerea barierelor
administrative, de a proteja consumatorii şi ritmul înalt al progresului tehnic din această ramură.
S-a ajuns la concluzia că doar prevederile legislaţiei de protecţie a concurenţei nu sunt
suficiente pentru a preveni un eşec al pieţei în acest sector, cel puţin pentru următoarele trei
motive.
În primul rând, legislaţia generală a concurenţei conţine măsuri de penalizare a agenţilor
economici cu situaţie dominantă pentru abuzul de putere de piaţă, însă nu sunt prevăzute măsuri
ce ar viza impunerea de obligaţii specifice care să prevină un asemenea abuz, cu excepţia poate,
a unor amenzi descurajatoare (de exemplu, obligaţia accesului, normele de evidenţă şi calcul al
costurilor etc.).
În al doilea rând, intervenţiile ex-post au loc în urma apariţiei abuzurilor, examinarea
cazurilor durează mult, ceea ce poate avea efecte grave asupra concurenţei, chiar dacă abuzul de
putere de piaţă este în final penalizat. Efectele asupra concurenţei pot fi de durată lungă sau
ireversibile, din cauza câştigării timpului critic de către furnizorul care comite aplicarea puterii
sale de piaţă în detrimentul concurenţei, mai ales în cazul pieţelor emergente.
În al treilea rând, intervenţiile de reglementare sunt necesare frecvent şi în timp real, iar
autorităţile de protecţie a concurenţei nu dispun de expertiza sectorială specifică pentru a asigura
o astfel de intervenţie.
Astfel, în anul 2002, a fost adoptat actualul cadru de reglementare în sectorul de
telecomunicaţii, care are drept scop asigurarea unei flexibilităţi şi adaptabilităţi care să permită
promovarea concurenţei, în condiţiile existenţei unei suficiente supravegheri din partea
autorităţilor naţionale de reglementare sectorială (ANRS) şi a celor de protecţie a concurenţei –
autorităţile naţionale de concurenţă (ANC):
„Scopul prezentului pachet de reglementare este de a alinia legislaţia comunitară
curentă în domeniul telecomunicaţiilor cu modificările substanţiale care au avut loc în sectoarele
de telecomunicaţii, media şi tehnologia informaţiilor. Noul cadru de reglementare a fost proiectat
ca o fază intermediară între cadrul curent şi o situaţie anticipată viitoare, când piaţa de
telecomunicaţii va fi suficient de matură încât să fie guvernată doar de legislaţia generală în
domeniul protecţiei concurenţei”2
Cadrul actual de reglementare (2002) este compus din cinci directive3. Arhitectura lui
este descrisă în aşa-numita Directivă-cadru4, care descrie regulile generale şi obiectivele ce sunt
regăsite în fiecare dintre „directivele specifice”: directiva privind accesul5; directiva privind
autorizarea6; directiva privind serviciul universal şi directiva privind confidenţialitatea
informaţiilor. Directiva-cadru are drept scop promovarea concurenţei, dezvoltarea pieţei interne
şi promovarea intereselor consumatorilor. În scopul atingerii acestor obiective, Directiva-cadru
stabileşte obligaţiile autorităţilor naţionale de reglementare sectorială, între care promovarea
concurenţei este una dintre cele mai importante. De asemenea, ea permite ANRS impunerea
unor obligaţii ex-ante către firmele care sunt considerate a avea o putere semnificativă de piaţă
(PSP).
Directiva-cadru cere ANRS să analizeze pieţele relevante din cadrul sectorului de
comunicaţii, pentru a determina dacă acele pieţe sunt sau nu „concurenţiale în mod efectiv”7
(„effectively competitive”). În cazul în care pieţele respective nu sunt „suficient de concurenţiale”,
atunci ANRS trebuie să identifice firme cu PSP şi să le imp ună – ex-ante - obligaţii (condiţii)
coresp unzătoare sau să le menţină sau modifice atunci când acestea există deja. Pot astfel fi
impuse una sau mai multe obligaţii referitoare la transparenţă în legătură cu interconectarea
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reţelelor sau cu accesul la aceste reţele, nediscriminarea, ţinerea unei evidenţe contabile
separate, obligaţia de a permite accesul sau de fundamentare a tarifelor în funcţie de costuri.
Directiva-cadru nu defineşte conceptul de „concurenţială în mod efectiv”; totuşi, ea
menţionează că o piaţă nu va fi efectiv concurenţială atunci când pe acea piaţă se găsesc una sau
mai multe firme cu PSP şi când instrumentele oferite de legislaţia naţională sau comunitară în
domeniul protecţiei concurenţei nu sunt suficiente pentru a remedia problema. Deci, noţiunea de
concurenţă efectivă este legată de existenţa unor firme cu PSP pe piaţa relevantă. La rândul ei,
PSP este definită la art. 14(2) din Directiva-cadru ca fiind o poziţie echivalentă cu poziţia
dominantă de la art. 102, aşa cum a fost ea definită de către Curţile europene.
În multe privinţe, procesul de determinare a PSP este similar cu cel de determinare a
poziţiei dominante. El începe cu procesul de definire a pieţei şi aplică metodologia din legislaţia
concurenţei pentru a analiza condiţiile concurenţiale de pe piaţa respectivă. Există totuşi o
deosebire. Analiza pieţei efectuată în contextul art. 102 din TFUE (interzicerea abuzului de poziţie
dominantă) este una retrospectivă, în vreme ce concurenţa efectivă şi PSP din Directiva-cadru
necesită o analiză prospectivă, adică dacă piaţa respectivă poate fi concurenţială în perspectivă
sau dacă lipsa din prezent a unei concurenţe efective este una de durată în viitor. Din această
perspectivă, analiza cerută de Directiva-cadru se inspiră şi face apel la tehnicile analitice
dezvoltate în contextul „Regulamentului Comisiei Europene privind concentrările economice”,
care este tot o analiză prospectivă, orientată spre dinamici viitoare şi nu spre situaţii şi fapte
trecute, aşa cum este cea aplicată în cazul art. 102. În general, pentru analiza concentrărilor se
utilizează o analiză dinamică a pieţei relevante (interesează efectele ce se pot produce pe piaţa
relevantă ulterior realizării concentrării şi nu efectele ce pot fi surprinse pe piaţa relevantă
anterior operaţiunii de concentrare).
Pentru a oferi sprijin ANRS, Comisia a adoptat o „Recomandare” privind pieţele relevante
ale produselor şi serviciilor din sectorul comunicaţiilor”.8 Recomandarea conţine şi o listă a
pieţelor relevante pe care Comisia le consideră ca fiind potenţial susceptibile pentru o
reglementare ex-ante, listă care face o diferenţă între pieţele de gros (18 pieţe) şi cele de retail
(7 pieţe). Cu titlu de exemplu (pe care îl vom folosi la paragraful 2.2 de mai jos), între pieţele de
gros, Comisia identifică „piaţa serviciilor de terminare a apelurilor în reţelele individuale de
telefonie mobilă”.9
Deşi Recomandarea nu este obligatorie pentru ANRS, totuşi ele trebuie să o ia în
considerare. Aceasta în sensul că, dacă vor să definească o piaţă relevantă diferită de cele din
Recomandare (şi, implicit, să impună obligaţii ex-ante), atunci ANRS trebuie să notifice această
intenţie la Comisie şi să obţină acceptul acesteia. Scopul acestui mecanism este de a evita
distorsionarea nejustificată a concurenţei din partea unor autorităţi sectoriale naţionale.
Recomandarea sugerează totodată reglementatorilor naţionali aplicarea unui test pentru
aprecierea relevanţei pieţelor pentru reglementarea preventivă. Acest test este compus din
următoarele trei criterii10:
– dacă piaţa de comunicaţii electronice este caracterizată prin existenţa unor bariere înalte
şi non-tranzitorii la intrare, fie ele de natură structurală, legală sau din cauze care ţin de
modul de reglementare;
– dacă piaţa de comunicaţii electronice în cauză ar tinde pe termen scurt sau mediu, spre o
concurenţă suficientă pentru a proteja interesele consumatorilor, chiar şi fără intervenţii
de reglementare şi
– dacă măsuri ex post (ţinând de legislaţia de protecţie a concurenţei), în absenţa unor
măsuri ex-ante impuse pe această piaţă, ar fi suficiente pentru a remedia îngrijorările
legate de existenţa unei poziţii dominante pe piaţă.
Toate aceste criterii trebuie să fie îndeplinite împreună. În cazul în care, barierele la
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intrare nu sunt de durată, sau în cazul în care există dovezi recente de concurenţă sporită şi de
o concurenţă care tinde spre creştere continuă pe termen scurt şi mediu, sau în cazul în care
există anumite motive să se creadă că intervenţia ex-post ar putea fi eficientă, atunci este
rezonabil ca reglementatorul să se abţină de la impunerea măsurilor preventive în sarcina
furnizorului cu putere semnificativă de piaţă.
Cu privire la importanţa aplicării acestor criterii de către reglementatori în efectuarea
analizei lor prospective, Neelie Kroes, ex-Comisarul European pentru politica concurenţei afirma
în 2009:
“Our experience is that regulation which respects competition principles is the most
efficient type of regulation. When that regulation succeeds in enabling a competitive market,
there is less to worry about both for the consumers and for the enforcers of competition rules.
But even the most perfectly designed regulation will not eliminate the risk of abuses, so there will
always be a role also for competition enforcement. Getting this balance right requires constant
dialogue between regulators and competition enforcers. It is not easy – the relationships change
from sector to sector, and the balance between ex ante regulation and ex post enforcement will
also depend upon the state of each market”11.
[„Experienţa noastră arată că tipul cel mai eficient de reglementare este cel care
respectă principiile de concurenţă. Când această reglementare reuşeşte să realizeze o piaţă
concurenţială, atunci atât consumatorii, cât şi autorităţile de protecţie a concurenţei vor avea mai
puţine motive de îngrijorare. Dar, chiar şi cea mai perfectă reglementare nu va putea să elimine
riscurile unor abuzuri şi, de aceea, regulile de concurenţă vor continua să se aplice pe aceste
pieţe. Realizarea unui echilibru corect necesită un dialog constant între reglementatori şi
autorităţile de concurenţă. Acest lucru nu este uşor – relaţiile se modifică de la sector la sector,
iar echilibrul dintre reglementarea ex-ante şi aplicarea ex-post va depinde întotdeauna de situaţia
fiecărei pieţe”.]
În plus, Comisia a adoptat şi „Instrucţiuni privind analiza pieţei şi stabilirea PSP”.12
Aceste Instrucţiuni clarifică faptul că ANRS trebuie să ”realizeze o evaluare structurală
prospectivă (”forward-looking”) a pieţei, pornind de la condiţiile actuale de pe piaţă.”13 În acest
context, Comisia menţionează că o p iaţă d efinită pentr u scopuri ţinând de cadrul de
reglementare, în contextul unei reglementări ex-ante, poate să difere de o piaţă definită în scopul
aplicării legislaţiei concurenţei la o situaţie care s-a petrecut în trecut.14
De asemenea, prin aceste directive, s-a stabilit că un pas important în vederea
liberalizării pieţei de telecomunicaţii îl reprezintă interconectarea reţelelor, operaţiune prin care
utilizatorii unei reţele pot apela utilizatorii unei alte reţele. Astfel, statele membre trebuie să se
asigure că nu există nici o restricţie din partea statului respectiv sau a altor state care să
împiedice firmele să negocieze între ele acorduri de natură tehnică sau comercială vizând accesul
şi interconectarea. Operatorii de reţele publice de comunicaţii au dreptul, dar şi obligaţia, atunci
când sunt solicitate de către alte firme autorizate, să negocieze interconectarea cu acestea.
ROMÂNIA
Iniţial, România a preluat prevederile directivelor europene, adoptând Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 79/13.06.2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
(„OUG nr. 79/2002”) şi Ordonanţa Guvernului nr. 34/30.01.2002 privind accesul la reţelele publice
de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora (OG
nr. 34/2002). Ulterior, acestea au fost înlocuite cu OUG nr. 111/2011 privind comunicaţiile
electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012. În acest context, a
fost înfiinţată Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
(ANCOM), care a căpătat atribuţii în ceea ce priveşte reglementarea activităţilor în domeniul
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comunicaţiilor electronice, prin adoptarea şi implementarea de decizii cu caracter normativ şi
individual, de urmărire şi control al respectării acestora. În vederea atingerii acestui obiectiv,
ANCOM îndeplineşte o serie de atribuţii, printre care:
1. desemnarea furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice cu putere
semnificativă de piaţă şi
2. impunerea în sarcina acestor furnizori a unor obligaţii, precum cele de transparenţă,
nediscriminare, evidenţă contabilă separată, obligaţia de a permite accesul, controlul
tarifelor sau fundamentarea acestora în funcţie de costuri.
Încălcarea obligaţiilor impuse de ANCOM constituie contravenţii şi se sancţionează cu
amenzi de până la 5% din cifra de afaceri a contravenientului.
Sintetiz ând, reglementările sp ecifice sectorului de comunicaţii electronice stab ilesc
următorul algoritm pentru a se ajunge în situaţia de a sancţiona refuzul de a acorda accesul la
reţeaua proprie:
a. definirea pieţei (cu luarea în considerare a principiilor din legislaţia concurenţei, dar şi a
Recomandării Comisiei Europene, care identifică un număr de 25 posibile pieţe în acest
sector, inclusiv – după cum am menţionat - „piaţa serviciilor de terminare a apelurilor în
reţelele individuale de telefonie mobilă”);
b. identificarea firmelor cu PSP (cu precizarea că, ţinând cont de Recomandarea menţionată
mai sus a Comisiei – orice firmă de telefonie care beneficiază de o reţea proprie va fi
catalogată ca având PSP, indiferent dacă are 10, 1000 sau 1 milion de abonaţi);
c. impunerea de obligaţii de către ANRS către firmele cu PSP;
d. nerespectarea acestor obligaţii de către firmele respective;
e. sancţiunea acordată de către ANRS.
Toate cele de mai sus sunt prevederi specifice reglementării sectoriale la care este supus
acest domeniu. În consecinţă, monitorizarea şi eventuala sancţionare a nerespectării lor revin în
exclusivitate ANRS. Cu alte cuvinte, sunt impuse constrângeri suplimentare faţă de legislaţia de
protecţie a concurenţei, care nu au neapărat legătură cu principiile pieţei libere (de exemplu,
tarife maxime pentru terminarea ap elurilor). Regulile generale ce trebuie respectate din
perspectiva protecţiei concurenţei sunt prezentate în continuare. Este prezentat şi cadrul de
analiză care trebuie urmat, respectiv condiţiile sau criteriile ce trebuie verificate, pentru a putea
decide dacă este vorba de o încălcare a legislaţiei de concurenţă. Aceasta şi deoarece
reglementarea sectorială în domeniul telecomunicaţiilor este una relativ tânără, în vreme ce
legislaţia de protecţie a concurenţei se aplică încă din 1958 (la nivel comunitar). De aceea, aceasta
din urmă şi-a creat un cadru propriu, diferit şi mult mai complex, de evaluare şi decizie, cadru
care are în centrul său principiul libertăţii de funcţionare a pieţelor, în scopul stimulării inovaţiei
şi investiţiilor, în beneficiul consumatorilor finali.
LEGISLAŢIA ŞI PRACTICA PRIVIND PROTECŢIA CONCURENŢEI
În acest paragraf, vom încerca să răspundem la trei întrebări, pentru a identifica
diferenţele dintre legislaţia sectorială şi cea de protecţie a concurenţei:
1. pot exista rezultate diferite între cele două seturi de legislaţie în ceea ce priveşte modul
de definire a pieţei?
2. firmele cu PSP, în sensul definit de legislaţia sectorială, sunt şi firme cu poziţie
dominantă, în sensul legislaţiei de concurenţă?
3. refuzul de a acorda accesul înseamnă, în mod automat, şi un abuz din partea unei firme
aflate în poziţie dominantă?
Regulile privind concurenţa se aplică în întregime şi sectorului de comunicaţii,
neexistând nici un fel de excepţii sau derogări. Nici Statele Membre şi nici Comisia sau Consiliul
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nu pot introduce reguli care să fie în contradicţie cu prevederile art. 101 (interzicerea cartelurilor)
şi art. 102 (interzicerea abuzului de poziţie dominantă) din TFUE. De asemenea, ANRS au obligaţia
să nu aprobe orice practică sau acord care să încalce legislaţia de protecţie a concurenţei. În
consecinţă, cadrul de reglementare adoptat în sectorul comunicaţiilor electronice trebuie
interpretat în aşa fel încât să asigure o coerenţă deplină cu regulile de concurenţă.
Politica de protecţie a concurenţei este în centrul Cadrului de reglementare adoptat în
acest sector în 2002. Art. 8 din Directiva-cadru menţionează explicit că ANRS trebuie să creeze
un mediu concurenţial în acest sector. Desemnarea firmelor care posedă PSP (art. 14-16 din
Directiva-cadru) are loc pe baza principiilor din legislaţia concurenţei. Totuşi, cadrul sectorial de
reglementare are în vedere şi alte ob iective de interes public, care nu pot fi atinse doar prin
aplicarea legislaţiei de concurenţă. Acestea includ asigurarea diversităţii culturale şi pluralismul
media15, bunăstarea consumatorului pentru grupuri sociale specifice (utilizatori cu handicap)16,
asigurarea conectivităţii dintre consumatorii finali17, furnizarea de „serviciu universal” către
aceştia. Dualitatea obiectivelor, precum şi posibilitatea de a aplica integral regulile de concurenţă
chiar şi în prezenţa unor reglementări sectoriale, necesită înţelegerea interacţiunii dintre aceste
două seturi de reguli.
DEFINIREA PIEŢEI
Reglementările sectoriale şi legislaţia de protecţie a concurenţei sunt aplicate simultan.
Cadrul de reglementare din 2002 insistă mult pe aplicarea principiilor de concurenţă la stabilirea
condiţiilor de reglementare. Totuşi, aşa după cum Comisia clarifică în Instrucţiunile privind PSP,
aceasta nu înseamnă că analiza realizată în conformitate cu cadrul sectorial de reglementare va
conduce întotdeauna la aceleaşi rezultate ca cea realizată în contextul art. 101, 102 sau al
regulamentului privind concentrările economice.18 Spre exemplu, în ceea ce priveşte definirea
pieţei, Comisia face distincţia între pieţele definite pe o bază ex-ante şi cele definite printr-o
analiză ex-post, în scopul aplicării art. 101 (interzicerea cartelurilor) sau 102 (interzicerea
abuzului de poziţie dominantă) din TFUE. De aceea, Comisia conchide că pieţele definite în scopuri
de reglementare sectorială pot să nu coincidă întotdeauna cu cele definite în scopul aplicării
legislaţiei de concurenţă.
În Decizia nr. 1 din 14.02.2011 (cazul Vodafone), Consiliului Concurenţei menţionează
acelaşi lucru:
„8.2. Cadrul de reglementare din anul 1998 a identificat câteva segmente ale sectorului
telecomunicaţiilor susceptibile de reglementare ex-ante. Aceste segmente au fost delimitate de
directivele aplicabile, dar nu sunt întotdeauna „pieţe” în sensul dreptului concurenţei şi a
practicii.
[...]. Precizând că procesul de identificare a pieţelor în cadrul acestei recomandări nu
aduce atingere pieţelor care pot fi definite în anumite cazuri conform dreptului concurenţei,
Recomandarea stabileşte trei criterii pe baza cărora pieţele sunt identificate în conformitate cu
principiile dreptului concurenţei.”19
În consecinţă, răspunsul la pr ima întrebare este evident da, adică definirea pieţei
relevante realizată de către ANRS (ANCOM) poate diferi de analiza ex-post realizată de către ANC
(Consiliul Concurenţei) într-un caz individual. Cu alte cuvinte, în fiecare situaţie în care ANC
examineaz ă cazuri p rivind posibila încălcare a art. 102 sau efectuează o analiz ă în baz a
regulamentului privind concentrările economice (în unele cazuri, şi în contextul art. 101), ele sunt
obligate să îşi realizeze propria analiză în scopul determinării pieţei relevante şi a eventualei
existenţe a unei poziţii dominante pe piaţa astfel definită. Aceasta deoarece pot ajunge la concluzii
diferite.
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„FIRMELE CU PSP” SUNT ÎN MOD AUTOMAT ŞI „FIRME AFLATE ÎN POZ IŢIE
DOMINANTĂ”?
Poziţia dominantă a unei firme a fost definită de către Curtea Europeană de Justiţie, în
cazul United Brands ca fiind o poziţie care îi permite acesteia să aibă un „comportament
independent faţă de concurenţii, clienţii şi consumatorii săi”.20
Comisia Europeană subliniază faptul că o firmă considerată a avea PSP nu înseamnă
automat că ea are şi p oz iţie d ominantă în înţelesul art. 102 d in TFUE. În plus, desigur,
desemnarea unei firme ca având PSP nu înseamnă că firma respectivă ar fi şi vinovată de vreun
abuz în înţelesul art. 102. Desemnarea unei firme ca având PSP este realizată doar pentru
atingerea scopurilor activităţii de reglementare sectorială:21
„30. Desemnarea unei întreprinderi ca având PSP pe o piaţă identificată în scopul
reglementării ex-ante nu înseamnă în mod automat că acea întreprindere este şi dominantă
pentru scopurile Articolului 82 (în prezent, art. 102, n.n.) din Tratatul CE sau al altor prevederi
similare. Mai mult, desemnarea ca având PSP nu înseamnă că acea întreprindere a comis un
abuz de poziţie dominantă în înţelesul Articolului 82 din Tratatul CE sau al legilor de concurenţă
naţionale. Aceasta înseamnă doar că, dintr-o perspectivă structurală, pe termen scurt spre
mediu, operatorul are şi va avea, pe piaţa relevantă identificată, suficientă putere de piaţă pentru
a se comporta într-o măsură apreciabilă în mod independent faţă de concurenţă, clienţii şi
consumatorii săi, şi aceasta doar pentru scopurile menţionate la Articolul 14 din Directiva-cadru.”
Dincolo de aceste formulări foarte clare ale Comisiei Europene, există şi numeroase
argumente derivând din analiza economică şi care arată că o firmă cu PSP nu se găseşte automat
şi în situaţia de a avea o poziţie dominantă. Să presupunem, de exemplu, o reţea de telefonie
mobilă. În sensul reglementării sectoriale privind serviciile de comunicaţii electronice, această
firmă deţine monopolul pe piaţa terminării apelurilor în reţeaua proprie, conform pieţelor
identificate de Recomandarea CE menţionată la paragraful 1.1 de mai sus. Ea este o firmă cu
PSP, căreia ANRS i-au impus, să zicem, anumite obligaţii, cum ar fi acelea de respectare a unor
tarife maxime sau de a acorda accesul la reţeaua proprie. Dar este această firmă (sau orice firmă
de telefonie mobilă, indiferent de dimensiunile sale) şi într-o poziţie dominantă, în sensul
legislaţiei de protecţie a concurenţei? Adică, poate ea să aibă un comportament independent faţă
de concurenţii, clienţii şi consumatorii săi?
Convorbirile de telefonie mobilă sunt servicii oferite de platforme care operează în ceea
ce economiştii numesc pieţe duale (two-sided markets). Astfel, o reţea de telefonie mobilă oferă
servicii către două grupuri distincte de clienţi: (i) abonaţii proprii (sau la reţeaua proprie), care
pot origina sau primi apeluri de la ceilalţi abonaţi ai reţelei proprii, precum şi la/de la abonaţi ai
celorlalte reţele de telefonie mobilă şi fixă interconectate cu reţeaua proprie şi (ii) abonaţi ai
celorlalte reţele care pot apela abonaţi ai reţelei proprii, în condiţiile existenţei interconectării.
O reţea de telefonie mobilă este deci o platformă duală, care pune în contact două categorii
distincte de consumatori (cei care doresc să sune şi cei care doresc să primească apeluri). O
particularitate a pieţelor duale este aceea că preţurile practicate pe fiecare dintre cele două laturi
sunt strâns legate între ele şi că, întotdeauna, una dintre părţi plăteşte un preţ mai mare decât
cealaltă. În cazul telefoniei mobile, apelantul este cel care suportă tariful convorbirii (conform
principiului „cel care sună plăteşte”).
Deci, întrebarea relevantă este care sunt circumstanţele în care o firmă aflată pe o piaţă
duală (de exemplu, o reţea de telefonie mobilă) poate fi considerată ca aflându-se într-o poziţie
dominantă.
După cum am vazut mai sus, o firmă se găseşte într-o poziţie dominantă atunci când are
posibilitatea de a acţiona independent, adică fără nicio constrângere din partea concurenţilor (de
exemplu, de a încerca să îi „fure” clienţii prin practicarea unor preţuri mai mici) sau a clienţilor
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săi (de exemplu, să plece la reţele rivale).
În contextul pieţelor duale, aplicarea noţiunii de dominanţă doar în cadrul uneia dintre
cele două laturi poate conduce la rezultate eronate, dată fiind legătura strânsă dintre preţurile
practicate pe fiecare dintre cele două părţi ale platformei. De exemplu, o creştere a preţurilor pe
una dintre laturi poate să fie văzută ca fiind profitabilă (şi trasă concluzia unui comportament
independent) atunci când se analizează doar acea latură. Totuşi, o astfel de creştere a preţurilor
pe una d intre laturi va duce la o scădere a număr ului de clienţi pe acea latură şi, pe cale de
consecinţă, la o scădere a valorii platformei d in punctul de vedere al consumatorilor de pe
cealaltă latură. Drept rezultat, o creştere a preţurilor pe una dintre laturi poate să devină
neprofitabilă, atunci când sunt analizate modificările cererii de pe ambele laturi luate împreună.
Mai mult, aceste efecte vor fi şi mai accentuate atunci când există concurenţă între platforme. În
fapt, atâta vreme cât există concurenţă pe una dintre laturile platformei (de exemplu, concurenţa
dintre reţele pentru clienţi/abonaţi), este imposibil un comportament independent pe cealaltă
latură a ei, chiar dacă, acolo, firma respectivă pare a nu avea concurenţă (de exemplu, pe piaţa
terminării apelurilor în reţeaua proprie).
Cu alte cuvinte, în cazul reţelelor de telefonie mobilă, avem două laturi ale platformei:
una mai puţin concurenţială (piaţa terminării apelurilor în reţeaua proprie) şi una foarte
concurenţială, reprezentată de concurenţa dintre reţele pentru clienţi/abonaţi. Pe aceasta din
urmă, profiturile obţinute vor fi mici, datorită concurenţei.
Să încercăm acum să ne imaginăm cele două comportamente „independente” pe care şi
le-ar permite o reţea pe piaţa terminării apelurilor în reţeaua proprie şi să analizăm efectele
posibile:
– Reţeaua micşorează tarifele de terminare a apelurilor în reţeaua proprie. Drept efect,
veniturile sale obţinute pe seama fiecărui nou consumator/client/abonat vor fi şi ele mai
mici (având în vedere faptul că tarifele încasate, în perioada următoare, din terminarea
apelurilor către aceşti noi clienţi vor fi mai mici decât înainte). Ceea ce înseamnă că
profiturile sale pe piaţa concurenţială vor scădea. Cum ele erau oricum mici şi până atunci,
se poate ajunge în situaţia în care veniturile acestea să nu mai acopere costurile, pe partea
concurenţială a platformei. Deci, poziţia concurenţială a reţelei respective va avea de
suferit. Este deci uşor de înţeles că reţeaua de telefonie mobilă în cauză nu poate avea un
astfel de comportament independent pe piaţa terminării apelurilor în reţeaua proprie,
datorită constrângerilor concurenţiale la care are de făcut faţă pe cealaltă latură a
platformei.
– Reţeaua majorează tarifele de terminare a apelurilor în reţeaua proprie. Clienţii se
abonează la o reţea şi pentru a primi apeluri, nu numai pentru a efectua apeluri. O
majorare a tarifelor de terminare ar duce la o scădere a numărului de apeluri către
abonaţii reţelei respective, ceea ce i-ar scădea din atractivitatea sa în faţa clienţilor şi, ca
urmare, ar putea duce chiar la scăderea numărului de abonaţi (datorită faptului că aceştia
nu sunt apelaţi, datorită tarifului de terminare prea mare) pe latura concurenţială a
platformei. Este deci uşor de înţeles că reţeaua de telefonie mobilă în cauză nu poate avea
un astfel de comportament independent pe piaţa terminării apelurilor în reţeaua proprie,
datorită constrângerilor concurenţiale la care are de făcut faţă pe cealaltă latură a
platformei.
Deci, este greu de a susţine existenţa unei poziţii dominante a respectivei firme de
telefonie mobilă p e piaţa terminăr ii ap elurilor în reţeaua proprie, datorită constrânger ilor
concurenţiale generate de existenţa celeilalte laturi a pieţei. Cu alte cuvinte, o reţea nu se poate
comporta în mod independent de concurenţii sau clienţii săi pe p iaţa terminăr ii apelurilor în
reţeaua proprie, deci nu poate fi considerată ca fiind într-o poziţie dominantă.
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În concluzie, răspunsul la a doua întrebare este evident nu, adică o firmă declarată, de
către ANRS, a avea PSP nu înseamnă că se găseşte automat şi într-o poziţie dominantă în sensul
legislaţiei de protecţie a concurenţei. Acest lucru rămâne a fi demonstrat de către ANC.
REFUZUL DE A ACORDA ACCESUL = ABUZ DE POZIŢIE DOMINANTĂ?
După cum am văzut, între obligaţiile pe care ANRS le poate impune, prin legislaţia
sectorială, firmelor cu PSP se află şi cea de a acorda accesul. Cu titlu exemplificativ, aceasta
poate însemna22:
– acordarea către un terţ a dreptului de acces la elemente specifice ale reţelei sau la
infrastructura asociată, inclusiv a accesului necondiţionat la bucla locală;
– negocierea, cu bună-credinţă, cu orice terţ care solicită accesul;
– neretragerea dreptului de acces deja acordat,
– furnizarea către terţi a anumitor servicii, prin vânzarea de gros a acestora, în vederea
revânzării;
– controlul tarifelor sau obligaţia de fundamentare a acestora în funcţie de costuri;
– interconectarea reţelelor sau a elementelor reţelelor.
Refuzul de acordare a accesului la serviciile de terminare a apelurilor în reţeaua proprie
poate fi eventual încadrat la tipul de abuz de poziţie dominantă (incriminat de art. 102 din TFUE
şi art. 6 din Legea concurenţei nr. 21/1996) numit “refuzul de a trata/negocia/furniza/face afaceri”
(“refusal to deal”) (art. 6(1) lit. a).
Principiul general al legislaţiei de concurenţă este acela că ea urmăreşte să protejeze
concurenţa şi nu concurenţii. În acest context, regula generală este aceea că, într-o economie de
piaţă, firmele sunt în general libere să îşi aleagă partenerii cu care să intre în relaţii contractuale.
Excepţia intervine în cazul firmelor dominante, când – în anumite condiţii, pe care le vom vedea
în continuare - acestei libertăţi de alegere îi pot fi impuse anumite constrângeri, iar refuzul de a
trata poate constitui un abuz de poziţie dominantă. Trebuie deci identificate circumstanţele în
care refuzul de a trata sau refuz ul de acces la o facilitate esenţială pot constitui un abuz, d in
partea unei firme dominante.
Refuzul de a trata intră sub incidenţa art. 102 din TFUE sau art. 6 din Legea nr. 21/1996
doar atunci când afectează concurenţa pe o anumită piaţă. Piaţa respectivă poate fi cea pe care
se găseşte firma dominantă (să o numim „piaţa principală” sau „din amonte”) sau orice altă piaţă
(„din aval” sau „învecinată”).
Comunicarea Comisiei – „Orientări privind priorităţile Comisiei în aplicarea articolului 82
din Tratatul CE la practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor dominante”23, dar şi
jurisprudenţa comunitară clarifică faptul că noţiunea de refuz de a trata acoperă în practică o
serie de tipuri de refuz, precum24:
G Refuzul de a trata cu concurenţi direcţi
H întreruperea furnizării/livrărilor către un client existent care este şi concurent pe o
piaţă din aval – poate afecta concurenţa pe piaţa din aval
H refuzul de a trata pentru prima oară cu un concurent
• refuzul de a acorda licenţe în cazul deţinerii unor drepturi de proprietate
intelectuală – poate afecta concurenţa pe piaţa principală (din amonte)
• refuzul de a acorda accesul la facilităţi esenţiale - poate afecta concurenţa pe
piaţa principală (din amonte)
G Refuzul de a furniza unor distribuitori sau retaileri (de exemplu, deoarece aceştia îi
favorizează pe concurenţii firmei dominante de pe piaţa din amonte) – poate afecta piaţa
principală (din amonte)
Din analiza de mai sus, refuzul de a acorda accesul la serviciile de terminare a apelurilor
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se poate încadra fie la drepturile de proprietate intelectuală, fie la facilităţi esenţiale.
DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
În cazul drepturilor de proprietate intelectuală, cazurile relevante din jurisprudenţa
europeană (adică cele care au creat cadrul actual de analiză a unor eventuale abuzuri de poziţie
dominantă de acest tip) sunt Magill25 şi IMS Health.26
Sintetizăm în continuare condiţiile ce au fost stabilite ca necesare a exista, de către
jurisprudenţa europeană, din perspectiva practicii de protecţie a concurenţei, pentru ca, în aceste
cazuri (de refuz de a acorda licenţe în cazul deţinerii unor drepturi de proprietate intelectuală),
să se constate existenţa unui abuz de poziţie dominantă:
– Cazul Magill – CEJ a statuat că exercitarea unui drept exclusiv de către deţinătorul unor
drepturi de proprietate intelectuală poate, în circumstanţe excepţionale, să constituie un
abuz dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
• împiedică apariţia unui produs nou pentru care există o cerere potenţială din
partea consumatorilor;
• refuzul nu are o justificare obiectivă;
• exclude orice concurenţă de pe piaţa secundară (în acest caz, piaţa ghidurilor
săptămânale conţinând programele tuturor televiziunilor) şi, prin urmare, firma
dominantă îşi rezervă piaţa respectivă pentru sine.27
– Cazul IMS Health – CEJ a stabilit un set de condiţii care trebuie îndeplinite pentru a putea
obliga o firmă dominantă să acorde licenţă asupra unui drept indispensabil pentru
producerea unui bun pe piaţa relevantă:
• firma care cere licenţa intenţionează să ofere produse sau servicii noi, care nu
sunt oferite în prezent de către proprietarul drepturilor intelectuale şi pentru care
există cerere potenţială din partea consumatorilor;
• nu există nicio justificare obiectivă pentru a refuza;
• refuzul ar rezerva piaţa relevantă pentru proprietarul drepturilor intelectuale,
prin eliminarea completă a concurenţei de pe acea piaţă.
Deci, pentru a putea vorbi de un abuz de poziţie dominantă, din perspectiva existenţei
unor pieţe afectate, trebuie să fi existat una dintre următoarele două condiţii:
– să fi fost exclusă orice concurenţă de pe piaţa secundară (de exemplu, piaţa ghidurilor
săptămânale conţinând programele tuturor televiziunilor) şi, prin urmare, firma
dominantă să îşi fi rezervat în acest fel piaţa respectivă pentru sine (cazul Magill) sau
– refuzul ar fi rezervat piaţa relevantă pentru proprietarul drepturilor intelectuale, prin
eliminarea completă a concurenţei de pe acea piaţă (cazul IMS Health). Este evident
aceeaşi condiţie ca în cazul Magill, dar altfel formulată, ceea ce dovedeşte consecvenţa
instanţelor europene.
FACILITĂŢI ESENŢIALE

Jurisprudenţa americană
Doctrina „facilităţilor esenţiale” îşi are originea în decizia Curţii Supreme a S.U.A. în
cazul Terminal Railroad Association.28 Ca urmare a acestei decizii, doctrina a fost aplicată de
către sistemul judiciar american, în anumite cauze şi de o manieră oarecum limitată. Astfel, deşi
regula generală era aceea că o firmă nu are obligaţia de a trata cu concurenţii săi, totuşi există
şi unele excepţii. În acest context, doctrina facilităţilor esenţiale a fost plasată ca o subcategorie
a aşa-numitului „refuz de a trata” („refusal to deal”), în cazuri în care un monopol şi-ar putea
exercita puterea de a-şi exclude concurenţii actuali sau potenţiali de pe piaţă.29
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"The essential facilities doctrine imposes liability when one firm, which controls an
essential facility, denies a second firm reasonable access to a product or service that the second
firm must obtain in order to compete with the first."30
[“Doctrina facilităţilor esenţiale impune obligaţii atunci când o firmă, care controlează o
facilitate esenţială, refuză unei alte firme un acces rezonabil la un produs sau un serviciu pe care
cea de a doua firmă trebuie să îl obţină pentru a putea concura cu prima”]
Totuşi, Curtea Supremă a Statelor Unite pare să îşi fi modificat abordarea faţă de această
doctrină deosebit de criticată, pe de o parte datorită amestecului asupra proprietăţii private şi,
pe de altă parte, datorită potenţialului pe care îl are de a afecta procesul de inovare. Astfel, în
cazul Trinko31, Curtea Supremă a constatat faptul că pretinsa încălcare a Verizon Communications
de a refuza accesul concurenţilor la reţeaua locală de telefonie nu reprezintă un refuz ilegal de
a contracta din punct de vedere al legislaţiei în domeniul concurenţei:
„Întreprinderile pot dobândi o putere de monopol prin constituirea unei infrastructuri
concepute în mod special pentru a servi clienţilor lor. Constrângerea acestor întreprinderi în a
împărţi sursa avantajelor lor este într-o anumită contradicţie cu principiile de bază ale legislaţiei
concurenţei, atâta timp cât poate reduce interesul monopolistului, concurentului sau a ambilor
de a investi în facilităţile economice respective (s.n.). Forţarea accesului necesită, de asemenea,
ca instanţele de concurenţă să acţioneze şi ca reglementatori care să identifice preţurile adecvate,
cantităţile şi alte clauze contractuale – rol care nu le este oportun. Mai mult decât atât, negocierile
imperative între concurenţi pot facilita răul suprem al concurenţei: înţelegerile secrete. Astfel,
ca privire generală, Legea Sherman „nu restricţionează dreptul, de multă vreme conferit
comerciantului sau producătorului angajat într-o activitate exclusiv privată, de a-şi alege
partenerii de afaceri, în mod liber şi independent.”
Esenţa în cazul Trinko a fost accesul societăţii AT&T la reţeaua locală de telefonie şi la
facilităţile auxiliare operate de societatea Verizon Communications, singurul operator local al
statului New York. Cazul a început în anul 2000, când un avocat (Curtis Trinko), client al societăţii
AT&T, a intentat o acţiune colectivă împotriva Verizon în numele tuturor clienţilor AT&T din zonă,
pe motiv că Verizon a restricţionat accesul AT&T într-o manieră care a dorit să descurajeze
consumatorii să achiziţioneze servicii de la alte companii decât Verizon. S-a susţinut faptul că
acţiunea Verizon a constituit o încălcare nu numai a Legii Telecomunicaţiilor (1996 – care
stabileşte legislaţia specifică sectorului), dar şi a articolului 2 din Legea Sherman. În conformitate
cu jurisprudenţa Statelor Unite, dar probabil într-un limbaj oarecum mai evident, Curtea a stabilit
principiile în raport cu care ea abordează puterea şi comportamentul monopolului: „Simpla
deţinere a unei poziţii de monopol şi perceperea concomitentă a tarifelor de monopol nu numai
că nu sunt ilegale ci chiar reprezintă un element important în sistemul de piaţă liberă (s.n.).
Oportunitatea de a practica preţuri de monopol – cel puţin pentru o scurtă perioadă – este
elementul atractiv al „pătrunderii în afacere” de la bun început; induce asumarea de riscuri care
produce inovaţie şi creştere economică. Pentru a proteja stimularea către inovaţie, deţinerea
puterii de monopol nu va fi ilegală decât dacă este însoţită de un comportament anticoncurenţial.”
Cu alte cuvinte, puterea de monopol în sine, nu reprezintă un motiv de a interveni, cum
nu este nici exploatarea unei astfel de poziţii prin practicarea unor preţuri de monopol. Legea
concurenţei din Statele Unite se focusează mai mult asupra comportamentului de excludere (de
exemplu, când puterea de monopol deţinută este utilizată pentru a exclude concurenţii de pe
piaţă).
Astfel, atunci când vine vorba despre un compromis între solicitarea accesului pentru a
facilita concurenţa – pe de-o parte şi menţinerea stimulentelor pentru a investi – pe de altă parte,
Curtea Supremă a Statelor Unite o favorizează pe cea din urmă.
Cealaltă problemă identificată de Curtea Supremă în refuzul de a furniza servicii unui
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concurent este că trebuie analizate condiţiile în care furnizarea va avea loc. Dar, în acest fel,
autoritatea de concurenţă riscă să se substituie unui reglementator care trebuie să monitorizeze
conduita comercială în permanenţă.

Jurisprudenţa europeană
Cazul relevant în jurisprudenţa europeană este cazul Bronner32, care a implicat refuzul
unei companii de a da acces unui competitor la reţeaua sa de distribuţie a ziarelor la domiciliu.
CEJ a statuat că deşi condiţiile din cazul Magill ar putea fi aplicate ele însele, totuşi – pentru a
vorbi de un abuz de poziţie dominantă - ar trebui să se dovedească faptul că:
• refuzul de acces la facilitatea esenţială ar putea elimina toată concurenţa de pe piaţa
ziarelor;
• refuzul nu are o justificare obiectivă;
• serviciul respectiv era indispensabil pentru a putea să îşi continue afacerea, în
condiţiile inexistenţei unui substituient actual sau potenţial.33
În fine, este important de stabilit cu precizie categoriile de facilităţi care sunt în mod real
esenţiale, pentru a-i putea proteja pe inovatori de „pasagerii clandestini” (“free riders”)34. Altfel,
deşi pe termen scurt ar părea că intervenţia autorităţilor este pro-concurenţială, prin deschiderea
pieţelor, totuşi, pe termen lung, ea s-ar putea dovedi anti-concurenţială, în cazul în care ar duce
la descurajarea inovării şi a investiţiilor.
În concluzie, răspunsul la această a treia întrebare este evident nu, refuzul de a acorda
accesul la o reţea de comunicaţii electronice nu constituie în mod automat un abuz de poziţie
dominantă. Pe de o parte, el este sancţionabil, în baza legislaţiei de reglementare sectorială, de
către ANRS şi în situaţia în care ANRS au impus o astfel de obligaşie firmelor cu PSP. Dar, pe de
altă parte, pentru a putea fi sancţionat ca abuz de poziţie dominantă în baza legislaţiei de protecţie
a concurenţei, el treb uie să îndeplinească o serie d e criterii şi caracteristici clar definite în
jurisprudenţa internaţională în domeniu.
CONCLUZII
Luând în considerare aspectele menţionate mai sus, se poate constata că există nu
puţine similitudini între legislaţia de reglementare sectorială şi cea de protecţie a concurenţei.
În acelaşi timp, în vederea promovării concurenţei pe piaţa comunicaţiilor electronice, ANRS
dispun de puteri largi, de investigaţie, control şi impunere a unor obligaţii ex-ante firmelor cu
PSP. Aceste puteri sunt mai mari decât cele ale ANC, deşi legislaţia de protecţie a concurenţei are
întâietate în faţa concluziilor şi regulilor stabilite de reglementatorii sectoriali. Aceasta, din
perspectiva faptului că autorităţile de concurenţă nu trebuie să ţină cont de concluziile ANRS
privind definirea pieţelor relevante şi identificarea firmelor cu PSP, asta deoarece – aşa după
cum am arătat – analizele lor pot ajunge la concluzii diferite. În plus, refuzul de a acorda accesul
– sancţionabil în cazul impunerii unei astfel de obligaţii prin reglementarea sectorială – nu
constituie în mod automat şi un abuz de poziţie dominantă, pentru a deveni sancţionabil şi în baza
legislaţiei concurenţei. Cu alte cuvinte, autorităţile de reglementare sectorială sunt obligate să
respecte principiile şi criteriile din legislaţia concurenţei, dar autorităţile de concurenţă trebuie
să îşi realizeze propria analiză, în fiecare caz în parte, independent de ANRS.
În fine, lucrarea de faţă are răspunsuri la unele întrebări, dar lasă deschise altele:
– Poate să apară situaţia în care o firmă este sancţionată în baza legislaţiei sectoriale pentru
refuzul de a acorda accesul (în condiţiile în care firma este declarată ca având PSP şi
fiindu-i deja impuse anumite obligaţii – cea de a acorda accesul - pe care nu le-a respectat)
şi să nu fie sancţionată pentru abuz de poziţie dominantă? Răspunsul este evident da.
După cum am arătat mai sus, o f ir mă care are PSP nu este automat şi într-o poziţie
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dominantă şi, în plus, refuzul de a trata nu constituie neapărat un abuz.
Răspunsurile la următoarele două întrebări sunt mai greu de dat. Astfel:
– Poate să apară situaţia în care o firmă este sancţionată pentru abuz de poziţie dominantă,
deşi nu este sancţionată în baza legislaţiei sectoriale (în condiţiile în care firma este
declarată ca având PSP şi fiindu-i deja impuse anumite obligaţii – cea de a acorda accesul
- pe care nu le-a respectat)? Răspunsul nu este chiar aşa de simplu de dat după cum pare
la p rima vedere dacă se ţine cont de principiul întâietăţii legislaţiei de p rotecţie a
concurenţei. După cum am arătat, legislaţia sectorială impune firmelor aflate pe această
piaţă condiţii mult mai dure decât legislaţia antitrust. De aceea, o firmă care este dovedită
că a abuzat de poziţia sa dominantă (în sensul legislaţiei concurenţei), potrivit criteriilor
menţionate în paragraful 2.3 de mai sus, este greu de presupus că nu a încălcat şi
obligaţiile impuse (după cum am presupus) prin legislaţia sectorială de către ANRS –
adică, pur şi simplu, de a acorda accesul. Deci, răspunsul este probabil da, dar în această
situaţie, una dintre autorităţile administrative nu şi-a îndeplinit atribuţiile, respectiv ANRS.
Însă, această concluzie ne conduce şi la a treia întrebare:
– Poate să apară situaţia în care o firmă este sancţionată şi de către ANRS pentru
nerespectarea obligaţiilor impuse şi de către ANC pentru abuz de poziţie dominantă?
Răspunsul este ap arent nu, d eoarece s-ar ad uce încălcare principiului potrivit căruia
nimeni nu poate să fie condamnat de două ori pentru aceeaşi faptă, non bis in idem. Dacă
acesta este răspunsul, atunci se impun cu necesitate două comentarii.
H Primul are legătură cu faptul că sancţiunile pe care pot să le impună cele două autorităţi
sunt diferite. Astfel, în cazul României de exemplu, ANRS (ANCOM) poate să aplice o
amendă de până la 2% din cifra de afaceri (5% în cazul unor încălcări repetate), în vreme
ce ANC (Consiliul Concurenţei) poate stabili o amendă de până la 10% din cifra de afaceri
a agentului economic în cauză. Să presupunem acum cazul unei firme care are bănuiala
sau chiar este investigată de către ANC pentru un posibil abuz de poziţie dominantă. Dacă,
în această situaţie, ANRS intervine şi o sancţionează şi ea cu până la 2% din cifra de
afaceri, atunci, aparent, autoritatea de concurenţă se vede în imposibilitatea de a mai
acorda şi ea o amendă pentru aceeaşi faptă. Cu alte cuvinte, într-un sistem administrativ
mai puţin experimentat, firmele ar putea „alege” (sau, cel puţin, ar putea încerca să
aleagă) să fie sancţionate cu amenda mai mică.
H Pot exista totuşi două amenzi simultane, în situaţia când s-ar considera că este vorba de
două fapte diferite. Cu alte cuvinte, refuzul de a acorda accesul ar fi sancţionat de către
ANRS (pentru nerespectarea obligaţiei impuse anterior), iar ANC ar sancţiona un abuz de
poziţie dominantă, într-o altă formă sau generat de un alt comportament al firmei
respective decât refuzul de acces.
După cum se vede, răspunsurile la aceste ultime două întrebări nu sunt simplu de dat.
Rămâne ca cercetări ulterioare, analize ale specialiştilor în domeniu, colaborarea dintre cele
două tipuri de autorităţi sau chiar jurisprudenţa în domeniu să aducă mai multe clarificări.
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O PERSPECTIVĂ DE MARKETING ASUPRA MĂRCII DE ANGAJATOR ÎN ROMÂNIA
Prof. Dr. Carmen Bălan
Institutul de Administrare a Afacerilor din Municipiul Bucureşti
Academia de Studii Economice din Bucureşti
REZUMAT: Scopul prezentei lucrări este explorarea situaţiei actuale a percepţiilor angajaţilor
referitoare la marca de anagajator a organizaţiilor care acţionează în România. Perspectiva este
centrată pe angajat, mai degrabă decât pe obiectivele şi politicile de marcă ale societăţilor
comerciale. Principalele obiective vizează investigarea următoarelor aspecte: (i) existenţa unui
„efect de generaţie” asupra percepţiilor referitoare la sectoarele economice cu cei mai atractivi
angajatori şi la ierarhizarea angajatorilor; (ii) influenţa existenţei unor certificări privind aplicarea
celor rmai bune practici în domeniul resurselor umane asupra ierarhizării mărcilor de angajator
în „ochii” angajaţilor actuali şi potenţiali; (iii) pilonii posibili ai diferenţierii mărcilor de angajator
în România; (iv) beneficiile urmărite de angajaţi ca bază a dezvoltării de către angajatori a
propunerii de valoare de marcă. Pe baza analizei surselor de informaţii secundare, lucrarea
prezintă o serie de concluzii şi recomandări pentru dezvoltarea mărcilor de angajator din
România, din perspectiva agajaţilor.
Cuvinte cheie: marca de angajator, beneficiile oferite de angajator, propunerea de valoare de
marcă
Coduri JEL: M30, M31
INTRODUCERE
Marca şi dezvoltarea mărcilor sunt piloni de marketing majori. Mărcile de produs şi
mărcile corporative sunt parte integrantă a abordării manageriale de marketing a multor
societăţi comerciale. Conceptul de marcă a evoluat trepat, de la simple „semne” de identificare
şi diferenţiere concurenţială la „lovemarks” care generează loialitate dincolo de raţiune.
Pe fondul amplificării interesului faţă de marketingul recrutărilor şi de marketingul
intern, un nou concept a dobândit teren în comunităţile de marketing şi resuse umane. Pe
parcursul a peste două decenii, teoreticieni şi practicieni au contribuit la dezvoltarea conceptului
de marcă de angajator.
Prezenta lucrare explorează marca de angajator în România, din perspectiva angajatului.
Cercetarea este de tip exploratoriu şi îşi propune să contribuie la mai buna înţelegere a mărcii de
angajator, considerând un ansamblu de obiective privind investigarea următoarelor aspecte: (i)
existenţa unui „efect de generaţie” asupra percepţiilor referitoare la sectoarele economice cu
cei mai atractivi angajatori şi la ierarhizarea angajatorilor; (ii) influenţa existenţei unor certificări
privind aplicarea celor rmai bune practici în domeniul resurselor umane asupra ierarhizării
mărcilor de angajator în „ochii” angajaţilor actuali şi potenţiali; (iii) pilonii posibili ai diferenţierii
mărcii de angajator în România; (iv) beneficiile urmărite de angajaţi ca bază a dezvoltării de către
angajatori a propunerii de valoare de marcă. Lucrarea se bazează pe analiza surselor de
informaţii secundare relevante, despre percepţiile referitoare la mărcile de angajator în România.
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Rezultatele cercetării pot fi considerate ipoteze ce pot fi rafinate şi validate în cadrul unor
cercetări cauzale viitoare.
MARCA DE ANGAJATOR: O ABORDARE CONCEPTUALĂ
La începutul anilor 1990, primii paşi spre conceptualizarea mărcii de angajator au fost
realizaţi în Europa. Pionieri în acest domeniu, Ambler şi Barrow (1996) au definit marca de
anagajator ca „ansamblul de beneficii funcţionale, economice şi psihologice oferite de anagajare
şi identificate cu organizaţia angajatoare”. Această abordare reflectă efortul de a explora
posibilităţile de creare a unui „cadru conceptual unic”, ca punte între două discipline ce erau
anterior considerate a fi distincte, respectiv marketingul mărcii şi resursele umane. Marca de
angajator nu a constituit o parte integrantă a gândirii profesioniştilor din domeniul resurselor
umane şi comunicării până la mijlocul anilor 1990, conform rezultatelor cercetării calitative pe
care au efectuat-o şi care a constat în interviuri cu 27 manageri de nivel superior din societăţi
comerciale din Marea Britanie.
Dezvoltarea conceptului „marcă de angajator” a fost o necesitate reală, determinată de
diferite motive. Printre acestea se înscriu limitarea anterioară a mărcii de angajator la
publicitatea referitoare la recrutare şi la comunicarea internă, precum şi nevoia de claritate şi
focalizare asupra funcţiei de resurse umane (Barrow şi Mosley, 2005). În plus, managementul
mărcii este o abordare de durată, mai degrabă decât o modă trecătoare.
Conceptul de marcă de angajator a beneficiat de progresele din multiple arii ale
cunoaşterii şi practicii. Experţii consideră că marca de angajator are mai multe rădăcini distincte
(Rosethorn, 2009). În primul rând, conceptul a fost intercorelat cu activităţile de comunicare
privind recrutarea, în anii 1980 şi 1990. În al doilea rând, marca de angajator decurge din
psihologia ocupaţională şi din conceptul de contract psihologic. În final, abordarea este corelată
în mod esenţial cu conceptele de marketing privind marca şi dezvoltarea ei.
Deopotrivă pntru societăţile comerciale şi pentru angajaţi, dezvoltarea mărcii de
angajator oferă o serie de beneficii. În privinţa organizaţiei angajatoare, o identitate de marcă
puternică şi o propunere viabilă de valoare asociată mărcii prezintă o serie de beneficii majore:
atragerea şi menţinerea angajaţilor relevanţi; generarea interesului celor mai performanţi
candidaţi pentru variatele poziţii; asigurarea dezvoltării durabile şi a competitivităţii organizaţiei,
pe baza loialităţii personalului cu performanţe înalte; menţinerea imaginii favorabile a clienţilor
cu sprijinul angajaţilor satisfăcuţi şi loiali etc. Din perspectiva angajaţilor, opţiunea pentru o
organizaţie care are o marcă de angajator puternică şi o propunere de valoare relevantă oferă
beneficii cum sunt următoarele: siguranţa postului, un itinerar de carieră sustenabil, dezvoltarea
personală, siguranţa financiară, beneficii privind imaginea personală etc. Un brand de angajator
vizibil şi puternic ajută totodată factorii de influenţă (agenţiile de recrutare, universităţile etc.) să
faciliteze contactul între organizaţie şi potenţialii candidaţi, în procesul de recrutare.
ORIZONTURI VIITOARE ALE MĂRCII DE ANGAJATOR
În perioada marcată de criza economică, au apărut întrebări privind relevanţa şi viitorul
mărcii de angajator. Opiniile au fost diverse, de la sublinierea scăderii importanţei acestui
concept, până la necesitatea implicării directorului general.
De exemplu, în 2009, un raport al CIPD (The Chartered Institute of Personnel and
Development) din Marea Britanie a pus sub semnul întrebării marca de angajator în timpul
recesiunii globale (CIPD, 2009 citat în Martin, Gollan şi Grigg, 2011, p. 3633). În schimb, conform
unei alte perspective, criza economică a sporit dificultatea şi complexitatea funcţiei de recrutare.
Evoluţiile economice turbulente au arătat importanţa retenţiei talentelor. În acest context,
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managementul mărcii de angajator devine mai important pentru organizaţii şi în special pentru
procesul de leadership.
Există experţi care consideră că strategiile privind marca de angajator sunt încă într-un
stadiu de dezvoltare incipient. Conform evaluărilor prezentate de Michington (2011), la scară
globală, mai puţin de 20% dintre firme au o strategie clară referitoare la marca de angajator.
Situaţia nu este diferită în pieţele dezvoltate, de exemplu 19,7% în SUA/Canada, 19,4% în Asia,
18,4% în Europa/Marea Britanie, 15% în Australia, 12,3% în Turcia şi 7,6% în Rusia.
În procesul de dobândire a unei importanţe sporite în societăţile comerciale, marca de
angajator trebuie să devină o arie de responsabilitate a managementului de la nivelul superior, în
special a directorului general. Specialiştii consideră că mult prea frecvent marca de angajator a fost
limitată la domeniul recrutării sau al asigurării resurselor (Rosethorn şi Mensink, 2007). În plus,
utilizarea cunoştinţelor de marketing în domeniile dezvoltării mărcii şi comunicării poate creşte
valoarea mărcii de angajator pentru organizaţii, precum şi pentru angajaţii lor actuali şi potenţiali.
O altă perspectivă asupra angajatorilor de top este oferită de certificarea societăţilor
comerciale în domeniul reurselor umane (HR). Un exemplu de acet fel este Top Employer
Certification Programme al CRF (Corporate Research Foundation) Institute cu sediul în
Amsterdam. Potrivit CRF Institute, acest program este un audit internaţional obiectiv, aplicat
politicii de resurse umane, prin intermediul căruia au fost certificate organizaţii naţionale şi
multinaţionale din 45 de ţări. În 2013, 20 de companii au fost cerctificate ca angajatori de top în
Europa. Aceste companii sunt următoarele: Avanade, British American Tobacco, BSH Bosch şi
Siemens Home Appliances Group, Chiesi Farmaceutici, Dimension Data, Goodyear Dunlop Tires
Europe, Groupe Soparind Bongrain, Japan Tobacco International, Lloyd's Register, Mc Donald's
Europe, Olympus Europa Holding, Orange, PepsiCo, Philip Morris International, Samsung
Electronics, Sigma-Aldrich, Tata Consultancy Services, Technip, UniCredit, Valeo (CRF Institute,
2013). Pot fi formulate o serie de întrebări majore. Este o certificare HR necesară sau suficientă
pentru a avea o marcă de angajator puternică? Imaginea de marcă este influenţată semnificativ
de existenţa unei dovezi (certifcat) de respectare a celor mai bune practici de resurse umane?
MARCA DE ANGAJATOR ÎN ROMÂNIA
O serie de cercetări au fost realizate pentru a investiga marca de angajator a societăţilor
comerciale din România. Iniţiativa unor astfel de studii aparţine, în general, actorilor globali de
top, care sunt recunoscuţi pentru experienţa lor în domeniul analizei mărcilor de angajator.
Unul dintre cele mai cunoscute studii este realizat de Catalyst Consulting, divizia
specializată în domeniul mărcilor de angajator, din cadrul grupului Catalyst. În 2013, Catalyst
Consulting a prezentat rezultatele celui de-al optulea studiu realizat pe piaţa românească.
Cercetarea a constat într-un sondaj online pe un eşantion de 8762 respondenţi din Bucureşti
(3739 respondenţi) şi din restul ţării (5023 respondenţi). Perioada dedicată culegerii datelor a
fost martie-aprilie 2013 (Gheorghe, 2013). Cei mai doriţi 20 de angajatori din România sunt
prezentaţi în tabelul 1.
În 2013, cele mai bine reprezentate sectoare de activitate în ierarhia celor mai doriţi 20
de angajatori din România au fost tehnologia informaţiilor (5 societăţi), sectorul bancar (3
societăţi) şi consultanţa fiscală şi auditul (3 societăţi). Top 20 este dominat de sectorul IT, primele
trei organizaţii din ierarhie fiind Oracle, Google şi Microsoft.
Preferinţele respondenţilor referitoare la angajatori par să fi înregistrat uşoare
schimbări de la un an la altul. În 2013 faţă de 2012, aceleaşi organizaţii au făcut parte din Top 3,
dar au avut poziţii dferite în clasament. În acelaşi timp, sectorul bancar a avut o evoluţie
descendentă; BCR a glisat de pe poziţia a patra pe a şaptea, în timp ce BRD-GSG şi ING Bank au
avut poziţii inferioare celor din anul precedent.
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Tabelul 1 – Cei mai doriţi 20 de angajatori din România în 2013
Ierarhie
2013
1
2
3

Societatea
comercială
2012
2
Oracle
3
Google
1
Microsoft

Domeniul de
activitate
IT
IT
IT

Ierarhie
2013
11
12
13

4

6

Continental

Automotive

14

5
6
7
8
9
10

8
5
4
7
13
12

OMV Petrom
IBM
BCR
Orange
P&G
Coca-Cola

Oil & gas
IT
Banking
Telecom
FMCG
FMCG

15
16
17
18
19
20

Societatea
comercială
2012
10 Vodafone
11 BRD-GSG
8
HP
Renault
23
Romania
17 PwC
18 Emerson
15 KPMG
22 Deloitte
N/A Bosch
19 ING Bank

Domeniul de
activitate
Telecomunicaţii
Bancar
IT
Auto
TC&A
Industrial
CF&A
CF&A
Industrial
Bancar

Notă:

l.d. = lipsă date, deoarece Bosch a intrat în clasamentul Top 20 în 2013.
CF&A = Consultanţă în domeniul fiscal & Audit
Sursa: Mihai, 2013.

În România, criteriile utilizate pentru selecţia angajatorilor variază de la pachetul
salarial la recunoaşterea de care se bucură produsele/serviciile organizaţiei angajatoare.
Ponderea respondenţilor care aplică fiecare criteriu este prezentată în tabelul 2.
Mulţi angajaţi români sunt interesaţi de pachetul salarial, chiar şi în perioade de criză
economică. Aproape jumătate dintre respondenţi au ales pachetul financiar atractiv drept criteriu
de selecţie a angajatorului. Siguranţa postului şi atmosfera de lucru plăcută sunt criterii de
selecţie aplicate de mai puţini respondenţi (respectiv 36% şi 29%). Chiar şi mai puţini respondenţi
au declarat că ar alege angajatorul pe baza unor criterii cum sunt provocările profesionale,
oportunităţile internaţionale sau promovarea rapidă în carieră. Un climat creativ şi dinamic sau
existenţa unor modele de urmat în organizaţie sunt mai puţin relevante pentru procesul de
selecţie în cazul majorităţii angajaţilor. Aceste rezultate ale cercetării reflectă o orientare foarte
pragmatică a angajaţilor români spre recompensele pe termen scurt şi tangibile.
Tabelul 2 – Criterii de selecţie a angajatorilor în 2013
Criterii
Atractivitatea pachetului salarial
Buna reputaţie pe piaţă a societăţii comerciale
Training oferit de organizaţie pentru dezvoltarea specialiştilor
Siguranţa locului de muncă oferit de societatea comercială
Atmosfera de lucru plăcută
Provocările profesionale oferite de activitatea în organizaţie
Oportunităţile internaţionale oferite de societatea comercială
Promovarea rapidă în cadrul societăţii comerciale
Programul de lucru flexibil
Climatul creativ şi dinamic
Existenţa unor modele ce pot fi urmate
Recunoaşterea de care se bucură produsele/serviciile organizaţiei
Apropierea / accesibiltatea sediului
Altele

Ponderea respondenţilor (%)
47,12
36,59
36,33
35,86
29,20
26,09
17,98
16,72
15,87
15,15
7,98
7,20
3,90
0,11

Sursa: hr-insights.ro, 2013.

Beneficiile aşteptate din partea angajatorilor sunt diverse. Ponderea respondenţilor care
solicită fiecare tip de beneficiu este prezentat în tabelul 3.
Asigurarea de sănătate şi sprijinul financiar pentru programele de training sunt cele mai
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frecvente beneficii urmărite în procesul de selectare a angajatorilor. De asemenea, angajaţii iau în
considerare primele şi rambursarea diferitelor cheltuieli. Mai puţin de 10% dintre respondenţi sunt
atraşi de beneficii cum sunt un notebook sau un telefon mobil. Rezultatele sondajului reflectă că o
perspectivă pe termen lung este împărtăşită de mulţi angajaţi în privinţa beneficiilor dorite.
Tabelul 3 – Beneficiile aşteptate de la angajatori în Romania, în 2013
Ponderea respondenţilor (%)
56,93
43,27
33,97
30,10
28,43
23,47
19,45
19,12
9,83
9,55
9,55
8,33
0,42

Beneficii
Asigurări medicale
Sprijin financiar pentru programe de training
Tichete de masă
Program de lucru flexibil
Prime de Paşte / Craciun
Prime de concediu
Automobil
Decontarea transportului
Notebook
Abonament la sală fitness / sport / aerobic
Telefon mobil
Catering / decontarea mesei de prânz
Altele
Sursa: hr-insights.ro, 2013.

Un alt studiu care este axat pe tendinţele referitoare la marca angajatorului este
sondajul anual Trendence Graduate Barometer. În 2013, sondajul a fost administrat unui eşantion
de 32.000 studenţi din 24 de ţări din Europa, în perioada noiembrie 2012 – martie 2013. Un număr
total de 3.389 studenţi din 28 universităţi au participat la ediţia din 2013 a studiului organizat în
România (Enache, 2013a). Ierarhia celor mai atractivi 10 angajatori din perspectiva studenţilor în
domeniul afacerilor, pe de o parte, şi a sudenţilor în domeniul ingineriei şi tehnologiei informaţiei,
pe de altă parte, este prezentată în tabelul 4.
Pentru studenţii în domeniul afacerilor, ierarhia celor mai atractivi zece angajatori în 2013
a fost condusă de cinci societăţi bancare. Cu toate acestea, sectorul bancar a înregistrat pierderi de
popularitate (din perspectiva ponderii în numărul total de respondenţi), comparativ cu anul 2012.
De exemplu, Banca Comercială Română (BCR) a fost prima în ierarhie cu o pondere de numai 13,1%
în 2013, faţă de 19,5% în anul precedent. Top 10 a inclus şi două societăţi din domeniul bunurilor
de consum curent, două societăţi din sectorul IT&C şi o societate de consultanţă fiscală şi audit.
Tabelul 4 – Top 10 cei mari atractivi angajatori pentru studenţii din domeniul afacerilor
şi respectiv pentru studenţii din domeniul ingineriei şi tehnologiei informaţiilor în 2013
Ierarhie

Ponderea res- Ierarhie
pondenţilor (%) 2013 2012
Top 10: Afaceri
1
1 BCR
13.1
1
4
2
2 BRD Group
11.9
2
1
Banca
3
4
9.9
3
6
Transilvania
4
5 Raiffeisen Bank
7.4
4
2
5
3 ING
7.1
5
12
6
9 Google
6.5
6
5
7
8 Coca-Cola
6.2
7
16
8
12 Orange
5.9
8
14
9
10 PwC
5.3
9
9
10 16 Procter & Gamble 5.2
10
8
Sursa: Trendence, 2013.
2013 2012

Societatea
comercială

Societatea
comercială

Ponderea respondenţilor (%)

Top 10: Inginerie şi IT
Continental
11.1
Microsoft
7.8
Dacia (Renault)

7.5

Google
VW Group
BMW Group
Hidroelectrica
Siemens
Orange
IBM

7.5
6.2
5.8
5.6
5.3
5.2
5.0
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Pentru studenţii din domeniile ingineriei şi IT, bine-cunoscuţii giganţi Apple şi Google
nu sunt în fruntea ierarhiei. În plus, sectorul energetic pare să atragă atenţia din ce în ce mai
mult, întrucât Hidroelectrica şi-a îmbunătăţit radical poziţia, de la locul 16 în 2012, la locul 7 în
2013. Similar, ENEL a înregistrat un salt de pe nivelul 48 pe 21. Patru societăţi din sectorul auto
au polarizat preferinţele în iearhia celor mai atractivi zece angajatori. Societatea germană
Continental şi-a îmbunătăţit substanţial poziţia, ajungând de pe locul 4 în 2012, pe primul locul
în 2013. Similar, Dacia Renault şi VW Group au obţinut poziţii mai bune. Ierarhia celor mai atractivi
angajatori din perspectiva studenţilor din domeniile ingineriei şi IT a inclus totodată cinci societăţi
din sectorul IT&C.
În privinţa aşteptărilor salariale ale studenţilor români, rezultatele sondajului efectuat
de Trendence evidenţiază continuarea tendinţei descendente. Aşteptările salariale rămân printre
cele mai scăzute din Europa (Trendence, 2013). Valoarea s-a diminuat de la 8.680 euro în 2012 la
8.470 euro in 2013, pentru domeniul afacerilor, respectiv de la 10.240 euro în 2012 la 9.370 euro
în 2013, în domeniile inginerie şi IT.
Imaginea privind marca de angajator a diferitelor societăţi comerciale este influenţată
de informaţiile obţinute de angajaţii actuali şi viitori, printr-o diversitate de canale de comunicare.
Ediţia din 2012 a Trendence Graduate Barometer a arătat patru surse de informaţii majore,
disponibile pentru studenţi / viitorii absolvenţi: universitate, mijloace de comunicare în masă,
contacte personale, societăţi comerciale (Trendence, 2012). Conform acestui studiu, canalele de
comunicare utilizate de peste 40% dintre respondenţii români sunt următoarele: anunţurile
publicitare online, reţelele sociale, site-urile societăţilor, clasamentele privind angajatorii,
contactele personale, târgurile de job-uri, prezentările de societăţi în cadrul universităţilor,
activitatea desfăşurată în societatea comercială.
Unele organizaţii prezente pe piaţa românească au obţinut certificarea „Angajator de
top” („Top Employer”) acordată de CRF Institute cu sediul în Amsterdam. Acesta a fost cazul
Orange România în 2013 (Enache, 2013b). În 2012, două organizaţii internaţionale - UniCredit
Group şi Valeo – au primit certificarea „Angajator de top 2012”, inclusiv pentru operaţiunile lor
din România, respectiv UniCredit Ţiriac Bank şi Valeo Lighting Injections Romania (Crăciunescu,
2012). Până în prezent, relativ puţine organizaţii din România au obţinut certificarea „Angajator
de top” acordată de CRF Institute.
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
Informaţiile publice referitoare la mărcile de angajator din România sunt relativ
deficitare, exceptând rezultatele unor cercetări longitudinale care indică ierarhiile anuale ale
angajatorilor preferaţi (cei mai doriţi). Dintr-o perspectivă de marketing, pot fi formulate o serie
de concluzii majore, pe baza datelor disponibile:
a. „efectul generaţiei” asupra percepţiilor referitoare la sectoarele economice cu cei mai
atractivi angajatori. Domeniile de activitate care îi atrag pe studenţi diferă de cele
preferate de angajaţi. Acest fapt indică un decalaj de imagine între cei care deja au câştigat
statutul de angajat şi tinerii aflaţi în căutarea primului post. De exemplu, în timp ce
sondajul efectuat de Catalyst Consulting a arătat orientarea prioritară spre sectorul IT,
studiul Trendence a evidenţiat accentul plasat pe sectorul bancar de către studenţii din
domeniul afacerilor, respectiv pe sectoarele auto şi IT de studenţii la inginerie/IT. Fără
îndoială, două segmente de studenţi nu sunt capabile să cuprindă întreaga diversitate a
specializărilor universitare. Totuşi, este surprinzător faptul că studenţii din domeniul
afacerilor au rămas mai degrabă „clasici” în alegerile lor (optând pentru sectorul bancar)
şi că nu au manifestat interes pentru sectoare cum sunt telecomunicaţiile sau producţia
şi distribuţia de bunuri de consum, care sunt dominate de companii multinaţionale foarte
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competitive. Gradul de expunere la informaţii relevante şi abilitatea de a discerne situaţia
prezentă şi perspectivele fiecărui sector pot diferi în funcţie de generaţie.
b. efectul generaţiei asupra percepţiilor referitoare la ierarhia celor mai dorite societăţi
angajatoare. Societăţi ca Apple sau Google, care au avut poziţii foarte bune în clasamentul
mondial, nu au captat suficient de mulţi „suporteri” în România, în special în rândul
tinerilor. Conform rezultatelor studiului anual realizat de Catalyst Consulting în 2013,
Google se situează pe locul al doilea, în rândul celor mai doriţi angajatori. Pe baza
sondajului Trendence, Google se situează pe locul al şaselea din perspectiva studenţilor
din domeniul afacerilor şi al patrulea din perspectiva studenţilor din domeniul inginerie
şi IT, comparativ cu Apple, care a înregistrat următoarele poziţii: a paisprezecea şi respetiv
a unsprezecea. Astfel de rezultate reflectă existenţa unui decalaj de imagine între
generaţii, care ar putea fi generat de cauze cum sunt următoarele: (i) disponibilitatea şi
accesibilitatea informaţiei referitoare la mărcile de angajator ale diferitelor societăţi,
obtenabile în mod direct de la organzaţie sau prin intermediul unor surse terţe cum sunt
publicaţiile sau comunităţile online; (ii) criteriile utilizate de diferitele cohorte de vârstă,
pentru selecţia angajatorilor, în funcţie de propria motivaţie; (iii) campaniile de
comunicare organizate de societăţi în universităţi; (iv) disponibilitatea informaţiilor despre
cazuri de succes în privinţa carierei în anumite organizaţii; (v) relevanţa pentru fiecare
generaţie, a propunerilor de valoare actuale asociate mărcilor de angajator.
c. influenţa pe care certficările obţinute privind respectarea celor mai bune practici
internaţionale în domeniul resurselor umane o pot avea asupra ierarhiei mărcilor de
angajator. Există o serie de companii prezente în România, care au obţinut certificatul
„Angajator de top” (“Top Employer”) acordat de CRF Institute. Exmple de acest fel sunt
Orange România, Banca UniCredit Ţiriac şi Valeo Lighting Injections Romania. Orange
România face parte din grupul celor mai doriţi 20 de angajatori, potrivit studiilor realizate
de Catalyst Consulting în 2012 şi 2013, precum şi din grupul celor mai atractivi 10
angajatori români în 2013, din perspectiva studenţilor din domeniile ingineriei şi IT. Totuşi,
Banca UniCredit Ţiriac s-a situat pe poziţia a nouăsprezecea în lista celor mai atractivi
angajatori din România, din perspectiva studenţilor din domeniul afacerilor şi nu a obţinut
nici o poziţie printre cei mai atractivi o sută de angajatori, din perspectiva studenţilor din
domeniile ingineriei şi IT, potrivit cercetărilor realizate de Trendence. În privinţa Valeo
Lighting Injections Romania, nu există dovezi ale prezenţei sale în ierarhiile menţionate.
Aceste aspecte conduc la concluzia că certificarea „Angajator de top” nu este întotdeauna
o garanţie a unei imagini foarte favorabile a mărcii de angajator. Această stare de fapt este
concordantă cu perspectiva de marketing conform căreia dezvoltarea mărcii de angajator
reprezintă mai mult decât simpla respectare a standardelor şi celor mai bune practici
internaţionale în domeniul resurselor umane.
d. pilonii potenţiali ai diferenţierii mărcilor de angajator în România. Datele referitoare la
criteriile de selecţie a celor mai atractivi angajatori reprezintă un input util în procesul de
diferenţiere. În funcţie de grupul concurenţial din care face parte organizaţia, pot fi alese
puncte de paritate care să se asemene celor ale altor societăţi din aceeaşi categorie.
Anagajatorul trebuie să aleagă puncte de diferenţiere care sunt semnificative pentru
persoanele ţintă, care sunt angajaţi actuali sau potenţiali. Faptul că pachetul salarial
atractiv este un criteriu de selecţie pentru aproape jumătate dintre respondenţi (vezi
tabelul 2) nu indică faptul că diferenţierea bazată pe un asemenea factor este durabilă şi
eficace pe termen lung, deoarece poate fi copiată de alţi operatori ai pieţei. În schimb, o
bună reputaţie a socieăţii, o atmosferă de lucru plăcută şi existenţa unor provocări
profesionale pot fi copiate cu mai mică probabilitate şi mai dificil. În plus, pentru anumite
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sectoare de activitate şi segmente de angajaţi, punctele relevante de diferenţiere pot fi
adaptate la profilul „ţintei”. De pildă, programul flexibil poate fi relevant pentru angajaţii
care lucrează în sectoare bazate pe creativitate (de exemplu societăţile de sofware) ori
pentru angajaţi cum sunt femeile care au copii mici.
e. beneficiile urmărite de angajaţi ca bază a formulării de către angajatori a propunerii de
valoare asociate mărcii proprii. Pentru crearea unei mărci de angajator puternice, o
societate trebuie să dezvolte o propunere de valoare care să fie relevantă. În acest sens,
sunt utile datele privind beneficiile urmărite de angajaţi. De exemplu, datele prezentate
în tabelul 3 arată că societăţile trebuie să vizeze îndeplinirea aşteptărilor referitoare la
dezvoltarea angajaţilor pe termen mediu şi lung. De pildă, asigurarea de viaţă şi
programele de traning nu trebuie să fie omise de angajatori. Cu toate acestea, în funcţie
de caracteristicile şi aşteptările specifice angajaţilor „ţintă”, fiecare organizaţie va putea
alege beneficii diferite, adaptate, pe care să le considere în proiectarea propunerii de
valoare a mărcii de angajator.
Pe baza concluziilor formulate, pot fi prezentate următoarele recomandări:
a. marca de angajator ar trebui să fie dezvoltată de societăţile din România dintr-o
perspectivă de management al marketingului, definind clar ţinta şi propunerea de valoare,
fără o limitare la aspectele privind recrutarea şi comunicarea;
b. societăţile ar putea să îşi revizuiască propunerile de valoare corespunzătoare marcii lor
de angajator, pentru a le adapta la segmentele ţintă de candidaţi sau angajaţi;
c. deoarece ierarhizarea celor mai atractivi angajatori oferă doar o imagine parţială asupra
mărcilor de angajator, este necesar ca organizaţiile să înţeleagă şi să identifice asocierile
realizate de studenţi / absolvenţi / angajaţi în privinţa mărcilor de angajator care există
într-un anumit sector de activitate, cu scopul de a avea o marcă proprie diferenţiată şi
mai puternică;
d. studiile exploratorii şi cauzale pot facilita managementul mărcilor de angajator ale
societăţilor care funcţionează în România.
Crearea mărcii de angajator presupune o abordare sistematică şi continuă, având ca
scop stabilirea unor relaţii speciale cu persoanele ţintă, care sunt angajaţi actuali sau potenţiali,
precum şi cu „influenţii” care au un rol semnificativ în procesul de dezvoltare a carierei. Cu toate
acestea, marca de angajator nu trebuie să fie limitată la „marketingul recrutărilor” sau
„marketingul intern”. Este necesar să devină o parte integrantă a unei abordări de marketing
holistic din partea fiecărei organizaţii.
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TRANSFORMAREA SECTORULUI ENERGETIC PENTRU A SUSŢINE DEZVOLTAREA,
OPORTUNITĂŢI DE AFACERI ÎN SECTORUL ENERGETIC DIN ROMÂNIA
Prof. Dr. Marcel Duhăneanu
Institutul de Administrare a Afacerilor din Municipiul Bucureşti
Lect. Univ. Dr. Florin Marin
Institutul de Administrare a Afacerilor din Municipiul Bucureşti
REZUMAT: Sectorul energetic din România este în plină transformare, iar noile reglementări în
conformitate cu standardele Uniunii Europene aduc noi oportunităţi de afaceri în acest domeniu
dinamic. Articolul de faţă porneşte de la analiza strategiei energetice a României pentru perioada
2011-2015 şi evidenţiază noile provocări ale pieţei, oportunităţile de afaceri, precum şi
dezvoltarea viitoare a producerii de energie.
Cuvinte cheie: Energie, stategie energetică, energie regenerabilă, gaze de şist.
SECTORUL ENERGETIC ROMÂNESC, POTENŢIAL DE CREŞTERE
„Sectorul energetic este un factor de creştere economică a României, are vocaţia de a
dezvolta România ca un pol regional, dar tot atât de mult are vocaţia de a creşte siguranţa,
securitatea şi chiar independenţa energetică a României", a declarat Mariana Gheorghe, CEO
OMV Petrom – cea mai mare companie din acest domeniu din România, în cadrul unei conferinţe
organizate de Mediafax. Nimic din acest potenţial nu va putea fi realizat dacă nu se vor face
investiţii uriaşe în acest sector. În acest sens, ar fi necesare investiţii de circa 3-4 miliarde de
euro pe an, a mai spus Mariana Gheorghe.
Noua vedetă a pieţei mondiale a energiei, exploatarea gazelor de şist, ce are un impact
deosebit asupra economiei şi politicii comerciale ale Statelor Unite1 influenţează şi ea strategia
economică a României. În prezent, exploatarea gazelor de şist a făcut posibilă creşterea
rezervelor mondiale de gaz de la 50 de ani la 200 de ani2. Zăcămintele importante descoperite pe
teritoriul României – pe locul trei ca mărime în Europa – au adus jucători importanţi din acest
domeniu. Firma americană Cevrom deja a obţinut licenţta de exploatare pentru două perimetre
situate pe teritoriul României.
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de afaceri a supus dezbaterii publice,
Strategia energetică a României pentru perioad a 2011-2035, un document ce prezintă noul
context internaţional, situaţia actuală în sectorul energiei electrice din România, obiectivele şi
direcţiile principale ale dezvoltării sectorului electroenergetic, previziuni privind sectorul energiei
electrice în perioada 2011–2035, măsuri pentru indeplinirea obiectivelor prioritare. Proiectul
este un document realist şi bogat în informaţii. Documentul detaliază obiectivele strategice, arată
care sunt resursele şi cum se poate ajunge de la resursele şi situaţia de azi la obiectivele din
2020, ce politici trebuie promovate pentru a atinge obiectivul.
În analiza de faţă vom relua câteva teme din strategia Ministerul Economiei, Comerţului
şi Mediului şi vom indentifica potenţialele oportunităţi de investiţii în acest dinamic sector de
activitate.
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UN SUMAR AL STRATEGIEI ENERGETICE A ROMÂNIEI PENTRU PERIOADA 2007-2020.3
Schimbările climatice datorate în principal emisiilor de dioxid de carbon precum şi
epuizarea treptată a surselor de combustibili fosili pun sectorul energetic în faţa unor noi
provocări, care au determinat Comisia Europeană să formuleze în ianuarie 2007 liniile unei noi
politici comunitare în domeniu. Pentru adaptarea la noile realităţi, a fost necesară elaborarea
unei noi strategii energetice a României, bazată pe securitatea alimentării cu energie, creşterea
competitivităţii economice şi reducerea impactului asupra mediului, în contextul dezvoltării
durabile.
Această nouă abordare ia în considerare prevederile existente în Programul de
Guvernare pentru perioada 2005-2008, în Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, în Foaia de
parcurs 2003-2015, precum şi angajamentele asumate în negocierile de aderare la UE. Noua
strategie energetică naţională este racordată la strategia energetică comunitară, fiind preluate,
elementele esenţiale din documentele relevante ale Uniunii Europene: Strategia Lisabona, Cartea
Verde pentru o strategie europeană pentru energie durabilă, competitivă şi sigură, precum şi
Noua Politică Energetică Europeană. Politica energetică a României oferă soluţii eficiente de
dezvoltare economică, în condiţiile creşterii dependenţei de importuri şi întăririi tendinţelor de
consolidare a pieţelor.
În acest sens, documentul de Strategie energetică ia în considerare următoarele
aspecte:
– Creşterea securităţii energetice a României, prin diversificarea surselor de aprovizionare
cu resurse energetice şi dezvoltarea tranzitului de resurse energetice prin ţară;
– Asigurarea dezvoltării durabile a României, inclusiv prin limitarea impactului sectorului
energetic asupra mediului, conform cerinţelor UE, în domeniu;
– Susţinerea competitivităţii economice, prin măsuri vizând obţinerea unei competiţii reale
în sectorul energetic, în condiţiile liberalizării totale a pieţelor de energie, a transparenţei,
a tratamentului nediscriminatoriu şi echidistant;
– Susţinerea politicilor sociale care vizează asigurarea accesibilităţii la energie pentru
categoriile sociale cele mai defavorizate, fără a afecta funcţionarea pieţei;
– Stimularea dezvoltării şi îmbunătăţirea funcţionării pieţei energiei şi încadrarea sa în piaţa
internă a UE, prin creşterea transparenţei cadrului instituţional, printr-o mai bună
supraveghere şi monitorizare a pieţei, în vederea eliminării distorsiunilor care ar putea
afecta concurenţa;
– Îmbunătăţirea eficienţei energetice pe întregul lanţ energetic, de la producerea de energie
la consum şi promovarea resurselor regenerabile de energie;
– Satisfacerea clienţilor consumatori, în condiţiile livrării unei energii de calitate şi la preţuri
competitive.
Noua Strategie Energetică a României pleacă de la realitaţile şi tendinţele actuale din
sectorul energetic, şi anume:
– Starea actuală a sectorului energetic;
– Rezervele şi producţia internă de resurse energetice;
– Intensitatea energetică ridicată pe întregul lanţ: resurse primare, producere, transport,
distribuţie, inclusiv consumatorul final;
– Nivelul ridicat al poluării generate de sectorul energetic şi necesitatea încadrării în
limitele negociate cu UE;
– Lipsa surselor şi rutelor alternative pentru aprovizionare cu gaze naturale şi petrol din
import;
Din analiza noastră asupra conţinutului strategiei, direcţiile de acţiune ale politicii
energetice a României converg cu cele ale politicii energetice a Uniunii Europene. Aici putem
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menţiona:
– menţinerea suveranităţii naţionale în probleme legate de siguranţa energetică;
– alegerea unui mix de energie echilibrat, cu accent pe utilizarea cărbunelui, energiei
nucleare şi resurselor energetice regenerabile, inclusiv prin utilizarea potenţialului hidro
neexploatat, care să confere sectorului energetic competitivitate şi securitate în
aprovizionare;
– gestionarea eficientă a resurselor energetice primare epuizabile din România şi
menţinerea la un nivel acceptabil, pe baze economice, a importului de resurse energetice
primare;
– îmbunătăţirea competivităţii pieţelor interne de energie electrică şi gaze naturale şi
participarea activă la formarea pieţelor regionale şi la dezvoltarea schimburilor
transfrontaliere;
– îmbunătăţirea eficienţei energetice, inclusiv pentru asigurarea unei dezvoltări durabile;
– asigurarea investiţiilor pentru creşterea capacităţii de inovaţie şi dezvoltare tehnologică,
ca modalitate de susţinere a acţiunilor precedente;
– realizarea obiectivelor de protecţie a mediului şi reducere a emisiilor de CO2;
– participarea proactivă la eforturile Uniunii Europene de formulare a unei politici
energetice pentru Europa, cu urmărirea şi promovarea intereselor României în Sud-Estul
Europei.
Dacă facem o analiză pe capitolele cuprinse în document putem comenta următoarele:
Capitolul 1 identifică obiectivul general al strategiei, şi anume: satisfacerea necesarului
de energie atât în prezent, cât şi pe termen mediu şi lung, la un preţ cât mai scăzut, adecvat unei
economii moderne de piaţă şi unui standard de viaţă civilizat, în condiţii de calitate, siguranţă în
alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.
Capitolul 2 evaluează contextul internaţional, evoluţiile şi provocările globale ale
sectorului energetic, precum şi noua politică energetică a Uniunii Europene.
Capitolul 3 analizează situaţia actuală a sectorului energetic, referitor la potenţialul
naţional de resurse energetice, la producţia şi consumul de energie, la starea tehnică a
instalaţiilor în anul 2007, la cadrul legislativ şi instituţional, protecţia mediului, pieţele de
energie/serviciul public, la preţuri şi tarife pentru energie şi la efectele economice şi sociale
produse de sectorul energetic.
Capitolul 4 analizează obiectivele dezvoltării sectorului energetic şi măsurile preconizate
pentru atingerea acestora, obiectivele prioritare ale dezvoltării sectorului energetic românesc,
direcţii de acţiune, prognoza producţiei şi cererii de energie, măsuri generale şi specifice
domeniilor pentru îndeplinirea obiectivelor prioritare, prognoza sectorului energetic, dezvoltarea
pieţelor de energie, analiza posibilităţilor de dezvoltare a energeticii rurale, cu opţiuni în sfera
consumului de energie, opţiuni în sfera alimentării cu energie, surse pentru finanţarea surselor
regenerabile de energie, măsuri pentru reducerea impactului social, atât pentru utilizatorii de
energie, cât şi pentru salariaţii din sectorul energiei, securitatea energetică - element esenţial
al dezvoltării economice, precum şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice, componenţa principală a
creşteri competitivităţii economice în sectorul energetic.
Capitolul 5 analizează măsurile pe termen scurt care vor trebui luate în sectorul
energetic, referitoare la structura corporativă a producătorilor cu capital social de stat, noi
investiţii în centralele electrice din ţară, şi în străinatate şi propune decizii de ordin legislativ şi
de reglementare care vor trebui luate în sectorul petrolier şi gaze naturale, în sectorul energiei
electrice, sectorul minier şi în sectorul energiei termice, precum şi modul în care se va monitoriza
şi revizui strategia energetică.
Capitolul 6 stabileşte concluziile analizei efectuate în documentul de Strategie
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energetică a României în perioada 2007–2020 (document anterior prezentei Strategii).
Realitatea economică a demonstrat ca urmare a programelor de utilizare eficientă a
resurselor energetice şi energiei, precum şi a restructurării sectoriale, rata anuală a creşterii
consumului de energie primară a fosti jumătate din cea a creşterii economice, rezultând o
decuplare semnificativă a celor doi indicatori. Din anul curent 2013, producţia de energie
electrică din resurse interne a depăşit producţia realizată prin utilizarea combustibililor lichizi şi
gazoşi proveniţi din import. Balanţă energetică a ţării a devenit astfel excedentară pentru prima
dată în istorie4.
Statul Român păstrează pachetul de control asupra principalelor unităţi de producere a
energiei electrice, totalizând o putere instalată suficientă pentru a putea asigura siguranţă
energetică a ţării. În prezent se doreşte integrarea acestor producători cu societăţi de distribuţie
aflate în proprietatea statului, rezultând companii puternice la nivel regional.
TREI OBIECTIVE STRATEGICE ENERGETICE ALE ROMÂNIEI PENTRU PERIOADA
2007-2020
În perioada 2007-2020, cele mai importante obiective care trebuie realizate, în
conformitate cu prezentul document de strategie energetică, sunt:
A. SECURITATEA APROVIZIONĂRII CU ENERGIE
Din analiza noastră am extras următoarele:
Se doreşte menţinerea unui echilibru între importul de resurse energetice primare şi
utilizarea raţională şi eficientă a rezervelor naţionale pe baze economice şi comerciale;
– Se va diversifica şi consolida, în cadrul stabilit la nivel european, a relaţiilor de colaborare
cu ţările producătoare de hidrocarburi, precum şi cu cele de tranzit;
– Se vor diversifica sursele de aprovizionare cu materii prime şi se vor dezvolta rutele de
transport al acestora;
– Se va urmări încheierea de contracte pe termen lung pentru gaze naturale din import
pentru a diminua riscurile de întrerupere a furnizării, cu respectarea regulilor
concurenţiale;
– Se va urmări încheierea de contracte pe termen lung pentru furnizorii interni de cărbune
care să le asigure acces la pieţele financiare, cu respectarea regulilor concurenţiale;
– Creşterea investiţiilor în domeniul extracţiei de cărbune şi de minereu de uraniu, în
modernizarea şi reabilitarea echipamentelor, în continuarea susţinerii producţiei de huilă
şi de minereu de uraniu prin ajutor de stat, în conformitate cu reglementările UE, în
intensificarea cercetării geologice şi punerea în exploatare a noi zăcăminte, în închiderea
minelor cu activitate oprită, dezvoltarea şi reabilitarea distribuţiei de produse petroliere
şi în îmbunătăţirea sectorului de prelucrare-rafinare a produselor petroliere.
Valoarea estimată a investiţiilor în domeniul petrolier, pentru perioada analizată, este de
2,2 mld. Euro.
– Creşterea investiţiilor în domeniul exploatării rezervelor de gaze naturale, în dezvoltarea,
reabilitarea şi dispecerizarea conductelor de gaze naturale, în creşterea capacităţii de
înmagazinare a gazelor naturale. Valoarea estimată investiţiilor în domeniul gazelor
naturale, pentru perioada analizată, este de 1,527 mld. Euro;
Aici trebuie menţionate rezervele importante de gaze de şist ca o posibilă soluţie pentru
reducerea dependenţei României de gazele de import din Rusia.
– în domeniul producerii de energie electrică va urma un proces de restructurare şi înnoire
a capacităţilor energetice, prin reabilitarea unităţilor existente viabile, închiderea
unităţilor neviabile şi construcţia de noi unităţi de producere.
–
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Conform analizei noastre, efortul investiţional va fi susţinut în principal prin privatizare
şi investiţii private, cu o valoare estimată, pentru perioada analizată, de 12,7 mld. Euro. Statul
român va păstra pachetul de control asupra principalelor unităţi de producere a energiei electrice,
totalizând o putere instalată suficientă pentru a putea asigura siguranţa energetică a ţării. Se
doreşte integrarea acestor producători cu societăţi de distribuţie aflate în proprietatea statului,
rezultând companii puternice la nivel regional;
La nivel guvernamental se continuă procesul de dezvoltare, modernizare şi
retehnologizare a reţelelor de transport şi distribuţie a energiei electrice. Valoarea estimată a
investiţiilor din acest domeniu este de 5,4 mld. Euro.
– Vor continua programele de dezvoltare, modernizare şi retehnologizare a reţelelor de
transport şi distribuţie de energie termică, de dezvoltare, modernizare şi retehnologizare
a unităţilor de producţie a energiei electrice şi termice în cogenerare. Valoarea estimată
a investiţiilor în domeniul energiei termice, pentru perioada analizată, este de 2,7 mld.
Euro;
Au fost abordate, în comun cu statele membre ale UE, problemele referitoare la protecţia
infrastructurii critice din şist emul energetic în lupta împotriva terorismului.
B. DEZVOLTARE DURABILĂ
A continuat promovarea producerii energiei pe baza de resurse regenerabile, astfel încât
consumul de energie electrică realizat din resurse regenerabile de energie electrică să reprezinte
38 % în anul 2020.
Dacă comparăm cu ţinta propusă de EU, de 20% pentru întreaga Europă, România şi-a
fixat ţinte ambiţioase, peste media europeană. Ponderea energiei electrice produse din resurse
regenerabile de energie în consumul naţional brut de electricitate a fost aproape de ţinta de 33%,
în 2012.
Au fost stimulate investiţiile în îmbunătăţirea eficienţei energetice pe întregul lanţ:
resurse-producţie-transport-distribuţie-consum; şi s-au luat măsuri pentru reducerea
impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurător, prin reabilitarea
suprafeţelor şi refacerea mediului natural afectat de activităţile generate în sectorul energetic,
prin promovarea realizării de proiecte “Green Field”, prin realizarea investiţiilor prognozate în
protecţia mediului în Instalaţiile mari de ardere din sectorul energetic, prin implementarea
mecanismului de tranzacţionare a permis celor de emisii de gaze cu efect de serp, prin realizarea
managementului depozitării în siguranţă a deşeurilor radioactive, inclusiv constituirea resurselor
financiare necesare pentru depozitarea finală şi dezafectarea unităţilor nuclearoelectrice, prin
realizarea de noi capacităţi de producţie, utilizând tehnologii curate de ardere a combustibililor
fosili;
C. COMPETITIVITATEA
–

–

–

Din analiza noastră asupra strategiei am extras următoarele idei:
Se vor dezvolta şi perfecţiona mecanismele pieţelor concurenţiale pentru energie
electrică, gaze naturale, petrol, uraniu, certificate verzi, certificate de emisii a gazelor cu
efect de seră şi servicii energetice;
Se vor extinde activităţile operatorului pieţei angro de energie electrică din România la
nivel regional, şi se va intensifica participarea activă la realizarea pieţei regionale de
energie şi a pieţei unice europene;
Se va liberaliza tranzitul de energie, în condiţii tehnice controlate de siguranţa în
alimentare şi se va asigura accesul permanent şi nediscriminatoriu la reţelele de
transport şi la interconexiunile internaţionale; va creşte capacitatea de interconexiune de
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la circa 10 % în prezent, la 15-20 % la orizontul anului 2020;
Va continua procesul de restructurare, creştere a profitabilităţii şi privatizării în sectorul
energetic (privatizarea se va realiza atât cu investitori strategici, cât şi prin listarea pe
piaţa de capital);
– Va continua procesul de restructurare pentru sectorul de lignit, în vederea creşterii
profitabilităţii şi accesului pe piaţa de capital;
– Se va menţine accesul la rezervele de huilă, în vederea asigurării securităţii energetice,
în condiţii economice adecvate.
Măsurile pe termen scurt, prevăzute a fi realizate în următoarea perioadă, se referă la
structura corporativă a producătorilor de energie cu capital social de stat. Aceste măsuri prevăd
continuarea privatizării complexurilor energetice, eficientizarea şi privatizarea unor grupuri
energetice din cadrul SC Termoelectrica SA, eficientizarea SC Electrocentrale Deva SA, SC
Electrocentrale, continuarea privatizării microhidrocentralelor, pregătirea listării la Bursă a SC
Hidroelectrica SA şi SN Nuclearelectrica SA, realizarea de noi investiţii în sectorul energetic, ca:
centrală cu acumulare şi pompaj Tarnita Lapustesti, centralele hidroelelectrice Islaz, Macin şi
centralele de pe râul Tisa, centrale pe combustibili solizi, centrale care utilizează surse
regenerabile etc.
Pentru buna funcţionare a sectorului energetic şi dezvoltarea acestuia conform
prevederilor prezentei strategii, este necesară crearea unui climat stabil şi predictibil în ceea ce
priveşte cadrul legislativ şi de reglementare.
Din perspectiva investitorilor în domeniul energiei în România putem găsi câteva direcţii
importante:
–

1. ENERGIILE REGENERABILE: ENERGIA SOLARĂ ŞI ENERGIA EOLIANĂ
România se bucură de resurse semnificative şi bine documentate de energie
regenerabilă.
România urcă în top 10 al celor mai atractive ţări din lume privind investiţiile în energie
eoliană, conform ultimului raport Country Attractiveness Indices, emis de Ernst & Young. Acest
avans reflectă cele mai noi investiţii în proiecte eoliene pe teritoriul României. Indicele calculat
de Ernst & Young plasează România pe acelaşi loc cu Polonia şi Irlanda privind atractivitatea
pieţei de energie regenerabilă şi foarte aproape de ţări precum Suedia, Franţa şi Italia. Indicele
general, care include punctajele pentru toate categoriile de energie regenerabilă – eoliană,
solară, geotermală şi biomasă – plasează România pe locul 13 la nivel mondial privind
atractivitatea pieţei locale pentru dezvoltarea de proiecte energetice în toate aceste domenii.
Cele mai promiţătoare surse de energie pentru România sunt eoliană, solară, biomasă
şi hidro.
La sfârşitul lui 2011, în România erau instalaţi 462 MW eolieni, iar în 2012 alţi 520 MW
au fost adăugaţi. În total, la nivelul UE au fost montaţi 9.367,7 MW noi anul trecut.
Doar Suedia, Marea Britanie, Franţa, Italia, Spania şi Germania şi-au adăugat un număr
mai mare de MW eolieni anul trecut comparativ cu România. În clasamentul celor mai mari
capacităţi instalate, România se află în cea de-a doua jumătate, pe locul al 15-lea, la mică distanţă
de Belgia (1.078 MW instalaţi la final de 2012) şi urmată de Bulgaria (612 MW instalaţi la final de
2012). Clasamentul este condus de Germania, cu un total de 29.075,6 MW, dintre care 2.007 MW
instalaţi în 2011. Pe locul doi se situează Spania, cu 21.673 (914 MW nou adăugaţi), iar pe al treilea
– Italia, cu 6.737 MW (932,7 MW noi).
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Figura 1: Puterea anuală a vântului în România la înălţimea standard de 100 metri.

Figura 2: Puterea solară anuală în România pe regiuni.

Sursa: Raportul ANEMOS 2011.

Actori importanţi internaţionali sunt deosebit de activi pe piaţa de energie eoliană
românească cum ar fi cehii de la CEZ, italienii de la Enel Green Power, portughezii de la Energias
de Portugal, Iberdrola din Spania şi grupul francez-belgian GDF Suez. Volumul investiţiilor în
ultimii doi ani (2010-2011) este mai mare de 1.7 miliarde de Euro. Nu sunt producători locali
pentru turbinele eoliene iar marii jucători din industria mondială profită de această industrie în
plină expansiune, cum ar fi Vestas (Danemarca), General Electric (SUA), Siemens (Germania) şi
producătorul chinez Sinovel.
Există încă o serie de probleme pentru dezvoltatorii din acest domeniu în România
precum:
– probleme legate de conectarea la reţea; şi
– modificările survenite pe piaţa certificatelor verzi. Guvernul României a decis ca, din 1
iulie 2013, să fie amânată acordarea unei părţi din certificatele verzi către investitorii în
centrale eoliene (până în 2018) şi fotovoltaice (până în 2017).
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2. EXPLOATĂRILE DE GAZ NATURAL ÎN PERIMETRUL MĂRII NEGRE
A fost găsit un zăcământ record în Marea Neagră: 84 miliarde de metri cubi de gaze
naturale. Grupul austriac OMV, prezent şi în România prin cea mai mare companie de pe piaţa
locală OMV Petrom, la care deţine pachetul majoritar de acţiuni şi ExxonMobil Exploration au
anunţat o descoperire semnificativă la exploatările din Marea Neagră, estimările preliminare
plasând zăcământul de gaze naturale la 42-84 miliarde metri cubi, care echivalează cu de 3-6 ori
consumul anual al României.
Operaţiunile de foraj derulate de cele două companii în Marea Neagră au început la
sfârşitul anului 2011.
Zăcământul a fost descoperit în urma forării puţului Domino-1 de către ExxonMobil,
prima operaţiune la mare adâncime în largul ţărmului românesc, cu o adâncime de peste 3.000
de metri. Domino-1 este amplasat în Blocul Neptun, la 170 de kilometri de ţărm, în ape cu o
adâncime de aproximativ 930 de metri.
OMV Petrom a anunţat un amplu program de recrutare de personal atât la nivel naţional,
cât şi la nivel internaţional ca urmare a dezvoltării segmentului de explorare şi producţie, se
arată într-un comunicat al OMV.
3. GAZELE DE ŞIST – NOUA VEDETĂ
România are rezerve de gaze de şist de 1.444 miliarde de metri cubi5 în condiţiile în care
rezervele dovedite de gaze se plasează la 113 miliarde metri cubi, iar consumul anual este de
aproximativ 14 miliarde metri cubi. România consumă anual aproximativ 14 miliarde metri cubi
de gaze, cantitate asigurată în proporţie de 80% din producţia internă. Diferenţa este importată
din Rusia, prin intermediari, la preţuri ridicate.
Astfel, agenţia guvernamentală Americană pentru informaţie în domeniul energiei (EIA),
estimează că România are rezerve de gaze de şist recuperabile tehnic (nedescoperite, care ar
putea fi accesate cu tehnologia existentă) de 51.000 miliarde picioare cubice, adică 1.444 miliarde
metri cubi. Potrivit EIA, rezervele dovedite de gaze naturale ale României erau estimate la
începutul acestui an la 4.000 miliarde picioare cubice, echivalentul a 113 miliarde metri cubi.
România se plaseaza pe locul al treilea în UE privind rezervele de gaze de şist, după Polonia
(4.190 miliarde metri cubi) şi Franţa (3.879 miliarde metri cubi).
În ceea ce priveşte petrolul prins sub formaţiuni de rocă de şist în România, EIA
estimează un volum de 300 milioane de barili, faţă de rezerve dovedite estimate la 600 milioane
de barili din alte tipuri de zăcăminte. Astfel, potrivit estimărilor instituţiei americane, explorarea
zăcămintelor de şist ar creşte cu 50% rezervele de petrol ale României şi de peste 10 ori rezervele
de gaze naturale.
În România, compania americană Chevron a obţinut, în 11 iulie 2013, acordul de mediu
pentru amplasarea sondelor de foraj şi explorarea gazelor de şist în trei zone din judeţul Vaslui.
Chevron mai deţine concesiuni şi în Dobrogea. Chevron intenţionează să înceapă în a doua jumătate
a acestui an forarea unui puţ de explorare a gazelor de şist în judeţul Vaslui (Nord Estul României)
şi va iniţia studii seismice pentru cele trei perimetre din judeţul Constanţa (Sud Estul României).
Este conludentă pentru analiza de faţă declaraţia directorului general al Fondului
Monetar Internaţional în cadrul uni discurs susţinut la Bucureşti în iunie 2013 despre identificarea
unei „noi paradigme de creştere” economică în regiune: „Aţi făcut foarte mult în ceea ce priveşte
sectorul energetic şi al gazelor naturale şi liberalizarea energiei şi, oricât de dureros pare pe
termen scurt, îşi va arăta roadele pe termen lung. Sunt şi alte reforme care să vă ajute să fiţi mai
competitivi şi România va avea o creştere mai mare, o creştere economică cu incluziuni şi aici mă
gândesc la transport, la infrastructură.“ - Christine Lagarde, directorul general al Fondului
Monetar Internaţional.
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CONCLUZII
În ceea ce priveşte mixul de energie primară echilibrat şi diversificat România are o
poziţie favorizată având o independenţă energetică destul de mare. Domeniile de interes pentru
investiţii rămân: energia regenerabilă (eoliană şi fotovoltaică) exploatările de gaze naturale în
bazinul Mării Negre şi vedeta ultimei perioade: expoatările de gaze de şist. România se plasează
pe locul al treilea în UE privind rezervele de gaze de şist. Investiţii importante s-au făcut deja în
aceste domenii iar perioada următoare va aduce şi alţi jucători importanţi.
Noile zăcăminte de gaze fac ca România să devină independentă de importuri, ba chiar
există posibilitatea de export pe viitor.
În privinţa energiilor verzi avem deja investiţii de 6,7 mld. Euro în energie eoliană şi de
1,527 mld. Euro în energie solară. Actori importanţi internaţionali sunt deosebit de activi pe piaţa
de energie regenerabilă românească cum ar fi cehii de la CEZ, italienii de la Enel Green Power,
portughezii de la Energias de Portugal, Iberdrola din Spania şi grupul francez-belgian GDF Suez.
Firme internaţionale importante sunt prezente pe piaţa de petrol şi gaze din România:
OMV – petrol, gaze naturale (Austria) , ExxonMobil (US) – gaze natural , Chevrom (US)– exploatare
gaze de şist.
În privinţa energiei electrice, ca urmare a programelor de utilizare eficientă a resurselor
energetice şi energiei, precum şi a restructurării sectoriale, rata anuală a creşterii consumului
de energie primară va fi jumătate din cea a creşterii economice. Consumul intern de energie
electrică va depăşi producţia realizată, balanţa energetică a României va deveni excedentară.
O parte din această capacitate va fi absorbită de piaţa internă prin creşterea
consumatorilor, iar restul va avea potenţial de export. Pentru dezvoltarea exportului de energie
s-a asigurat interconectarea reţelei naţionale cu reţelele din ţările vecine României şi în viitor
există posibilitatea de interconectare cu Turcia.
Stabilitatea legislativă în domeniu este un factor important în luarea deciziilor pe termen lung.
În funcţie de deciziile de investiţii şi de dezvoltarea adecvată a infrastructurii, de
oportunităţile de valorificare şi prelucrare în România a noilor resurse, industria românească de
energie se va bucura de o creştere în următorii ani..
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DECIZIA DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI, VALOAREA COMPANIEI ŞI
CREŞTEREA FINANCIARĂ SUSTENABILĂ
Prof. dr. Dalina DUMITRESCU
Institutul de Administrare a Afacerilor din Municipiul Bucureşti
Academia de Studii Economice din Bucureşti - Catedra Finanţe
REZUMAT: Articolul încearcă să identifice cele mai importante corelaţii între factorii determinanţi
ai modelelor de decizie privind crearea de valoare în companie şi cele privind creşterea
sustenabilă din punctul de vedere financiar. În prima parte sunt avuţi în vedere principalii factori
determinaţi ai valorii utilizaţi în deciziile manageriale ce vizează atât creşterea valorii firmei cât
şi creşterea sustenabilă din punctul de vedere financiar. Au fost analizate informaţii financiare ale
firmelor nefinanciare cotate la categoria I la Bursa de Valori Bucureşti urmărindu-se identificarea
unor concluzii privind deciziile manageriale pe perioada crizei 2008-2012 decizii ce au avut un
impact pentru crearea de valoare şi susţinerea financiar durabilă a creşterii.
Cuvinte cheie: managementul valorii, creştere sustenabilă din punctul de vedere financiar,
creşterea profitului şi rata de distribuire
Coduri JEL: G34,G39
Mult analizaţi şi cercetaţi, indicatorii de performanţă financiară nu ajută în suficientă
măsură managementul în luarea deciziilor privind creşterea profitabilă şi crearea de valoare. Tot
mai mult sunt căutaţi acei parametri decizionali care să permită managementului urmărirea
evoluţiei vectorilor determinanţi ai valorii firmei. Eforturile de a captura dinamica producerii
valorii într-un model operaţional cât mai relevant în procesul decizional şi de management
financiar a determinat apariţia a numeroase modele de gestiune ce au încercat corelarea cât mai
bună a actului decizional cu crearea valorii. Astfel, în plan teoretic şi practic s-au conturat
numeroase modele sau abordări cum sunt: Managementul Bazat pe Valoare (Value Based
Managment-VBM), Valoarea Economică Adăugată (EVA), Value mapping, Value Stearn Mapping,
Relative value of growth, Balanced scorecard, Value Creation Index, Managing for Value etc.
Indiferent de modul de construcţie, toate modelele au în vedere palierele cheie pentru crearea
şi maximizarea în viitor a valorii.
În mod sintetic focalizarea poate fi pe rezultat, pe combinaţia de proces şi rezultat, iar
în cele mai puţine cazuri, pe intrări, proces şi rezultat.
Contribuţiile în literatura financiară din ultimul deceniu permit precizarea cadrului
conceptual dar şi ilustrarea interesului cercetătorilor asupra acestui subiect. Armitage şi Fog,
(1996) poziţionează conducerea unei firme în zona procesuală bazată pe principiile creării de
valori reale şi nu a valorii scriptice. Ideea este dezvoltată şi de Christopher şi Ryals, (1999) care
precizează că valoarea reală este creată când o întreprindere realizează profituri ce compensează
investitorii complet pentru costurile totale ale investiţiilor plus un premiu pentru suplimentul de
risc asumat.
Condon şi Goldstein, (1998) adăugă părţii de concept instrumentele analitice şi procesele
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pentru a explica activitatea unei organizaţii orientată asupra unicului obiectiv şi anume de a crea
valoare pentru acţionari.
În planul măsurării performanţelor firmei privind capacitatea acesteia de creare de
valoare pe termen lung pentru acţionari Marsh, (1999) aduce în prim plan remunerarea
acţionarilor sub forma aprecierii cursului bursier şi a creşterii dividendului. Simms,( 2001) şi
Leahy, (2000) aduc argumente econometrice pentru susţinerea obiectivului maximizării valorii
deţinute de acţionari prin obţinerea pentru capitalul investit a unui randament superior costului
acestuia.
Cum întregul eşafodaj al activităţii întreprinderii este clădit pe conceptul de valoare,
definiţia acesteia, fără ambiguitate, în vederea implementării unui sistem de măsurare este
extrem de importantă.
Astfel, logica de bază în definirea valorii îşi are rădăcinile în practica financiară pornind
de la două elemente definitorii:
a) Valoarea unei întreprinderi este determinată de valoarea estimată actualizată a cashflow-urilor sale viitoare.
b) Valoarea este creată numai când întreprinderea investeşte capitalul în proiecte de
investiţii ce îi aduc rate de randament mai mare decât costul acestui capital.
În acest context orice decizie tactică sau strategică, ce va afecta fluxurile viitoare de
disponibilităţi nete ale întreprinderii, va afecta şi valoarea acesteia.
Managementul bazat pe valoare presupune simbioza între logica de creare a valorii
întreprinderii şi sistemul de management al acesteia. În acest context trebuie clar precizat
supremaţia obiectivului financiar de creştere a valorii în raport cu alte obiective. Aceasta nu
exclude însă o bună armonizare şi corelare cu celelalte obiective (exemplu creşterea sustenabilă
din punct de vedere financiar) precum şi punerea în practică a elementelor procesuale
manageriale care să susţină şi să orienteze comportamentul tuturor funcţiilor din organizaţie
spre atingerea scopului propus. Logica financiară, conceptele şi modelele decizionale, altădată
circumscrise numai activităţii financiare, au devin instrumente efective de lucru în toate
segmentele decizionale; previziunea activităţii, stabilirea indicatorilor ţintă, măsurarea
performanţelor şi sistemul de motivare strâns legate de creşterea valorii.
VARIABILELE CHEIE CE AFECTEAZĂ VALOAREA ÎNTREPRINDERII
O componentă importantă a managementului bazat pe valoare este înţelegerea profundă
a determinanţilor valorii. Această înţelegere este crucială deoarece o organizaţie nu poate acţiona
direct asupra creşterii valorii în sine Ea trebuie să acţioneze asupra unor factori determinanţi ce
pot determina, la rândul lor, creşterea valorii: creşterea satisfacţiei clienţilor, nivelul costului,
cheltuielile de capital, productivitatea, costul capitalului etc.
Aceste variabile sunt precizate detaliat pornind, de la specificul din fiecare întreprindere.
Variabilele cheie ce afectează valoarea întreprinderii nu sunt statice şi trebuie revăzute periodic.
La nivel de întreprindere
Rentabilitatea capitalului
investit

Marja de profit operațional Cifra de afaceri
netă
Costuri
Capital investit
Capital de exploatare
Imobilizări

Fig. 1: Determinanţii valorii firmei
În acest context întreprinderile care au depus eforturi concertate numai pe măsurile de
creştere a rentabilităţii exploatării, neglijând posibilităţile de gestiune eficientă a capitalului
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investit, au înregistrat rezultate slabe sau chiar negative în aplicarea managementului bazat pe
valoare.
Impactul variabilelor cheie dobândeşte consistenţă numai în contextul dezvoltării lor în
două dimensiuni: măsuri cu impact pe termen lung (profit net, creştere durabilă etc.) şi măsuri
cu impact în prezent (gestiunea elementelor din bilanţ, îndeosebi legate de exploatare,
rentabilitatea exploatării). În alte cuvinte trebuie concomitent avute în vedere dinamica şi
potenţialitatea evoluţiei factorilor cu impact asupra contului de profit şi pierdere dar şi controlul
riguros al eficienţei elementelor bilanţiere. Câteva corelaţii importante pentru în plan financiar
sunt de mare interes pentru decizia managerială mai ales în contextul în care creşterea se
asigură exclusiv din reinvestirea de profit fenomen accentuat în perioadele de criză.
I) Creşterea sustenabilă din punct de vedere financiar presupune creşterea cifrei de
afaceri (Ca) în acelaşi ritm cu creşterea capitalului propriu (Cp).
Ca1–Ca0 = Cp1–Cp0
Ca0
Cp0
În condiţiile accesului limitat la credit sau a deciziei de creştere exclusiv pe baza resurselor
proprii, variaţia capitalului propriu este bazată doar pe profitul reinvestit iar decizia privind nivelul
ratei de reinvestire joacă un rol extrem de important in finanţarea sustenabilă a creşterii.
II) Valoarea întreprinderii este calculată pe baza actualizării, la costul capitalului, a
fluxurilor viitoare de lichidităţi din exploatare, după impozitare (After tax free cash-flow form
operation).
Măsurile cu efect asupra creşterii profiturilor şi în consecinţă asupra mărimii fluxurilor
viitoare de lichidităţi din exploatare, nete de impozit, se vor reflecta în mod corespunzător în
creşterea valorii firmei.
III) Corelaţia ce există între creşterea profitului, rentabilitatea utilizării capitalurilor în
exploatare şi rata de reinvestire
Rata de creştere a profitului = rentabilitatea economică a capitalului reinvestit(RCI%) x
rata de reinvestire
În acelaşi timp trebuie înţeles că dacă rentabilitatea economică a capitalului reinvestit
scade şi se doreşte menţinerea ratei de creştere a profitului, întreprinderea trebuie să-şi asume
o rată de reinvestire mai mare şi o scădere a Cash-flow-ului din exploatare.
În concluzie:: rata de creştere a profitului şi rentabilitatea economică a exploatării sunt
doi dintre factorii determinanţi ai valorii. Rentabilitatea economică a exploatării este determinată
de profitul obţnut şi de capitalul investit.
Pentru analiza evoluţiei în timp a factorilor ce fundamentează aceste corelaţii au fost
analizate companiile cu activitate nefinanciară cotate la Bursa de Valori Bucureşti la categoria I.
Pentru acestea profitul reinvestit are o importanţă mare privind creşterea sustenabilă. Orizontul
de timp analizat a fost 2008-2012, ales astfel încât să permită identificarea modului în care aceste
societăţi cotate au reacţionat, în planul politicii de distribuire de dividend,- respectiv de
reinvestire, la impactul crizei economice şi financiare declanşată începând cu anul 2007. S-a
analizat rata de creştere a profitului, rata de distribuire, rata de creştere a cifrei de afaceri şi rata
de creştere a activului, ca aproximare pentru rata de creştere a capitalului investit.
Privind firmele cotate pe piaţa din România se constată că la Bursa de Valori Bucureşti
(BVB) din totalul de 79 de firme cotate 78 de firme au emitenţi domestici iar una are emitent
internaţional. La categoria I sunt admise 25 de firme (32%) din care 10 firme cu activitate
financiară (40%) şi 15 firme (60%) cu activitate nefinanciară. Dintre firmele cu activitate
nefinanciară la data realizării acestui studiu (18 iunie 2013), 3 firme erau raportate ca suspendate
de la tranzacţionare.
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Tabel 1: Firmele cotate pe piaţa bursieră din România
Total firme
cotate pe
piața
bursieră

Număr
firme
cotate la
Cat I

Număr
firme
cotate la
Cat II

Număr
firme
cotate la
Cat III

BVB- emitenţi naţionali

78

25

52

1

BVB- emitenţi internaţionali

1

BVB -total

79

RASDAQ

1055

1

4

7

1044

Detalii firme cotate la Categoria I
Companii cotate la Cat I

25

Companii cotate la Cat I cu activitate financiara (bănci,
SIF, fonduri de investiții)

10

Companii cotate la Cat I cu activitate nefinanciară

15

Companii cotate la Cat I suspendate de la tranzacționare
așa cum sunt raportate la data de 18 iunie 2013

COFI-Concefa SA
Sibiu, OLT-Oltchim,
RPH- Ropharma SA
Brasov

3

Companii cotate la Cat I care nu au distribuit dividend în
intervalul 2008-2012
Companii cotate la Cat I care au distribuit dividend în
intervalul 2008-2012

5
7

Sursa: pagina BVB accesata la 18 iunie 2013

Privind situaţia numărului firmelor cotate pe piaţa bursieră din România care au
distribuit dividende se constată un trend descrescător datorită evoluţiei numărului firmelor cotate
pe piaţa RASDAQ. Pe această piaţă în anii 2011 şi 2012 doar o singură firmă a fost înregistrată că
a distribuit dividend. Pe intervalul de timp analizat (2008-2012) numărul firmelor cotate pe piaţa
bursieră din România înregistrate că au distribuit dividende a scăzut cu 70%.
Pe intervalul de timp 2008-2012, în cazul BVB numărul firmelor înregistrate că au
distribuit dividende a crescut de la 26 de firme în 2008 la 29 de firme în 2012 (12%).
Tabel 2: Evoluţia numărului firmelor ce au distr ib uit dividend pe p iaţa bursieră
Românească în intervalul de timp 2008-2012
2012

2011

2010

2009

2008

30

29

58

92

99

BVB

29

28

27

25

26

RASDAQ

1

1

34

67

73

Număr firme cotate înregistrate că au
distribuit dividende

Sursa: http://www.bvb.ro/ListedCompanies/StatusDivid.aspx?s=&d=&a=2008&m=&o=0

Pentru firmele cotate la BVB la categoria I cu activitate nefinanciară decizia de a distribui
dividend este prezentată grafic în Anexa I. Pe total se constată că numărul de firme care au
distribuit dividend pe perioada analizată a fluctuat putându-se identifica o evoluţie în acord cu
gradul de severitate a efectelor crizei în România – Fig. 2
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Fig. 2: Evoluţia numărului total al firmelor cotate la categoria I care au distribuit dividende în
perioada 2008-2012
Cu excepţia C.N.T.E.E. Transelectrica şi Oil Terminal SA firmele cotate la categoria I a
BVB nu au distribuit dividende în toţi anii din orizontul de timp analizat.
Pentru a identifica comportamentul firmelor nefinanciare cotate la categoria I care au
distribuit dividende şi a identificat corelaţii cu ritmul de creştere şi sustenabilitatea acesteia am
selectat firmele ce au avut o politică de distribuire de dividende consecutiv în 2 ani la rând sau
mai mulţi ani.
Acestea sunt prezentate în Anexa II şi au fost analizate din perspectiva principalilor
determinanţi ai indicatorilor precizaţi anterior. Pornind de la datele publice oferite de Bursa
prezentul articol îşi propune să identifice tendinţe şi nu să evalueze eficienţa sau ineficienţa în
management.
Privind rata de creşte a profiturilor - Tabel 2
Se constată o evoluţie marcată de o mare volatilitate ce nu permite identificarea unui
trend ci reflectă pe de o parte efectul crizei - rate negative în primii doi ani ai intervalului, precum
şi evoluţii neaşteptate ce indică măsuri drastice – uneori reactive – luate de companii pentru
adaptare, pe de altă parte.
Tabel 2: Rata anuală de variaţie a profitur ilor pentru firmele selectate în intervalul
2008-2102
2012

2011

2010

2009

2008

average

stdev

-43%

-28%

1.049108

ALRO

-171% 37%

104% -68%

Biofarm

48%

-1%

-27%

192% -258% -9%

1.627212

Electromagnetica

6%

-43%

-8%

50%

Oil Terminal

-1%

-73%

172% -28%

SNP Petrom

4%

105% 32%

TransElectrica

-62%

851% 56%

24%

6%

0.347906

-86%

-3%

1.037478

34%

-42%

26%

0.535339

-85%

-17%

149%

3.964699

Sursa: http://www.bvb.ro/ListedCompanies/StatusDivid.aspx?s=&d=&a=2008&m=&o=0 accesat la 18.06. 2013

Se remarcă rata extrem de mare de creştere a profitului la compania TransElectrica la
începutul anului 2012 care a realizat o ofertă publică de vânzare de acţiuni, promiţând
cumpărătorilor şi primirea unei părţi din profitul din 2011, măsura pregătită încă din anul 2011,
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reflectată într-o creştere foarte mare a profitului net dar urmată de o scădere a ratei de creşte
a profitului în 2012 cu mai mult de 50%.
Este de semnalat faptul că în 2008 dintre cele şase firme analizate cinci au avut valori
negative ale ratelor ce indică micşorarea profitului.
Rata de distribuire a profitului - Tabel 3
Aceasta rată indică procentul din profit distribuit acţionarilor - şi implicit satisfacţia
acestora de a fi remuneraţi pe termen scurt dar şi – prin procentul complementar - rata de
reinvestire -, cât din profitul anului rămâne la dispoziţia firmelor pentru susţinerea creşterii.
Teoria financiară şi regulile de finanţare sănătoase sugerează că, în context de creştere durabilă,
rata de reinvestire este apropiată de rata de creştere a cifrei de afaceri sau, în contextul politicilor
conservatoare de finanţare, rata de reinvestire o depăşeşte pe complementara sa, rata de
distribuire.
În contextul firmelor analizate se constată că în anii în care s-au distribuit profituri, cu
excepţia a cinci situaţii, rata de distribuire a fost mai mare de 50% din profit. Media ratei de
distribuire a profitului pe firme variază între 183% în cazul firmei Transelectrica-ce are şi cea
mai mare dispersie a valorilor şi 17% în cazul firmei Electromagnetica, ce a distribuit profituri
numai în ultimii doi ani, şi care are şi dispersia valorilor cea mai mică.
Tabel 3: Rata anuală de distribuire a profiturilor pentru firmele selectate, în intervalul
2008-2102
2012 2011 2010 2009 2008 average stdev
ALRO

0%

104% 100% 171% 77%

90%

0.615356

Biofarm

68%

77%

42%

0%

0%

62%

0.363994

Electromagnetica

17%

18%

0%

0%

0%

17%

0.095602

Oil Terminal

92%

359% 88%

51%

52%

128%

1.301389

SNP Petrom

41%

48%

56%

0%

0%

48%

0.268906

TransElectrica

86%

89%

89%

597% 52%

183%

2.323318

Sursa: http://www.bvb.ro/ListedCompanies/StatusDivid.aspx?s=&d=&a=2008&m=&o=0 accesat la 18 iunie 2013

Rata de creştere a cifrei de afaceri –Tabel 4
Pentru firmele analizate se constată că în anii 2012 patru din 6 companii au înregistrat
scăderi ale cifrei de afaceri iar în 2009 trei companii din 6 au înregistrat de asemenea scăderi ale
cifrei de afaceri. În anul 2010 toate companiile au înregistrat creşteri ale cifrei de afaceri. Privind
valoarea ratei de creştere aceasta s-a situat între un maximum de 34% TransElectrica -2009 şi
un minimum de 2% TransElectrica în 2010. Rata cea mai mare de scădere a cifrei de afaceri a fost
de -28% ALRO în 2009 iar cel mai mic de -4% ALRO în anul 2008. Valorile medii ale creşterii cifrei
de afaceri au variat între 5% şi 11%. Valoarea indicatorului Stdev indică o mică împrăştiere a
valorilor anuale în jurul valorii medii.
Comparând media ratei de reinvestire - ca un complement al mediei ratei de distribuire,
cu rata medie de creştere a cifrei de afaceri se poate constata că pentru perioada analizată, cu
excepţia Oil Terminal şi Transelectrica, toate firmele au rata de creştere medie a cifrei de afaceri
mai mică decât rata medie de reinvestire .
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Tabel 4: Rata anuală de variaţie a cifrei de afaceri pentru firmele selectate, în intervalul
2008-2012
2012

2011

2010

2009

2008

average

stdev

ALRO

-7%

24%

28%

-28%

-4%

7%

0.233181

Biofarm

12%

14%

23%

3%

4%

11%

0.078936

Electromagnetica

-9%

4%

18%

8%

32%

5%

0.155208

Oil Terminal

-4%

-12%

4%

-5%

9%

5%

0.083075

SNP Petrom

18%

19%

9%

-23%

36%

8%

0.219704

TransElectrica

-12%

22%

2%

34%

-20%

5%

0.228378

Sursa: http://www.bvb.ro/ListedCompanies/StatusDivid.aspx?s=&d=&a=2008&m=&o=0 accesat la 18 iunie 2013

Rata de creştere a activului - Tabel 5
Am folosit rata de creştere a activului ca un estimator pentru rata de creştere a capitalul
investit în companie de furnizorii de capital: acţionari şi creditori.
Se constată valori ale variaţiei activului firmelor ce indică atât creştere cât şi descreştere
a acestui indicator. Ratele calculate, înregistrează valori foarte variate ca mărime de la companie
la companie şi de la an la an. Rata de creştere a activului cea mai mare se înregistrează la
compania Oil Terminal de 71% în anul 2011 iar cea mai mică creştere a fost de 2% la firma ALRO
în anul 2008. Rata de scădere a activului cea mai mare s-a înregistrat pentru firma Oil Terminal
în anii 2008 şi 2009. Deşi nu se poate identifica un trend al evoluţiei acestei rate în timp valorile
mici ale dispersiei arată o grupare relativ strânsă a valorilor anuale în jurul valorii medii a ratei
de creştere a activului pentru fiecare firmă. În medie, pe orizontul de timp considerat cea mai
mare valoare medie a creşterii activului s-a înregistrat la firma Oil a-terminal care are însă şi
valoarea dispersiei cea mai mare iar cea mai mică valoare medie a ratei de creştere a activului a
fost pentru firma ALRO care a înregistrat o scădere medie a activului de - 1% dar care are şi
dispersia valorilor pe orizontul de timp considerat cea mai mică.
Tabel 5: Rata anuală d e varia ie a activului pentru firmele selectate, în intervalul
2008-2102
2012

2011

2010

2009

2008

average

stdev

ALRO

-5%

4%

2%

-7%

2%

-1%

0.049733

Biofarm

7%

10%

9%

5%

-12%

4%

0.089528

Electromagnetica

-13%

5%

17%

-5%

10%

3%

0.118295

Oil Terminal

14%

71%

15%

-2%

-2%

19%

0.301097

SNP Petrom

11%

5%

20%

7%

18%

12%

0.066267

TransElectrica

-5%

17%

6%

-4%

8%

4%

0.091653

Sursa: http://www.bvb.ro/ListedCompanies/StatusDivid.aspx?s=&d=&a=2008&m=&o=0 accesat la 18 iunie 2013

CONCLUZII
Firmele selectate sunt companiile nefinanciare cotate la Categoria I a BVB, considerate
vârful de lance al performanţei corporatiste în România, existând aşteptări de evoluţie sincronă
şi previzibilă.
Orizontul de timp este cel de la debutul crizei economice din 2008 până în prezent;
S-au urmărit indicatorii legaţi de vectorii determinanţi ai valorii firmei şi în mod deosebit
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cei legaţi de profit, creşterea cifrei de afaceri şi creşterea capitalului investit;
Se constată rate de creştere a profiturilor extrem de diferite de la firmă la firmă şi de la
an la an. Pentru patru din cele şase firme analizate dispersia valorilor ratei de creştere a
profitului este mai mare ca 1 iar în cazul firmei TransElectrica este chiar mai mare ca 3. De
asemenea se constată variaţia bruscă şi neaşteptată a profiturilor de la un an la celălalt.
Rata de distribuire extrem de diversă. La unele firme este mai mare de 100% semnalând
distribuirea de dividende mai mari decât profitul anual. Trei firme din cele şase analizate au
distribuit în mai mult de un an mai mult de 100% din profitul anual cu efecte evidente asupra
situaţiei nete a acestora.
Cifra de afaceri a variat pentru toate firmele şi în toţi anii în procesul specific de adaptare
la condiţiile de criză fără a se putea identifica vreun trend. Au avut loc creşteri şi scăderi aleatorii
ale cifrei de afaceri de la an la an dar mărimile înregistrate au avut valori puţin împrăştiate în
raport cu valoarea medie a variaţiei cifrei de afaceri a firmelor pentru perioada analizată.
Firmele nefinanciare cotate la categoria I au avut reacţii adaptive diferite în lupta lor cu
criza. Unele au privilegiat acţionarii prin rate de distribuire extrem de ridicate, altele au urmărit
menţinerea creşterii cifrei de afaceri în timp ce altele au înregistrat rate importante de creştere
a capitalului investit. Variaţia importantă a valorilor de la bursă s-au regăsit în politicile, ciclice
adoptate la nivel de firme.
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Anexa I
Decizia de a distribui dividend pentru firmele nefinanciare cotate la BVB în intervalul de timp
2008-2012
cod BVB Nume firme

2012

2011

2010

2009

2008

1

ALR

ALRO S.A.

nu

da

da

da

da

2

ATB

ANTIBIOTICE S.A.

da

da

nu

nu

da

3

BIO

BIOFARM S.A.

da

da

da

nu

nu

4

COFI

CONCEFA S.A. SIBIU

nu

da

nu

nu

da

5

ELMA

ELECTROMAGNETICA S.A. BUCUREŞTI

da

da

nu

nu

nu

6

IMP

IMPACT DEVELOPER &CONTRACTOR S.A. nu

nu

nu

nu

nu

7

OIL

OIL TERMINAL S.A.

da

da

da

da

da

8

OLT

OLTCHIM S.A. RM.VÎLCEA*

nu

nu

nu

nu

nu

9

PREH

PREFAB S.A.BUCUREŞTI

nu

nu

nu

nu

da

10 RPH

ROPHARMA S.A. BRAŞOV*

nu

nu

nu

nu

nu

11 SNP

OMV PETROM S.A.

da

da

da

nu

nu

12 SOCP

SOCEP S.A.

da

nu

nu

nu

nu

13 TBM

TURBOMECANICA S.A.

nu

nu

nu

nu

nu

14 TEL

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

da

da

da

da

da

15 TGN
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.
nu
*Oprite la trnzactionare la data de 18 iunie 2013

nu

nu

nu

nu

Anexa II
Firme nefinanciare cotate la Categoria I ce în perioada 2008-2012 au distribuit dividende
consecutiv 2 ani sau mai mult
cod BVB Nume firme

2012

2011

2010

2009

2008

1

ALR

ALRO S.A.

nu

da

da

da

da

2

BIO

BIOFARM S.A.

da

da

da

nu

nu

3

ELMA

ELECTROMAGNETICA S.A. BUCUREŞTI

da

da

nu

nu

nu

4

OIL

OIL TERMINAL S.A.

da

da

da

da

da

5

SNP

OMV PETROM S.A.

da

da

da

nu

nu

6

TEL

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

da

da

da

da

da

6

5

3

3

Total firme nefinanciare cotate la Categoria I ce au
5
distribuit dividende consecutiv 2 ani sau mai mult
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DEZVOLTAREA ORGANIZAŢIILOR RECEPTIVE: UN ESEU PENTRU A ÎNCURAJA DISCURSUL
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REZUMAT: Acest eseu abordează modul în care managementul, leadershipul şi structura
organizatorică pot ajuta sau împiedica creşterea economică prin inovare. Pieţe din ce în ce
dinamice şi comportamentul consumatorilor, şi mai mult concurenţa determinate de globalizare,
nevoia de capital au pus presiune suplimentară asupra organizaţiilor pentru a se dezvolta.
Formulele de succes din trecut nu sunt neapărat aplicabile în viitor. Aceste succese pot deveni
adesea obstacole în procesul de schimbare. Eseul pune accentul pe modul în care perspectivele
privind managementul, leadershipul, strategia, şi proiectarea organizaţională, structura,
sistemele de control şi cultura pot sprijini sau împiedica distrugerea creativă necesară pentru a
asigura condiţiile preliminare pentru o organizaţie receptivă la inovare.
Cuvinte cheie: strategie, distrugerea creatoare, inovaţie, cultură organizaţională, structură
organizatorică
Coduri JEL: L1, L2, M100, M190
INTRODUCERE
Toate firmele tind spre excelenţă şi eficienţă, sau cel puţin ar trebui. Aceşti termeni
presupun faptul că firmele trebuie să se concentreze profund pe satisfacerea clienţilor actuali,
oferind o propunere valoroasă a produselor şi serviciilor de pe piaţă în timp util şi încadrată în
buget, şi să atragă clienţi potenţiali. Pentru a realiza acest lucru, firmele trebuie să facă eforturi
pentru a angaja oameni excelenţi, să standardizeze operaţiunile şi să se concentreze pe acele
lucruri care determină performanţa şi care susţin o poziţie pozitivă pe piaţă.
Câtă vreme pieţele sunt stabile, această abordare a succesului competitiv funcţionează
foarte bine. Cu toate acestea, din cauza globalizării, creşterea concurenţei şi schimbările în
preferinţele cumpărătorului, pieţele cele mai moderne se schimbă în mod constant, iar ritmul de
schimbare va continua să accelereze. Aceste întreruperi provin dintr-o mare varietate de factori.
Implicaţiile în evenimente şi dezvoltare, cum ar fi criza datoriilor din Uniunea Europeană,
dezvoltarea rapidă în China, impactul mass-mediei sociale, printre multe altele, sprijină practicile
de afaceri din trecut pentru deciziile de afaceri viitoare insuficiente, şi, prin urmare, vine o nevoie
stringentă pentru capacitatea de adaptare la schimbare, de inovare.
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În acest eseu, vom examina modalităţile în care managementul poate utiliza practici de
proiectare organizatorice pentru a ajuta firmele să execute strategii pozitive. Atunci când sunt
aplicate, anumite aspecte pot ajuta sau împiedica o firmă, iar accentul lor ar trebui să fie pe
leadership, inovaţie şi distrugere creatoare. Sperăm ca această lucrare să genereze discuţii cu
privire la necesitatea de a integra eforturile pentru a executa strategiile existente cu capacitatea
de a dirija schimbarea strategică atunci când este necesar.
DISTRUGEREA CREATIVĂ
Percepţia clientului ar trebui să fie prioritatea numărul unu a unei companii. Este ceea
ce se mişcă produsul de pe rafturi. Care sunt motivele pentru care consumatorii cumpără
anumite produse? Ce importanţă acordă consumatorul anumitor caracteristici ale unui produs?
Aceste întrebări ar trebui să fie punctul de acţionare din spatele deciziilor strategice pe care o
companie le ia. Cu toate acestea, atunci când o companie a implementat cu succes o anumită
strategie în trecut, ar putea fi reticentă în schimbarea metodelor sale. Această reticenţă este
ancora care ţine o companie departe de potenţialul său.
Distrugere creatoare este un termen inventat de Werner Sombart, un sociolog german.
Acesta înseamnă, în sens mai simplu, noi inovaţii ce reies din distrugerea conceptelor anterioare.
Atunci când o idee nouă este gândită, ea reprezintă un produs al sistemului anterior şi poate
deschiderea către o nouă eră. Inovarea este un produs al conceptelor vechi şi a gândurilor noi.
Este precursorul creşterii. Înseamnă să iei o idee bună, ceva mai bună decât înainte şi să o aplici.
Nu este o invenţie sau doar o îmbunătăţire, ci ia diferite idei bune şi le foloseşte.
Nicio companie nu vrea să fie un imitator. Unii vor juca rolul, dar, având în vedere
posibilitatea de a fi primul pe piaţă sau ultimul intrat, o companie deşteaptă va alege să fie prima.
În loc să se lupte pentru drumul lor, fură cota de piaţă şi o definesc ei înşişi. Un prim sosit are
posibilitatea de a stabili o prioritate, să fie primul în mintea unui client. Acest concept are
puternice conotaţii atunci când vine vorba de puterea vânzării. Firmele noi create de antreprenori
sunt lideri în inovare. Societăţile existente, chiar şi cele care au început ca pionieri, au o perioadă
în menţinerea caracteristicii creative. Se pare dovedit că compania pierde marginea inovatoare
prin viziunea tunelului. Deşi eficienţa operaţională poate fi mare, compania poate deveni blocată
pe o poziţie care duce într-o singură direcţie. Firma face ceea ce face foarte bine, dar poate avea
o perioadă dificilă în ceea ce priveşte crearea de noi produse, servicii sau activităţi.
De ce sunt firmele noi mai buni inovatori? Răspunsul simplu este: cultura companiei
generează creativitatea necesară pentru inovare. A fi inovativ înseamnă asumarea riscurilor, iar
antreprenorii, în mod inerent, sunt factorii de risc. Acesta este, în general, modul în care
compania ia fiinţă. O companie care încurajează în mod activ o cultură creativă asigură loc pentru
inovaţie.
MANAGEMENT ŞI LEADERSHIP
Managementul constă în stabilitate, întreţinere şi control. Aceasta este practica pentru
a determina ceea ce trebuie făcut, planificarea unei căi spre succes, şi apoi asiguraţi-vă că direcţia
implementată este eficientă şi eficace. Managementul excelent şi managerii excelenţi sunt vitali
pentru orice firmă de înaltă performanţă.
Leadershipul, pe de altă parte, presupune de multe ori crearea haosului pentru a invoca
schimbarea care se direcţiona o organizaţie spre o viziune dinamică. Inovarea necesită un
leadership bun. Leadershipul influenţează părţile interesate pentru să vadă haosul, să conducă
prin furtună şi să caute premiul. Subordonaţii, părţile interesate trebuie să acapareze viziunea.
Viziunea schimbării/inovării trebuie să fie comunicată şi înţeleasă de către cei ce o vor pune în
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aplicare. Leadershipul presupune crearea alinierii oamenilor, a proceselor şi a tehnologiilor când
aceşti factori sunt în stări de flux.
Managementul şi leadershipul nu se exclud reciproc, cele mai bune firme le practică
simultan. Managementul este folosit atunci când managerii unei firme de top au ales să urmeze
anumite practici de afaceri, şi face acest lucru cu soluţionare. În acelaşi timp, însă, firmele pot fi
conştiente de dinamica de pe piaţă din jurul lor. Ei pot urmări tendinţele sociale, evenimente
politice, şi evoluţia atitudinilor clienţilor pentru a-şi imagina cum se vor schimba afacerile în
viitor. Practicile de leadership sunt introduse pentru a reevalua în mod constant metodele de
management alese. Comunicarea şi schimbul de cunoştinţe între manageri şi lideri sunt esenţiale
unei firme pentru a avea înţelepciunea de a şti când să acţioneze în inovaţii şi redirecţionări.
Strategia este o „alegere”. Aceste alegeri presupun compromisuri. Organizaţiile/ liderii
trebuie să aibă în vedere şi să accepte aceste schimburi. Când calea spre destinaţia "A" este
aleasă, ei nu pot face lucruri care duc la destinaţia "B". Alegerea de a inova pentru destinaţia "A"
trebuie să fie clară, înţelesă, comunicată, şi trebuie să fie în concordanţă cu toate celelalte
alegeri/strategii care sunt realizate în cadrul organizaţiilor, şi trebuie să se potrivească cu piaţa
şi mediul concurenţial. Strategia înseamnă planificare pentru viitor. Presupune anticiparea
locului unde se va afla ţinta şi cine va fi acolo în viitor pentru a concura împotriva ta.
Nivelul necesar de inovare/schimbare este o funcţie a cererilor antreprenorilor pe piaţă,
de exemplu, consumatorii, şi nivelul relativ al potenţialului de inovare şi schimbare în rândul
concurenţilor. Concurenţa este motivul pentru care organizaţiile au nevoie de schimbare şi de
inovare. Inteligenţa este o cerinţă. Cunoştinţele, vocea şi pulsul consumatorilor şi ale concurenţei,
actuale şi potenţiale, sunt esenţiale. Acesta trebuie să fie colectate, analizate, interpretate şi
partajate în cadrul organizaţiei pentru a dezvolta şi aplica deciziile strategice.
PROIECTAREA ORGANIZAŢIONALĂ
Cele mai multe surse de avantaj competitiv se bazează pe abilităţile, talentele şi
activităţile oamenilor. Deşi acest lucru sună simplist, este o schimbare drastică faţă de perioada
anterioară. În ultimele decenii, cele mai de succes afaceri au fost cele cu cei mai mulţi bani şi cu
cele mai bune echipamente din fabricile lor, înregistrările din bilanţ pentru teren, muncă şi capital
au fost predominante. Totuşi, multe vremuri recente au văzut o schimbare în fundamentul
competitivităţii de la maşinării şi bani până la intangibile, cum ar fi ideile şi creativitatea.
Având în vedere importanţa capitalului uman, o sarcină-cheie în managementul strategic
este de a crea organizaţii care facilitează capacitatea indivizilor de a face munca bine. Analizarea
industriilor, a resurselor, şi lanţurile de aprovizionare se bazează pe ştiinţele mai grele, cum ar
fi economia şi statica. Totuşi interpretarea acestor ştiinţe este un fel de artă. Construirea unor
modele bune de organizare se bazează pe ştiinţele comportamentale, sociale şi psihologice.
În general, proiectarea organizaţională are trei componente principale. Structura
organizaţională se concentrează pe cutii şi linii. Se consideră roluri locurile de muncă (cutii),
relaţiile ierarhice de raportare (linii verticale), şi comunicarea inter-organizaţională (linii
orizontale). Sisteme de organizare constau în politici şi proceduri care stabilesc aşteptările
organizaţiei. Acestea includ atât reguli legate de modul în care lucrurile ar trebui să fie făcute în
cadrul organizaţiei, de exemplu, politici în resurse umane, precum şi sisteme de stimulare care
inspiră angajamente puternice. În cele din urmă, cultura organizaţională defineşte aşteptările
informale de comportamente şi atitudini în cadrul organizaţiei.
Aceste componente ale sistemului de management îi menţin pe oameni focusaţi pe scop
şi orientaţi spre obiectivele de performanţă ale organizaţiei. Prin furnizarea de îndrumare şi
direcţie, ei elimină necesitatea managerilor de a supraveghea în mod constant activităţile fiecărei
persoane pe care o au în subordine. Construite în mod corespunzător, aceste sisteme fac
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organizaţiile mai eficiente. Ei identifică cine este responsabil pentru această activitate, cum ar
trebui să fie făcute lucrurile, şi care sunt modele acceptabile de comportament. Ei ghidează
oamenii în momente în care trebuie să acţioneze pe cont propriu, ajutându-i să ia decizii în
conformitate cu direcţia strategică a organizaţiei.
Dincolo de obiectivul general de susţinere a activităţilor strategice ale firmelor, formatul
organizaţional are trei obiective. În primul rând, un sistem de management ar trebui să se asigure
că toată lumea din cadrul organizaţiei, în fiecare dintre departamentele sale, lucrează într-o
direcţie comună. Firmele sunt colecţii de operaţiuni disparate, conduse de oameni cu o mare
varietate de aptitudini, experienţe, instruire, şi cel mai important, personalităţi. A face ca toate
acestea să conducă către acelaşi scop, este destul de dificil.
În al doilea rând, un sistem de management ar trebui să creeze o coordonare între
activităţile organizaţiei. Provocări în coordonare există, deoarece fiecare dintre noi vrea să-şi
facă treaba cât mai eficient posibil, şi într-un mod care este cea mai potrivită la locul de muncă.
Dar aceste caracteristici pot fi dificile pentru oamenii ce fac parte din diferite locuri de muncă,
echipe sau departamente să lucreze împreună. Să ajungi la creare de coordonare implică de
multe ori efort, flexibilitate, şi sacrificiu, design-ului organizaţional al unei firme ar trebui să
reducă aceste lipsuri.
În sfârşit, un sistem de management ar trebui să energizeze angajaţii, insuflându-le un
angajament profund pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor organizaţiei. Oamenii încep prin
implicarea la locul de muncă, finalizând sarcinile precis şi repetabil. Sistemele de management
care încurajează împuternicirea şi organizaţiile plate permit persoanelor fizice să-şi deschidă
mintea la locul de muncă, introducând de asemenea capacitatea oamenilor de a adăuga
rezolvarea problemelor şi creativitatea la munca lor. Dar majoritatea angajaţilor implicaţi sunt
aceia care pun suflet în ceea ce fac. În aceste organizaţii, oamenii se simt legaţi personal şi
emoţional cu munca lor, şi le arată sub formă de entuziasm şi pasiune.
Design organizaţional, totuşi, nu este de ajuns. În construirea unui sistem de
management, managerii trebuie să urmărească echilibrul. În timp ce componentele unui sistem
de management sunt instrumente puternice, ele pot fi, de asemenea, debilitante dacă sunt
nepotrivite. Cheia este de a construi sistemul de management al organizaţiei, astfel încât oamenii
să se concentreze pe activităţi strategice ale organizaţiei fără a fi prea limitaţi. Pe de o parte, o
organizaţie are nevoie de aceste controale pentru a se asigura că fiecare persoană şi departament
înţelege scopul organizaţiei şi are o idee despre modul în care se desfăşoară activităţile. Dacă
sistemul de management este configurat corect, oamenii organizaţiei vor şti ceea ce ar trebui să
facă şi de ce ar trebui să o facă.
Pe de altă parte, un sistem de management dezvoltat în mod necorespunzător poate
împiedica dezvoltarea unei organizaţii, făcând ca angajaţii să se comporte în neconcordanţă cu
strategiile sale, sau să întâmpine prea multe obstacole în munca lor. Un sistem de management
prost concepute creează dezorientare, birocraţie inutilă şi greoaie. Acest lucru se întâmplă atunci
când structurile durează mai mult decât scopul pentru care au fost construite, „Am avut
întotdeauna oameni în această poziţie, şi întotdeauna vom avea," regulile sunt scrise pentru
beneficiile managerilor, „Este doar de a face lucrurile mai uşor pentru mine," sau culturi devenite
stagnantă, „Acesta este modul în care am desfăşurat mereu procesul de afaceri, şi acest lucru
nu se va schimba, indiferent ce se va întâmpla."
STRUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ
Structura organizaţională oferă claritate cu privire la cum lucrul trebuie să fie făcut şi
cum este organizat. Scopul structurii organizaţionale este de a crea locuri de muncă potrivite şi
de a le alinia în mod corespunzător, astfel încât oamenii să îndeplinească activităţile strategice
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ale firmei. Structura ar trebui să fie construită în aşa fel încât să sprijine strategiile.
Rolurile la locul de muncă sunt misiuni specifice acordate angajaţilor. Ele sunt cel mai
bine folosite în anunţurile pentru noi angajări. Aceste anunţuri includ de obicei, câteva segmente,
cum ar fi descrierea postului, responsabilităţi, competenţe de instruire, precum şi detalii privind
modul de compensare şi clasificare. Luate împreună, anunţul defineşte o „cutie", în care o firmă
doreşte să conecteze un individ cu caracteristici speciale, şi suma cu care este dispus să-l
plătească.
Imaginaţi-vă cum au apărut rolurile la locul de muncă. Imaginaţi-vă un antreprenor unic,
care a atins succesul cu o nouă afacere. La un moment dat, îşi va da seama că „are nevoie de
ajutor", şi este dispusă să plătească pentru ajutor. Rolul noii persoane va fi probabil nedefinit,
aceasta urmând să facă un pic din toate. Imaginaţi-vă că aceeaşi afacere creşte la un personal de
20 de persoane. Următoarea angajare este probabil să fie mai orientată, asigurând acoperirea
unei nevoi într-un anumit departament sau zonă. Cele două cazuri împărtăşesc caracteristici
precum 1) există o nevoie clară de ajutor şi 2) firma este dispusă să plătească pentru acest ajutor.
Aceeaşi logică se aplică pentru toate poziţiile dintr-o firmă. Fiecare post ar trebui să acopere o
nevoie clară, şi să fie suficient de valoros pentru firmă, întrucât aceasta să fie dispusă să
plătească (fonduri care altfel ar putea scădea considerabil) pentru a satisface această nevoie.
Ierarhia descrie relaţiile formale de raportare dintre roluri. Ierarhia este adesea descrisă
sub forma unei organigrame; arată modul în care diferite roluri, „cutiile", sunt organizate şi în
legătură între ele, „liniile." În ceea ce priveşte managementul strategic, ierarhia descrie puterea
de luare a deciziilor. Ierarhia are multe implicaţii pentru managementul resurselor umane şi
comportamentul organizaţional. Persoanele plasate mai sus în structura ierarhică au o putere
mai mare de luare a deciziilor, pe care o folosesc pentru a seta scena deciziilor luate de manageri
şi angajaţi aflaţi în poziţiile inferioare ale structurii. În plus, persoanele cu funcţii mai mari au de
multe ori autoritatea de a trece depăşi, schimba, sau vota deciziile luate de subordonaţii lor.
Ierarhiile s-au schimbat în ultimii ani. În primul rând, eforturile de a genera
responsabilizarea şi structurile organizatorice plate au schimbat în mod semnificativ clasicele
structuri în stil militar de tipul comandă-şi-control din ultimii ani. În esenţă, aceste două iniţiative
forţează superiorii să împingă în către subordonaţii lor unele responsabilităţi de luare a deciziilor.
Ca atare, managerii oferă acum platforme pe care angajaţii îşi desfăşoară activitatea, în loc să le
dicteze exact modul în care trebuie să se comporte.
În al doilea rând, structurile au devenit mult mai flexibile şi mai puţin liniare. Noul uz de
sub-unităţi, cum ar fi echipele ce se auto-gestionează şi echipele virtuale, fie permanente sau
temporare, au crescut unităţile organizaţionale tradiţionale. Chiar şi liniile drepte între superiori
şi subordonaţi au dat curs la linii punctate şi cercuri.
Toate aceste schimbări sunt foarte sănătoase. Nu ar trebui să existe constrângeri privind
modurile creative de a organiza oamenii în sprijinul strategiilor unei firme. În cazul în care
structurile neconvenţionale sunt cele mai în măsură să ajute o firmă să atingă o performanţă
înaltă, atunci singura limită privind formele şi tipurile de structuri este creativitatea. Orice angajat
lucrează cu mai multe persoane din cadrul unei organizaţii, superiori şi subordonaţi. Structurarea
comunicării inter-organizaţională se asigură că persoanele potrivite sunt angajate în conversaţiile
potrivite şi că informaţia ajunge la cine este nevoie. Obiectivul aici este de a evita situaţia „Ce
bine ar fi fost dacă aş fi ştiut asta".
Sunt utilizate eforturile organizaţionale pentru a conecta oamenii care nu sunt legaţi în
mod direct prin intermediul ierarhiei. Aceste legături apar în primul rând prin intermediul
reţelelor personale, adunărilor sociale şi grupurilor de afinitate. Ele sunt activate atunci când un
angajat are nevoie de ajutor. Echipele eco-funcţionale şi grupurile de e-mail sunt exemple de
mecanisme de împărţire formalizate. Indiferent de cât de informală pare comunicarea inter-
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organizaţională, este necesar ca organizaţia să o încurajeze. Reţelele din interiorul firmei ajută
oamenii să fie eficienţi şi eficace atunci când răspunsurile nu sunt evidente sau când o iniţiativă
are nevoie de un sprijin larg. În cazul în care oamenii sunt încurajaţi sau trebuie să funcţioneze
numai în cadrul ierarhiei, restricţiile sunt susceptibile de a afecta calitatea muncii lor. Uneori,
aceste mecanisme pot provocara ierarhia formală. Dacă acest lucru este sau nu adecvat, va
depinde de situaţie. În general, oamenii ar trebui să fie încurajaţi să folosească reţele informale
pentru a fi de succes, fără a submina eforturile altora. O organizaţie sănătoasă este, în acelaşi
timp, curioasă şi respectuoasă.
Construirea unei mari structuri organizaţionale este extrem de dificilă. Ritmul rapid al
concurenţei face din acest lucru o provocare. Scopul unei structuri este de a sprijini strategiile
unei firme. Dar, în timp ce structurile tind să fie oarecum rigide, tot ce se află în partea de sus a
structurii, atât în interiorul cât şi în afara organizaţiei, se schimbă în mod constant, de exemplu,
persoanele se alătură organizaţiei sau o părăsesc, produse şi servicii sunt introduse sau sunt
retrase, sunt implementate noi tehnologii, clienţii îşi schimbă preferinţele, concurenţii oferă noi
provocări. Fiecare dintre aceste dinamici, şi multe altele, se poate modifica adecvarea unei
structuri.
SISTEME DE CONTROL ORGANIZAŢIONALE
Sistemele de control organizaţional includ regulile şi procedurile care ghidează
comportamente în cadrul organizaţiei. Adesea numite rutine sau politici, sistemele de control
ajută oamenii să înţeleagă cum ar trebui să-şi desfăşoare activitatea la locul de muncă. Ele sunt
„regulile" stabilite de managementul de top.
Sistemele de control se clasifică în două forme mari: procedurile de operare standard
(POS) şi sistemele de stimulare. POS includ politici şi proceduri care trebuie respectate de către
toţi angajaţii. Formulare pentru orice, de la solicitarea de zile de concediu până la a face achiziţii
de tehnologie, procese bugetare, programe de planificare strategică, şi procedurile de siguranţă
sunt toate exemple de POS. Sistemele de stimulare, pe de altă parte, indică obiective pentru
angajaţi. Stimulentele pot fi stabilite pentru persoanele fizice pentru a atinge obiectivele de
vânzări, echipe pentru a atinge obiectivele de producţie sau grupuri întregi de a lucra pentru a
atinge obiective de performanţă.
POS şi sistemele de stimulare poate deveni sufocante. Firmele se pricep mult mai bine
la crearea de noi reguli decât la eliminarea celor vechi. Cu trecerea timpului, regulile pot deveni
atât de costisitoare încât se transformă în birocraţie excesivă. Când se întâmplă acest lucru,
inovaţia este înăbuşită. Acest lucru se întâmplă atunci când normele care au fost create în trecut
îşi pierd scopul sau eficacitatea, dar rămân scrise pe hârtie. Pentru ca schimbarea să aibă loc în
cadrul organizaţiilor, liderii trebuie să fie mereu în alertă cu privire la sistemele de control, care
nu mai servesc scopului lor. Managerii trebuie să fie, de asemenea, dispuşi să schimbe regulile
existente, care nu mai sunt utile în generarea de performanţă organizaţională puternică.
CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ
Cultura este mediul informal, care creşte de la structura formală şi sistemele de control
stabilite de management şi directori. Structura este formată din roluri şi ierarhie folosite pentru
a stabili linii de comunicare şi responsabilitate. Sistemele de control sunt regulile şi procedurile
standard de operare care stabilesc un comportament repetabil şi previzibil. Obiectivul acestor trei
sisteme este de a unifica compania. Aceasta stabileşte obiective comune, coordonare şi un mediu
care încurajează angajamentul la nivel personal.
Cultura companiei este o entitate unică ce se formează în mod natural. O companie poate
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configura structura şi sistemele de control care încurajează dezvoltarea unei culturi dorite, dar
care încă trebuie să facă progrese. Compania îşi anunţă angajaţii, prin intermediul sistemelor
puse că unul din lucrurile vizate într-o organizaţie este creativitatea şi că un anumit grad de risc
este acceptabil. Deci, prin urmare este încurajat un mediu inovativ şi creativ. Angajaţii îşi dau
seama apoi că o idee care poate părea iniţial prea extremă sau în afara modului normal de a
gândi este un lucru bun de a susţine o companie. Urmărirea acestor moduri diferite de gândire
şi a ideilor pe care le generează este un demers pozitiv şi, în loc să fie criticat pentru depăşirea
rolurilor stabilite, compania ar trebui să consolideze pozitiv astfel de activităţi.
Cultura apare în grade diferite de putere. Într-o cultură care este puternică, angajaţii au
o înţelegere profundă şi o dorinţă de a lucra pentru a atinge obiectivele companiei. Nu este nevoie
de structuri intense, pentru că angajaţii ştiu ce se aşteaptă de la ei şi îşi îndeplinesc atribuţiile în
conformitate. Într-o cultură slabă există mai multă ambiguitate. Puternic nu înseamnă neapărat
mai bine. Dacă există o cultură puternică într-o companie cu o etică slabă, atunci se propagă
doar negativitate.
O companie care oferă un mediu de lucru propice pentru experimentări suplimentare
face două lucruri. În primul rând, le arată angajaţilor că sunt consideraţi valoroşi. Sentimentul
de valoare îi face să-şi acopere nevoile din nivelul superior al ierarhiei lui Maslow, iar angajaţii
care se simt valoroşi, sunt mai productivi. Există un anumit nivel de dedicare atunci când
rezultatele îţi sunt apreciate. În al doilea rând, cu cât se obişnuiesc cu o anumită atmosferă,
angajaţii sunt surse de idei inovative, pe care le construiesc împreună cu colegii lor.
CONCLUZII
Am discutat în această lucrare despre modul în care managementul, leadershipul şi
structurile ajută sau îngreunează inovarea şi dezvoltarea. Organizaţiile, în special cele care au
obţinut un succes în trecut sau în prezent, sunt de multe ori foarte bune în gestionarea propriilor
operaţiuni. Sunt excelente în satisfacerea clienţilor, livrarea unor produse fără defecte şi servicii
la preţuri foarte bune, şi rularea de operaţiuni în mod efectiv şi eficient. Cea mai mare provocare
a acestor organizaţii de succes este nevoia de adaptare continuă a produselor, serviciilor şi
operaţiunilor pentru a putea face faţă schimbărilor constante de pe piaţă. Odată ce au creat
structuri, sisteme de control şi culturi care s-au dovedit a fi de succes, managerii au nevoie de
mai multă energie pentru a le schimba, chiar dacă ei ştiu că aceste modificări sunt necesare.
În acest moment leadershipul devine extrem de valoros pentru organizaţie. Liderii
trebuie să fie dispuşi să găsească discontinuităţi între ceea ce organizaţiile fac în prezent şi
direcţia în care se îndreaptă piaţa, şi să creeze noi modalităţi de a umple aceste goluri. Acceptarea
acestor necesităţi pentru schimbare deschide uşa către inovare. Cu toate acestea, acest lucru
este de multe ori foarte greu de realizat şi necesită înţelepciune şi experienţă.
Construirea de programe de schimbare de succes în cadrul organizaţiilor trebuie să ia
în considerare toate aspectele legate de designul organizaţional. Nu este de ajuns doar să le spui
oamenilor că trebuie să se schimbe sau doar recunoscând că o organizaţie trebuie să ia o altă
direcţie. Lideri şi manageri care lucrează împreună ar trebui să genereze iniţiative care să
adapteze structurile organizaţionale, sistemele de control şi culturile, astfel încât să se
potrivească noilor direcţii strategice. În acest mod, organizaţiile vor rămâne vibrante şi sănătoase
în viitor.
Modurile în care o societate prezice comportamentul angajaţilor săi se fac prin structura
şi sistemele de control. Ea face acest lucru prin crearea de modalităţi în care tiparele de
comportament sunt previzibile. Stabilirea de standarde şi crearea de stimulente pentru angajaţi
se face ca aceştia să urmeze şi să depună eforturi pentru a crea un mediu ordonat şi controlat.
Compania stabileşte liniile de comunicare şi construieşte canalele pe care compania le foloseşte
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atunci când desfăşoară activităţile sale diverse. Prin structura sa, compania încurajează
comportamente diferite, în timp ce descurajează altele. Ca aceste sisteme să devină norma
companiei, o cultură se va dezvolta în jurul diverselor activităţi. Alegerea sistemelor de control
şi structurii adecvate va incita anumite culturi să crească. Asigurarea unui mediu de lucru ce
susţine gândirea originală şi creativă duce la inovare. Aceste 7 concepte, puse în aplicare în mod
corect de către oamenii potriviţi, reprezintă reţeta succesului în inovare.
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COMPETENŢE DE LEADERSHIP TRANSFORMAŢIONAL PENTRU
MANAGEMENTUL OPERAŢIONAL DE EXCELENŢĂ
Lect. Univ. Dr. Carmen Mincu
Institutul de Administrare a Afacerilor din Municipiul Bucureşti
REZUMAT: Lucrarea cercetează şi propune, spre dezvoltare personalizată a managerilor din
operaţiuni, un set de competenţe de leadership transformaţional care poate facilita derularea
unor operaţiuni de excelenţă care să răspundă provocărilor mediului economic naţional şi global
actual. Lucrarea continuă cercetările autoarei asupra stadiului de dezvoltare a competenţelor de
leadership a liderilor prin concentrarea asupra echipelor de management care supervizează
operaţiunile în organizaţii care activează pe piaţa românească în variate sectoare economice cum
sunt serviciile financiare, servicii din domeniul resurselor umane, industria farmaceutică,
administraţie publică, telecomunicaţii, cablu, media şi TV, industria electronică şi sisteme IT.
Cuvinte-cheie: Leadership transformaţional; Leadership tranzacţional; Managementul
operaţiunilor; Training şi dezvoltare profesională; Competenţă managerială
Coduri JEL: M1; M5; J24, D23, D234, L2

Motto: Most people think of the future as the ends and the present as the means,
whereas, in fact, the present is the ends and the future is the means.
Credem că viitorul este un capăt de drum la care ajungem trăind prezentul,
când de fapt, prezentul se află la capăt de drum pentru că ne dorim să trăim viitorul.
Fritz Roethlisberger
MANAGEMENTUL OPERAŢIUNILOR ŞI MEDIUL ECONOMIC GLOBALIZAT
Operaţiunile într-o organizaţie cuprind toate activităţile de producţie sau de furnizare a
unor servicii, iar managementul operaţiunilor asigură desfăşurarea acestora cu eficienţă şi
eficacitate. Organizaţiile îşi îndeplinesc misiunea pe piaţa unde activează concentrându-se pe trei
direcţii strategice majore în obţinerea competitivităţii: diferenţiere, cost şi viteză de reacţie.
Strategia de afaceri trebuie negreşit să valorifice punctele tari ale operaţiunilor şi să limiteze
efectele punctelor slabe ale acestora, în timp ce strategia operaţională trebuie să se alinieze
obiectivelor strategiei de afaceri, dintre care îndeplinirea aşteptărilor clienţilor şi asigurarea
competitivităţii joacă de regulă, un rol central. (Mincu, 2006) Aceasta înseamnă că managerii
operaţionali 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. Managerii
de operaţiuni asigură explicitarea direcţiilor strategice prin implementarea unor strategii sau
decizii operaţionale strategice cu privire la: produsele şi serviciile furnizate ca atare, calitatea
acestora, procesele şi capacităţile de producţie, selecţia punctelor de producţie, amplasarea
liniilor de fabricaţie sau servire a clienţilor, managementul resurselor umane implicate în
producţia şi furnizarea de bunuri şi servicii, activităţi de aprovizionare-desfacere, stocuri,
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programarea activităţilor şi mentenanţa echipamentelor. (Heizer, Render; 2011)
Atât mediul economic naţional cât şi cel global au o influenţă decisivă asupra strategiilor
operaţionale care facilitează îndeplinirea obiectivelor companiilor. Kantor a exprimat opinia că
globalizarea determină creşterea vitezei de reacţie la schimbare şi aducerea în prim-plan a
inovaţiei; fuziunile şi achiziţiile internaţionale aduc şi mai mare complexitate operaţiunilor,
succesul depinzând de eficienţa în integrarea operaţiunilor din organizaţii diferite. (Kantor; 2011)
Heizer and Render au precizat de asemenea, că 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. Globalizarea strategiilor poate să aducă eficienţă
crescută şi valoare adăugată produselor şi serviciilor oferite clienţilor; în acelaşi timp poate
complica semnificativ sarcina managerului de operaţiuni prin riscurile crescute şi intensificarea
competiţiei. În acest context, operaţiunile locale vor căuta debuşee internaţionale pentru a ţine
seama de următoarele aspecte (Heizer, Render; 2011):
– reducerea costurilor: prin delocalizarea posturilor de minimă calificare, prin identificarea
punctelor de lucru internaţionale care oferă reducere de taxe sau cu reglementare
guvernamentală mai redusă, precum şi prin valorificarea acordurilor comerciale care
permit reducerea preţurilor şi tarifelor, deci şi a costurilor de operare pe liniile de
fabricaţie sau furnizare a serviciilor din alte ţări;
– îmbunătăţirea lanţului de aprovizionare-desfacere: prin localizarea facilităţilor de
producţie şi furnizare a bunurilor şi serviciilor în ţări care dispun de resurse ‘rare’ cum
sunt experienţa profesională de prestigiu, forţă de muncă de volum sau materii prime;
– furnizarea de bunuri şi servicii care să răspundă cererii locale: prin adaptarea produselor
şi serviciilor la aspecte specifice culturii locale pe pieţe străine pe baza unei cunoaşteri
profunde a diferenţelor culturale şi a cutumelor de afaceri locale;
– nevoia de a înţelege pieţele locale: prin identificarea oportunităţilor de introducere a unor
produse şi servicii noi, precum şi de extindere a ciclului de viaţă a unor produse sau
servicii, altfel mature, pe alte pieţe;
– nevoia de îmbunătăţire şi optimizare a operaţiunilor: prin deschiderea către nou şi
valorificarea neîntârziată a ideilor oriunde se desfăşoară operaţiunile respective;
– atragerea şi reţinerea talentului în grupul de companii internaţionale: prin oferirea către
oamenii de talent a unor proiecte de anvergură oriunde în lume în cadrul aceleiaşi
corporaţii şi asigurarea unei mobilităţi a talentului din zone ale lumii în recesiune către
zone de prosperitate.
Globalizarea pune în evidenţă integrarea şi interdependenţa semnificative între diferitele
ţări şi pieţe, alături de intensificarea competiţiei între acestea. În ultimii douăzeci de ani în
special, a avut mare vizibilitate mişcarea de la o lume cu economii naţionale relativ izolate - de
geografie, limbă, diferenţe în reglementările guvernamentale, diferenţe culturale şi cultură de
business -, către o lume în care barierele dispar. Aspiraţia la un comerţ liber, fără oprelişti, a
reprezentat unul din factorii determinanţi ai integrării economice regionale. După anii ’90, cel
mai proeminent proces spre integrare economică regională a fost cel de formare şi evoluţie al
Uniunii Europene (UE). UE a eliminat multiple bariere în funcţionarea unor operaţiuni
internaţionale, în dorinţa de a consolida o piaţă unică - formată din 28 de ţări, însumând o
populaţie totală de aproape 500 milioane de locuitori şi cu un produs intern brut de 11 mii de
miliarde de euro –, devenind astăzi o piaţă mai mare decât Statele Unite ale Americii, în termeni
economici. (Duhăneanu, Mincu; 2012)
TRANZACŢIE ŞI TRANSFORMARE – LEADERSHIP LA PĂTRAT
Abilitatea de leadership se referă la coordonarea şi conducerea activităţilor membrilor
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unui grup fără a utiliza constrângerea, forţa sau alte elemente punitive, pentru îndeplinirea unor
obiective asumate. Persoanele care dovedesc leadership se bazează în relaţia cu subalternii pe
trăsături de caracter şi personalitate, pe un profil special de abilităţi şi competenţe, precum şi
pe capacitatea de a înţelege şi de a se adapta la contexte şi situaţii specifice. (Zorlen an, Mincu,
2006)
Martin i-a citat în 2005 pe Burns, respectiv pe Kuhnert and Lewis, care în 1978 şi ulterior
în 1987, au sugerat că există două tipuri de activităţi manageriale, fiecare solicitând abilităţi
diferite (Martin, 2005): tipul tranzacţional – care include activităţi de alocare pe schimburi,
priorităţi, obiective şi proiecte a forţei de muncă, luarea unor decizii de rutină sau programate,
monitorizarea performanţei subunităţii organizaţionale coordonate şi a personalului din
subordine, relaţionarea cu alte divizii, departamente şi echipe din organizaţie etc. – şi tipul
transformaţional, care se referă la calităţile personale care îi permit managerului respectiv să
identifice nevoia de schimbare şi căile cele mai adecvate pentru a trece prin schimbare.
Robbins şi Judge l-au citat pe Bass care a identificat în 1990 caracteristicile celor două
tipuri de lideri (Anexa 1), sugerând că leadership-ul tranzacţional reprezintă mai degrabă un
obstacol în calea schimbării, încurajând un climat de mediocritate. (Robbins, Judge, 2010) Liderii
tranzacţionali au maximă eficienţă în medii relativ stabile de business, în organizaţii care fabrică
şi oferă spre vânzare aceleaşi şi aceleaşi game de produse pe baza unor metode, linii şi tehnologii
de producţie în funcţiune pe perioade mari de timp. Tipul acesta de leadership oferă direcţie,
respectiv îşi motivează discipolii să îndeplinească obiectivele stabilite prin permanenta urmărire
a stadiului de îndeplinire, clarificarea rolurilor asumate şi a cerinţelor demersurilor în derulare.
Leadership-ul tranzacţional presupune interacţiuni zilnice între superiori şi subalterni în ceea ce
priveşte recompensarea şi recunoaşterea meritelor, monitorizarea abaterilor de la standardele
de performanţă şi întreprinderea de măsuri corective, stabilirea direcţiei şi acordarea suportului
în îndeplinirea obiectivelor pe viitor. (Schermerhorn, 1996; Schermerhorn, Hunt, Osborn, 1995)
Prin comparaţie, liderii transformaţionali sunt adevăraţi catalizatori pentru schimbare,
se manifestă cu curaj ca agenţi ai schimbării, asumându-şi riscuri; ei cred în oamenii din echipa
lor, deleagă şi îşi împuternicesc oamenii să îi reprezinte în proiecte, sunt capabili să propună
ţeluri ambiţioase şi să-şi convingă discipolii să le împărtăşească cu ei. Liderii transformaţionali
sunt capabili să-şi adapteze adecvat organizaţiile la mediile turbulente de business tocmai prin
capacitatea lor de a promova şi a determina implementarea unor acţiuni îndrăzneţe şi inovatoare.
În acest demers, ei ajung să modifice metode, practici, portofolii de produse, tehnologii şi procese
de lucru. (Robbins, Judge, 2010) Ei reuşesc să inspire încredere celor care îi urmează, creează
un climat de recunoaştere şi respect în cadrul echipei pe care o conduc, prin sprijinul acordat în
îmbunătăţirea nivelului de competenţă şi performanţă, precum şi prin asigurarea unui grad
important de autonomie şi independenţă, obţinând astfel, o acceptare mai largă a obiectivelor
de către subalterni. Liderii transformaţionali ajung să reprezinte un model pentru oamenii lor şi,
prin exemplu personal, îi determină pe aceştia să depăşească aşteptările şi să obţină o
performanţă excepţională. (Kreitner, 1995)
Cele două tipuri de leadership nu sunt abordări centrifuge în îndeplinirea misiunii unei
organizaţii, ci sunt complementare. Majoritatea liderilor trebuie în fapt, să pună la lucru în
completitudine, atât competenţe tranzacţionale, cât şi transformaţionale. (Robbins, Judge, 2010)
Pentru liderii din activităţile operaţionale, aceasta determină un stil flexibil de management –
de la ‘micromanagement’ la ‘delegare’ şi ‘empowerment’: managerul de operaţiuni poate ordona
executarea unor sarcini specifice către subalterni şi echipele în subordine - pentru a asigura
respectarea reţetelor de fabricaţie de exemplu -, în timp ce în alte situaţii, managerul trece voit
în linia a doua, oferind subalternilor oportunitatea de a adopta şi implementa propriile decizii.
‘Micromanagement’-ul este necesar fie când angajatul nu posedă abilităţile necesare
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de a realiza independent şi cu performanţă o sarcină, fie când superiorul nu are încredere că
angajatul îl va reprezenta cu succes şi/sau cu bună credinţă în preluarea şi ducerea la bun sfârşit
a sarcinii. Micromanagement-ul presupune impunerea către angajat până şi a modalităţilor în
care sarcina să fie executată, cu superiorul având aşteptarea ca angajatul să-i urmeze
instrucţiunile întocmai. Din păcate, managerul operaţional care posedă un stil predominant
tranzacţional – cu orientare spre detaliu, fiind destul de tactic, perfecţionist, dezinteresat de
imaginea de ansamblu sau de elaborarea de strategii – va fi înclinat să practice frecvent un
control extrem de riguros până şi asupra angajaţilor cu abilităţi deosebite, de mare performanţă
şi de bună credinţă, aducând atingere gradului de motivaţie a acestora.
Un manager va utiliza ‘delegarea’ de sarcini dacă va considera că subalternul posedă
competenţele necesare (cunoaştere, abilităţi, atitudine), dar şi că acesta se bucură de încrederea
superiorului său direct de a-l reprezenta în ducerea la bun sfârşit a sarcinii delegate. La delegare,
responsabilitatea pentru succes sau eşec rămâne la superiorul direct, ceea ce îl determină pe
acesta din urmă să exercite controlul activităţilor prin verificări periodice pe parcursul
desfăşurării, prin oferirea şi solicitarea de feedback, prin analiza stadiului de îndeplinire cu
reaşezarea standardelor şi indicatorilor de performanţă, prin coaching, sprijin şi suplimentarea
resurselor, la nevoie. Delegarea este prin natura ei, o oportunitate de dezvoltare profesională la
locul de muncă atât pentru angajat, cât şi pentru superiorul său direct. Putem afirma fără tăgadă
că un lider transformaţional va utiliza deosebit de intens delegarea de responsabilităţi. În cazul
liderului tranzacţional însă, acesta va considera delegarea ca având risc maxim, de aceea va fi
selectiv în responsabilităţile pe care va fi dispus să le delege, precum şi în acceptarea unui anumit
nivel de socializare. Cui şi cum vor delega liderii predominant tranzacţionali? Cu cine aleg aceştia
să interacţioneze? Tocmai cu acei oameni care nu le ridică nici un fel de probleme; cu acei colegi
care nu-i pun în dificultate sau care au demonstrat că împărtăşesc aceleaşi vederi sau ţinte
profesionale cu ei. (Mincu, Baltag; 2011)
O situaţie de ’empowerment’ poate avea loc dacă însuşi angajatul solicită implicarea
într-un proiect şi preluarea unor activităţi care nu fac parte din fişa postului pe care îl ocupă
şi/sau sunt complet diferite de tipul job-ului său. În mod necesar, managerii aflaţi în legătură cu
activităţile solicitate la alocare de către angajat vor transfera responsabilitatea executării numai
dacă au încredere deplină în angajatul respectiv, caz în care deseori, sunt alocate în mod oficial
resurse, bugete, indicatori de realizare, spre administrarea relativ independentă a angajatului.
Odată ce activitatea a trecut în grija angajatului, responsabilitatea va fi solidar repartizată
angajatului şi managerului, ceea ce determină o nevoie de control mai redusă decât în cazul
delegării sarcinii; concomitent însă, iau amploare mentoratul (în general realizat de lideri
experimentaţi din organizaţie, foarte probabil din alte funcţiuni decât angajatul), precum şi
coaching-ul (realizat inclusiv de colegi ai angajatului prin aşa-numitele programe de ucenicie).
Metoda managerială de empowerment este utilizată covârşitor de către liderii transformaţionali
– aceştia sunt capabili să îi motiveze pe angajaţi să se implice şi chiar să accepte să încalce lanţul
clasic de comandă şi liniile de raportare ale organizaţiei. O asemenea schimbare de cutume
depinde de gradul de satisfacţie şi angajament al angajaţilor şi impune o aliniere solidă şi
durabilă de cultură organizaţională pentru a reuşi să disemineze acest ingredient în întreaga
organizaţie.
LEADERSHIP-UL ŞI MANAGEMENTUL OPERAŢIONAL DE EXCELENŢĂ
Mediul de business în România după accesarea în UE a pus în evidenţă mai multe
provocări pe care le-au întâmpinat managerii activând în companii locale, internaţionale şi
multinaţionale (Duhăneanu, Mincu; 2012):
– Nevoia de schimbare a abordării - de la o gândire restrânsă, de perimetru naţional, la una
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de nivel regional, în sensul că este necesar ca liderii să asigure conducerea companiilor
lor într-o piaţă integrată şi aliniată, ceea ce înseamnă o cunoaştere aprofundată a
prevederilor legislative, a cadrului etic şi de reglementare pentru industria şi ţara UE în
care activează;
– O negociere echilibrată cu UE astfel încât implementarea politicilor UE să fie facilitată şi
nu făcută opozabilă politicilor şi practicilor naţionale, iar integrarea şi alinierea la regulile
UE să aibă loc cu rapiditate;
– Nevoia de a dezvolta un manager capabil să lucreze într-un mediu internaţional prin
dezvoltarea competenţelor care ţin de lucrul în echipă şi dezvoltarea profesională a
subalternilor, de cunoaştere şi înţelegere a mediului global de business, de a deveni
vizionar şi a renunţa la metode ale trecutului pentru a rezolva probleme din viitor. Să
înveţe să asculte şi să fie receptiv la feedback-ul celorlalţi, să înveţe din greşelile
trecutului şi să aibă puterea de a merge mai departe în ciuda vicisitudinilor. Aceasta
înseamnă stringenţa de a reinsufla curaj managerial liderilor care activează pe piaţa
românească, pentru reactivarea spiritului antreprenorial şi ‘intraprenorial’ care
presupune capacitate şi iniţiativă în identificarea unor noi oportunităţi de dezvoltare în
companiile lor;
– Managementul capitalului uman cu inspiraţie şi viziune pentru a reţine resursele umane
cu rol cheie, în condiţiile în care potrivit opiniei directorilor de companii1, integrarea
regională oferită de UE multiplică semnificativ oportunităţile de angajare. Deschiderea
de noi operaţiuni în ţări cu perspectivă şi facilităţi reprezintă o opţiune pentru companiile
multinaţionale pentru a adresa problema resurselor limitate aşa cum este şi capitalul
uman, directorii de companii fiind conştienţi că este nevoie de formarea şi perfecţionarea
continuă a competenţelor de management al resurselor umane în operaţiunile locale.
Multe din companiile multinaţionale de astăzi oferă independenţă semnificativă echipelor
locale de leadership care fireşte, înţeleg mult mai bine cultura locală şi ştiu cum să se
apropie de clientul şi cerinţele pieţelor locale, dar şi cum să construiască generaţia
următoare de lideri, cu competenţă de a-şi conduce companiile spre o dezvoltare
sustenabilă şi durabilă;
– Nevoia de a exercita cu vizibilitate competenţele de management strategic şi management
operaţional cu inovaţie şi creativitate într-un mediu globalizat, fără ca liderii să se
cantoneze în execuţia şi implementarea strategiilor şi tacticilor. Alături de instabilitatea
şi incertitudinea aduse de mediul economic turbulent, ţinerea sub control a proceselor, a
tehnologiei şi a echipamentelor adaugă riscuri suplimentare şi ambiguitate crescută
operaţiunilor din punctele de producţie sau de furnizare a serviciilor. De aceea,
dezvoltarea competenţelor de gestionare a riscului la toate nivelele manageriale a devenit
în perioada actuală o direcţie de maximă importanţă.
Răspunsul la această ultimă provocare poate să fie reprezentat de asigurarea a cinci
trăsături esenţiale de strategie operaţională, după cum urmează (Mincu; 2012):
– Agilitate - este conferită unor strategii operaţionale prin cunoaşterea pieţelor şi a
comportamentului clienţilor de pe acele pieţe;
– Cu clientul în gând, pentru a-i îndeplini aşteptările – prin plasarea clienţilor în centrul
proceselor şi operaţiunilor în efortul continuu de a îndeplini aşteptările acestora;
– Implementare de perfecţiune – odată ce strategiile operaţionale au fost stabilite la nivel
de detaliu - resurse bugetate, durată, termene etc. -, implementarea ca atare poate aduce
cu sine oportunităţi autentice de inovaţie, îmbunătăţire şi utilizare judicioasă a resurselor;
– Managementul inteligent al costurilor – prin ajustarea continuă a modului în care
companiile abordează investiţia şi eforturile în creşterea veniturilor şi managementul
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fluxului de numerar, precum şi în managementul relaţiilor cu furnizorii;
Ambidexteritate - capacitatea de a comuta cu oportunitate şi rapiditate între strategii
operaţionale care au drept scop priorităţi diferite şi indicatori de performanţă în
contradicţie reprezintă un factor de succes în oferirea unui serviciu de calitate şi valoare
clienţilor în condiţiile unor operaţiuni eficiente.
COMPETENŢELE DE LEADERSHIP PENTRU OPERAŢIUNI DE EXCELENŢĂ

Informaţiile din această secţiune a lucrării se referă la rezultatele unui proiect de
consultanţă desfăşurat începând cu anul 2005 şi până în prezent, care a cuprins 450 de persoane
– lideri de primă-linie, de nivel managerial mediu şi de top activând pe piaţa românească în
variate sectoare economice cum sunt serviciile financiare bancare şi nebancare, inclusiv servicii
de recuperare a creanţelor; servicii din domeniul resurselor umane; industria farmaceutică import şi distribuţie de medicamente, suplimenţi alimentari şi produse naturiste, reţele de
farmacii şi retail de parfumerie fină; administraţie publică; telecomunicaţii – servicii de voce şi
date, revânzare de trafic de comunicaţii; cablu, media şi TV; import şi distribuţie de electronice,
calculatoare şi echipamente de copiat; dezvoltare de software, soluţii şi servicii IT. Proiectul şia propus să evalueze nivelul competenţelor de leadership şi astfel, să identifice competenţele
care necesită dezvoltare şi progres astfel încât echipa managerială să aibă capabilitatea de a
răspunde adecvat, oportun şi eficient atât stringenţelor unor industrii concurenţiale în perioada
economică de maximă turbulenţă de după 2008, cât şi coordonatelor unui management
operaţional de excelenţă.
Programul “Win-Win!”, aşa cum a fost comunicat în fiecare organizaţie, a utilizat un
instrument2 bazat pe un set de 50 de competenţe de leadership cu aplicabilitate asupra tuturor
poziţiilor manageriale în companiile cuprinse în proiect. A fi „competent managerial” sau
„competent din punct de vedere leadership” potrivit instrumentului utilizat, înseamnă a fi capabil
şi a pune la lucru cu vizibilitate cele trei faţete ale unei competenţe: cunoştinţe, abilităţi, atitudine.
Uneori dispunem de cunoaştere şi am practicat cu succes diferite activităţi, din păcate atitudinea
poate strica totul. Alteori, dorim cu ardoare să îndeplinim ceva, dar lipsa de cunoştinţe, de
structură şi de informaţie sau stângăcia noastră de începător, pot anula efectul motivaţiei noastre
şi pot determina o performanţă profesională cel mult mediocră. (Mincu. Baltag; 2011) Lucrarea
se referă la poziţiile manageriale cu atribuţiuni de supervizare a operaţiunilor (de primă linie,
nivel de mijloc şi senior), deci la aproximativ 60% din liderii din programul “Win-Win!”.
Următoarele competenţe au fost considerate esenţiale pentru un profil de leadership de succes
pentru posturile de management operaţional sub tripticul de faţete cunoştinţe-abilităţi-atitudine:
– Practicarea competenţelor manageriale, cum sunt „recrutarea talentului”, „planificarea”
şi „organizarea muncii”, precum şi „orientarea către client”, „luarea deciziei” şi
„managementul performanţei angajaţilor”, descrie un management prin excepţie activ,
respectiv de recompensare şi recunoaştere a meritelor.
Aceasta exprimă standardul şi aşteptarea organizaţiei ca managerul operaţional să fie
un lider tranzacţional eficient.
– Abordare personalizată prin competenţele „dezvoltarea profesională a angajaţilor” şi
„delegarea”; stimularea gândirii creative prin „rezolvarea eficientă a problemelor”,
„managementul operaţiunilor (procese, calitate, tehnologie)” şi „stabilirea priorităţilor şi
managementul timpului”; motivează cu inspiraţie prin competenţele „îşi motivează
oamenii”, “răspunde adecvat la schimbare, risc şi incertitudine” şi „managementul
inovaţiei”; influenţă prin idealuri prin „are viziune”, „este etic şi integru” şi „construieşte
echipe”.
Standardul şi aşteptarea organizaţiei este ca managerul operaţional să fie un lider
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transformaţional activ şi eficient.
Fiecare manager de operaţiuni, participant la demersul “Win-Win!”, a realizat o autoevaluare a nivelului de dezvoltare a competenţelor esenţiale. Paralel cu această auto-evaluare,
superiorul direct l-a evaluat la rându-i potrivit aceluiaşi profil de competenţe esenţiale. Cele
două evaluări au constituit apoi obiectul unei întâlniri de feedback, în cadrul căreia cele două
părţi au căzut de acord asupra competenţelor esenţiale de leadership care se vor afla în
dezvoltare pentru perioada următoare. Analiza competenţelor care necesită dezvoltare cu
prioritate pentru echipa managerială din operaţiuni a indicat următoarele tendinţe (Anexa 2):
– majoritatea competenţelor esenţiale din profilul unui lider tranzacţional eficient apar ca
bine dezvoltate la managerii de operaţiuni aflaţi în evaluare, cu excepţia competenţei
„luarea deciziei”;
– mai multe competenţe esenţiale pentru un leadership transformaţional activ şi eficient
apar ca bine dezvoltate: „este etic şi integru”, „rezolvarea eficientă a problemelor” şi
„managementul inovaţiei”. Totuşi, majoritatea covârşitoare a competenţelor
transformaţionale necesită o dezvoltare semnificativă: „are viziune”, “construieşte
echipe”, „îşi motivează oamenii”, „răspunde adecvat la schimbare, risc şi incertitudine”,
„stabilirea priorităţilor şi managementul timpului”, „dezvoltarea profesională a
angajaţilor” şi „delegarea”. Numai 40% dintre liderii operaţionali au indicat o nevoie clară
de dezvoltare profesională la o competenţă de fişă a postului, şi anume „managementul
operaţiunilor (procese, calitate, tehnologie)”; totuşi, este evident că aceşti manageri
operaţionali, probabil de primă linie şi nivel de mijloc, trebuie să înregistreze rapid un
progres vizibil în această direcţie.
Etapa de diagnosticare a nevoilor de dezvoltare a competenţelor esenţiale de leadership
pentru managerii din operaţiuni a fost urmată de stabilirea prin consens a unor planuri personale
de dezvoltare potrivit nevoilor individuale identificate pentru un set de competenţe de leadership
care pot asigura desfăşurarea unor operaţiuni de excelenţă.
Rolul corporaţiilor este vital când ne referim la dezvoltarea echipelor de management,
prin expunerea oferită şi instruirea la locul de muncă, prin programele de dezvoltare a resurselor
umane, cu componentele special orientate spre nevoile individuale de dezvoltare ale membrilor
echipelor de management. La nivel individual, alături de cursurile clasice de management,
managerii de operaţiuni au astfel, oportunitatea de a lua în considerare variante multiple de
dezvoltare profesională care implică schimbări referitoare la propriul job, după cum urmează:
– participare la elaborarea întregii strategii de business a companiei - viziune, misiune,
setul de valori de corporaţie -, a planului de afaceri şi a setului de indicatori de
performanţă, dincolo de managementul operaţional pe care îl realizează;
– expunere şi preluare spre operaţionalizare a unor proiecte noi, a unei noi poziţii în
companie, inclusiv prin schimbul temporar de poziţii cu colegi din alte departamente;
– permanenta testare, prin realizarea de prototipuri, a ideilor şi opţiunilor de noutate
apărute din interiorul şi exteriorul organizaţiei;
– identificarea şi aplicarea cu obstinaţie de metode noi pentru atragerea, motivarea şi
reţinerea talentului pentru operaţiunile aflate în supervizare;
– reengineering-ul sau schimbarea radicală a proceselor de lucru, precum şi demersuri de
eliminare a pierderilor şi six-sigma;
– coaching, oferirea şi solicitarea de feedback;
– mentoratul, în care un coleg mai experimentat (din operaţiuni sau din alte funcţiuni ale
companiei), recunoscut de managerul de operaţiuni drept exemplu şi model personal, îl
sprijină pe acesta în identificarea opţiunilor adecvate de carieră profesională şi în
dezvoltarea competenţelor de lider.
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Metodele şi instrumentele variate de training şi dezvoltare personală au fost incluse în
planul de dezvoltare al fiecărui manager operaţional din programul “Win-Win! pentru
următoarele 6-12 luni de la diagnostic şi acord. Acest demers de dezvoltare personalizată care
combină flexibilitatea cu asumarea de responsabilitate pentru propriul progres reprezintă un
pas decisiv pentru companiile care doresc să creeze în organizaţie un climat de ’empowerment’.
DE LA UN LEADERSHIP TRANZACŢIONAL, LA UNUL TRANSFORMAŢIONAL, PENTRU
OPERAŢIUNI DE EXCELENŢĂ
Ce competenţe trebuie să posede managerii din operaţiuni pentru a face tranziţia de la
nişte simpli executanţi de strategii şi tactici, la facilitatori ai implementării unor operaţiuni de
excelenţă, pentru a face saltul de la un leadership tranzacţional la unul transformaţional?
În primul rând: competenţele de management strategic, devenind capabili să înţeleagă
şi să se implice în elaborarea strategiei de business a organizaţiei în contextul specific complex
-economic, financiar şi de marketing. Să contureze o viziune asupra schimbărilor necesare şi să
identifice aspectele operaţionale care pot împiedica îndeplinirea viziunii şi misiunii organizaţiei
în viitor.
În al doilea rând: competenţele de managementul operaţiunilor ca atare, învăţând cum
să stimuleze şi să valorifice contribuţia echipelor şi angajaţilor lor, să renunţe la
micromanagement, să delege sarcini de amploare. Să optimizeze procesele de lucru şi calitatea,
să valorifice inovaţia, pentru ca, în final, să faciliteze schimbarea.
În al treilea rând: competenţele de leadership de relaţionare, devenind capabili să
influenţeze fără a-şi impune deciziile cu forţa sau exclusiv prin autoritatea funcţiei, contribuind
astfel, la dezvoltarea strategiilor de companie împreună cu oamenii săi, prin ‘empowerment’. Să
fie capabili să lucreze într-un climat multicultural, globalizat şi multidisciplinar.
Rezultatele cercetării efectuate evidenţiază faptul că managerii operaţionali din toate
industriile din România aflate în atenţie se bucură de un nivel de dezvoltare a competenţelor
tranzacţionale mai mult decât satisfăcător, ceea ce însă, nu conferă organizaţiilor lor, agilitate
suficientă şi eficienţă maximă pe perioadele economice dificile şi imprevizibile, în contextul unor
operaţiuni intens globalizate. Mai au încă un drum lung de parcurs pentru a-şi dezvolta în
completitudine, competenţele transformaţionale.
Identificarea şi punerea în operă a unei formule operaţionale de excelenţă determină
stringenţa dezvoltării competenţelor de leadership ale managerilor din operaţiuni, care astfel, pot
deveni capabili de a gândi şi acţiona dincolo de fişa postului, pentru a pregăti, cu flexibilitate şi
oportunitate, organizaţiile în care activează, pentru provocările care le vor sta în faţă în viitor.
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Anexa 1
Evoluţia unui lider de la tranzacţional la transformaţional (Robbins, Judge; 2010)
Cel mai eficient şi activ
Lider transformaţional:
Influenţă prin idealuri

Propune o viziune şi susţine o misiune, îi face pe angajaţi mândri
pentru afilierea la organizaţie, inspiră respect şi încredere

Motivează cu inspiraţie

Comunică cu convingere standarde înalte, identifică şi utilizează
simboluri care atrag şi potenţează eforturile angajaţilor, exprimă
cu simplitate, dar convingător, obiective şi idealuri importante

Stimularea gândirii creative

Promovează inteligenţa, argumentaţia şi raţiunea în rezolvarea
problemelor

Abordare personalizată

Oferă atenţie şi tratează personalizat fiecare angajat, face
coaching, consiliază

Lider tranzacţional:
Recompensarea şi
recunoaşterea meritelor

Management prin excepţie
(activ)

Recompensează angajaţii pentru efort şi performanţă, stabileşte
obiective şi sisteme de recompensare şi recunoaştere a
performanţei superioare şi a realizărilor deosebite
Urmăreşte abaterile de la reguli şi standarde, ia măsuri de
corectare a situaţiei

Management prin excepţie
(pasiv)

Intervine numai când standardele nu sunt îndeplinite

Laissez-faire

Nu îşi asumă responsabilităţile de conducere, evită să ia decizii

Ineficient şi pasiv
Sursă: (Bass; 1990)
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Anexa 2
Dezvoltarea competenţelor de leadership pentru managerii operaţionali
din programul „Win-Win!”
Competenţe de leadership identificate ca esenţiale
pentru posturile manageriale din operaţiuni

Manageri de operaţiuni
- din prima linie, la nivel de
mijloc şi senior - (diferite
industrii)

Are viziune

75% necesită dezvoltare

Este etic şi integru

4% necesită dezvoltare

Construieşte echipe

55% necesită dezvoltare

Ȋşi motivează oamenii

60% necesită dezvoltare

Răspunde adecvat la schimbare, risc şi incertitudine

60% necesită dezvoltare

Managementul inovaţiei

20% necesită dezvoltare

Rezolvarea eficientă a problemelor

15% necesită dezvoltare

Managementul operaţiunilor (procese, calitate, tehnologie)

40% necesită dezvoltare

Stabilirea priorităţilor şi managementul timpului

75% necesită dezvoltare

Dezvoltarea profesională a angajaţilor

60% necesită dezvoltare

Delegarea

60% necesită dezvoltare

Orientarea către client

15% necesită dezvoltare

Luarea deciziei

50% necesită dezvoltare

Managementul performanţei angajaţilor

35% necesită dezvoltare

Recrutarea talentului

35% necesită dezvoltare

Planificarea

30% necesită dezvoltare

Organizarea muncii

30% necesită dezvoltare
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ROLUL ŞCOLILOR DE AFACERI ÎN CONSTRUIREA ŞI
SUSŢINEREA AVANTAJULUI COMPETITIV AL ÎNTREPRINDERILOR GLOBALE
Prof. Dr. Michael S. Salvador
Michael J. Coles College of Business
Kennesaw State University
Prof. Dr. W. Ken Harmon
Kennesaw State University
REZUMAT: Învăţământul superior la nivel mondial este în mijlocul unor schimburi radicale şi fără
precedent în modelele sale de bază de afaceri, însăşi definiţia scopului şi misiunii sale, precum
şi identitatea şi aşteptările circumscripţiilor sale. Constrângerile financiare şi schimbările
dramatice în posibilitatea tehnologiei de a activa procesul de învăţare sunt furnizarea de un
impuls pentru a schimba modelele de afaceri, vechi de secole. Această lucrare abordează un
aspect critic al acestui mediu de schimbare: potenţialul neexploatat al şcolilor de afaceri de a-şi
spori în mod semnificativ valoarea. Concret, vom aborda premisa actuală în care şcolile
tradiţionale de afaceri adaugă valoare şi cum această valoare se acumulează, ceea ce comunitatea
de afaceri deservită de şcoli de afaceri aşteaptă în prezent să ofere aceste instituţii şi de modul
în care aceste mandate se schimbă, modul în care factorii atenuanţi care conduc la schimbări
sistemice în toate aspectele legate de operaţiunile şcolii de afaceri reprezintă, de fapt,
oportunităţi pozitive pentru crearea unui nou scop şi crearea de valoare pentru aceste instituţii
venerabile.
Cuvinte cheie: învăţământ superior, strategie, educaţie executivă, pregătirea forţei de muncă
Coduri JEL: I21, I23, J24, M53
INTRODUCERE
Şcolile de afaceri au o istorie de adaptare la forţele de piaţă, fie că forţele au apărut ca
cereri pentru noi competenţe din comunitatea de afaceri sau ca critici ale neajunsurilor în
domeniul educaţiei de afaceri. Ca un exemplu, programele de MBA au fost iniţial dezvoltate în
Statele Unite în secolul al XX-lea pentru a oferi aptitudinile de afaceri necesare (reprezentând în
cea mai mare parte aptitudini de contabilitate la acea vreme) pentru angajaţii care se concentrau
pe o economie mai industrializată. Programele de MBA şi-au extins apoi curriculumul lor de-a
lungul anilor pentru a include zone funcţionale suplimentare precum finanţe, marketing şi
management, întrucât afacerile au devenit mai complexe, fiind nevoie de angajaţi cu o multitudine
de aptitudini. Modelul de curriculum MBA a devenit destul de standardizat în cele din urmă şi
chiar a fost adoptat la nivel internaţional, în special în Europa.
La mijlocul secolului al XX-lea, deşi programele de afaceri au fost criticate în primul
rând în comunitatea academică deoarece se concentrau prea mult pe competenţe, au fost
comparate cu şcolile de meserii, şi s-au remarcat prin lipsa de rigoare academică „tradiţională".
Ca răspuns la aceste critici, şcolile de afaceri au început să dezvolte programe mai teoretice şi
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au pus accent pe cercetările profesorilor pentru a câştiga respectul în comunitatea academică.
Numărul de şcoli de afaceri s-a extins rapid în întreaga lume, creând o concurenţă acerbă pe
piaţa educaţiei de afaceri şi o nevoie concomitentă pentru fiecare program de a-şi contura
misiunea şi de a dezvolta o nişă sau cel puţin un motiv de mândrie. Astfel a început „cursa pentru
clasament," prin care şcolile de afaceri s-au concentrat mai degrabă asupra factorilor care ar
asigura ascensiunea lor în clasamentele mediatizate, decât pe valoarea pe care au creat-o pentru
circumscripţiile lor (în principal organizaţiile patronale şi ale angajaţilor acestora, inclusiv
potenţialilor angajaţi înscrişi în programele de studii ale scolilor de afaceri).
Începând cu anii 1990, şcolile de afaceri au primit din nou critici considerabile, de data
aceasta de la comunitatea de afaceri. Programe de studiu de tip MBA, programe emblematice
ale industriei de educaţie de afaceri au devenit prea teoretice şi nu s-au concentrat pe abilităţile
necesare unei comunităţi de afaceri competitive la nivel mondial, de exemplu, de conducere,
internaţionalizare, coaching şi etică. Unele dintre programele MBA mai proeminente, conduse
de Yale School of Management, Harvard Business School, Stanford Graduate School of Business,
şi Marshall School of Business de la Universitatea din California de Sud, a lansat o revizuire a
propriei curricule MBA [Weisman, 2006] .
Accentul crescut al şcolilor de afaceri pus pe vocea comunităţii de afaceri a dat naştere
la o proliferare globală a programelor de Executive MBA (EMBA). Aceste programe au fost special
concepute pentru a ajuta managerii cu experienţă aflaţi la mijlocul carierei să treacă la următorul
nivel de conducere, în paralel cu activităţile bine stabilite de planificare a succesiunii în cariera
angajatorilor lor. Ca atare, s-au concentrat mai puţin pe ideea de afaceri tradiţionale şi mai mult
pe competenţele sociale şi internaţionalizarea afacerilor. Mişcarea Programul EMBA a fost, şi
continuă să fie, un bun exemplu a modului în care şcolile de afaceri au completat un gol în
educaţia de afaceri şi au răspuns direct la cererile comunităţii de afaceri. Aceasta a reflectat o
schimbare binevenită pentru şcolile de afaceri, punând mai mare accent pe relevanţa lor pentru
nevoile constituenţilor săi de afaceri. Nu sunt doar necesare alte mişcări similare, ci se poate
prevesti însăşi supravieţuirea şcolilor de afaceri tradiţionale.
O MAI BUNĂ ALINIERE
Pentru cea mai mare parte, relaţia de foarte lungă durată dintre şcolile de afaceri şi
comunitatea de afaceri a fost caracterizată printr-o lipsă generalizată de aliniere. Procesul de a
dobândi o diplomă de la o şcoală de afaceri are multe elemente care nu s-au schimbat în mai
bine de 100 de ani, iar afacerile nu s-au angajat proactiv în încercarea de a influenţa schimbarea
constructivă în propunerea de valoare a şcolilor de afaceri de la care recrutează salariaţi.
La rândul lor, şcolile de afaceri:
1. În mod tradiţional, s-au perceput ca purtătoare de conţinut. Deşi s-au făcut unele eforturi
bine-intenţionate pentru a păstra conţinutul actual, programa şcolară de afaceri de bază
şi pedagogia se axează mai mult pe livrarea acestui conţinut decât pe transformarea
individuală şi / sau dotarea lui / ei pentru a transforma afacerea în care va intra după
absolvire.
2. S-au axat în principal pe un singur client, studentul, mai degrabă decât a vedea, de
asemenea, şi comunitatea de afaceri ca un partener / client în procesele de transformare
ale educaţiei.
3. Au oferit programe de non-credit şi / sau servicii de consultanţă, dar considerau în mod
constant aceste activităţi ca fiind „neesenţiale" şi, prin urmare, nu le integrau în procesele
lor de planificare.
În acelaşi timp, comunitatea de afaceri a avut o vedere destul de mioapă asupra relaţiei
sale cu şcolile de afaceri, şi:
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1. A privit şcolile de afaceri precum un furnizor de capital uman, în cel mai bun caz o sursă
de avantaj competitiv pentru persoane fizice deservite şi, în cel mai rău caz un pion în
încercarea unei persoane de a ocupa un loc de muncă.
2. A stabilit protocoale de auto-servire pentru selectarea angajaţilor din rândurile
absolvenţilor şcolilor de afaceri - şi pentru recunoaşterea performanţelor individuale ale
angajaţilor existenţi - cu slabe încercări de a împărtăşi aceste protocoale cu cei din şcolile
de afaceri, care sunt autorizaţi să îi inducă în procesul de înmatriculare a studentului.
3. Nu au reuşit să se introducă şcoli de afaceri în activităţi de învăţare post-universitare
asociate cu planificarea succesiunii şi cu procesul ce avea un potenţial ridicat de
memorare al angajaţilor în cadrul organizaţiilor lor.
Niciuna dintre părţi nu a valorificat sinergiile potenţiale ce ar fi putut fi oferite de un
parteneriat mult mai integrat, de colaborare şi strategic. Şi, după cum s-a menţionat mai
devreme, există o dispozitie în creştere pentru acest lucru. Într-un articol recent din BizEd,
publicaţie bilunară a agenţiei mondiale de acreditare a şcolilor de afaceri AACSB International,
autorul scrie „... şcolile de afaceri trebuie să-şi schimbe fundamental modul în care funcţionează
pentru a-şi modela propriul viitor. Şi, mulţi cred ca ar fi bine să facă acest lucru rapid." Articolul
se încheie cu îndemnul „Este timpul pentru şcolile de afaceri ... să-şi pună întrebarea crucială:
La ce servesc şcolile de afaceri? Dacă scopul lor este de a educa viitorii lideri, de a stimula
creşterea economică, de a promova inovaţia şi de a sprijini misiunea lor, atunci ele trebuie să
adopte cele mai bune strategii ... pentru a sprijini aceste obiective pe termen lung." [Bisoux, 2013]
O PRESCRIPŢIE PENTRU ACŢIUNE: CONCENTRAREA PE INDIVID
Imaginea pieţei de afaceri la nivel mondial este una în continuă mişcare. Practicile de
afaceri sunt într-o continuă stare de reinventare, reflectând atât asupra realităţilor de schimbare
şi asupra practicilor de inovare şi competitivitate. Ritmul şi domeniul de aplicare al tehnologiei
au creat un ciclu aparent permanent de uzură morală cu privire la multe practici de afaceri
comune. Pentru a rămâne competitivi şi valoroşi organizaţiilor în care activează, managerii sunt
nevoiţi să-şi actualizeze în mod constant portofoliul personal şi să se "re-inventeze" în mod
continuu.
Răspunsul la această provocare este variat. Pentru liderii de afaceri - de obicei trecuţi
de experienţa educaţională definită prin programele de afaceri - o deschidere naturală spre
„învăţarea prin observare" şi de studiu personal este o soluţie parţială. Cu toate acestea, în multe
discipline, managerii şi organizaţiile în care activează au identificat nevoia de o abordare
educaţională mai riguroasă a procesului de învăţare incremental. În general, aceste persoane
se împart în trei categorii:
– Managerii care urmăresc abilităţi suplimentare care nu au fost acoperite în programele
lor formale anterioare (sau ceea ce a fost acoperit este depăşit / învechit);
– Managerii care aleg o schimbare în cariera lor funcţională sau industrială, şi
– Managerii cu experienţă în domeniile în care noile cerinţe de calificare au evoluat doar
recent (de exemplu, evoluţiile recente în regulamentele de raportare financiară în mai
multe ţări, şi fenomenul de social media omniprezent).
Având în vedere aceste cerinţe din partea foştilor „clienţi" ai şcolilor de afaceri, baza
ideală pentru schimbare pentru şcolile de afaceri de la începutul secolului 21 se află la confluenţa
dintre: 1) nevoile de învăţare continuă ale persoanelor fizice, 2) competenţa de bază a şcolilor de
afaceri pentru a preda, şi 3) dependenţa afacerilor cu privire la cultivarea de capital uman pentru
a susţine avantajul competitiv. În concluzie, şcolile de afaceri trebuie să adopte învăţarea pe tot
parcursul vieţii ca o componentă integrantă a misiunii lor. Acum este momentul pentru titanii
educaţiei de afaceri să treacă de la o orientare pe produs (absolvenţi/angajaţi de tip entry-level)
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la o orientare pe servicii (învăţarea pe tot parcursul vieţii bazată pe valori şi dezvoltarea
competenţelor). Pentru a cita o analogie, profesia medicală nu este definită doar de competenţa
sa de a pregăti sugari şi copii mici pentru o viaţă independentă, ci mai degrabă de misiunea sa
ampla de a menţine un nivel ridicat de sănătate la toate vârstele. Şcolile de afaceri trebuie să
îmbrăţişeze o imagine similară.
Angajamentul faţă de un accent pus pe individ, nu numai pe procesul de înmatriculare a
studentului care conduce la dobândirea unei diplome, este o sarcină complexă pentru şcolile de
afaceri, şi este posibil să nu fie optimă dacă nu include un dialog semnificativ, continuu, şi
strategic cu comunitatea de afaceri. Conştientizare completă şi la timp a nevoilor în continuă
schimbare ale comunităţii de afaceri, în special creşterea şi diversele active de capital uman, nu
este o funcţie de prioritate pentru cele mai multe şcoli de afaceri tradiţionale, inclusiv cele ale
căror funcţii de cercetare sunt motoare de inovare şi schimbare. Şcolile de afaceri trebuie să
construiască - şi să înveţe să se bazeze pe - parteneriate proactive, pe termen lung, cu
comunitatea de afaceri şi să introducă propria „voce" în îndeplinirea misiunii lor.
DEZVOLTAREA MODELELOR DE SOLUŢIONARE
Şcolile de afaceri se confruntă cu mai multe puncte de presiune pentru schimbare.
Status quo-ul este contestat în mod serios, indiferent de problemele abordate mai sus. Întrebări
au fost ridicate în afara comunităţii academice cu privire la valoarea diplomelor, şi eficienţa
tehnologiei determină schimbări radicale a protocoalelor tradiţionale de învăţare. În College
(Un)Bound, autorul Jeffrey Selingo, redactor la prestigioasa Chronicle of Higher Education, afirmă
„Experienţa de patru ani pe parcursul colegiului este un concept la fel de american precum
plăcinta cu mere. La fel este şi ideea că învăţământul superior asigură o viaţă mai bună. Însă cu
datorii de creditare pentru studenţi depăşind 1 trilion de dolari şi şomajul de absolvenţi de
facultate, la cote istorice, oamenii au început să pună la îndoială această idee." Peisajul competitiv
se află intr-o schimbare continuă pentru şcolile de afaceri şi pentru ideea lor despre valoare.
Există, totuşi, unele semne încurajatoare că şcolile de afaceri răspund la impactul
schimbărilor multiple şi dramatice care apar în industria de învăţământ superior, şi vestea bună
este că, aşa cum s-a spus mai sus, răspunsurile reflectă un accent extins pe studiu. Exemplele
mai proeminente pot fi grupate în cei trei "E": 1) programe de Executive MBA; 2) programe
Executive pentru Educaţie (fără diplomă, bazate pe oferirea de certificate), şi 3) iniţiative de eLearning.
Programele de Executive MBA (EMBA). Programul EMBA este una dintre cele mai bune
exemple de programe concepute exclusiv pentru managerii aflaţi la mijlocul carierei (aproape
toate programele au drept cerinţă de admitere experienţă de lucru). Consiliul mondial EMBA
este o asociaţie membru de aproximativ 200 de universităţi care administrează peste 300 de
programe în peste 25 de ţări. Într-un sondaj realizat de către Consiliu în 2007, pentru studenţii
înscrişi în programele universitare EMBA (studentul tipic având o vârstă medie de 35-40 de ani,
cu experienţă medie de lucru de 10-15 de ani) impactul pozitiv al EMBA a fost necontestabil:
– 23% din studenţii intervievaţi au afirmat că au primit o creştere salarială în timp ce erau
înscrişi în programul respectiv.
– 43% din studenţi au afirmat că au fost promovaţi în timp ce erau înscrişi în programul
respectiv.
– Aproape trei sferturi dintre studenţi au declarat că „a crescut foarte mult valoarea lor în
organizaţia în care activează".
Ultimul punct de mai sus al sondajului Consiliului EMBA este semnificativ. Deşi calitatea
şi eficacitatea programelor tradiţionale oferite studenţilor care se pregătesc pentru angajare
sunt importante pentru ei şi pentru potenţialii lor angajatori, mişcarea EMBA este un exemplu
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excelent pentru modul în care un efort conştient pentru a răspunde nevoilor educaţionale
reprezintă un ajutor de valoare atât pentru angajaţi, cât şi angajatorii lor.
Programe de tip Executive Education (ExecEd). O serie de firme de training servesc acum
nevoilor educaţionale aflate pe piaţă. Societatea Americană pentru Training & Dezvoltare (ASTD),
cea mai mare asociaţie profesională din lume dedicată domeniului în cauză, produce anual un
raport al industriei în această activitate. În raportul lor din 2012, ASTD a estimat că, în 2011,
organizaţiile din SUA au cheltuit 1182 de dolari pe student pentru educarea şi formarea pentru
gradul de angajat, extrapolate la 87,5 miliarde de dolari (56%) cheltuite intern; 21.9 miliarde $
(14%) cheltuite pe rambursări de şcolarizare pentru programe externe de alegere a angajatilor;
şi 46,9 miliarde de dolari (30%) cheltuiţi cu firme externe / furnizori. Având în vedere că aceste
sume sunt doar raportate la SUA, suma combinată estimată a cheltuielilor „externe" (68.8
miliarde $), este un indiciu clar al existenţei unei pieţe enorme, neexploatate pentru şcolile de
afaceri la nivel global. Şi, având în vedere percepţia acceptată de companii cum că o competenţă
de bază primară pentru şcolile de afaceri este predarea / învăţarea, puţini ar pune la îndoială
capacitatea şcolilor de afaceri de a concura pentru o cotă parte semnificativă din această piaţă.
Provocarea pentru şcolile de afaceri având în vedere programele ExecEd se regăseşte în
punerea în aplicare a noilor paradigme. Programele ExecEd diferă semnificativ de alte programe
de diplomă în ceea ce priveşte conţinutul curriculei şi modelele de livrare. Cei mai frecvenţi
diferenţiatori sunt:
Structura clasei - componentele ExecEd sunt adesea organizate într-un singur grup
(adesea menţionat ca o "cohortă") de la început şi rămân împreună pe parcursul întregului
program. Această structură permite desfăşurarea de activităţi care în alt caz nu ar fi realiste cu
programele de studii tradiţionale (deoarece acestea implică de obicei o serie de cursuri unde
fiecare este format dintr-un alt grup de elevi).
Curricula de specialitate - Datorită nivelului de experienţă în muncă al participanţilor,
un program de ExecEd este de obicei proiectat pentru a se asigura că esenţa curriculei este
controlată, de exemplu, nu acoperă subiecte elementare sau introductive ce sunt deja cunoscute
de participanţi sau care nu reprezintă nicio valoare pentru participant; că amploarea curriculei
se potriveşte obiectivelor specifice de studiu; şi că secvenţa de livrare curriculei este eficientă,
de exemplu, subiectele sunt prezentate într-un mod în care învăţarea este eficientă.
Pedagogia - Multe studii arată faptul că adulţii învaţă diferit decât studenţii de 18-22 de
ani. Pedagogia ExecEd este de multe ori integrată pentru a se asigura că participanţii la program
câştigă o „perspectivă executivă" a curriculei. În plus, ei învaţă mai eficient fiind mult mai
implicaţi în acest proces, auto-învăţare prin pre-lectură, exerciţii de grup prin care împărtăşesc
cunoştinţe şi experienţă şi prelegeri interactive. Şcolile de afaceri nu răspund, de asemenea, de
standarde de acreditare de „asigurare a studiului" (de exemplu, testare şi clasificare) cu ExecEd,
care este un factor important în proiectare pedagogică.
Axarea pe competenţele sociale - Un obiectiv comun al educaţiei la mijlocul carierei este
de a pregăti mai bine profesionişti cu experienţă pentru poziţii de conducere în organizaţiile lor
actuale. Pentru a conduce în mod eficient pe alţii, participanţii caută / au nevoie de abilităţi interpersonale (de exemplu, lucrul în echipa, coaching-ul, managementul conflictelor, primirea şi
oferirea de feedback etc.) asociate cu executarea de succes la nivel de leadership. Programele
ExecEd pun accent pe incorporarea dezvoltării competenţelor sociale în curriculă.
Echipa de profesori - profesorii ExecEd au o experienţă de afaceri reală care sporeşte
prerogativele lor academice. Multe programe, de multe ori, completează echipa lor de profesori
cu experţi din domeniul de afaceri. Când anumite companii angajează o şcoală de afaceri pentru
a le oferi un program exclusiv, nu este neobişnuit pentru directorii companiei să predea în aceste
programe, alături de profesori.
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Rolul principal al şcolilor de afaceri din întreaga lume a fost întotdeauna refacerea
continuă a forţei de lucru în mediul de afaceri prin introducerea în peisaj a viitorilor manageri. Dar
metodele pedagogice concepute şi întărite în acest scop de către cele mai bune instituţii nu sunt
un leac pentru nevoile managerilor / liderilor experimentaţi, un factor-cheie în explozia de
furnizori de servicii non-academice pe piaţă. Cele mai bune soluţii pentru dezvoltarea
managerilor aflaţi la mijlocul carierei sunt cele care pot, cel puţin, oferi un conţinut de înaltă
calitate, proiectare şi prezentare, şi apoi includerea de modificări în acest conţinut, proiectare şi
prezentare care se adresează mandatelor strategice unice ale circumscripţiei. Şcoli de afaceri
sunt, fără îndoială, bine poziţionate pentru a face faţă acestei provocări. Dar vor alege să facă
acest lucru?
Iniţiative de e-Learning. E-learning-ul, manifestat în principal prin creşterea explozivă
a cursurilor „online" şi a nenumăratelor organizaţii educaţionale pentru-profit a căror model de
afaceri depinde de eficienţa şi cerinţele de capital asociate cu prezentarea mediului on-line,
străbate peisajul universitar. Într-un articol recent din The Economist intitulat „Atacul MOOCs"
(MOOCs = Massive Open Online Courses), autorul afirmă „Mania Dotcom nu s-a grăbit să patrundă
în învăţământul superior, însă acum stăpâneşte bine industria. De la lansarea la începutul anului
trecut a ... doi începători din Silicon Valley care ofereau educaţie gratuită prin MOOCs, ... turnurile
de fildeş ale mediului academic au fost zguduite din temelii. Brand-urile universitare care au
construit cursuri de-a lungul secolelor, au fost nevoite să ia în considerare posibilitatea conform
căreia tehnologia informaţiei vor face din modelul lor de afaceri existent unul învechit".
Aceste sentimente negative privind viitoarea înlocuire a studiului faţă-în-faţă în clasă
sunt omniprezente, dar dispariţia învăţământului superior (aşa cum îl ştim) este în general
limitată la şcolile de afaceri care ignoră complet această tendinţă. Selingo descrie în capitolul său
„Cinci forţe perturbatoare care vor schimba învăţământul superior pentru totdeauna", în special
forţa numărul 4: Alternativele necondiţionate se îmbunătăţesc, „Aceste alternative (cursuri online) au potenţialul de a reduce costurile şi de a îmbunătăţi experienţa de învăţare pentru
studenţi. Învăţarea necondiţionată ... nu va înlocui modelul tradiţional de universitate şi diplomă
prea curând, însă ea serveşte ca o opţiune mare pentru următoarea generaţie de studenţi care
sunt obişnuiţi să folosească tehnologia în viaţa lor de zi cu zi şi nu doresc să se înscrie în sistemul
care le întruneşte pe toate. „Sistemul de învăţământ superior nu este pe punctul de a se alătura
altor invenţii învechite precum trăsura cu două locuri, filmul Kodak sau închirieri de filme, însă
pasivitatea va genera cu siguranţă acest fenomen întrucât generaţiile viitoare se îndreaptă spre
alegerea de opţiuni de învăţământ post-secundar.
Vestea bună este că, cea mai mare parte a instituţiilor de învăţământ superior din
întreaga lume aleg aplicarea tehnologiei moderne la procesul de învăţare şi adaptarea modelelor
lor de afaceri pentru a se potrivi tendinţelor. O importantă, dar de multe ori neaşteptată
consecinţă a acestei activităţi este că, în afară de menţinerea competitivităţii pe piaţă, deschide
noi perspective pentru instituţii progresiste să investească în trecerea la o misiune de învăţare
pe tot parcursul vieţii, aşa cum a fost recomandat mai devreme în această lucrare.
NOUA PARADIGMĂ: RECOMANDĂRI
Devine foarte clar faptul că viitorul învăţământului superior depinde de adoptarea de noi
paradigme, despre care noi credem că sunt, de fapt, axate pe definirea misiunii şi propunerea de
valoare a instituţiilor care şi-au câştigat reputaţia ca lideri în acest sector. Succesul lor pe termen
lung şi - în unele cazuri - de supravieţuire depinde de 1) angajamentul de a se schimba şi 2) de
dorinţa de a adera la o misiune redefinită şi la modele de afaceri conexe. Pentru aceşti lideri,
oferim următoarele recomandări:
– Crearea de investiţii prioritare în sensibilizarea comunităţii. Construiţi în mod proactiv noi
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pârghii către comunitatea de afaceri şi comunitatea în general. Puneţi un accent mai mare
pe ceea ce companiile au nevoie de la şcolile de afaceri, ascultând ceea ce au de spus, şi
acţionând asupra a ceea ce aţi aflat. Modificaţi programele de stimulare şi obligaţiile
contractuale cu profesorii pentru a le spori angajamentul şi implicit rezultatele dorite. Şi
revigoraţi rolul consiliului consultativ extern în toate aspectele operaţiunilor universitare.
– Creşterea investiţiilor în cei 3 E. Mai sus am identificat trei modele emergente pentru
schimbare, care sunt puse în aplicare de mai multe şcoli de afaceri şi care au un impact
pozitiv colateral asupra angajaţilor cu experienţă şi angajatorilor lor. Continuaţi să
acordaţi prioritate maximă acestor activităţi şi să luati în considerare extinderea ariei lor.
– Redirecţionarea activităţilor de cercetare. Revizuiţi directivele de cercetare ale profesorilor
pentru a încuraja o mai mare concentrare asupra utilizării pragmatice a rezultatelor.
Exemple de acest gen în instituţia noastră includ: 1) Măsurarea eficacităţii legislaţiei
Sarbanes-Oxley în SUA (cu rolul de a reglementa integritatea de informaţii financiare a
companiilor cotate la bursă) pentru reducerea fraudelor contabile; 2) Examinarea
impactului - asupra valorii acţionarilor pe post-tranzacţionare - de combinare a culturilor
organizaţionale disparate, ca urmare a unei fuziuni sau achiziţii, şi modul în care impactul
poate fi optimizat şi 3) Investigarea modificărilor eficiente ale politicilor comune de
resurse umane şi procedurile cele mai receptive la schimbări în forţa de muncă.
– Influenţarea agenţiilor de acreditare să adere la misiunea de învăţare pe tot parcursul
vieţii a instituţiilor membre. Standardele la care şcolile de afaceri trebuie să se ridice în
prezent pentru a fi acreditate trebuie să se extindă dincolo de calitatea programelor lor
de studiu. Agenţiile de acreditare sunt cele mai în măsură să influenţeze competiţia
viitoare între şcolile de afaceri bazată pe calitatea serviciilor oferite comunităţii de afaceri
în general, mai degrabă decât pe calitatea produselor, programelor, locului în clasamente
sau de brand-ului.
– Valorificarea factorilor care conduc la schimbare (si nu eradicarea lor). Selingo afirma că
învăţământul superior este „o industrie de risc-potrivnic, ce se automulţumeşte." El
continuă să spună „... industria de învăţământ superior este asaltată de orgoliu, rezistenţă
la schimbare, şi rezistenţă la responsabilitate." Aceasta este într-adevăr o pantă
alunecoasă pentru orice întreprindere. Decanii şcolilor de afaceri trebuie să conducă
schimbarea de la automulţumire la entuziasm cu privire la posibilitatea de a prospera sub
o circumscripţie mai largă şi un set diferit de aşteptări de piaţă în secolul 21.
Şcolile de afaceri sunt la o răscruce de drumuri fără precedent. Lipsa de acţiune va
încuraja cu siguranţă chiar mai multe discuţii – creştere stabilă de noi competitori - despre
valoarea pe care aceste instituţii o vor crea pentru generaţiile viitoare. În plus, lipsa de acţiune
va contribui probabil la erodarea în continuare a viabilităţii financiare a şcolii de afaceri din secolul
21. Acum este momentul de a adopta schimbarea şi de a păstra moştenirea remarcabilă a şcolilor
de afaceri din lume.
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“PROGRAM PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA PERFORMANŢELOR COMPANIILOR” (PIPC)
O ABORDARE INOVATIVĂ ÎN ŞTIINŢA MANAGEMENTULUI SCHIMBĂRII
Lect. Univ. Dr. Dan Anghel
Institutul de Administrare a Afacerilor din Bucureşti
Universitatea „Politehnica” din Bucureşti
REZUMAT: Nu există o „reţetă universal valabilă” în ştiinţa managementului schimbării, însă
câteva metode de implementare există, cum ar fi „Action Research” (AR). “Programul pentru
Îmbunătăţirea Performanţelor Companiilor” (PIPC), testat cu succes începând din 2001, este o
abordare inovativă, cuprinzătoare şi practică pentru AR, dedicată managerilor preocupaţi de
procesul re/organizării. PIPC foloseşte 64 de întrebări cheie, urmate de o Analiză Diagnostic (AD)
care evidenţiază problemele oricărei companii pe 7 domenii principale de management. Pentru
rezolvarea acestor probleme PIPC are selectate 47 de metode manageriale. Abordarea este
completată de 15 studii de caz originale. Teoria cursului PIPC poate fi predată în 40 de ore, însă
studenţilor le sunt necesare 180 de ore de studiu şi practică.
Cuvinte cheie: adaptare, Action Research, schimbare, managementul schimbării, analiza
diagnostic, organizare internă, abordare managerială, organizare, îmbunătăţirea performanţei,
reorganizare, ştiinţă, ştiinţific.
Coduri JEL: D23, L22,, M10, O33.
Motto: “Schimbă de bunăvoie înainte să fii nevoit s-o faci”
Jack Welch
INTRODUCERE
Adevărul este că nimeni nu agreează schimbarea, chiar dacă se dovedeşte a fi benefică.
Cu toate acestea, oamenii, şi în special managerii, trebuie să rezolve zilnic probleme, depăşind
obstacole şi motivând necesitatea schimbării. În procesul de implementare a schimbării,
managerii folosesc abilităţi personale şi abilităţi manageriale. Abilităţile personale ajută
managerii să înlesnească procesul schimbării, adevăratul secret al acestui efort nefiind deloc
schimbarea oamenilor, ci împuternicirea lor cu autoritate şi sprijinirea lor în găsirea de soluţii şi
răspunsuri la probleme.
Elementul cel mai critic al oricărei iniţiative în managementul schimbării este
transpunerea sa în realitate, care trebuie să se bazeze pe o strategie clară şi transparentă,
susţinută în procesul de implementare de metode, tehnici, proceduri, matrici şi ghiduri.
Pentru un manager de top/middle sau pentru un consultant în managementul
schimbării, mai presus de abilităţile sale personale care să-l ajute să înţeleagă natura culturii,
consecinţele decalajelor culturale, precum şi modalităţile lor de modelare, este determinantul
cheie privind o implementare de succes a schimbării şi anume, deţinerea unei abordări
consacrate, cum este AR, dar şi a unei metodologii de implementare a acesteia, cum ar fi PIPC.
AR este o metodologie ştiinţifică pentru gestionarea schimbării. Aceasta se compune din
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cinci etape: diagnosticul, analiza, feedback-ul, implementarea şi evaluarea, aşa cum sunt ele
definite de C. Eden şi C. Huxham în “Action Research for the Study of Organizations” (1996). PIPC
reprezintă vehiculul ce deţine toate instrumentele manageriale necesare implementării fiecărei
etape a procesului „Action Research”.
O PERSPECTIVĂ TEHNICĂ
Mulţi manageri din economiile centralizate, precum cea din România, au căutat o bază
ştiinţifică pentru deciziile lor cuantificabile. În zilele noastre, în plus faţă de abilităţile personale
predate în disciplina Comportament Organizaţional, există încă o deficienţă de tehnici
manageriale în completarea profilului managerilor de top, antreprenorilor sau consultanţilor
implicaţi în managementul schimbării. În acest sens, abordarea pentru o aliniere corectă a
problemelor din procesul managementului schimbării se regăseşte în figură de mai jos concepută
pe două direcţii: „Ghidarea şi Operarea”, amândouă plecând de la “Viziunea, Misiunea şi Valorile”
companiei:

În ciuda unor metode practice dedicate managerilor, precum SWOT sau TQM, pe care
putem să le considerăm „insule” ale cunoştinţelor practice pentru reducerea incertitudinilor în
luarea deciziilor, lipsesc în continuare şi alte tehnici care, adunate într-o singură metodologie,
să fie dedicate îmbunatăţirii abilităţilor manageriale pentru aplicarea lor în procesul schimbării.
Managerii, sub presiunea problemelor zilnice, în goana lor haotică de a căuta în cărţile de
management diferite tehnici pentru dobândirea de abilităţi manageriale, găsesc adesea diferite
metodologii care fie nu se potrivesc situaţiei, fie, în cel mai bun caz, trebuiesc adaptate pentru a
se preta unei situaţii anume. Totuşi, unele abordări sunt mai folositoare decât altele, dar această
situaţie nu substitue lipsa unui ghid organizat care să aibe suma de abilităţi manageriale
condensate şi practice necesare managementului schimbării.
ISTORIA P.I.P.C.
Asimilarea şi înţelegerea managementului în era comunistă s-a dovedit a fi aproape
imposibilă. Un tânăr absolvent al Institutului Politehnic de acum 40 de ani era complet nepregătit
pentru viaţa managerială dintr-o fabrică. Acest lucru mi s-a întâmplat şi mie, însă am avut
norocul de a fi îndrumat de tatăl meu, un renumit inginer naval, care m-a sfătuit să urmăresc şi
să notez pe hârtie toate problemele profesionale de management întâlnite, după o schemă
simplă, cum ar fi: problema, soluţia finală implementată şi rezultatele ei. Un sfert de secol mai
târziu, strânsesem din diferite industrii mai mult de o mie de bucăţi de hârtie. În 2000, dându-mi
seama că trebuie să fac ceva cu acestă „grămadă” de informaţii, am început clasificarea lor pe
diferite teme. În urma selecţiei, am identificat şapte domenii de management ca fiind numitor
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comun pentru orice companie: managementul general, managementul comercial, managementul
marketingului, managementul resurselor umane, managementul financiar, managementul
calităţii şi managementul operaţional. Acest rezultat m-a condus la ideea că o metodologie ca o
„carte de bucate” a procesului de management al schimbării, ar putea însemna valorificarea
acestei experienţe.
CE ESTE P.I.P.C.?
Obiectivele programului: Principalul obiectiv al programului este de a pregăti pentru
procesul de re/organizare al unei companii, managerii de top/middle, consultanţii (de tranziţie /
interim / de management al schimbării) precum şi antreprenorii (cu afaceri incipiente sau deja
mature).
Scurtă descriere: Un top/middle manager, un manager de tranziţie/interimar, sau un
consultant în managementul schimbării, recent numiţi în funcţie sau un antreprenor (de acum
înainte toţi fiind denumiţi: „Manager de Schimbare” – MS), după ce înţelege cerinţele
proprietarului/ilor, trebuie mai întâi de toate să înceapă un proces de culegere a datelor şi a
informaţiilor despre diferitele probleme cu care se confruntă compania şi, în mod special,
nemulţumirile angajaţilor.
PIPC oferă în acest sens, pe cele şapte domenii sau departamente de management
menţionate mai sus, 64 de întrebări cheie care îndrumă şi facilitează procesul. MS ar trebui să
pună întrebări, să înregistreze răspunsuri şi să intervieveze angajaţii, pentru a găsi probleme, a
înţelege nemulţumiri, a descoperi opinii, încercând în acelaşi timp să ia în considerare
propunerile menţionate de angajaţi. Acesta reprezintă cel mai important pas în managementul
schimbării pentru implicarea ulterioară a angajaţilor în proces.
În varianta de curs, PIPC oferă studenţilor interpretări ale răspunsurilor obţinute în urma
interviurilor angajaţilor şi modalităţi de înţelegere a ceea ce se află „în spatele” a ceea ce este
scris în documentele primite de la membrii organizaţiei. Studenţilor li se prezintă, deasemenea
greşeli des întâlnite şi tipuri de informaţii care pot să distorsioneze imaginea companiei pentru
analiza, sau care ar putea să creeze probleme în procesul de analiza.
După ce faza de „Informare” se termină, începe procesul de Analiză Diagnostic (AD)
pentru care se foloseşte un format conceput special şi care se bazează pe mesajele obţinute şi
pe răspunsurile selectate atent. Acesta este momentul în care, pentru fiecare problemă rezultată
din AD, ce afectează funcţionalitatea companiei, MS trebuie să propună o soluţie bazată pe idei
sugerate de angajaţi şi de poziţia acestora. De asemenea aceasta este faza în care MS recomandă
un plan de implementare cuplat cu o metodologie managerială de abordare pentru rezolvarea
problemei. Astfel, AD furnizează „imaginea” problemelor companiei la momentul analizei, ceea
ce înseamnă că, din când în când (de la 3 la 6 luni sau nu mai mult de un an, depinzând de
mărimea şi de domeniul de activitate al companiei analizate), este bine să se repete procesul
pentru a se descoperi din timp noi lipsuri care ar putea să apară cauzate fiind de dinamicitatea
factorilor înconjurători, interni sau externi.
PIPC recomandă apoi împărtăşirea informaţiilor şi soluţiilor propuse de MS în AD, în
special pentru problemele de viziune cu proprietarul/ii, precum şi cu angajaţii care vor participa
în procesul schimbării, pentru a determina dacă soluţiile propuse sunt reale şi realizabile. În
următorii paşi, MS împreună cu proprietarul/ii şi angajaţii propun Indicatorii Cheie de
Performanţă (ICP) şi determină valorile de referinţă ale procesului şi viitoarele repere în
dezvoltarea companiei. Acest mod de desfăşurare a procesului influenţează profund
comportamentul angajaţilor. Aceştia devin conştienţi de necesitatea stringentă a schimbării,
determinându-i să se implice în proces.
De asemenea, PIPC oferă o „Colecţie de Instrumente Manageriale” (CIM) dedicată MS,
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obligatoriu de cunoscut pentru orice manager. CIM se compune din 47 de metode, proceduri,
tehnici, matrici şi ghiduri, atent selectate de-a lungul multor ani de experienţă directă în diferite
industrii, din sectorul privat sau public. Cu CIM, MS reuşeşte să rezolve toate problemele
descoperite de AD. Pentru a crea o alianţă de lucru necesară în procesul de implementare a
schimbării, numeroase echipe de angajaţi vor fi create şi împuternicite pentru a contribui cu
soluţii la rezolvarea problemelor. Aceste echipe vor avea un „regim special” privind independenţa
lor de acţiune, astfel ca să poată înlătura bariere, fiind încurajate să rişte şi să fie creative. Cu
toate acestea, nimic nu va putea fi schimbat în integralitate, înainte ca MS să-şi dea acordul final.
Din experienţă, nimic nu merge exact conform planului, ivindu-se diverse probleme
neaşteptate în procesul implementării schimbării. De aceea, în etapele finale, prin efortul
echipelor va fi realizată o listă a ICP ajustaţi; de asemenea, se vor face „reglaje de fineţe” ce vor
urmării eliminarea şi ajustarea discrepanţelor care au apărut pe parcursul întregului proces.
Aceşti ICP ar trebui păstraţi drept referinţă pentru organizaţie, management şi angajaţi, până
când un nou AD va fi realizat. Acest ultim pas include de asemenea, evaluarea şi
validarea/confirmarea rezultatelor.
PIPC ca metodă de implementare pentru abordarea procesului schimbării de tip „Action
Research”, poate fi asemănată cu uşurinţă cu maniera în care medicul depistează boala unui
pacient, apoi îi oferă un remediu, adaptându-i medicamentaţia de-a lungul procesului de
vindecare, funcţie de evoluţia bolii. În tabelul de mai jos, se prezintă abordarea practică a PIPC,
în 9 paşi:
1. Informarea, clarificarea şi
conștientizarea propietarului/ilor
• Parcursul PIPC
• Acordul standard și contractul de
angajament

2. Colectarea informației:
• Principiile de lucru
• Distribuirea celor 64 Q
• Înregistrarea interviurilor
• Strângerea documentelor

3. Analiza diagnostic (AD):
• Analiza
• Recomandări/soluții
• Împărtășirea rezultatelor și
procesul de implicare al
angajaților

4. Strategiile de afaceri –
verificarea generală și specifică a
procesului pentru proprietar/i și
management:
• SWOT (intuitivă & calculată)
• Selecția strategiei și medierea ei

5. Viziune-Misiune-Scop-LogoValori fundamentale
(verificare și ajustare)
• Proprietar/i
• Management
• Crearea și conștientizarea
echipelor de implementare

6. Analiza problemelor pentru cele
7 domenii de acțiune, recomandări
și decizii pentru ICP
• Conștientizarea proprietarul/îi și
a echipelor de implementare
• Intrarea în acțiune a echipelor de
implementare

7. Implementarea: folosirea „CIM” 8. Răspunsul sistemului la
– selectarea soluțiilor din cele 47 procesul de implementare și
de metode pe cele 7 domenii
reanalizarea ICP
pentru rezolvarea problemelor
• Acțiunea de implementare

9. Reglajul de Finețe
• ajustări
• evaluare
• validare/confirmare

Beneficiile generale ale PIPC:
–
–
–

Furnizează o abordare originală şi practică a implementării procesului AR pentru
schimbare folosind întrebări şi metode manageriale atent selecţionate.
MS este concentrat numai pe rezolvarea problemelor, având la dispoziţie o „CIM” temeinic
verificată.
Rezistenţa la schimbare este minimizată datorită colaborării continue (coordonare şi
cooperare) între MS, proprietar/i şi angajaţi.
Beneficiile cursului PIPC:

–

Înţelegerea domeniilor cheie de abordare a procesului de management al re/organizării
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unei companii;
Îmbunătăţirea abilităţilor de luare a deciziilor şi înţelegerea legăturilor dintre
departamentele/domeniile cheie ale unei companii;
– Dezvoltarea unor strategii realiste ce contribuie la succesul pe termen lung al companiei;
– Oferă diferite posibilităţi de abordări în leadership şi îmbunătăţeşte încrederea şi
abilităţile;
– Managerii, antreprenorii sau consultanţii care participă la simulările, discuţiile şi studiile
de caz ale cursului, vor avea avantajul descoperirii de noi perspective din diferite domenii
de activitate ale celorlalţi colegi de curs.
Ministerul Educaţiei Naţionale, în data de 31 mai 2012, a aprobat cursul PIPC ca fiind
postuniversitar.
–

Curicula cursului P.I.P.C.
• Introducerea cursului
• Crearea echipelor și organizarea clasei pe grupuri și selectarea proiectului final pe echipe
Metode de abordare a procesului de re/organizare a companiilor (I)
• Managementul “Uzual”
• Obiectivele de Re/Organizare
• Beneficiile de Re/Organizare
• PIPC – direcții de abordare
Metode de abordare a procesului de re/organizare a companiilor (ÎI)
• Harta procesului și descrierea fiecărei faze de abordare.
Prima fază a procesului de re/organizare:
• Procesul specific de analiză diagnostic al re/organizării – partea I și II.
• Cele “64 Q&A” pentru cele mai importante 7 domenii/departamente: explicații pentru fiecare întrebare
și răspunsuri preconizate: “Detaliile sunt construite din fapte”.
Faza a doua: “Rezolvarea problemelor” (detectate în urma procesului specific de analiză diagnostic)
Cele 47 de metode/proceduri/tehnici de management (M/P/T)
Cele 7 domenii/departamente vizate în procesul de re/organizare:
1. Management General,
2. Management Operaţional,
3. Management Commercial,
4. Management de Marketing,
5. Management de Capital Uman,
6. Management Financiar
7. Managementul Calităţii.
• Structura şi explicarea celor 47 de Metode/Proceduri/Tehnici (MPT) selectate, verificate şi ajustate la
mediul de afaceri (metode obligatoriu de cunoscut pentru managerul oricărui domeniu de activitate).
• Lecţii învăţate în procesul de implementare a M/P/T (testate şi adaptate pentru a răspunde nevoilor
diferitelor companii, de-a lungul a 37 de ani de experienţă, din care peste 20 de ani în top şi middle
management, în companii private şi publice, din 9 domenii de activitate diferite).
• 15 studii de caz (reale şi originale): analizate şi discutate în grupe, + 1 poiect final individual şi de grup
pe un caz de re/organizare, propus sau ales din rândul companiilor în care activează participanţii.
Lucrarea de disertaţie individuală pe proiect (prezentarea re/organizării companiei, ca întreg şi pe
domeniul/departamentul fiecărui participant).

CONCLUZII
„Schimbă sau dispari” este numitorul comun al managerilor din întreaga lume. Chiar şi
acele companii cu o situaţie economică stabilă şi cu o cotă de piaţă majoritară trebuie să se schimbe,
uneori în întregime, pentru a putea face faţă forţelor din mediul lor exterior sau/şi interior.
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Necesitatea unui proces de schimbare poate să apară în mod accidental sau poate fi
planificată. Totuşi, în ambele situaţii, managerii trebuie să fie pregătiţi să răspundă cu abilităţi
personale şi manageriale pentru a putea rezolva problemele.
Există diferite abordări pentru gestionarea schimbării, cum ar fi: procesul în trei paşi al
lui Lewin, planul în opt paşi al lui Kotter, Action Research şi Dezvoltarea Organizaţională. În acest
sens, PIPC reprezintă o abordare inovativă pentru implementarea procesului de schimbare Action
Research, care ajută managerii, antreprenorii şi/sau consultanţii în managementul schimbării să
rezolve problemele ce necesită abilităţi manageriale practice, precum şi să implice angajaţii în
procesul de luare a deciziilor, diminuându-le rezistenţa la schimbare. Importanţa sa rezultă din
necesitatea managerilor de a avea o îndrumare practică în procesul de implementare a
managementului schimbării, fie el accidental sau planificat.
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DRUMUL CĂTRE HIBRIDIZAREA CULTURALĂ ÎN INTEGRAREA POST-ACHIZIŢII:
O PROBLEMĂ DE COMUNICARE PE ŞASE NIVELURI DESPRINSĂ DIN CAZUL
DURACELL ŞI NAFU
Prof. Dr. Mai Hongmei Gao
Kennesaw State University
Elena Gheorghiu
Kennesaw State University
REZUMAT: Importanţa factorilor culturali ca antecedenţi ai conflictului post-achiziţii a fost
recunoscută în cercetarea anterioară. Cu toate acestea, nu există prea multe studii de caz pe
procesul de integrare a post-achiziţiilor companiilor americane multinaţionale care cumpără
companii chineze. Această lucrare însumează teme desprinse din procesul de integrare, după
ce Gillette, care deţinea Duracell, a cumpărat compania chineză de baterii Nanfu în 2003. În 2005,
Gillette a fost achiziţionată de P&G, managementul companiei chineze Nanfu rămânând să fie
coordonat de compania americană Duracell. Acest caz întruchipează interacţiunea dintre două
culturi naţionale (chineză şi americană) şi patru culturi organizaţionale (P&G, Gillette, Duracell
şi Nanfu). Informaţii dobândite în urma interviurilor şi a mărturiilor participanţilor, manageri şi
ingineri americani şi chinezi şi consumatorii chinezi indică un proces integrat complex de postachiziţii. Lucrarea propune analiza unei probleme de comunicare pe şase niveluri în integrarea
post-achiziţii.
Cuvinte cheie: cultură chineză, cultură americană, fuziuni şi achiziţii, stil conflictual, P&G,
Gillette, Duracell, Nanfu, integrare post-achiziţii, diferenţe culturale, problemă de comunicare
INTRODUCERE
Încă din 1990, ca urmare a adâncirii reformei economice şi dereglementarea pieţei
chineze, achiziţia de companii chineze stabile a devenit o scurtătură pentru companiile
internaţionale care doreau să ocupe o poziţie stabilă în China. Totuşi, pentru corporaţiile
multinaţionale, fuziunile şi achiziţiile în China se dovedeau a fi dificile. Pentru a avea succes,
corporaţiile multinaţionale care activează la nivel global trebuie să depăşească barierele
culturale, de limbă, regulile şi reglementările diferitelor ţări, diferitele sisteme de taxare, baze
de clienţi etc. Interpretarea greşită a comunicării şi a culturii poate duce la conflicte şi la pierderi
financiare.
În 2003, compania Gillette, numărul 1 mondial în producţia de baterii Duracell, a preluat
o cotă de până la 70% în compania Fujian Nanping Nanfu Battery Co. Ltd. localizată în sudul
Chinei. Achiziţia în cauză a oferit companiei Gillette un brand puternic pe piaţa bateriilor, Nanfu,
o unitate de producţie modernă şi o reţea de distribuţie naţională cu peste trei milioane de
retaileri în toată China. În schimb, achiziţia i-a oferit companiei Gillette o poziţie dominantă în
China pe piaţa bateriilor, întrucât Nanfu însumează mai mult de 40% din vânzările de baterii
alkaline ale Chinei (China Daily Website, 2003). Înainte de 2003, Duracell era un actor minor pe
piaţa de baterii din China, ocupând doar 10% din cota de piaţă. Doi ani mai târziu, în 2005, P&G a
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cumpărat Gillette. Astfel, P&G controlează majoritatea acţiunilor Nanfu. Atât Gillette, cât şi P&G
i-au oferit companiei Duracell putere majoritară asupra Nanfu, făcând din Duracell supervizorul
principal al achiziţiei din 2003. Cu toate acestea, în percepţia echipei de management chineze de
la Nanfu, Duracell reprezenta un competitor inferior, care a devenit liderul Nanfu; acest lucru nu
era uşor de acceptat. Informaţiile din urma interviurilor arată că această mentalitate din partea
Nanfu şi lipsa de comunicare dintre Duracell şi Nanfu în integrarea post-achiziţii a dus la apariţia
de conflicte operaţionale între cele două companii.
„Fuziunile se destramă adesea mai mult decât căsătoriile”, a spus Voigt (2009). În timp ce,
în 2004 rata divorţurilor se situa undeva între 40% şi 50% în America de Nord şi Europa de Vest, 70%
dintre F&A nu reuşeau să ridice valoarea acţionarilor (Bain & Company, 2004; National Master,
2004). Mai recent, un studiu din 2007 realizat de Hay Group şi Sorbonne a arătat faptul că 90% din
F&A din Europa nu-şi ating obiectivele financiare. Cercetătorii sunt de acord cu faptul că F&A sunt
sortite adesea eşecului (Dauber, 2011; Hofstede, 2010; Mohibulah, 2009). Majoritatea analiştilor
au ajuns la concluzia că incompatibilitatea dintre culturile corporatiste este principalul motiv pentru
eşecul companiilor (Uljin, 2010). Este o decizie înţeleaptă achiziţionarea Nanfu de către Gillette?
Există provocări în ceea ce priveşte comunicarea intelectuală de afaceri dintre echipele chineze şi
cele americane după achiziţie? Unul din autorii acestei lucrări a derulat un studiu de 7 ani, din 2007
şi până în 2013, iar această lucrare ilustrează temele desprinse din acest caz.
Scopul acestei lucrări se împarte în trei: mai întâi, acest caz se axează pe procesul de
integrare post-achiziţii analizând cazul cumpărării Nanfu de către Gillette şi procesul ulterior de
integrare prin prisma a două culturi naţionale (chineză şi americană) şi patru culturi
organizaţionale (Duracell, Gillette, P&G, Nanfu). În al doilea rând, această lucrare arată
oportunităţile şi provocările integrării post-achiziţii pe piaţa chineză. În al treilea rând, lucrarea
prezintă elementele culturale care contribuie la blocajul comunicaţional intercultural, dintre
echipele chineze şi cele americane după F&A.
ANALIZA LITERATURII DE SPECIALITATE
În scopul acestei lucrări, termenii de fuziune şi achiziţie trebuie definiţi. Achiziţia este
definită prin prisma unei companii care preluează peste 50% dintr-o altă companie, indiferent de
mărimea acesteia (Butler, Ferris, & Napier, 1991). Termenul de fuziune se referă la o combinaţie
între firme de aceeaşi mărime (Haspeslagh & Jemison, 1991) din care niciuna din părţi nu poate
fi privită ca şi cumpărător (S derberg & Vaara, 2003). Adesea cei doi termeni sunt folosiţi
alternativ (Haspeslagh & Jemison, 1991; Sarala, 2009). Teerikangas şi Very (2006) consideră că
astfel de definiţii permisive au condus la deformarea studiilor de F&A. Din cauza suprapunerii
dintre termeni în cercetarea anterioară, aceştia sunt consideraţi aici împreună, accentul
punându-se pe combinaţia celor două companii mai degrabă decât pe factorul de control.
CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ ŞI INTEGRAREA POST F&A
Termenul cultură organizaţională a pătruns în mediul academic american în 1979 odată
cu articolul lui Pettigrew Studiind cultura organizaţională. Anterior publicaţiei lui Pettigrew
(1979), specialiştii în management foloseau termenul de climat organizaţional pentru a descrie
acele caracteristici ale unei organizaţii care o diferenţiază de altele. Hellriegel şi Slocum (1974),
sumarizând conceptele dezvoltate de specialiştii în management, defineau climatul organizaţional
ca fiind un set de atribuţii care pot fi percepute de la o organizaţie particulară şi/sau subsistemele
sale, şi care poate fi indusă din modul în care organizaţia şi/sau subsistemele sale interacţionează
cu membrii săi sau cu mediul (p.256). Diferite teme se desprind din definiţia climatului
organizaţional: (a) caracteristicile climatului organizaţional sunt mai degrabă descriptive decât
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evaluative; (b) unităţile de analiză sunt atribute ale organizaţiei sau subsisteme specifice mai
degrabă decât ale indivizilor şi (c) percepţiile au consecinţe comportamentale (Hellirgel &
Slocum, 1974).
Pettigrew (1979) defineşte cultura organizaţională ca un amalgam de credinţe, ideologii,
limbi, ritualuri şi mituri consacrate şi transmise de majoritatea angajaţilor dintr-o organizaţie şi
ca un mix de sentimente şi acţiuni ale fondatorilor organizaţiei. Astfel, indiferent de varietatea
definiţiilor, majoritatea specialiştilor pun accent pe faptul că această cultură organizaţională
reprezintă percepţia angajaţilor asupra mediului de lucru. Davis (1984) defineşte cultura drept
calea formată din credinţe şi valori împărtăşite care oferă un scop membrilor unei instituţii şi
care oferă reguli de funcţionare în interiorul organizaţiei (p 1). Prin urmare, cultura nu este doar
un set de percepţii care diferenţiază organizaţiile între ele; este de asemenea o colecţie de acţiuni,
interacţiuni şi comportamente asemănătoare ale indivizilor ce aparţin unui grup anume.
F&A, spre deosebire de organizaţiile monolitice, alăturează două grupuri de indivizi ce
urmează nişte reguli de acţiune şi interacţiune deja stabilite. În acest context, ambele grupuri
trebuie să se adapteze la comportamentul celuilalt, să înţeleagă şi să accepte diferenţele şi să
adopte, parţial sau total, cultura celuilalt grup. Acest proces de integrare culturală se extinde
de obicei pe o perioadă lungă de timp şi poate avea forme multiple. Recklies (2001) identifică
patru tipuri de integrare culturală: (1) pluralism cultural unde ambele culturi sunt păstrate, (2)
îmbinare culturală unde o nouă cultură este formată din elementele ambelor culturi, (3) preluare
culturală, care este şi cea mai întâlnită în fuziune, unde compania mai puternică îşi impune poziţia
asupra indivizilor ce activează în compania mai puţin puternică şi (4) rezistenţă culturală unde
ambele grupuri refuză să accepte cultura celuilalt. Pluralismul cultural şi îmbinarea culturală
adesea nu funcţionează. De obicei, rezultatul este rezistenţa culturală urmată de dominarea
culturală (Recklies, 2001).
În organizaţiile fuzionate, angajaţii trebuie să coopereze. Deşi cooperarea este cheia
succesului, nu este la îndemâna oricui. Această aşteptare implică mai mult decât o întâlnire
scurtă şi un comportament civilizat. Implică înţelegere mutuală a problemelor şi a contextului,
un sistem de înţelesuri împărtăşit, limbaj comun şi etici de muncă similare (Mohibullah, 2009;
Weber & Camerer, 2003). Atunci când grupurile de indivizi având culturi diferite intră în contact
direct, creând schimbări ulterioare în modelele culturale originale în unul sau ambele grupuri,
se expun unui proces de aculturaţie (Redfield et al. 1936, p.149). Berry (2006), studiind procesul
de aculturaţie suportat de imigranţi, identifică patru strategii de aculturaţie: asimilarea,
integrarea, separarea şi marginalizarea/deculturarea.
Aceleaşi strategii de adaptare la o nouă cultură organizaţională au fost identificate şi în
fuziuni (Recklies, 2001). Depinzând de atractivitatea percepută a celeilalte culturi, angajaţii tind
să adopte una din cele patru căi de aculturaţie. Acei angajaţi care manifestă strategii de asimilare
sau integrare adoptă noile valori culturale. Totuşi, în timp ce primele nu-şi păstrează valorile
originale, ultimele îşi păstrează modelele culturale. Angajaţii care adoptă strategii de separare
sau marginalizare nu interacţionează cu noua cultură. Totuşi, cei care arată marginalizare îşi
păstrează trăsăturile culturale originale spre deosebire de aceia care manifestă separare (Berry,
2006; Recklies, 2001). În majoritatea cazurilor de F&A, angajaţii tind să adopte ultimele două
tipuri de strategii de aculturaţie, deoarece spre deosebire de imigraţie, care este o alegere
individuală care ajută imigrantul să adopte mai uşor cultura gazdă, munca pentru o nouă
companie nu este decizia angajatului.
CONFLICTUL INTERCULTURAL POST-ACHIZIŢII
Atunci când fuziunile şi achiziţiile sunt planificate, ambele companii privesc procesul ca
pe o situaţie win-win. Totuşi, drumul spre succes după achiziţie nu se arată a fi întotdeauna la fel
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de uşor pentru ambele companii. Provocările culturale sunt întotdeauna de aşteptat în companiile
post F&A. Trei factori culturali principali contribuie la aspectul conflictual al fuziunilor: cultura
naţională, cultura organizaţională şi puterea de piaţă (Mohibullah, 2009). Cultura naţională joacă
un rol important în succesul sau eşecul F&A (Hofstede, 2010; Kirkman et al. 2006). Mai mult,
cultura organizaţională reprezintă o altă sursă de conflict. În timp ce culturile organizaţionale
cresc în mod periculos, fiind dependente contextual şi idiosincratice (Weber & Camerer, 2003),
şansele ca două companii diferite să aibă culturi similare sunt minime. De cele mai multe ori,
combinarea a două grupuri omogene de angajaţi conduce la crearea de efecte negative,
productivitate scăzută, absenteism, cifră de afaceri scăzută, interpretarea greşită a leadershipului
etc. (Pineda & Kummer, 2007, Weber & Camerer, 2003, Walrave et al. 2010; Kusstatcher &
Cooper, 2005).
Das şi Teng (2000) afirmă că F&A trebuie să se confrunte cu trei tipuri inerente de
tensiuni care derivă din natura colaborărilor între companii. Prima se referă la cooperare vs.
competiţie. Atunci când firmele devin prea competitive, încrederea reciprocă este distrusă, iar
alianţa este în pericol; atunci când sunt prea competitive, unul din parteneri poate să renegocieze
sau chiar să elimine alianţa. A doua tensiune rezultă din rigiditatea sau flexibilitatea la
schimbările de piaţă. Dacă cele două companii manifestă abordări diferite ale schimbărilor de
piaţă, pot distruge propriul scop. Orientarea pe termen lung vs. orientarea pe termen scurt, a
treia sursă de tensiune, este de asemenea predispusă la crearea de strategii conflictuale. În timp
ce companiile orientate pe strategii pe termen lung pun accent pe relaţii bune de lucru, calitate
şi rezistenţă de piaţă, companiile orientate pe termen-scurt caută rezultate prompte. Toate aceste
tensiuni inerente necesită echilibru şi înţelegere reciprocă pentru motivele din spatele lor, dacă
alianţa intenţionează să supravieţuiască. Pe lângă diferenţele din culturile naţionale sau
organizaţionale care pun presiune atât pe cumpărător cât şi pe ţintă, se conturează un set de
provocări care apar odată cu poziţia pe piaţă: în general, compania care este mai puternică pe
piaţă tinde să-şi impună cultura asupra celei mai puţin puternice (Pineda & Kummer, 2007; Eppik
et al. 2010).
Toţi aceşti factori externi şi interni ai organizaţiilor contribuie la procese dificile de F&A
care necesită o planificare amănunţită, o conştientizare culturală şi adaptabilitate atât de la şefii
companiei, cât şi de la angajaţi. Asemenea procese sunt mai dificile decât par şi sunt
întâmplătoare asupra culturilor naţionale a cumpărătorului şi companiilor vizate de acesta.
Întrebarea este care sunt trăsăturile specifice ale culturilor organizaţionale şi naţionale chineze
şi americane şi cum pot acestea fi interconectate ca procesele de F&A să fie de succes? Cazul
Duracell-Nanfu oferă răpunsuri la această întrebare şi lecţii pentru viitoare fuziuni în China.
Cercetările susţin ideea conform căreia cele mai bune practici în integrarea post-fuziune
prin combinaţii de afaceri bine structurate trebuie să ofere o atenţie detaliată managementului
activelor umane oferite de toate părţile. La urma urmelor, personalul face o afacere să fie
operaţională, el serveşte cu adevărat clienţii şi aduc organizaţia la viaţă. Un angajat care
urmăreşte succesul companiei reprezintă o achiziţie strategică importantă care nu este
întotdeauna folosită la capacitate maximă (Salvador, Lang & Rumsey, 2011). Această lucrare va
rezuma informaţiile dobândite în urma unui studiu longitudinal pe cazul de F&A al Duracell şi
Nanfu şi va oferi sugestii de rezolvare a problemei de comunicare chineză-americană în procesul
de post-achiziţii. Depăşirea unei astfel de probleme reprezintă o parte importantă în
managementul activelor umane în corporaţii multinaţionale.
METODA DE CERCETARE
Deşi achiziţionarea Nanfu de către Gillette pentru Duracell a avut loc în 2003, un sondaj
a arătat faptul că nu există investigaţii extensive sau specifice pe această achiziţie având în vedere
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ameninţările, oportunităţile şi strategiile care trebuie adoptate în integrarea post-achiziţie. În
afacerile globale şi în comunicarea interculturală, studiul de caz este o metodă des utilizată în
ştiinţele sociologice şi management atunci când este necesară o cercetară amănunţită. Pentru a
derula studii de caz într-un mod eficient au fost dezvoltate multe metodologii diferite, precum
teoria de bază, cercetări, focus-grup sau analiză de conţinut. Studiile de caz necesită o analiză din
mai multe perspective şi deci trangulaţia metodelor este adesea folosită. Având în vedere natura
acestui studiu, metodologia trangulaţiei este adoptată (Yin, 2003).
– Informaţii de pe site-urile oficiale: Nanfu Batteries (www.nanfu.com/en), Duracell
(www.duracell.com), Gillette (http://www.gillette.com), şi P&G (www.pg.com). Deoarece
aceste site-uri sunt site-urile oficiale pentru aceste companii, informaţia este privită ca
fiind de încredere.
– Date secundare din mediul online de la site-urile în limba engleză şi chineză. Deşi
informaţia online poate avea probleme de credibilitate, autorii se străduiesc să folosească
informaţii din site-uri cunoscute şi credibile. China Daily, the People’s Daily, Sohu Finance
şi The Wall Street Journal, se numără printre sursele online citate.
– Informaţii din urma interviurilor: au fost derulate un număr de 43 de interviuri cu executivi
de top sau cu ingineri de la Duracell sau Nanfu şi cu manageri din magazinele cu
electronice şi consumatorii bateriilor chinezeşti în 2007, 2008, 2009, 2010 şi 2011 atât în
China cât şi în SUA.
Tabelul 1: Distribuirea interviurilor
Total InterPoziţie
viuri: 43

Data
interviului

Locaţia
interviului

3
2
10
1
13

Manageri de nivel mediu, Nanfu
Manageri, Divizia de R&D Division, Nanfu
Ingineri, Nanfu
Executivi corporate, Gillette
Ingineri, Duracell

Nanping, China
Nanping, China
Nanping, China
Atlanta, USA
Atlanta, USA

2

Manageri, Duracell

5

Consumatorii de baterii din China

1
3

Managerul White Elephant Battery
Manageri chinezi ai magazinelor
electronice de ratil
Executivi Corporate, P&G

Iulie 2007
Iulie 2008
Iulie 2008
Mai 2007
Mai 2007/
Iulie 2007/
Iunie 2009
Mai 2007/
Iunie 2009
Iulie 2009/
August 2010
Iulie 2007
Iulie 2009/
August 2010
Mai 2007
August 2009
Aprilie 2011

3

Atlanta, USA
Beijing, China
Hefei, China
Shanghai, China
Beijing, China
Hefei, China
Atlanta, USA

P&G ŞI ACHIZIŢIONAREA NANFU
DESPRE P&G

Procter & Gamble Company (P&G) este cea mai mare companie globală de bunuri de
consum. Are sediul în Cincinnati, OH şi operează în aproximativ 75 de ţări, cu un volum total de
vânzări de 83.7 miliarde de dolari în 2012 (website-ul P&G, 2013). P&G a fost fondat acum 175 de
ani, în 1837 ca o fuziune între compania domnului Procter şi cea a domnului Gamble. În 1830,
William Procter şi James Gamble, doi tineri, fabricau săpun şi lumânări în Cincinnati, OH. Îşi
fabricau produsele din seu, o materie primă în aprovizionarea îmbelşugată în secolul XIX în
Cincinnati, datorată industriei prosperă de carne de porc. Dl. Procter şi dl. Gamble s-a căsătorit
cu surorile Norris. Socrul lor, Alexander Norris le-a sugerat să-şi unească afacerile pentru a
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evita competiţia dintre ei. În 1837, cei doi cumnaţi au semnat un contract de F&A formalizând
astfel compania P&G, care avea venituri totale $7,192.24 (website-ul P&G, 2013). P&G deţine un
total de 50 de branduri ce fac parte din cele mai cunoscute grupuri şi deţin 90% din totalul de
vânzări şi profituri. P&G deţine unul din cele mai mari şi mai solide portofolii de branduri de
renume, incluzând Tide, Ariel, Always, Pantene, Bounty, Pringles, Charmin, Downy, Iams, Crest
şi Olay. De patru miliarde de ori pe zi, brandurile P&G ating vieţile oamenilor din întreaga lume.
Dl A.G. Lafley este actualul Preşedinte al Consiliului, Preşedinte şi CEO P&G. P&G a achiziţionat
compania Gillette în 2005 (website-ul P&G, 2013).

DESPRE GILLETTE
Gillette este o marcă de lame pentru bărbaţi şi femei deţinută de P&G. Cu sediul în
Boston, MA, „Gillette” este unul din multiplele branduri deţinute de originar de compania Gillette
care a fost alăturată companiei P&G în 2005. În 1901, King Camp Gillette a fondat compania
Gillette pentru a produce lame (Adams, 1978). Adams (1978) rezuma spiritul Gillette citând din
Shakespeare: „Cine are barbă este mai mult decât un tânăr, şi cel ce n-are barba este mai puţin
decât un om, (Shakespeare, Much Ado About Nothing. Actul II, Scena I).” Sloganul companiei
Gillette era „Ce poate primi mai bun un om ". Sub conducerea CEO-ului Coleman Mockler între
1975 şi 1991, Gillette a fost ţinta a trei tentative de F&A (McKibben, 1998). Pe 1 octombrie 2005,
Procter & Gamble a finalizat achiziţia companiei Gillette. Ca rezultat al acestei achiziţii, compania
Gillette nu mai există. Ultima zi de tranzacţionare pe piaţa de pe New York Stock Exchange a fost
30 septembrie 2005. „Această fuziune va crea cea mai mare companie de bunuri de consum din
lume" a declarat investitorul miliardar Warren Buffett, al cărui brand Berkshire Hathaway este
cel mai mare acţionar Gillette cu 96 de milioane de acţiuni sau 9% din totalul companiei (Isidore,
2005). Această achiziţie a dus la crearea celei mai mari companii de bunuri de consum personale
şi pentru casă, P&G.
Pe lângă brandul „Gillette”, compania Gillette deţinea şi alte branduri precum Duracell,
Braun, şi Oral-B, care de asemenea aparţin acum de P&G. Bunurile companiei Gillette au fost
încorporate într-o unitate P&G cunoscută la nivel intern ca "Global Gillette". În iulie 2007, Global
Gillette a fost desfiinţat şi încorporat în cele două divizii principale ale P&G, Procter & Gamble
Beauty şi Procter & Gamble Household Care (website-ul P&G, 2013). Gillette a cumpărat Duracell
în 2003.

DESPRE DURACELL

Figura 1: Un pachet Duracell
Duracell este o marcă americană cu o gamă de produse de
acumulaori şi sisteme energice inteligente, detinută de Procter & Gamble. În
1920, omul de ştiinţă Samuel Ruben s-a întâlnit cu producătorul Philip Rogers
Mallory.
Parteneriatul Rubern-Mallory, care a durat până la moartea lui
Mallory în 1975, a fost fundamentul pentru Duracell International. Invenţiile lui
Samuel Ruben au revoluţionat tehnologia acumulatorului. În 1950, Samuel
Ruben a îmbunătăţit acumulatorul cu mangan alcalin, făcând-o mult mai
compactă, durabilă, şi mai de rezistenţă în timp mai mult decât orice dinaintea sa.
Cam în acelaşi timp, Eastman Kodak a introdus aparate de fotografiat cu bliţ încorporat
care necesită baterii mai puternice cu dimensiuni noi, AAA. Noua cerere în privinţa fotografiilor
pentru energie mai mare au adus celulele alcaline în centrul atenţiei. În 1964, termenul de
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"Duracell" a fost introdus ca marcă. Numele este un cuvânt telescopat pentru "celulă durabilă".
Duracell a devenit în scurt timp producator mondial de acumulatori alcalini de înaltă
performanţă. În 1988, firma americană multinaţională privată de investiţii KKR & Co
L.P. a cumpărat Duracell şi a preluat public compania în 1989 (site-ul Duracell, 2013). În
1996, Gillette a cumpărat Duracell. În 2005, Procter & Gamble a cumpărat Gillette, şi, prin
urmare, a achiziţionat în mod indirect Duracell. Atât Gillette şi P & G au autorizat Duracell să
coordoneze cu Nanfu.

DESPRE NANFU

Figura 2: Posterul acumulatorului Nanfu cu jucătorul de fotbal de la Chinese Soccer Star
Sun Wen in 1999
Fondată în 1958 în Fuzhou, China, fabrica de acumualori Nanping a fost
o întreprindere cu angajaţi care oferă produse militare. Apoi locaţia sa a fost
mutată la Nanping, China (Sohu Finance, 2005). În 1987, fondatorul şi CEO
domnul Chen, Laimao a constatat că acumulatorii alcalini ar avea mare potenţial
pe piaţă. Pentru a intensifica fundal financiar al fabricii, domnul Chen a absorbit
fonduri de la Beifu, Jidi, Xinye Bank şi a deschide prima societate mixtă din
industria acumulatorilor din China: Fujian Nanping Nanfu Co Ltd. (Sohu Finance,
2005).
La 8 septembrie 1999, la al 3-lea Târg de Investiţii şi Comerţ din Xiamen, China,
International Finance Co. Ltd şi Compania de baterii Nanfu au semnat un acord, care propune să
adune 500 de milioane de yuani RMB. Această strategie a fost aclamată ca plan de investiţii
străine directe (ISD) „corect" şi „strategic" de către guvernul Nanping.
Prin urmare, Nanfu a absorbit investiţii de la Morgan Stanley, Banca Naţională Olandeză
de Investiţii, Guvernul societăţiilor de investiţii din Singapore, şi a înfiinţat Compania de
Acumulatori din China (CAC), cu investitorii străini care deţin 49%, iar investitorii chinezi care
deţin 51% din totalul acţiunilor. CAC nou înfiinţată deţine puterea de control a Nanfu. Preşedintele
Nanfu, domnul Yiming Ding a spus: „De fapt Nanfu nu a avut nevoie de împrumuturi suplimentare
pentru finanţare. Din contră, am avut destui bani la acel moment." (Li, 2013).
Nanfu a fost convins de către guvernul local să atragă investiţii străine directe
suplimentare. Unii observatori din industrie au declarat că o ISD ale Nanfu ar putea fi comparate
cu injectarea de sânge pentru un corp sănătos. În următorii câţiva ani, Morgan Stanley a
achiziţionat treptat acţiuni de la mai mulţi investitori străini, cu un total de 42 de milioane de
dolari. Nanfu a raportat venituri de aproximativ 700 milioane de yuani (84,340,000 dolari
americani) şi un profit net de 99,070,000 de yuani în 2002, cu un an înainte, Nanfu a fost
achiziţionat de către Gillette (Sohu Finance, 2005). La începutul anilor 1990, produse de
acumulatori externi, cum ar fi Duracell şi Energizer au reprezentat mai mult de jumătate din
continent pe piaţa de acumulatori alcalini din China. Nanfu si alte marci de acumulatori de pe
piaţa internă şi-au luat acţiuni de piaţă de la giganţi străini din ultimii ani, prin oferirea de produse
de calitate similare, la preţuri mai mici (China Business Website, 2013). Sloganul Nanfu a fost
„Putere Naţională!" şi a folosit la jucătoare de fotbal feminin chinez din echipa Sun Wen pentru
imaginea sa în 1999.
La 11 august 2003, după ani de transferuri de acţiuni între diferiţi acţionari ai companiei
de acumulatori Nanfu Co Ltd, compania Gillette a plătit un total de 1 miliard de dolari către
Morgan Stanley, Dinghui Investments, şi guvernului din Singapore, şi astfel a obţinut toate
acţiunile Companiei de Acumulatori din China (Hong Kong), care deţine 72% din acţiunile
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companiei Nanfu. Această achiziţie a marcat momentul când compania Gillette a devenit oficial
acţionarul majoritar al Nanfu (Sohu Finance, 2005). În 2005, P & G a achiziţionat Gillette, şi prin
urmare, a obţinut pachetul majoritar al Nanfu. În prezent, P & G controlează 78,78% din acţiuni
pentru Nanfu, în timp ce trei companii naţionale deţin restul de acţiuni (Cai, 2013).
POZIŢIONAREA POST-ACHIZIŢIILOR PENTU MĂRCILE NANFU ŞI DURACELL
Din punct de vedere istoric, companiile multinaţionale s-au concentrat pe piaţa premium
din China. Cu toate acestea, CMN-urile care au păstrat o strategie de Premium-Only sunt din ce
în ce mai mult supuse atacurilor de la competitorii chinezi care vin cu o ofertă captivantă ce constă
în produse destul de fiabile la preţuri destul de mici încât să atragă clasa în dezvoltare a
consumatorilor de nivel mediu din China. Într-adevăr, piaţa de mijloc din China se dezvoltă mai
repede decât piaţa premium şi segmentele ieftine. În unele categorii, spaţiul „suficient de bun"
reprezintă deja conturi pentru aproape jumătate din totalul veniturilor.
După achiziţionarea companiei Nanfu în 2003, Gillette a protejat atât marca Duracell cât
şi marca Nanfu în segmentele lor respective şi a influenţat costurile sinergiilor, economiile de
scară şi de distribuţie superioare cu scopul de a creşte marjele de operare în ţară în mod
semnificativ.
„Cei doi au caracteristicile lor de produse proprii şi valoarea mărcii. Cred că Gillette nu
va închide sau fuziona marca Nanfu din moment ce Nanfu are un număr de clienţi fideli în China",
a declarat Miao Xiushu de la compania de acumulatori White Elephant Swan Battery Co Ltd în
2003. Se pare că Gillette a protejat cu mare atenţie mărcile Duracell şi Nanfu - o parte esenţială
a strategiei din moment ce Gillette continuă să vândă acumulatori premium cu marca Duracell
şi a menţinut Nanfu ca lider naţional pentru piaţa de masă. Branding dual, sinergii de cost, un
portofoliu de produse extins, economii de scară, şi distribuţie la mai mult de trei milioane de
magazine din China au reprezentat amortizări pentru Gillette, care a înregistrat creşteri
semnificative ale marjelor de funcţionare în China.
Pentru a menţine Duracell şi Nafu pe poziţii, P & G trebuie să atenueze ambiţia globală
a companiei Nanfu. Nu este un secret faptul că Nanfu, ca „putere naţională" a dorit expansiunea
peste mări. Nanfu a fost sfătuit de Duracell să se concentreze pe piaţa internă chineză pentru a
evita concurenţa directă cu Duracell pe piaţa externă (Sohu Finance, 2005). Pentru unii
intelectuali chinezi, eventuala achiziţie a companiei Nanfu de către P & G a fost văzută ca o
tragedie pentru „Puterea naţională." Domnul Huang Shuhua de la Guvernul Nanping a negat
faptul că brandul naţional „Nanfu" a dispărut. Este clar că 1999 a fost un an important când Nanfu
a fost transformată într-o companie internaţională de investiţii străine directe. S-a spus că Nanfu
a fost obligat de către guvernul local Nanping să caute investiţii străine directe, chiar şi în
contextul în care nu sunt necesare fonduri suplimentare. Reporterii din China au declarat că
guvernul Nanping a deschis porţile pentru străini. Cu toate acestea, guvernul local a afirmat că
Nanfu este încă în Nanping, şi contribuie în continuare prin locuri de muncă şi taxe la economia
locală, ceea ce este destul de bine (China Fortune , 2013).
AL ŞASELEA NIVEL AL DEFICITULUI DE COMUNICARE AFERENT POST-ACHIZIŢIILOR
În 2003, când Nanfu a fost cumpărat de Gillette, Nanfu a deţinut 40% din cota de piaţă
pentru produse de acumulatori din China. În perspectiva echipei Nanfu, compania Nanfu a fost
cumpărată de Gillette parţial pentru că Duracell nu a putut concura cu Nanfu în cota de piaţă şi
în preţul produsului. În 2007, Duracell a ocupat doar 10% din piaţa chineză. Cu toate acestea,
P & G i-a oferit 100% putere de coordonare companiei Duracell pentru a conduce Nanfu. Acum
că Nanfu aparţine companiei Duracell, Nanfu este oarecum forţat să se adapteze la „obiceiurile”
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scumpe ale Duracell prin achiziţionarea echipamentelor cu preţ ridicat în cadrul exerciţiilor
bugetare. Managerii departamentului de cercetare şi dezvoltare din cadrul Nanfu nu sunt
mulţumiţi. Departamentul de achiziţii Nanfu a fost silit prin înclinaţia americană să cumpere
echipamente fabricate în SUA. Managerii departamentului de cercetare şi dezvoltare din cadrul
Nanfu sunt îngrijoraţi că şi-ar putea pierde eficienţa într-o producţie cu preţuri mici, însă lor le
lipseşte canalul pentru a se exprima în confruntarea americanilor „puternici”, care sunt acum
proprietari. De la cumpărarea de către Gillette în 2003, numeroase echipamente ale Nanfu au
fost achiziţionate fără să fie folosite (Sohu Finance, 2005).
Impactul cultural este omniprezent în comunicarea de zi cu zi între managerii şi inginerii
de la Duracell şi Nanfu. Informaţiile din interviuri au dezvăluit un nou obstacol care nu a fost
inclus în ghidul de interviu: un decalaj intercultural de comunicare pe şase nivele între cele două
echipe din culturile americane şi chineze: francheţe-subtilitatea, agresivitatea-modestie,
amabilitate-autoritate, interpretări diferite ale unor concepte, competitivitate-obligativitate, şi
atmosferă de lucru bazată pe reguli-atmosferă de lucru bazată pe bună-voinţă. Din interviuri a
reieşit că diferitele sisteme de încredere ale chinezilor şi ale americanilor au impact asupra
modului în care aceştia se comportă şi comunică.

NIVELUL #1: FRANCHEŢE (SUA) CONTRA SUBTILITATE (CHINA)
Gudykunst & Kim (2003) a declarat: „Având limbi asiatice ca primele limbi tendinţa este
să fie asociate cu comunicarea într-un mod mai indirect, atunci când se vorbeşte limba engleză"
(pag. 10). Chinezii par să fie subtili şi ambigui în exprimare, în mare parte pentru că stilul de
comunicare din China este orientat către contextualitate (Hall, 1976), cu cele mai multe dintre
informaţiile incluse în contextul fizic sau internalizate în persoană, şi foarte puţin în mesajul
codat. În cultura chineză, ceea ce este cel mai important uneori nu este spus şi subtilitatea este
considerată o virtute. Dimpotrivă, americanii sunt mult mai direcţi în comunicare (Gudykunst &
Kim, 2003). Ca rezultat, sensuri subtile pe care chinezii încearcă să transmită ar putea fi ignorate
sau greşit înţelese de către partenerii americani, şi o expresie directă a americanilor poate fi
supra-analizată de către chinezi în mentalitatea lor subtilă. Prin urmare, subtilitatea prezentă în
stilul de comunicare chinez devine o muncă de căutare a obstacolelor.
Liu, un cercetător de 38 de ani, la Nanfu a spus: „Cred că americanii sunt mai deschişi
decât noi. Este uşor să comunicăm cu americanii deoarece aceştia sunt direcţi. Ei vă vor spune
sincer fie că sunt de acord cu tine fie că nu sunt de acord cu tine ". James, un manager de 42 de
ani de la Nanfu a fost de acord: „Cred că americanii sunt foarte deschişi. Există mai puţine jocuri
de gândire. Pe scurt, chinezii au un model de gândire mai complex şi putem concluziona cu o
explicaţie multi-stratificată pentru expresiile angajatorilor americani". Cu un model de gândire
relativ indirecte, chinezii s-ar putea confrunta cu provocări în timpul interviurilor pentru ocuparea
posturilor. Solicitanţii de locuri de muncă din China trebuie să fie conştienţi de stilul de
comunicare american deschis, direct şi liniar.

NIVELUL #2: AGRESIVITATEA (USA) CONTRA MODESTIE (CHINA)
Copiii învaţă să fie membri ai culturilor lor de la părinţi, profesori, instituţii religioase,
colegi şi mass-media. Odată ce copiii au vârsta adecvată pentru a interacţiona cu ceilalţi, colegii
consolidează normele şi regulile pe care le-au învăţat de la părinţii lor. Acest proces este numit
culturalizare (Gudykunst & Kim, 2003). Potrivit Hofstede (1980), o dimensiune în care culturile
asiatice sunt diferite de cultura de masă americană este individualism-colectivism. Cultura de
masă din SUA este individualistă în timp ce culturile asiatice sunt colectiviste. În culturile
individualiste, indivizii au prioritate în faţa grupurilor. În culturile colectiviste, grupuri au prioritate
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în faţa indivizilor. În consecinţă, în timp ce americanii comunică în mod insistent, chinezii tind să
fie modeşti când vorbesc despre ei înşişi. Într-o cultură colectivistă, individul este încurajat să
vorbească despre grup şi mai puţin despre sine. O persoană comunicativă, fără cunoştinţe
adevărate este uneori caracterizată ca o: „sticlă de oţet pe jumătate plină” care este denunţată
de către public. Există o zicală cunoscută: „elocvenţa poate este de culoare argintie, dar tăcerea
este de aur" (Confucius, VI-lea î.Hr., Lau, DC translator) lasă o amprentă puternică în mentalitatea
chineză.
Poziţia de evaluarea a liniştii şi a modestiei creează un obstacol în căutarea de locuri de
muncă în societatea americană, unde abilităţile de comunicare, atât orale cât şi scrise sunt foarte
apreciate. Colegii din China ar putea părea a fi umili, timizi sau rezervaţi. Unii candidaţi pentru
locurile de muncă din China se simt înhibaţi când trebuie să vorbească despre ei înşişi. La întâlniri
de afaceri, tăria cuiva depinde parţial de abilitatea să te vinzi. Dacă această abilitate este
subdezvoltată din motive culturale, interviul pentru ocuparea locului de muncă ar putea eşua, în
ciuda calificării superioare certificate. În societăţile colectiviste, precum China, oamenii sunt
legaţi ierarhic şi interacţiunea socială este puternic definită în funcţie de vârstă, sex şi statut
social. Ca urmare, un angajat chinez ar fi ascultat respectuos angajatorii americani, fără a spune
prea multe laude despre el/ea. Această tendinţă ar putea bloca viziunea supervizorilor în
recunoaşterea realizărilor angajaţilor chinezi.

NIVELUL #3: AMABILITATE (SUA) CONTRA AUTORITATE (CHINA)
Distanţa puterii este o altă tipologie în cele cinci dimensiuni ale diferenţei culturale a lui
Hofstede (1980). Distanţa puterii măsoară gradul în care inegalităţile dintre oameni sunt
considerate ca fiind normale şi acceptate la diferite niveluri ierarhice ale unei societăţi. Pe acest
indice, culturii chineze au un mare succes în timp ce succesul culturii americane este redus.
Autoritatea ierarhică mondială confucianiste influenţează chinezi să practice un format de
comunicare de tipul autoritate-executare, de obicei în direcţie descendentă atunci când o sarcină
este dată.
Informaţiile de la interviu arată că această tendinţă devine evidentă în momentul în care
un chinez vorbeşte în limba engleză. În aparenţă, chinezii folosesc un stil de comunicare
autoritară insensibil, simplu şi necizelat în interacţiune, cum ar fi: „Tu ar trebui să faci acest
lucru!", „Spune-mi cât mai curând posibil!" „Când vei lua o decizie?" Astfel de expresii nu au
etichetă. Din contră, într-o cultură cu distanţa puterii redusă, cum ar fi SUA, oamenii se
străduiesc să se trateze unii pe alţii cu politeţe. Persoanele de obicei încearcă să abordeze ca de
la egal la egal într-o structură mai degrabă orizontală, decât ierarhică. Când americanii propun
sugestii, se străduiesc să fie corecte din punct de vedere politic: „Dacă aş fi în locul tău, aş ..." sau
„Eu sugerez ..." „În opinia mea, poate doriţi să luaţi în considerare ..." Prin urmare, în faţa
americanilor, chinezii par să fie grosolani şi insensibili în alegerea cuvintelor. Echipa chineză ar
putea ofensa colaboratorii din America, prin utilizarea frecventă a stilului autoritar în exprimare.
În 2007, Nick, un inginer de 47 de ani din Carolina de Sud, care lucrează pentru Duracell
a fost trimis la Nanping, China o dată la două săptămâni pentru a lucra cu echipa chineză. Nick
s-a lamentat: „Sunt un domn din Sud, şi pe tot parcursul vieţii mele, nimeni nu mi-a dat vreodată
vreun ordin cu privire la ceea ce ar trebui să fac. Cu toate acestea, eu primesc de multe ori emailuri din China, care încep cu fraze în care mi se spune că ar trebui să fac acest lucru, sau ar
trebui să fac asta." Chris din Atlanta a repetat: „Cred că chinezii sunt uneori neciopliţi în
exprimare şi între ei. Dar americanii ar spune „Dacă aş fi în locul tău, aş face asta ..." Această
expresie este mult mai politicoasă. Acest lucru ar putea părea superficial, dar amabilitatea îi face
pe oameni sa se simtă mai bine."
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NIVELUL #4: INTERPRETĂRI DIFERITE ALE UNOR CONCEPTE
Când chinezi născuţi în străinătate vin în SUA, le lipseşte în primul rând experienţa
americană de primă mână. O astfel de deficienţă în experienţa americană a reprezentat o
provocare pentru echipele de chinezi şi americani în ceea ce priveşte interacţiunea şi înţelegerea
reciprocă pe deplin. Este dificil să se treacă peste acest decalaj, chiar dacă unul se străduieşte
să citească cărţi pentru a recupera. La urma urmei, astfel de experienţe de viaţă ne construiesc
identitatea şi ne modelează.
Kyle, un manager de 44 de ani de la Duracell, mi-a amintit că diferenţele de viaţă
interculturale pot fi un obstacol în lucrul în echipă la nivel mondial: „În călătoriile mele de afaceri
în China, mă simt ca şi cum aş avea puţine subiecte comune cu ei, cum ar fi lucrurile comune de
zi cu zi pe care le împărtăşeşti... eu de fapt îmi doresc să ţin pasul cu ei. Cu toate acestea,
experienţele noastre diferite de viaţă prezintă imagini diferite în minţile noastre pentru acelaşi
cuvânt. De exemplu, în China, atunci când se menţionează „masa de prânz" m-aş gândi imediat la
un sandwich sau un hamburger, în timp ce colegii mei din China ar putea avea imaginea unui peşte
care stă într-o oală fierbinte." Domnul Zhen de treizeci de ani din Nanfu a sugerat că inginerii şi
manageri americani trebuie să înveţe mai multe despre cultura chineză şi să respecte cultura
locală din Fujian, pentru a nu jigni oamenii de la Nanfu. El a sugerat: „Cred că trebuie să îi acorzi
atenţie culturii chineze, familiei, istoriei, culturii noastre alimentare, respectul pentru bătrâni, şi
să înveţi puţină limbă chineză. Îmi face plăcere să învăţ despre astfel de subiecte, oricum despre
America. Din acestea, veţi găsi o mulţime de subiecte comune cu partenerii din China."

NIVELUL #5: COMPETITIVITATE (SUA) CONTRA OBLIGATIVITATE (CH INA) STILURI DE
MANAGEMENT AL CONFLICTELOR
În 2007, când realizăm o cercetare în Nanfu, am învăţat că diferenţa dintre stilurile de
management al conflictelor aplicat de chinezi şi cel aplicat de americani constă în dificulatea de a
coordona. Modestia şi amabilitatea sunt virtuţii tradiţionale în China, în timp ce a fi competitivitatea
este comună în Occident, dar mai ales la americani, practic atunci când se confuntă cu un conflict.
Companiile chineze au tendinţa de a lua poziţia inferioară într-un conflict internaţional
şi să plătească preţul pentru pace (http://www.cww.net.cn, 2006). Ting-Toomey et al., (1991)
sugerează că aceste două orientări se bazează pe valori culturale diferite pentru identitate şi
salvare a reputaţiei. O problemă deosebit de sensibilă este de a decide asupra cheltuielilor. Din
moment ce Nanfu este „supravegheat" de Duracell, Nanfu este obligat să adopte obiceiurile
„scumpe" ale Duracell, deşi managerii Nanfu ar face altfel. Achiziţionarea echipamentelor
scumpe din SUA a pus managerii departamentului de cercetare şi dezvoltare din cadrul Nanfu
într-o situaţie dificilă din moment ce stilul lor de management non-conflictual, împreună cu
percepţia asupra unui comportament american „puternic" şi „impunător" contrazice principiile
lor de stiluri de interacţiune neconcurente şi diferenţial ierarhic.
În tranzacţii internaţionale şi managementul conflictelor, în cazul în care corporaţiile
chineze menţin o atitudine caracterizată prin modestie ce rezultă dintr-o judecată negativă, iar
partenerii lor occidentali vor devenii şi mai agresivi. Probabil că firmele chineze au nevoie de o
pauză de la modestia tradiţională şi să deprindă o abilitate mai competitivă în managementul
conflictelor. Ting-Toomey (1999) sugerează că aceste două orientări se bazează pe valori culturale
diferite pentru identitate şi salvare a reputaţiei.

NIVELUL #6: ATMOSFERĂ DE LUCRU B AZ ATĂ PE REGULI CONTRA ATMOSFERĂ DE
LUCRU BAZATĂ PE BUNĂ-VOINŢĂ
În timp ce poporul american rămâne la regulile şi procedurile convenite, poporul chinez
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are mai multă încredere în relaţiile personale decât în reguli scrise şi proceduri. Pentru a evita
o confruntare directă sau pentru a nu-şi pierde imaginea, deciziile sunt luate fără respectarea
regulilor. Acest lucru este important atunci când faci afaceri cu China. În China, de multe ori
afacerile trec în plan secundar atunci când mai întâi trebuie stabilită o bună relaţie socială. Nu
vă aşteptaţi la un contract înainte ca reţeaua socială să fie creată.
Domnul Zhang, un manager de nivel mediu de la Nanfu mi-a spus că nu sunt obişnuiţi
să li se verifice calculatoarele o dată pe lună de către o a treia companie, ei percep acest lucru
ca nefiind de încredere pentru Duracell. Managerii de la Nanfu a trebuit să scrie mai multe
rapoarte pentru a cumpăra maşini pentru companie, în timp ce, în trecut, astfel de decizii minore
erau imediat luate. El mi-a spus că, în China, posesia unei maşini de lux de la companie poate
consolida „imaginea" companiei şi poate aduce oferte de afaceri. Cu toate acestea, a fost dificil
pentru P & G să aprobe acordarea maşinilor de lux de la serviciu din cauza reglementărilor
fiscale aplicate în SUA. CEO-ul de la Nanfu a spus celorlalţi: „Eu sunt doar un manager
profesionist, eu nu sunt un şef."
Multe companii chineze în curs de dezvoltare operează pe baza bunei voinţe, în timp ce
corporaţiile multinaţionale standardizate au un set de reguli. Un aspect foarte important în
integrarea ulterioară achiziţiei este dinamica emoţională între lideri şi manageri de la nivel înalt, pe
de o parte şi de manageri de nivel mediu şi angajaţi, pe de altă parte (Cartwright şi Cooper, 2000).
În timp ce directori executivi şi top-managerii încadrează provocările post-integrării
culturale la probleme minore şi de cele mai multe ori trec cu vederea, managerii de mijloc se
confruntă cu perioade foarte stresante după efectuarea achiziţiei. (Kusstatscher & Cooper, 2000).
Din moment ce managerii de mijloc sunt responsabili pentru punerea în aplicare a deciziilor luate
de conducerea superioară, aceştia sunt cei mai afectaţi de schimbarea organizaţională
(Cartwright şi Cooper, 2000). Studiile au documentat faptul că fuziunile şi achiziţiile provoca
emoţii profunde, cum ar fi iritaţii, furie, frustrare sau anxietate despre pierderea de oportunităţi
de carieră sau chiar locului de muncă.
Studiile dovedesc faptul că fuziunile şi achiziţiile provoacă emoţii profunde, precum iritare,
furie, frustrare sau anxietate legate de pierderea oportunităţilor în carieră sau chiar a locului de muncă.
CONCLUZII ŞI DISCUŢII
Cele mai multe schimbări organizatorice generează stres, iar fuziunile şi achiziţiile
reprezintă o schimbare foarte stresantă, având în vedere natura acestei transformări pe scară
largă (Cartwright şi Cooper, 1992). Achiziţionarea companiei chinezeşti Nanfu de compania
americană Gillette este un rezultat direct al globalizării şi drumul către integrarea ulterioară
achiziţionării Nanfu de către Duracell nu a fost neted. Cu toate acestea, persoane din diferite
culturi organizaţionale şi naţionale pot fi instruiţi pentru a depăşi barierele culturale prin
creşterea sensibilităţii interculturale (Hammer et al, 2003; Bennett, 2009).
Hammer et al. (2003) şi Bennett (2009) propun o serie de activităţi care pot îmbunătăţi
conştientizarea culturală a angajatului. Printre ele este expunerea la diferite culturi. Unele
companii au stabilit deja ritualuri informale, cum ar fi prânzuri în după amiezile zilelor de vineri
sau picnicuri în weekend.
Angajaţii de la compania achiziţionată ar trebui să înveţe despre aceste practici şi să fie
încurajaţi să participe. O altă practică importantă este de a oferi angajaţilor de la ambele companii
posibilitatea de a crea parteneriate, precum diade pentru un proiect comun. Ca atare, ei au
posibilitatea să dezvolte un sentiment de apropiere şi de încredere, pentru a depăşi animozităţile
nerostite, de obicei, inerente în procesul de integrare ulterior fuziunii şi achiziţiei. Mai mult decât
atât, liderii ar trebui să numească manageri de nivel mediu, care au sensibilitate din punct de
vedere cultural (Hofstede, 2010).
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Majoritatea surselor de conflict în procesul de integrare ulterior fuziunii şi achiziţiei de
natură culturală, Fink (2008) a sugerat că, pentru a creşte şansele de reuşită a fuziunii "cineva
ar trebui să încerce să hibridizeze o nouă cultură. "[...] Hibridizarea este procesul de amestecare
a culturilor organizaţionale şi a cunoştinţele de management pentru a transforma o achiziţie
într-un nou sistem social viabil, cu o cultură durabilă" (pag. 10). Tomlinson (1999) a spus că
„hibriditatea" sau hibridizarea culturală este o noţiune riscantă deoarece este inerent asociată
cu noţiuni de consolidare şi contradicţie, idei şi teme. Cu toate acestea, hibridizarea culturală
este de aşteptat să aducă efecte pozitive şi dorite asupra indivizilor şi organizaţiilor (Dauber,
2011; Shimoni, 2008).
Această lucrare a atins următoarele obiective: În primul rând, acest studiu s-a axat pe
procesul de integrare ulterior achiziţiei prin analiza cazului companiei Gillette, societatea-mamă
pentru Duracell care achiziţionează compania chineză Nanfu şi procesul de integrare ulterior, în
interacţiunea a două culturi naţionale (cultura chineză şi americană) şi patru culturi
organizaţionale (Duracell, Gillette, P & G, Nanfu). În al doilea rând, această lucrare dezvăluie
oportunităţile şi provocările din integrarea ulterioară achiziţiei în piaţa chineză prin studiul de caz
Duracell-Nanfu. În al treilea rând, această lucrare sugerează elemente culturale care contribuie
la lipsă de comunicare interculturală între echipele din China şi echipele americane după
realizarea unei fuziuni sau a unei achiziţii. În cele din urmă, această lucrare recomandă
corporaţiilor care au trecut printr-o fuziune sau achiziţie să creeze culturi hibride, astfel încât
echipe din culturi corporative diferite şi culturi naţionale să poată comunica mai eficient între ei,
cu respect reciproc.
Lipsa de comunicare pe şase nivele între echipele americane şi echipe din China sintetizată
în cazul Duracell-Nanfu poate oferi linii directoare pentru orice companie multinaţională care se
gândeşte să cumpere o companie chineză pentru a crea o cultură hibrid după achiziţie. Aici este
lipsa de comunicare pe şase nivele între echipele americane şi echipe din China:
Nivelul #1: Francheţe (SUA) contra Subtilitate (China)
Nivelul #2: Agresivitatea (USA) contra Modestie (China)
Nivelul #3: Amabilitate (SUA) contra Autoritate (China)
Nivelul #4: Interpretări diferite ale unor concepte
Nivelul #5: Competitivitate (SUA) contra Obligativitate (China) Stiluri de management al
conflictelor
Nivelul #6: Atmosferă de lucru bazată pe reguli contra Atmosferă de lucru bazată pe
bună-voinţă
Importanţa factorilor culturali ca antecedente ale conflictul ulterior achiziţiei a fost
recunoscut în cercetare anterioare. Cu toate acestea, nu sunt multe studii de caz cu privire la
procesul de integrare ulterior achiziţiei din corporaţiile multinaţionale americane care
achiziţionează companii chineze. Studiul de caz Duracell-Nanfu demonstrează că toate
companiile multinaţionale trebuie să ofere traininguri interculturale pentru echipele sale
multinaţionale cu scopul de a avea o comunicare mai eficientă.
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NOUA GENERAŢIE ŞI NOUA TEHNOLOGIE (NG&NT), FORŢELE CONDUCĂTOARE ALE
VIITOARELOR MODELE DE BUSINESS
Lect. dr. Ovidiu Dîmbean-Creţa
Institutul de Administrare a Afacerilor
REZUMAT: Această lucrare tratează tema sensibilă a factorilor de influenţă asupra schimbărilor
modelelor de afaceri după criza creditului, odată ce mulţi teoreticieni, dar şi practicieni s-au
grăbit să postuleze că respectivele schimbări se datorează acestor crize. Dar crizele vin şi trec,
incluzând-o şi pe ultima, iar schimbările modelelor de afaceri actuale par să aibă o istorie mai
lungă decât cea a recentelor crize ale datoriilor (mai mult de 6 ani), precum şi factori determinanţi
diferiţi, respectiv noua generaţie şi noua tehnologie. Aceşti doi factori se completează minunat
şi – foarte probabil – vor revoluţiona modul de a face afaceri în următoarele decade sau poate
chiar în următorii ani, mai ales că deja se văd semne care nu mai pot fi ignorate în unele sectoare,
unele companii, în special în zona tehnologiei informaţiilor şi telecomunicaţiilor, a internetului şi
a reţelelor de socializare. Noua generaţie are în faţa ei mari provocări, dar aceasta poate crea şi
genera resursele necesare pentru a reuşi, după cum şi pentru a duce Lumea şi afacerile la un
nivel superior.
Cuvinte cheie: noua generaţie (generaţiile Y şi iY), noua tehnologie şi inovaţia, crizele economică
şi financiară, modele de afaceri, management şi leadership, marketing şi obicei, afaceri funky
mereu, tendinţe globale
După primele, dar şi ultimele semne ale Marii Crize a Creditului „lansate” în Statele
Unite în 2007, dar şi după mai recenta şi consecutiva Criză a datoriilor suverane din câteva ţări
ale Uniunii Europene, mulţi teoreticieni şi practicieni s-au grăbit să diagnosticheze şi să prezică
chiar sfârşitul modului clasic de a face afaceri, pretinzând că totul de acum înainte trebuie
schimbat! Chiar aşa? Nu prea cred. Sau dacă va trebui totul schimbat, aceasta nu va fi neapărat
datorită crizei financiare în sine.
Şi nu cred asta, în primul rând datorită cauzelor primare care au generat aceste crize,
crize care au influenţat într-adevăr economia globală în ultimii 6 ani, cauze care rezidă în două
mari direcţii:
1. Slăbiciunile umane, tendinţa unora de a înşela / de a-i fura pe ceilalţi, aceea de a fi mai
„deştept” – şmecher decât ceilalţi, dar şi faţă de regulamente şi reguli;
2. Dereglementările de pretutindeni (în primul rând din sectorul bancar) şi la toate nivelurile,
macro şi microeconomic.
Dacă vorbim de comportamentul uman, pentru mine este clar (poate nu pentru oricine,
încă?), că lumea în general şi chiar oamenii educaţi care câştigă tot mai mulţi bani şi putere, în
timp pot avea tendinţa de a fura, de a câştiga şi mai mult, legal sau ilegal, dacă merge şi de a
încălca regulile sau cel puţin de a le ocoli, ignora... tentaţiile pot fi tot mai mari, iar lăcomia este
o parte a naturii umane.
Deja există tone de materiale despre investigaţiile de fraudă şi dovezi în acest sens,
legate de mari nume corporatiste ale lumii de afaceri, câteva intrând în faliment sau pur şi simplu
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dispărând din economia mondială, chiar înainte de marea criză a creditului din SUA, nume
precum (Enron, WorldCom, Parmalat, Arthur Andersen – un gigant al auditului şi al consultanţei
financiar contabile gigant, dintre foştii 5-6 giganţi mondiali! în prezent mai sunt doar patru mari!),
fără a mai menţiona dintre „campionii” crizei creditului (Bear Stern, Leman Brothers, Merrill
Lynch, AIG).
Cât se poate de clar, dereglementările au „ajutat” comportamentul uman să se
desfăşoare într-un asemenea fel, iar acest lucru a fost posibil în timp, cel mai probabil pentru ca
cei din sectorul privat au reuşit să-i convingă pe cei din sectorul de stat să relaxeze regulile şi
regulamentele, în beneficiul tuturor! Cu alte cuvinte, profesionişti educaţi şi cu putere de
influenţă atât din sectorul privat al afacerilor, cât şi din instituţiile de reglementare ale statului
s-au înţeles între ei, realizând că astfel cu toţii vor câştiga pe termen scurt şi mediu. Cui îi pasă
de ce se întâmplă pe termen lung, atâta timp cât nimeni nu trăieşte o veşnicie ?
Astfel la nivel macro americanii au decis să pompeze bani tipăriţi în economie, prin
sărăcitul sistem bancar de după declanşarea crizei, iar europenii s-au trezit când sistemul bancar
occidental era blocat, iar finanţatorii mai multor ţări ale UE, mult mai îndatorate decât limita
normală, au dispărut pur şi simplu. Europenii nu au vrut iniţial să tipărească bani, dar pe de altă
parte cealaltă alternativă, aceea de a împrumuta Nordul pe Sudul continentului se pare că s-a
săturat de asemenea. Germania şi alte ţări nordice nu mai doresc finanţarea Greciei, Spaniei,
Portugaliei, a Ciprului, Italiei sau Irlandei fără să-şi primească banii înapoi mai devreme sau mai
târziu. Iar Marea Britanie spre exemplu, ameninţa de câţiva ani buni de acum, cu ieşirea din UE.
Dar fără pretenţia de a face o analiză macroeconomică aici, mai degrabă doar limitândune la ce trăim şi la ce ştim până acum, tocmai am fost martorii a ceea ce s-a întâmplat şi la nivel
microeconomic, acela al companiilor, al băncilor şi al oricăror altor entităţi economice legal
constituite, în scopul de a produce şi/sau doar a vinde anumite produse şi/sau servicii pe diferite
pieţe. La acest nivel, dereglementările ale căror principali exponenţi ale acestui sector cu mâini
private, au contribuit puternic cu braţele lor financiare şi de lobby, s-a întâmplat tot mai mult
chiar înăuntrul mediului corporatist. Cum a fost aşa ceva posibil ? Prin slăbirea guvernanţei
corporatiste, prin concentrarea a tot mai multă putere în grupuri tot mai restrânse de şefi de
companii.
În anul 2012, 43% din consiliile de administraţie ale celor 500 companii din indexul
bursier american Standard & Poor’s 500 separaseră rolul şefului executiv al companiei de cel al
Preşedintelui CA, un procent puţin crescător, în special după perioada 2007 – 2008, conform unei
cercetări anuale asupra directorilor de companii făcută de Price Waterhouse Cooper’s în anul
2012. Touşi este încă un drum lung până la modelul sau „moda” britanică, unde 95% dintre
companii au această dualitate în responsabilitatea conducerii la cel mai înalt nivel. În general,
97% dintre şefii de companii europeni cred că acest rol trebuie împărţit, chiar dacă se pare că
firmele conduse în acest fel au o rentabilitate a capitalului acţionarilor cu 5% mai mică decât cele
care sunt conduse de aceeaşi persoană în ambele poziţii (*.
Această tendinţă a fost observată şi de mai mulţi analişti, cum este spre exemplu David
Callahan, care în Blogul Demos subliniază recent că „Un Director General Executiv nu trebuie să
fie de asemenea şi Preşendinte”, exemplificând cu argumente contra faptele dramatice din
cazurile Enron, Worldcom sau Merrill Lynch.
Această recomandare a guvernanţei corporatiste pentru împărţirea rolurilor în
conducerea la vârf a companiilor pare să contrasteze din nou cu rezultatele financiare imediate
ale respectivelor companii şi astfel ne întâlnim din nou cu veşnica dilemă rentabilitate – risc!
Trebuie atunci să ne uităm la vreo schimbare în viitorul care vine, din acest punct de vedere? Nu
prea mare – cred eu – din acest punct de vedere.
Nouriel Roubini după ce a fost unul dintre cei mai vocali predictori ai marii crize a
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creditului din SUA cu ceva timp înaintea lui 2007, câţiva ani mai târziu a scris împreună cu Stephen
Mihm „Economia Crizelor: Curs-fulger despre viitorul finanţelor” (*, unde subliniază inevitabilitatea
recentei crize, ca şi a multor altora în trecut, în afaceri şi in istoria umanităţii. Mai mult, el face
predicţii în sensul că vor mai fi destule astfel de crize în viitorul apropiat, în special dacă
autorităţile Financiare şi de Reglementare nu vor lua măsuri eficiente de protecţie contra
abuzurilor.
Asta înseamnă că nu trebuie să ne îngrijorăm mai mult decât e cazul referitor la viitorul
afacerilor şi nici să dramatizăm, decât dacă vrem să continuăm marşul iluzoriu în care am trăit
recent, chiar înaintea venirii crizei. Cu alte cuvinte, dacă vom încerca şi vom reuşi să reechilibrăm eterna dilemă rentabilitate – risc şi deci să controlăm principalele cauze care au
favorizat criza, atunci vom putea continua să facem afaceri şi să trăim la nesfârşit.
*) Rethinking the CEO-Chairman split, by Jessica Klein, Business Guide, Business And
Finance Resources
În acelaşi timp nu trebuie să uităm şi nici să ignorăm specificul naturii umane şi al
comportamentului uman, care vor reclama mereu o supraveghere atentă, un control, reguli şi
regulamente care să fie respectate.
Dacă putem trăi aşa şi acceptăm asta, suntem salvaţi, dacă nu, suntem morţi si nu vom
putea supravieţui tot mai multor provocări cărora să le facem faţă deja în acest secol 21 !
TEHNOLOGIA AVANSATĂ ŞI INOVAŢIA, INTELIGENTĂ EMOŢIONALĂ
Acestea fiind spune despre crize, incluzând-o pe ultima, să vedem în continuare ceea ce
într-adevăr va schimba modul de a face afaceri de acum încolo, deja au început aceste schimbări,
dar mai ales în anii care vor veni.
A schimbat internetul modul de a face afaceri în ultimii 20 – 25 ani? Absolut că da, în
special dacă ne gândim la poşta electronică e-mail şi la creşterea vitezei de comunicare, la
creşterea eficienţei întâlnirilor on-line, întâlniri de grup şi video conferinţe, plus crearea
blibliotecii universale globale unde găsim orice şi unde informaţia este continuu actualizată. Apoi
s-au născut Yahoo, Google şi alte asemenea greu de imaginat odinioară, reţele globale de ştiri şi
de media, motoare de căutare universale şi instrumente de comunicare unitară pentru întreaga
planetă.
Dar despre Facebook, Twitter şi alte reţele de socializare, care deja s-au dezvoltat de
ani buni, dintr-un simplu instrument de socializare la modă, în cel mai folosit instrument de lucru
şi comunicare de către noua generaţie, ce să mai vorbim? Tanara generaţie de angajaţi ai
Microsoft spre exemplu, nu mai folosesc pentru comunicare şi lucrul în echipă, în multe sectoare
ale companiei e-mailul, ci mai degrabă Facebook, o larg cunoscută reţea de socializare! Probabil
aceşti tineri consideră e-mailul demodat.
De fapt este o întreagă poveste despre generaţia Y şi modul ei de a lucra, care
influenţează şi schimbă modul de lucru al companiilor pentru care reprezentanţii ei lucrează,
respectiv modul acelor companii de a face afaceri de acum încolo. Şi nu este vorba aici doar de
companiile din industria tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor sau în general al acelora de
înaltă tehnologie, ci din ce în ce mai mult în variate tipuri de afaceri, pe masura înlocuirii
generaţiilor, unele cu altele. Chiar şi generaţia Y este deja îmbogăţită cu genaraţia iY, care bate
la uşile pieţei muncii, generaţie şi mai tânară şi proporţional mai dependentă de tehnologie (nu
aţi văzut din ce în ce mai mulţi copii mici cu jucării/gadgeturi electronice în braţele lor? iPhone,
iPod, iPad, iBook, tablete etc. )
*) Nouriel Roubini, Stephen Mihm, “Crisis Economics: A Crash Course in the Future of
Finance, 2010, by the Penguin Press, USA
Ce fac aceste noi generaţii diferit? Multe lucruri, pentru că s-au născut cu tehnologia şi
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au crescut zilnic cu tehnologia, cu mult timp înainte de a se gândi la afaceri. Pentru ei tehnologia
este un mod de viaţă, este o parte din viaţa lor, fără de care nu mai pot trăi. Ei au nevoie să stea
conectaţi. Aşadar ce şi cum poate schimba asta modelele clasice de a face afaceri? Ei bine, în
variate forme, deoarece:
– generaţia Y, aceea născută după anii ’83, pare să fie prima din lume şi din istoria afacerilor
care să poată face ceea ce vrea! (* după Vlad Bog, Director Resurse Umane Microsoft
România, la o recentă Conferinţă de Resurse Umane în Bucureşti, despre „Directorii
Generali Executivi şi cultura organizaţională: ce merge şi ce strică?”)
– „aceştia lucrează cu pasiune pentru că le place ce fac şi cum fac, iar pentru ei pentru
prima dată în istoria afacerilor nu există o separaţie clară între viaţa de afaceri şi viaţa
privată, ei sugerând conceptul de lucru – viaţă continuu!
– fiind tot timpul conectaţi, ei lucrează în echipe, comunică în continuu, îşi împărtăşesc
informaţiile despre orice pot fi interesaţi, îşi dau feedback direct şi imediat, pentru că
acesta este modul în care au crescut şi în care s-au jucat în mediul reţelelor de socializare.
– „privesc drept înainte, având aşteptări de leadership ridicate, dar este vorba de un foarte
democratic stil de leadership, unul care pune presiune pe reducerea nivelurilor ierarhice,
făcând leadershipul şi organizaţiile mai orizontale ca niciodată.
– de asemenea noua generaţie este destul de orientată pe rezultate si eficienţă, condusă de
aşa-zisa (ROWE – rezultatul exclusiv al mediului de lucru), aceştia caută diversitatea şi o
apreciază, o valorizează, precum şi responsabilitatea socială.”
Deci rezultă o superbă combinaţie între inteligenţa emoţională a noilor generaţii, care nu
se lasă aşteptată, e deja aici, în companii, schimbând mediul şi modul de a face afaceri, pe de o
parte şi respectiv, tehnologia şi inovaţia, care de fapt au creat aceste noi generaţii, pe de altă
parte!
Se pare că în următorii 12 ani, 75% din totalul forţei de muncă va fi formată din
reprezentanţii generaţiilor Y şi iY. Această schimbare dramatică în structura pieţei muncii va
schimba organizaţiile şi modul lor de a face afaceri, de fapt modelele de afaceri.
*) Vlad Bog, Y Generation – New Leadership Generation, at Hart Conference HR Strategic,
CEOs and organizational culture: what makes it or breaks it? Bucharest, May 2013
Astfel pot fi de acord cu Adrian Stanciu în articolul său intitulat „În capcana propriului
sistem de iluzii”(*, atunci când spune că sistemul actual de management este încă învechit, fiind
unul similar cu cel pus la punct de Henri Fayol, un inginer minier francez de la sfârşitul secolului
al 19-lea! Dar nu sunt de acord cu Dl. Stanciu atunci când spune că de fapt managementul nu
este o ştiinţă, chiar dacă poate nu una fundamentală sau nu una intrinsecă pentru istoria
umanităţii.
Pot avea opinia mea în acest sens şi aceasta este că dacă managementul nu este o ştiinţă,
atunci nici economia în general nu este o ştiinţă, sau finanţele sau contabilitatea. De fapt întradevăr sunt opinii controversate asupra contabilităţii, încă de la apariţia ei, atribuită lui Luca
Paciolo, acum câteva sute bune de ani, dar este greu să nu recunoşti economia şi managementul
ca ştiinţe, chiar dacă ele se bazează mult pe cercetarea empirică şi pe observaţie.
Ori tocmai de aceea, sunt multe alte ştiinţe care se bazează pe observaţie şi pe
cercetarea empirică , dar cu multă recunoaştere ştiinţifică şi cred că aceasta e valabil pentru
toate domeniile legate de comportamentul uman şi natura umană în intreaga istorie. Unii spun
că managementul e o artă, de acord! Poate fi chiar şi o artă, depinzând de virtuozitatea cu care
o practici, de fapt multe ştiinţe şi oameni de ştiinţă sunt arte şi respectiv, artişti, la fel ca şi multi
manageri, dar nu toţi managerii cu siguranţă!
Dar fără a intra într-o polemică cu cineva aici, cel puţin ceea ce ştim este că atât
economia cât şi managementul au apărut de la începutul omenirii, pur şi simplu pentru că
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oamenii au fost nevoiţi să traiască, să supravieţuiască şi n-ar fi putut fără ele. Dezvoltarea
umanităţii nu s-ar fi putut întâmpla fără economie şi management, fie că vorbim despre
managementul/conducerea războaielor sau despre managementul unei societăţi sănătoase sau
dezvoltarea civilizaţiei, imperii şi regate. Ce putem spune despre economiile lor? O gramadă,
domnilor!
Deci îi putem mulţumi Domnului Fayol pentru structurarea şi probabil pentru prima
menţionare ordonată a unor importante principii funcţionale ale managementului, cum ar fi
predicţiile şi planificarea, prognoza, comanda, coordonarea şi controlul, la fel cum alţi mult mai
reputaţi predecesori economişti şi oameni de ştiinţă au făcut cu economia (Adam Smith, David
Ricardo, J. M Keynes, Joseph Schumpeter, Karl Marx, Frederic Engels). Dar Henri Fayol n-a făcut
nimic mai mult decăt să conceptualizeze şi să transforme în teorie ce a trăit în afaceri, din
experienţa ca inginer minier, iar ulterior activând ca manager pentru 30 ani, la cea mai mare
companie industrială franceză de minerit, bineînţeles fără a minimaliza rolul său de a fi primul
care a făcut acest lucru!
*) Adrian Stanciu, „În capcana propriului sistem de iluzii”, Cariere Jurnal de leadership,
iunie 2013, nr. 197, pag. 12
Înseamnă aceasta că Dl. Fayol a inventat managementul? Eu cred că e prea mult spus,
şi de fapt el a fost mai mult focalizat pe administrarea afacerilor, ca şi alţi ingineri şi manageri
(Benjamin S. Graham) în aceeaşi perioadă (secolul al 19-lea), când alţii chiar creau teoria
manegementului ştiinţific (Henry Gantt, Frederick Winslow Taylor – al cărui nume a devenit
generic peste timp – Taylor-ism, Frank and Lillian Gilbreth, Max Weber). Dar repet, nu este
important în economia lucrării mele aici, cine a scris primul despre principiile de management,
nici dacă aceasta este o ştiinţă sau nu (poate fi o poveste fără sfârşit, cu argumente pro şi contra).
Ceea ce este cu adevărat important este că după apariţia economiei ca teorie, a apărut teoria
managementului de asemenea şi de atunci, milioane şi sute de milioane de oameni sunt educaţi
despre management şi principiile sale, învaţă despre diferite metode de management şi despre
tipuri variate de management:
– Management General,
– Management Financiar şi Contabil,
– Managementul Producţiei şi Management Operaţional,
– Managementul Marketing-ului şi al Vânzărilor,
– Managementul Resurselor Umane,
– Management Strategic,
– Management Internaţional,
– Managementul Concurenţei,
– Managementul Lanţului de Aprovizionare etc.
Acum revenind la articolul despre capcana propriului sistem de iluzii, de acord cu ideea
sa principală, că afacerile de azi nu mai pot fi guvernate cu aceleaşi metode şi principii folosite
acum peste 100 ani, dar asta nu doar datorită unei tot mai mari nepredictibilităţi a afacerilor în
continuare, ci datorită şi din cauza noii generaţii Y de tineri şi datorită noilor posibilităţi
tehnologice şi inovaţiei. Nu datorită crizei recente, aşa cum am menţionat deja la foarte începutul
acestui material.
Dificultăţile tot mai mari în a face predicţii şi previziuni precise în afaceri din ultimii ani
au apărut – simt nevoia s-o mai spun o dată – în principal datorită recentei crize care a afectat
serios întreaga lume a afacerilor şi viaţa tuturor. De fapt 11 septembrie 2001 poate fi considerat
unul dintre momentele importante ale intrării în Era incertitudinii faţă de până atunci, chiar dacă
eu personal spre exemplu, nu-mi puteam imagina atunci impactul pe termen lung al acelui tragic
eveniment, şi nici amplitudinea sa asupra afacerilor şi asupra vieţii la scară globală de atunci
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încoace.
Deci dacă încercăm să simplificăm contextul general, fără a considera efectele recentei
crize – care va trece oricum mai devreme sau mai târziu – putem concluziona că nu ar trebui să
mai desconsiderăm marile slăbiciuni ale planificării. Ca să nu mai subliniez că, mai dificil sau
nu, nu pot vedea vreodată afacere fără prognoză şi planificare! Chiar dacă este clar că afacerile
vor avea nevoie de tot mai multă flexibilitate şi capacitate de adaptare la schimbările şi provocările
tot mai rapide, iar acestea deja se întâmplă în cea mai mare masură datorită penetrării tehnologiei
şi schimbărilor cu noua generaţie de angajaţi, după cum am menţionat mai devreme.
Lucrul foarte bun potrivirea dintre noua generaţie, generaţia Y şi cea iY care vine rapid
după precedenta şi schimbările la care asistăm deja în conducerea afacerilor, observate de tot
mai mulţi analişti, precum şi Adrian Stanciu explică în articolul său. Ia să vedem câteva dintre
caracteristile comune, care se potrivesc:
Caracteristici comune

Generaţia Y şi cea următoare

Schimbările în conducerea
afacerilor

Stilul decentralizat

*

*

Valori aliniate, dar nu reguli

Nu impuse

*

Aderenţa la valori comune

*

*

Inteligenţa emoţională

*

*

Transformarea rolului
Managerului în Leader

*

*

Atâta timp cât companiile vor suferi transformări dramatice, impinse de noile generaţii
de angajaţi şi de asemenea de noile tehnologii, companiile vor deveni mai orizontale decât
ierarhiile din prezent şi din trecut.
Tot mai multe organizaţii vor lucra cu mai puţini manageri şi supervisori, diminuând
birocraţia, uşurând procesele şi tăind costurile. Astfel se vor putea face importante economii
pentru firmele respective, va putea creşte productivitatea şi afacerile vor putea fi mai uşor legate
de rezultate. Noile generaţii după ce s-au jucat şi au comunicat, iar ulterior au lucrat prin reţelele
de socializare, sunt deja obişnuiţi să lucreze în echipe, care sunt deja orientate spre rezultate
ridicate. Managerii pot deveni mai mult facilitatori, moderatori, ca şi profesorii în şcolile de afaceri
sau trainerii/tutorii, dar aceştia trebuie să-şi însuşească şi să acumuleze tot mai multe
caracteristici de conducere/leadership:
1. În primul rând ei trebuie să fie recunoscuţi informal ca leaderi/conducători în grupul lor
de lucru, în echipă etc. şi respectaţi corespunzător;
2. Ei trebuiesc priviţi şi acceptaţi ca modele pentru ceilalţi, datorită caracterului şi atitudinii
lor echilibrate, integrităţii, dar şi deschiderii şi transparenţei, popularităţii sociale;
3. Se pare că ei trebuie să fie mult mai mult leaderi decât manageri decât în trecut, aşa cum
unii manageri numeau încă cu mai mulţi ani în urmă, unele poziţii mai junioare de
supervizare drept team leaderi (conducători de echipă). Această găselniţă inofensivă la
acea vreme, pentru cei prea tineri pentru a fi numiţi manageri, poate deveni în prezent un
instrument în sine şi eficace pentru noua modă de a conduce afacerile.
Există deja de câteva zeci de ani diferite nivele de leadership/conducere, care ar putea
corespunde diferitelor tipuri de leaderi/conducători, depinzând de vârstă, de experienţă de viaţă şi
de afaceri, dar cel mai mult de nivelul de educaţie, poate chiar erudiţie, şi bineînţeles de gradul de
expunere socială şi de abilităţile native. De urmărit nivelele de leadership ale lui Jim Collins în
cercetările lui extinse pe această temă, cercetări recent evocate în prezentarea incitantă a
Profesorului K. Harmon de la Universitatea Statului Kennesaw, la deja amintita Conferinţă de Resurse
Umane din Bucureşti, mai 2013, despre Directorii Generali Executivi şi cultura organizaţională.
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Dar acestea sunt în schimbare de asemenea în prezent datorită presiunii celor două forţe
deja pe care le-am scos în evidenţă până aici (noua generaţie şi noua tehnologie), cu abia
menţionatele de mai sus caracteristici pentru noii şi viitorii leaderi.
Dar separat de leadership, ce putem spune despre marketing? Nu vreau sa intru aici în
vreo teorie şi/sau vreo demonstraţie de marketing, mai ales că nu sunt un specialist în marketing,
dar mi-a plăcut foarte mult cartea şi teoria bazată pe cercetarea Doctorului Neale Martin, care
a ajutat companiile să-şi ajusteze strategiile lor de marketing, pentru a face faţă schimbărilor
tehnologice rapide după 1995. Dr. Martin a dezvoltat şi a actualizat câteva principii de marketing
după studierea psihologiei congnitive şi a ştiinţei neurologice, care sugerează că cel mai mult
din comportamentul uman este condus de obiceiuri inconştiente.
Vă puteţi imagina că 95% din comportamentul oamenilor, al clienţilor, specialiştii în
marketing îl ignoră? Probabil că nu. Dar aceasta este realitatea şi noua provocare şi paradigmă
pentru noua generaţie Y de lucrători şi leaderi, după ce realizează acest lucru.
Puterea reţelelor de socializare a creat noi obiceiuri, care au facilitat apariţia
internetului. Apoi s-au putut naşte companii precum You Tube, My Space şi Facebook prin care
s-au creat si dezvoltat noi obiceiuri pentru oameni şi în special pentru noile generaţii de
utilizatori. Aţi auzit de media socială? Cu siguranţă că nu de zeci de ani.
Iar pe de altă parte, noii manageri şi şefi de echipe trebuie să regândească modul de
abordare al clienţilor lor, dacă vor să le mai vândă ceva. De fapt ei trebuie sa înţeleagă modul în
care funcţionează creierul clienţilor lor, astfel încât produsele sau serviciile vândute de ei să
intre în obiceiul clienţilor, mai degrabă decât să fie rezultatul unei decizii conştiente de
cumpărare din partea lor.
*) Neale Martin, Habit, 2008, by Pearson Education, Inc. Publishing as FT Press, New
Jersey, USA
Astfel tehnologia şi noile generaţii schimbă leadershipul organizaţiilor, pot schimba tot
mai mult abordarea pe care marketingul o are faţă de clienţi, ce altceva? Poate pieţele!
În ideea de a ajunge la o concluzie cât mai documentată, am revăzut cu plăcere cartea
Funky Business a profesorilor suedezi Kjell Nordstrom şi Jonas Ridderstrale şi partea mai
actualizată, Funky Business Forever publicată în 2007 (*, în care autorii şi-au putut revizui
cercetarea iniţială după aproape un deceniu (2000 – 2007).
Care au fost noutăţile subliniate de ei în aproape primul deceniu al primului secol al
mileniului trei şi cum se potrivesc ele cu tema mea aici? (Ca tendinţe, schimbări şi provocări
pentru lume şi pentru afaceri). Cele mai relevante pentru lucrarea mea aici (să nu uităm, ei şiau revizuit prima ediţie înaintea venirii Marii Crize a Creditului şi a consecinţelor financiare şi
economice corespunzătoare din întreaga lume) sunt următoarele:
– Cele mai multe dintre bunurile şi serviciile din lume au devenit mai ieftine, cu excepţia
materiilor prime, în principal ca rezultat al creşterii rapide a ţărilor BRIC (Brazilia, Rusia,
India, China) şi a dezvoltării în consecinţă a unei largi categorii sociale de clasă joasă spre
medie; aceste ţări contează cam cu jumătate din populaţia actuală a lumii, de 7 miliarde
de oameni, produc mai ieftin şi consumă în consecinţă; este uimitor de observat cum se
vând produse generice alături de produse de marcă, uneori chiar unele lângă altele sau
chiar lângă produse de lux, la preţuri foarte diferite;
– Creşte proporţia femeilor în viaţa civilă şi în afaceri, ca o consecinţă a tehnologiei care
accentuează tot mai mult munca intelectuală faţă de cea fizică, dar şi ca o nevoie de a fi
utilizate toate resursele umane ale societăţii; media socială şi noile generaţii de tineri cel
mai probabil vor integra şi mai repede şi pe scară mai largă femeia peste tot şi de jos în
sus;
– Oamenii trăiesc din ce în ce mai mult singuri în casele lor, crescând dramatic proporţia
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acestora în total, spre 50% (în Stockholm este deja 64%!); Vă puteţi deci imagina ce
oportunitate pentru viaţa şi comunicarea în mediul virtual, de ce nu s-ar face şi afaceri în
acest fel, pe această tendinţă crescândă a stilului de viaţă? Cu cât mai mulţi oameni trăiesc
mai izolaţi, cu atât mai mare va fi nevoia de socializare, de apartenenţa la o comunitate,
pentru ca în acest fel omenirea s-a dezvoltat, nu-i aşa? Deci oamenii se pot întoarce la
origini, trăind în diverse comunităţi organizate, chiar dacă în lumea virtuală, graţie NT
(noii tehnologii)… nu putem trăi altfel ca fiinţe umane şi aceasta este principala explicaţie
a succesului uriaş al reţelelor de socializare virtuale;
*) Funky Business Forever, How To Enjoy Capitalism, Kjell Nordstrom and Jonas
Ridderstrale, Bookhouse Publishing 2007, Stockholm, Sweden
– Procesul de urbanizare va continua, ridicând numărul de mari zone metropolitane ale
lumii şi numărul populaţiei din fiecare astfel de aglomerare urbană; în 20 ani peste 60%
din populaţia lumii va trăi în oraşe; De aceea incredibilele aglomerări urbane vor face
aproape imposibilă viaţa în cadrul lor (mă gândesc doar la logistică şi transport, şi chiar
dacă japonezii proiectează deja noi oraşe în oraşe – aţi auzit de uriaşul lor Proiect
Piramida? – deja există în lume destui oameni şi destule slujbe care nu reclamă
deplasarea zilnică la birou şi înapoi); Cred că vor creşte dramatic aceste slujbe care se pot
face de la distanţă în viitorul apropiat, atât datorită unei mari necesităţi, dar şi datorită
celor două forţe conducătoare dezvoltate până aici! (NG&T – noua generaţie şi tehnologie);
fără a mai menţiona nevoia de linişte a oamenilor, tot mai greu de găsit în oraşe;
– Distracţia vinde, există tot mai mult interes în a avea lucruri şi momente distractive la
serviciu, dar şi când mergem la cumpărături sau facem diferite alte lucruri (vizităm muzee
– aş putea adăuga – sau când călătorim, şi nu doar pe zborurile lungi, dar şi când mergem
cu maşina; se potriveşte asta cu realitatea estimată pentru NG&T? Potrivire perfectă! Ei
au crescut în acest fel...
– Concurenţa a devenit generică, dincolo de aceleaşi domenii, industrii, sau companii
asemănătoare, pentru aceleaşi buzunare sau conturi ale clienţilor, iar aici distinşii autori
ai cărţii Funky Business Forever nu au putut predicţiona cât de mult această tendinţă va
fi exacerbată de criza de după 2007, care a „ajutat” la dezvoltarea acesteia (competiţia
generică); Tentaţiile pentru NG au crescut exponenţial în ultimii 20 – 30 ani în principal
datorită NT (noilor tehnologii) şi vor continua tot aşa în viitor, potenţând şi mai mult – dacă
vreţi – faimosul concept de „cost de oportunitate” la acela de „timp de oportunitate” de
asemenea, sau simplu întrebându-ne ce alegem să facem acum cu banii şi cu timpul
nostru?
– Puterea Americii va conduce încă lumea, datorită spiritului inovator continuu şi al
capacităţii de regenerare, confirmată din nou de această recentă criză generată acolo, dar
exportată rapid în afară. Cum pot americanii să facă întotdeauna aşa? Datorită unei
„combinaţii funcţionale” între democraţia lor şi libertatea civilă şi în afaceri! Fiecare este
atras de acest mediu, dar nu oricine este binevenit acolo, cumva talentele şi geniile sunt
invitate acolo şi încurajate, stimulate să creeze, să inoveze, la fel de bine ca oamenii serioşi
şi muncitori; Este America pregatită pentru schimbările aduse de forţele NG&T în
schimbarea modelului de business? Bineînţeles, fără dubii, atât timp cât toate marile
nume ale erei NT sunt născute si dezvoltate acolo.
– Specializarea la următorul nivel, care separă companiile mari de cele mici, primele doar
exploatând ceea ce crează celelalte; se pare că este mai productiv şi mai eficient pentru
toată lumea în acest fel – aici generaţia Y se potriveşte perfect până aceasta va ocupa 3040% din angajaţii marilor companii, ce va urma după? Probabil mari transformări la
nivelul corporatist, multinaţionalele vor trebui de asemenea să-şi adaptaze şi să-şi

International Conference of the Institute for Business Administration in Bucharest, 2013

–

–

–

–

–

–

217

ajusteze modelul lor de conducere, iar micile companii inovative şi flexibile, „furnizori de
creiere şi de soft” pentru giganţi, vor funcţiona ca peştele în apă;
Toţi suntem capitalişti! Investind în fonduri de pensii, în asigurări pentru protecţia vieţii,
a maşinilor, caselor, întreruperea afacerii sau răspunderea managerială (!?), în acţiuni şi
obligaţiuni, fonduri mutuale, tot mai mulţi indivizi, instituţii şi organizaţii devin acţionari,
iar această acţiune, multiplicată nedefinit transformă pe oricine în investitor. Companiile
se transformă astfel în entităţi depersonalizate, fiecare având în spate alt şi alt investitor.
Ceva greşit aici? Da! Este exact un alt mod care a facilitat marea criză a creditului, despre
care autorii lui Funky Business Forever nici măcar nu s-au gândit înainte de 2007, când au
publicat noua versiune a cărţii lor originale; Deci, aşa cum am mai spus la începutul
acestei lucrări, trebuie să fim mult mai atenţi acum la reguli şi regulamente, la principiile
guvernanţei corporatiste, în pofida modei NT&G sau tocmai de aceea, alminteri viitoarele
crize financiare şi bancare pot omorî omenirea de tot.
Acum 6-7 ani, Kjell Nordstrom şi Jonas Ridderstrale au observat şi confirmat
interactivitatea între orice, de la comunicare la plăcere, fiind posibil orice în mediul virtual,
unde poate fi amestecată orice combinativă ciudată de lucruri şi relaţii umane, „unde
pacienţii caută pe Google despre simptomele lor înaintea vizitei la medic”. Unde suntem
acum? Departe şi probabil că ne pregătim să zburăm în curând, dacă nu să ne teleportăm
cândva nu foarte departe… Putem lucra la distanţă de acasă, avem video conferinţe şi
prezentări cu mai mulţi oameni în acelaşi timp, de pe mai multe continente, ne planificăm
vacanţele on-line şi cumpărăm aproape orice în consecinţă, deja putem trăi destul de
cuprinzător fără a mai pleca de acasă.
Precizare: aceasta nu este o apologie pentru acest stil de viaţă, este doar o reflecţie asupra
ceea ce trăim deja astăzi şi un gând personal despre unde ne pot duce tendinţele în viitorul
apropiat, bazate pe alte cercetări şi materiale publicate.
Libertatea „dată” de noua societate poate fi însoţită de mai puţină asistenţă şi îngrijire
socială, care prespun deci o mai mare responsabilitate individulă; aceasta poate contrasta
cu preferinţa pentru lucrul în echipă specifică NG, dar cine ştie? Depinde într-adevăr de
conceptul lucru – viaţă continuu, aparţinând acestei generaţii, şi de convingerea ei
constantă de a lucra şi trăi în echipă, în grupul de prieteni care-şi împărtăşesc şi bune şi
rele împreună, care se ajută unii pe alţii şi în viaţa personală, ca şi în proiectele de lucru.
Asemănător cu punctul precedent, capitalismul pieţei globale, puternic criticat şi blamat
de către mulţi teoreticieni şi cetăţeni din toată lumea după anul 2000, este în esenţă un
sistem dur, o maşinărie bazată pe competiţie şi verificarea performanţei în general sau în
particular, dar fără suflet; asta înseamnă că pentru bunăstarea viitoarei societăţi, separat
de într-ajutorarea oamenilor între ei pentru că lucrează împreună, NT este chemată să
creeze sau să ajusteze instituţii şi valori potrivite, care să aibă succes în faţa viitoarelor
realităţi;
„Afacerile E-moţionale” au reapărut datorită limitărilor ştiinţei în a oferi răspunsuri şi
garanţii în secolul XX, iar acestea nu se vor termina niciodată... deci ce poate fi însoţit de
deciziile raţionale? Cele emoţionale, chiar dacă emoţiile şi imaginaţia nu fac parte din
dicţionarul obişnuit al limbii afacerilor. Dar funcţionează, chiar foarte bine şi pot diferenţia
absolut de propria competiţie. Ce a făcut Apple cea mai valoroasă companie din lume
înaintea morţii lui Steve Jobs? Combinaţia unică între înalta tehnologie şi spiritul vizionar
avansat pe de o parte, dar şi simtul atingerii şi designul sensibil, atractiv al produselor
Apple, pe de altă parte. Noul nivel al satisfacţiei supreme a clientului este acela de a fi
îndrăgostit de ceea ce îşi cumpără, creându-se astfel între vânzători şi cumpărători acel
tip de loialitate denumită de Dr. Neale Martin, Obicei! Fără a fi o coincidenţă întâmplătoare,
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asemanător cu descoperirile Dr. Martin, cercetările neorologice arată că sistemul limbic
al creierului, cel care ne dictează simţurile, este mult mai puternic decât neo cortexul
care controlează intelectul. Deci emoţiile au prioritate în deciziile noastre de cumpărare
(şi nu numai în comportamentul de cumpărare), înaintea logicii. Frumos şi nenecesar, şi
nu ne referim aici doar la deciziile de cumpărare, chiar dacă este suficient ca să câştigi sau
să pierzi, sau chiar să dai faliment uneori.
Ei bine, am terminat minunatele constatări ale faimoşilor scriitori, autorii cărţilor Funky
Business şi FB Forever - în timpul prezentării lor - prin gândurile şi concluziile mele, prin ideile
proprii dezvoltate din altele aparţinând cercetătorilor şi autorilor, aşa cum i-am menţionat, NG&T
sunt forţele de antrenare pentru viitoarele modele de afaceri şi de viaţă.
Ei au creat - dacă am putea spune aşa - unul pentru altul, ceea ce înseamnă că noua
tehnologie a creat noua generaţie de oameni, iar aceşti copii au crescut cu ea, şi ulterior, noi
generaţii tinere au acceptat-o şi, în plus, au dezvoltat NT şi vor continua să facă astfel, acesta
fiind doar începutul. Nu pot uita afirmaţia lui Dan Bulucea, unul dintre absolvenţii noştri de la
Şcoala de Afaceri ASEBUSS, care a condus compania Google România timp de câţiva ani; la o
prezentare susţinută recent pentru absolvenţii noştri acesta a afirmat: „"ar fi cu adevărat
aventuros să risc precizând în ce stadiu poate ajunge tehnologia în următorii 3-5 ani"... o veste
bună! Ce ziceţi de o perioadă mai lungă?
CONCLUZII
Aşadar, ce avem în total? Imprevizibilitate, libertate, flexibilitate, mai multă
responsabilitate individuală, emoţii contra logică şi toate la un loc, interactivitate, însă cu
precădere on-line, inovare continuă şi necesitatea de a ne adapta în permanenţă la schimbări
(tehnologice şi umane).
Oare acest lucru ar putea avea loc în viitorul apropiat şi chiar în cel îndepărtat? Nu putem
şti cu certitudine, însă absolventul nostru de la Google şi-a exprimat părerea pertinentă a
limitărilor creierului uman pentru aceste previziuni, dar să vedem ce alte anticipări ar putea fi
considerate tendinţele globale?
Anul trecut am avut norocul de a-l avea ca invitat la Bucureşti pe profesorul Adrian Done,
de la IESE Business School din Barcelona, care a oferit o prezentare a celei mai recente cărţi a
sa, numită “Global Trends, Global Trends - Facing Up to a Changing World”(*.
*) Adrian Done, “Global Trends, Facing Up to a Changing World”, Palgrave Macmillan,
2012, London, UK
Sigur, nu intenţionez s-o prezint aici, însă merită văzut dacă se vor confirma sau nu
constatările şi concluziile din această lucrare menţionate până acum, ulterior parcurgerii altor
cercetări şi a filtrării lor în integralitate prin judecăţile şi ideile mele despre viitorul mediului de
afaceri.
După o examinare succintă a concluziilor sale, ce obţinem? Profesorul Done confirmă
mediul de incertitudine din economia globale în secolul 21, subliniind riscurile sumelor imense
de datorii publice globale şi consecin ele sale, în funcţie de cazul în care trăim? ..
Schimbarea puterii geopolitice către ţările BRIC pare să le avantajeze tot mai mult în
viitorul apropiat şi, prin urmare, mai puţin pe alţii... Întotdeauna unii au fost mai norocoşi decât
alţii ...
Dar cum se pot produce astfel de schimbări? Au inceput deja, şi alături de creşterea
populaţiei, NG&T au de asemenea efect asupra lor. Indienii şi chinezii sunt în număr mare şi mulţi
dintre ei sunt calificaţi şi talentaţi din punct de vedere tehnologic, astfel că le este uşor să ajungă
la nivelul următor al dezvoltării. Individual şi socio-economic. Din ce în ce mai multe generaţii
tinere din aceste ţări, şi în general din grupul ţărilor cu piaţa în curs de dezvoltare, vor merge în
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ţările occidentale pentru a-şi efectua studiile. Secolul XXI ar putea aduce invenţii extraordinare
aşa cum s-a întâmplat în secolul XX cu maşinile, transportul aerian şi Internetul, acestea fiind
doar câteva exemple.
Dezvoltările existente îşi pot atinge cu rapiditate limitele şi lucruri noi pot înlocui vechile
obiceiuri, metoda folosită pentru comunicarea online prin intermediul E-mail-ului «de modă
veche» şi multe alte provocări cu care noile generaţii se confruntă (schimbări climatice, apă şi
hrană pentru o parte mai mare a populaţiei, schimbări educaţionale şi demografice - la peste 9
miliarde de oameni până în 2050 - războaie, terorism şi tulburări sociale, resurse de energie,
sănătate, dezastre naturale).
Intrând în detalii cu toate aceste probleme din secolul XXI, care în niciun caz nu au
demarat în mod liniştit (război, terorism, tulburări sociale, piraterie, corupţie, eşecurile
guvernării etc), putem deveni cu uşurinţă foarte pesimişti, dar să vedem partea bună a lucrurilor:
provocările şi oportunităţile pe care noile generaţii şi tehnologia le au în faţa lor. Ele pot schimba
împreună lumea şi modelele de afaceri în felul lor propriu, pot face faţă noilor schimbări şi
provocări şi pot reuşi. Cartea profesorului Done abordează exact aceste schimbări, folosind ca
exemple modificarea civilizaţiilor la momentul necesar (sfârşitul erei samurailor, după ce armele
de foc au dominat câmpul de luptă).
Dar oamenii au depăşit în întregime multe schimbări şi provocări de-a lungul timpului
i au resursele necesare pentru a proceda la fel şi în viitor, pilonul principal fiind tehnologia care
pare să devină a doua natură a noii generaţii. Aceasta este motorul fără de care nu putem avea
speranţe, dar existând aceste forţe care se auto-generează, restul sunt doar ajustări, să sperăm!
N-am spus totuşi că e floare la ureche.
Pronosticul meu: Generaţiile Y şi iY pot reuşi ele însele la nivel global .
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