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Rezumat: Performanța financiară a portofoliilor de credite este direct legată de procesele de decizie fundamentate
pe acuratețea de previziune pe baza seriilor dinamice, ca fundament al strategiei operaționale. Această cercetare
se focalizează pe calitatea managementului portofoliilor de clienți utilizând analiza prin serii dinamice, cuprinzând
variația de trend și de sezonalitate cu ajutorul regresiei liniare. Analiza oferă o perspectivă asupra proceselor de
management a clienților din punctul de vedere al unei instituții de microfinanțare (IMF) pentru clienții capabili să
genereze profit în activitatea lor, dar având acces redus sau fiind excluși de la finanțarea bancară sau a altor
instituții financiare. Mai concret, cercetarea focalizează clienți precum întreprinderile mici și producătorii agricoli.
Cuvinte cheie: Management de portofoliu, instituții de micofinanțare, metode aplicate de previziune, managment
operațional.
INDUSTRIA MICROFINANȚĂRII: CONCEPȚIE ȘI EVOLUȚIE
Industria microfinanțării a avut ca scop fundamental al activității reducerea sărăciei și găsirea de soluții
pentru excluziunea financiară a populației aflate în sărăcie de către instituțiile bancare clasice. De-a lungul timpului
s-a constatat o deviere în misiunea acestor instituții astfel că principiile reducerii sărăciei și rezultatele obținute au
fost înlocuite cu principii și unități de performanță comerciale care au apropiat IMF de sistemul bancar tradițional.
Evoluția industriei de microfinanțare rereprezintă o ilustrare a modului în care tehnicile, valorile, principiile
și măsurarea performanței împrumutate din alte domenii și aplicate într-o zonă de început de activitate
antreprenorială, cu scopul de a servi rolul de vocabular profesional și logică operațională sau performanță
efectivă, conduc la schimbarea scopului și a obiectivelor inițial asumate.
Scopul activității de microfinanțare a fost, la început să pună la dispoziția persoanelor ce trăiau în sărăcie
și fără posibilitatea de a oferi garanții, credite ieftine pentru înființarea de firme productive cu rezultate ulterioare
pozitive importante asupra reducerii sărăciei.
Succesul inițial al instituțiilor de microfinanțare în unele țări mai puțin dezvoltate din Africa a dus la dezvoltarea
și integrarea acestei industrii prin susținerea dată de diferite inițiative ale Națiunilor Unite.
PERSPECTIVE ASUPRA SUBIECTULUI ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE
În perfecționarea mecanismului financiar al IMF, obiectivul principal de reducere a sărăciei a fost însoțit de
alte două, care inițial păreau să se completeze reciproc, dar care s-au dovedit curând a fi baza devierii misiunii.
Obiectivele complementare au fost sustenabilitatea – obiectivul de a menține în permanență un flux suficient
de mare de venituri pentru a acoperi cheltuielile de funcționare în timp, ca factor-cheie pentru a avea un impact
asupra sărăciei pe orizont lung de timp și incluziunea – obiectivul de a deservi un număr tot mai mare de clienți,
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ca factor cheie pentru asigurarea serviciilor bancare larg accesibile pentru clienții țintă (Derin Kent, 2013).
Explozia activității în industria de microfinanțare a fost însoțită de critici orientate către fundamentele
existențiale ale acestui tip de activitate: pe de o parte, metodele de creditare pentru cei săraci au devenit foarte
sofisticate iar ratele de rambursare către IMF le depășesc pe cele ale majorității societăților bancare comerciale
și, pe de altă parte, practicile agresive de creditare au determinat un nivel în creștere a datoriei pentru debitori.
Toate aceste argumente au fost însoțite de indicatori care arătau că industria de microfinanțare nu a reușit să
dovedească contribuția la dezvoltarea socio-economică: aflate într-o logică bancară comercială, IMF s-au dovedit
a prefera clienții ușor de evaluat, au preferat clienții din urban clienților din mediul rural și afacerile cu creștere
rapidă în detrimentul celor agricole. În acest fel, IMF s-au abătut de la misiunea lor socială și au concurat tot mai
mult pentru clienții băncilor comerciale tradiționale (Derin Kent, 2013).
Utilizând datele de țară și de tip panel, unele cercetări au subliniat că o țară cu portofoliu de credite pe cap
de locuitor ridicat acordat de IMF tinde să aibă un nivel mai scăzut de indici de sărăcie și astfel, microfinanțarea
reduce semnificativ sărăcia la nivel macroeconomic (Imai Katsushi, 2012).
Cercetarea consacrată domeniului oferă înțelegerea evoluției IMF înainte și după criza financiară din 20082009 (Bald, 2000). Așa cum se reflectă în tendința de creștere a creditelor, concluzia cercetărilor este aceea că
activitatea de microfinanțare a devenit vulnerabilă la turbulențele financiare. Rezultatele sugerează de asemenea
câteva corelații importante și utile pentru cercetarea noastră cum ar fi:
m IMF care au folosit mai agresiv piețele interne și internaționale de capital în perioada de pre-criză au
înregistrat un declin mai mare în creșterea creditului acordat în perioada de criză față de IMF care au
accesat piața de capital într-un mod mai moderat.
m IMF de dimensiuni medii au înregistrat un declin semnificativ mai mare în creștere a creditului acordat
decât IMF mici și mari.
m Activitatea operațională a IMF este mai puțin afectată în timpul crizei financiare în țările cu încetinire
economică moderată în criză, ce au evitat inflația ridicată, cu dependență redusă de remitența de
capital și mai deschise la fluxurile comerciale și de capital internaționale.
m De-a lungul ultimilor 20 de ani, pe măsură ce IMF au devenit tot mai integrate în sistemul financiar de
masă, vulnerabilitatea lor la criza financiară a crescut (Wagner Charlotte, 2013).
Folosind un set larg de date privind IMF din mai multe țări, pentru un orizont de timp de 11 ani, unii cercetători
au încercat să clarifice dacă IMF s-au confruntat cu devieri ale misiunii lor (Merslad Roy, 2010). Concluzia principală
este că rezultatele nu indică o deviere de misiune. Pornind de la metoda Bank Profit Framework, cercetarea
confirmă ipoteza că profitul pe client este corelat cu valoarea medie a creditului acordat. Rezultatele indică, de
asemenea, că o IMF, cu cât este mai eficientă în gestionarea costurilor, cu atât poate acorda împrumuturi de
valoare medie mai mică precum și că se poate estima pentru aceasta că viitoarele eforturi de reducere a costurilor
îi va permite să ajungă la segmente chiar și mai sărace, menținând rentabilitatea la același nivel. Eforturile de
a reduce costurile per client și o gestionare mai bună ar putea oferi IMF motive economice întemeiate pentru a
rămâne în segmentul clienților mai săraci.
O ceretare din 2015 (Widiarto Indra, 2015) a realizat o comparație între IMF islamice cu cele convenționale,
prin evaluarea performanțelor comparative în ceea ce privește cele două obiective asumate de aceste instituții
respectiv obiectivul social și cel de eficiență financiară. Unele dintre concluziile acesteia sunt importante pentru
cercetarea noastră, cum ar fi:
a) există IMF care au reușit să urmeze și să mențină cele două obiective de bază simultan; b) în regiunile cu
adoptarea timpurie a microfinanțării, cu cât calibrarea dimensiunii activității și a strategiei este mai îndelungată,
cu atât este mai profundă penetrarea în rândul celor mai săraci debitori și, ca rezultat, eficiența socială medie
este mai mare, în contrast cu situația în care operațiunile instituțiilor corespunzătoare sunt la începutul curbei de
învățare în ceea ce privește modul în care să crească și să extindă baza clienților săraci vizați. c) IMF care au
portofoliu de credite mai mic au o eficiență socială mai mare și IMF cu portofoliul de credite mai mari au o eficiență
financiară mai mare și d) poate fi discutabil și necesită investigații suplimentare evaluarea corespunzătoare a
existenței derivei misiunii pornind numai de la totalul portofoliului de credite, deoarece un portofoliul de credite
mare poate fi format din mai multe împrumuturi mici.
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Potrivit constatărilor prezentate în literatura de specialitate recentă, numeroase instrumente matematice și
algoritmi au fost folosite cu succes pentru calculul scorului de credit în entitățile bancare tradiționale. Cu toate
acestea, proiectarea și validarea instrumentelor dedicate pentru rating de credit și de calculul de scor în industria
de microfinanțare este un demers relativ nou, având în vedere obiectivele fundamentale duble în procesul de
alocare a fondurilor (Cubiles-De-La Vega Maria Dolores, 2013). Astfel, toate instrumentele propuse trebuie să se
potrivească cu obiectivele și criteriile de conducere ale IMF, ceea ce înseamnă componentă de afaceri mai redusă
și componentă socială mai mare, deci instrumente diferite de cele utilizate de către principalele instituții bancare.
Lucrarea de față își propune un instrument de modelare cu scopul de a crește eficiența IMF prin evaluarea
solicitanților de credit în grupuri, pentru a obține astfel reducerea costurilor analizei de credit, pentru a se îmbunătăți
fluxul de lichidități, pentru a accelera procesul de decizie, a realiza o monitorizare mai atentă a conturilor existente,
precum și pentru a se acorda prioritate colectării.
PROCESUL DE CONSTRUIRE A MANAGEMENTULUI DE PORTOFOLIU
Procesul de management al portofoliului de credite este o parte din construirea unui model durabil de
afaceri al FMI. Eficiența procesului se reflectă direct asupra performanței financiare și, în același timp, are un
impact pozitiv crescut asupra activităților de acordare a creditelor, prin asigurarea istoricului bun al plăților.
Segmentul de microfinanțare al clienților este „expus la riscul de credit, datorită naturii serviciului financiar
oferit și în mod corespunzător are nevoie de tehnici proactive de gestionare a riscului de credit pentru viabilitatea
activității pe termen lung. În cazul în care IMF nu gestionează riscurile sale de credit bine, acesta cu mare
probabilitate nu va reuși să își atingă obiectivele sociale și financiare” (Asuri Venkata Madhavi, 2014).
„Instituțiile financiare globale și autoritățile de reglementare bancare au identificat gestionarea riscurilor
ca un element esențial al succesului pe termen lung. Gestionarea riscului este o sarcină complexă, și tot mai
importantă pentru orice organizație financiară, într-o lume în care evenimentele economice și sistemele financiare
sunt conectate” (Bald, 2000).
Managementul portofoliilor de credite al instituțiilor de microfinanțare are caracteristici distincte în piețele
emergente. „Administrarea riscului pentru portofoliul de active al unei bănci poate fi mult mai descurajantă decât
construirea portofoliului. Însă acest lucru depinde de calitatea activelor de risc și a portofoliului. În cazul în care
portofoliul de creditare cuprinde un număr mare de credite neperformante, sau o bancă își desfășoară activitatea
într-un mediu în care rata de faliment este mare, administrarea creditelor devine și mai copleșitoare” (Onyiriuba,
2016).
În procesul decizional de construire a sistemului de management operațional pentru IMF există factori
caracteristici cu impact mare asupra sustenabilității modelului de afaceri al IMF: nivelul de educație financiară a
clienților, impactul social în comunitățile locale – corelate cu gestionarea relațiilor cu comunitățile mici, reflectate
în comportamentul de plată, și rolul ofițerilor de credit prin judecăți subiective în procesul de luare a deciziilor.
Clienții cu un nivel scăzut de cultură financiară [...] și înțelegere și utilizare a gamei de produse și servicii
disponibile (Vinita Kalra, 2010) creează necesitatea de a construi sisteme durabile pentru gestionarea riscului
asociat. În același timp, „IMF iau în considerare impactul social al creditelor lor, [dar] acestea nu încorporează
sisteme formale pentru a estima acest impact social [... ]. Riscul reputațional este considerat ca una dintre
principalele amenințări la adresa IMF” (C. Serrano-Cinca, 2013).
O altă particularitate în metodologia de creditare în instituții de microfinanțare caracterizate prin dominarea
incontestabilă a ofițerilor de credit în procesul de luare a deciziilor ne-a determinat să investigăm acuratețea
predictivă a judecății lor subiective. „Pentru a lua decizii corecte în abordarea relației de creditare, comisia de
credit se poate baza pe judecata subiectivă a ofițerilor de credite cu experiență, în principal atunci când aceștia
din urmă au judecat calitatea de debitori a solicitanților frecvenți de credite. Deoarece informațiile legate de
comportament nu sunt ușor transferabile și nici exacte, IMF au mai mult interes să-și păstreze ofițerii lor de credit
cu experiență decât debitorii lor” (Baklouti, n.d.).
Acest tip de caracteristici ale IMF cu impact mare asupra performanței financiare și instrumentele de
măsurare imperfecte cresc rolul informațiilor relevante și obținute la timpul oportun, în procesul de administrare
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operațională a portofoliului, de construire de capabilități pentru a prezice performanța viitoare pe baza evoluției
din anii anteriori.
Procesul de management al portofoliului, ca parte a sistemului de risc, trebuie să creeze operațiuni adaptate
pentru clienții ce încalcă prevederile contractuale și produse financiare concepute pentru a sprijini clienții care se
confruntă cu dificultăți financiare. Având în vedere nivelul scăzut de educație financiară al clienților și capacitățile
manageriale limitate pentru a dezvolta afaceri și de a se adapta la schimbări semnificative, portofoliile de
microfinanțare au nevoie de instrumente puternice de monitorizare. Politicile de gestionare a riscurilor din IMF
concentrează procesele de colectare pe clienți cu întârzieri la plată între 1-30 de zile, având în vedere capacitatea
limitată de plată a acestora.
„Microcreditele tind să aibă rate mai mici de arierate [clienți delincvenți], dar costuri administrative mai
mari decât cele ale produselor de creditare convenționale. Costurile de funcționare mai ridicate ale IMF sunt
compensate prin randamente mai ridicate ale dobânzilor” (Berger, 2000).
IMPORTANȚA STRATEGICĂ A PREVIZIUNII
Procesul de management al portofoliului, din punctul de vedere al unei IMF, constă din câțiva pași care
trebuie urmați cu înțelegere deplină și dedicație din partea managementului și angajaților, pentru a obține
obiectivele de îmbunătățire stabilite:
m Managementul relației cu clienții, orientat către îmbunătățirea relației cu clienții;
m Managementul colectării, cu scopul de a obține recuperarea datoriilor, gestionând relația cu clienții bazată
pe încredere și orientată către educația financiară a clienților;
m Procesul de restructurare a creditelor, adică practici, strategii și tehnologii pe care le folosesc companiile
pentru a gestiona creditele restante, ajustând planurile de plăți la capacitatea de plată a clienților;
m Segmentarea clienților bazată pe definirea grupelor care pot fi țintite, permițând IMF să-și definească
riscul specific și strategiile operaționale adaptate necesităților clienților;
m Previziunea tendinței viitoare a calității portofoliului, cu scopul de a adapta strategiile la ciclurile de viață
ale portofoliilor.
După cum se vede, previziunea joacă un rol important deoarece, ca parte integrantă a procesului de
management al portofoliului, oferă informații prețioase care ajută la identificarea celor mai eficiente și eficace
strategii de colectare. Este crucial să analizăm portofoliul de credite restante în special când IMF se confruntă cu
o creștere a acestui portofoliu.
Performanța financiară a portofoliilor de credite este direct legată de procesele de decizie bazate pe acuratețea
previziunilor seriilor de timp, ca fundament pentru strategia operațională. Această lucrare se concentrează pe
îmbunătățirea managementului calității portofoliilor clienților, pe baza previziunii prin serii dinamice, identificând
influențele sezoniere și folosind regresia simplă și multiplă. Analiza noastră oferă o imagine a proceselor de
management a relației cu clienții din perspectiva unei IMF, concentrându-ne asupra portofoliilor de întreprinderi
mici și producători agricoli. Dorim să explicăm modul în care previziunile ghidează procesul decizional. Pe termen
scurt este utilizat comportamentul la nivel de cont pe o perioadă de timp, cum ar fi delincvența în următoarele
3-6 luni. Pentru prognoza pe termen mediu și lung ne vom concetra asupra evoluției portofoliului în ansamblu, pe
baza analizei de regresie.
METODOLOGIA DE CERCETARE
Folosim o metodă de previziune cantitativă și anume previziunea prin serii dinamice (sau serii de timp), cu
trendul generat de regresia liniară, pentru a trage concluzii legate de calitatea portofoliului cu ajutorul unui indicator
specific pentru microfinanțare: portofoliu la risc (notat PAR30), care reprezintă credite la 30 de zile întârziere la
plată sau mai mult. Dacă seria de timp prezintă sezonalitate, se va folosi regresia multiplă cu variabile fictive.
PAR30 – Prognoza cu serii de timp folosind ecuațiile de regresie liniară
Analiza de regresie multiplă este un instrument statistic utilizat atunci când se urmărește prognozarea
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valorilor unei variabile dependente (Y) prin două sau mai multe variabile independente. Modelul de regresie
liniară este:
Y= β0+β1X1+β2X2+...+βkXk+ε
Aici β1, β2,…, βk sunt coeficienții variabilelor independente X1, X2, … Xk (similare cu panta) și β0 este
valoarea lui Y când toate variabilele independente sunt zero. ε reprezintă eroarea.
Folosim regresia lineară multiplă pentru a reflecta factorii sezonieri, integrând variabile fictive pentru
componentele sezoniere (Evans, 2012). Pentru componenta sezonieră lunară modelul de regresie liniară multiplă
este:
Y = β0 + αT + β1X1 + β2X2 + + β11X11 + ε
unde Y este valoarea lunară a portofoliului, αT este variabila de timp și codifică lunile, X1 este variabila
fictivă pentru luna ianuarie, X2 pentru februarie, șamd. Decembrie este luna de referință, fără variabilă fictivă, iar ε
reprezintă eroarea. Coeficienții de regresie β0, α, β1 , β2 ..., β11 vor fi determinați prin metoda celor mai mici pătrate.
PROCESAREA DATELOR ȘI REZULTATE
Vom aplica modelele menționate mai sus pe serii dinamice cu date pe trei ani ale indicatorului portofoliu la
risc la 30 de zile întârziere la plată (PAR30 – expunere principal credite), al unui portofoliu de microfinanțare al
unei instituții financiare nebancare din Europa de Est, o IMF. Vom analiza două segmente de clienți: afaceri mici
și producători agricoli (legumicultură – producători mici). Trendul PAR30 pentru portofoliul considerat este mai
bun decât valorile de referință ale pieței. Pentru perioada analizată, 2012-2014, cadrul procesului de aprobare s-a
menținut stabil (pe baza evaluării ofițerilor de credit și a unui filtru de control centralizat) portofoliul înregistrând
o creștere în medie anuală relativ constantă. Procesul de colectare a fost reproiectat în 2010, prin construirea
unui departament specializat de colectare a creanțelor. Strategia de colectare este centrată pe client, prin
adaptarea proceselor de colectare la nivelul scăzut de educație financiară al clieților, prin dezvoltarea unui cadru
de colaborare al departamentelor colectare și vânzare.
Ecuația de regresie liniară multiplă pentru estimarea Portofoliului de afaceri mici PAR30 (Eur), Y(SB) este:
Y(SB) = 2,128,295.38 + 29,222.54 * t + 617,981.13 * Jan + 579,800.74 * Feb + 303,471.01 * Mar +
567,230.49 * Apr + 785,576.87 * May + 393,108.62 * Jun + 580,996.2 * Jul + 766,034.99 * Aug +
301,183.72 * Sep + 633,452.11 * Oct + 466,101.18 * Nov
Calculul regresiei dat de computer este prezentat în Figura 1 și un grafic al prognozei și al valorilor lunare
sunt furnizate de Figura 2. La 5 % nivel de semnificație, valoarea F este aproape de zero, validând astfel că
modelul este semnificativ în general. Modelul este suficient de precis, așa cum se arată prin R-pătrat ajustat:
83.4% din variabilitatea lui Y a fost explicată prin variabilitatea predictorilor. Valorile p sunt mult mai mici decât
0.05 (aproape zero). Coeficienții de regresie sunt pozitivi dovedind o creștere constantă a valorii portofoliului față
de luna de referință, decembrie. Eroarea absolută medie procentuală (MAPE) pentru acest model este 2.6%.
Comportamentul clienților este diferit de la o lună la alta. Totuși, pe baza acestui model este posibilă realizarea
unei estimări lunare pentru valorile portofoliului de credite în 2015.
Având în vedere potențialul mare de previziune al ecuației de regresie, putem construi procesul decizional
concentrat pe modul de identificare a îmbunătățirilor posibile, explorând factorii care conduc la performanță.
Din ecuația de regresie putem identifica factorul constant, β0 = 2,128,295.38 Euro, componentele pentru trendul
lui PAR30, o creștere lunară legată de creșterea portofoliului (29,222.54 Euro în decembrie) precum și diferite
componene sezoniere specifice fiecărei luni în cei trei ani analizați. Comparând PAR30 la sfârșitul trimestrului cu
primele două luni ale trimestrului, constatăm că există diferite modele de comportament de plată.
Conform studiilor menționate mai sus (pagina 5) unul dintre principalii factori de risc identificat specific
pentru portofoliile de microfinanțare este nivelul de educație financiară și implicit abilitățile manageriale ale
clienților. În scopul restructurii proceselor interne ipoteza a fost validată cu informații calitative de la echipele
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de colectare și cele de vânzări. Din perspectiva managementului procesului operațional, potențiale îmbunătățiri
pentru indicatorul PAR30 pot fi generate axându-ne pe schimbarea tiparelor de comportament. Vom analiza
trendul portofoliului la cinci luni după ce au fost aplicate deciziile de management operațional. Folosind ecuația de
regresie putem măsura eficiența deciziei implementate, comparând rezultatele calculate cu datele reale.
Astfel, suntem în măsură să estimăm valorile portofoliului PAR30 pentru afaceri mici în primele cinci luni
ale anului 2015. După aplicarea schimbărilor manageriale, am cules date asupra valorilor reale ale aceluiași
portofoliu și am comparat previziunea făcută cu valorile reale de-lungul acestor cinci luni. MAPE pentru aceste
5 luni a fost 9%. Cum toate valorile previzionate au fost mai mari decât cele reale, interpretăm acest fapt ca o
îmbunătățire după ce s-au făcut schimbările manageriale.
Ecuația de regresie liniară multiplă pentru portofoliu producători agricoli (legumicultură) PAR30 (eur).
Seriile cronologice PAR30 lunare pentru producătorii agricoli au nevoie de o abordare diferită, deoarece,
surprinzător, analiza caracterului sezonier s-a dovedit a nu fi o opțiune adecvată. A fost construit un alt tip de
model de regresie liniară, bazat pe coeficientul de corelație mare dintre datele din PAR30 și perioada de timp
(0.91). Valoarea portofoliului depinde cu siguranță de timp. La rularea regresiei am obținut următorul rezultat:
Y(AP) = 249,914.1 + 13,296.24*T
unde Y(AP) este valoarea lunară estimată a portofoliului PAR30, iar T este variabila timp și codifică cele 36
de luni.
Calculul regresiei dat de computer este prezentat în Figura 3 și un grafic al valorilor lunare reale și cele
prognozate este dat de Figura 4. Autocorelația pozitivă de ordinal 1 (0.89) arată o tendință de a menține sistemul
în aceeași stare, de la o perioadă la alta. Constanta, 249,914.1 Euro este semnificativă statistic, așa încât poate
fi interpretată ca un punct de plecare al seriei dinamice – valoarea portofoliului la o lună înainte de începerea
analizei noastre. Există o creștere lunară semnificativă de 13,296.24 Euro.
La un nivel de semnificație de 5 %, valoarea lui F este aproape de zero, demonstrând că modelul este
semnificativ în general. Modelul este suficient de precis, așa cum se arată prin R-pătrat ajustat: 82.5 % din
variabilitatea lui Y a fost explicată prin factorii predictori. Valorile p sunt practic zero (mai mici de 0.05). Valoarea
erorii absolute medii procentuale (MAPE) este de aproximativ 10%. Pe baza acestui model a fost posibil să se
facă o prognoză lunară pentru valorile portofoliului de credite pentru producători agricoli în 2015.
Rezultatele arată și că portofoliul producătorilor agricoli (micile ferme de legume) prezintă o creștere a
delincvenței între lunile august și octombrie și un nivel mai scăzut al delincvenței în decembrie. Reducerea
nivelului PAR30 în decembrie, față de perioda august-noiembrie, arată că, pe lângă caracteristicile specifice
ale ciclurilor de producție agricolă există o componentă de comportament de plată. Analizând factorii care
afectează clenții de la fermele mici de legume, am identificat factori similari cu cei de la portofoliul de afaceri mici
în modelarea comportamentului de plată al clienților: educația financiară (în principal decapitalizarea afacerii,
legată de gestionarea nivelurilor de consum personal) și abilitățile de management în vânzarea producției. În cele
ce urmează, vom analiza eficiența deciziilor luate prin rezulutatele reflectate pe datele reale, comparate cu cele
rezultate din ecuația de regresie construită pe datele ultimilor trei ani.
Am făcut o previziune a valorilor portofoliului PAR30 pentru fermele de legume pe primele cinci luni ale anului
2015. După punerea în aplicare a schimbărilor manageriale (trim. IV 2014) am cules datele legate de valorile reale
ale aceluiași portofoliu și le-am comparat cu cele previzionate de-a lungul celor cinci luni. Eroarea absolută medie
procentuală pentru aceste 5 luni a fost 29.6%. Deoarece toate valorile prognozate au fost mai mari decât cele
reale, interpretăm acest fapt ca o îmbunătățire consistentă după punerea în aplicare a schimbărilor manageriale.
Ecuația de regresie în ambele portofolii devine (i) un instrument pentru a îmbunătăți controlul asupra
evoluției viitoare, comparând rezultatele reale cu tendințele, (ii) un instrument pentru a construi decizii de alocare
a resurselor și (iii) un punct de pornire pentru a modela comportamentul de plată al clientului.
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ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCESULUI
În acest studiu vom analiza efectele inovării prin utilizarea strategiei de îmbunătățire continuă a proceselor,
pe două tipuri de portofolii de microfinanțare. Analiza se concentrează pe procesul decizional de construire a
sistemului de management operațional de colectare de creanțe pentru o IMF. Ne focalizăm pe decizii orientate
către obiectivele de eficiență, eficacitate și flexibilitate a procesului. Cele două portofolii ale IMF analizate sunt
construite pe baza managementului relației cu clienții care se reflectă în: (i) identificarea continuă a unor soluții
amiabile în procesul de colectare, (ii) îmbunătățirea nivelului relației cu clienții punând accent pe educația la
plată, precum și (iii) dezvoltarea unui parteneriat IMF - clienți. În același timp în cadrul procesului de colectare au
fost integrate analize și sisteme de predicție de mare precizie, atât pe baza comportamentului de plată, cât și a
informațiilor calitative date de echipa de colectare.
Având în vedere restricțiile costurilor administrative și a factorilor caracteristici cu impact semnificativ asupra
riscurilor asumate de IMF (nivelul scăzut de educație financiară a clientului, impactul social în comisiile locale,
riscul implicat de subiectivismul ofițerilor de credit în luarea deciziilor), strategia de management operațional
aleasă a fost de a inova și adapta procesele, folosind o strategie de îmbunătățire continuă, utilizând pași mici
pentru stimularea inovației angajaților și monitorizarea tendințelor viitoare. Această strategie prezintă avantaje în
motivarea angajaților, prin implicarea lor în procesul de inovare reducând astfel fondurile de investiții necesare
pentru cercetare. În același timp, capacitatea de a estima evoluția viitoare consolidează procesul decizional.
Îmbunătățirea eficienței procesului de colectare s-a dovedit legată de continuarea dezvoltării strategiei centrate
pe client. Au fost aplicate decizii în trei domenii principale, focalizate asupra schimbării comportamentului de plată:
m Consolidarea controlului procesului de colectare prin implementarea structurii organizatorice matriceale
corelată cu comportamentul de plată și variațiile sezoniere (alocarea de resurse specializate, corelate
cu segmentul de client);
m Concentrarea pe întărirea relației cu clienții, cu accent pe corecția comportamentului de plată pe
intervale timpurii de întârziere – identificând în mod pro-activ simptomele de delincvență și consilierea
clienților pentru îmbunătățirea deciziilor manageriale;
m Definirea priorităților de contactare a clienților pe baza comportamentului de plată la nivel de cont
corelând influențele sezoniere cu delincvența mai ridicată.
Aceste faze de reproiectare a proceselor au fost puse în aplicare în al patrulea trimestru din 2014, analizat
în ecuația de regresie. Valorile reale ale celor două portofolii în lunile următoare (ianuarie-mai 2015) au fost
comparate cu valorile prognozate (calculate cu o acuratețe de predicție cunoscută). Pentru portofoliul de afaceri
mici valorile reale ale PAR30 sunt cu 10% mai mici decât cele prognozate (Figura 5); pentru portofoliul produse
agricole valorile reale ale PAR30 sunt cu 29.6% mai mici decât valorile prognozate (Figura 6). Interpretăm aceste
diferențe ca un succes al strategiei de îmbunătățire.
Construirea proceselor de operațiuni de colectare a debitelor orientate spre client contribuie la nivelul de
educație al comportamentului de plată. Pornind de la procesul de evaluare a creditului, ele sunt importante în
stabilirea unui parteneriat real, având în vedere atât abilitățile clienților în administrarea afacerilor, cât și nivelul de
înțelegere a produselor financiare.
CONCLUZII
În cadrul proceselor de management al administrării portofoliilor este foarte important să se înțeleagă
ciclurile de viață și să se creeze indicatori cheie de performanță specifici. Un avantaj competitiv semnificativ
poate fi construit prin (i) crearea unei culturi orientate către dezvoltarea unui sistem de indicatori specifici detaliați
și (ii) implementarea de instrumente de prognoză, pentru a anticipa tendințele viitoare cât și sisteme de indicatori
de optimizare, ca unelte pentru deciziile de redefinire a proceselor. O mai bună înțelegere a ceea ce determină
performanța portofoliului îmbunătățeste capacitatea de a identifica și implementa soluții adaptate, inovând
continuu procesele – rezultatul final fiind îmbunătățirea rentabilității.
Instrumentele de analiză detaliate măresc predictibilitatea profiturilor viitoare, sporind vizibilitatea pentru
echipele de management și investitori. În acest studiu am construit ecuații de regresie pentru a prognoza
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calitatea portofoliului pentru două segmente diferite de clienți, cu modele de comportament de plată diferite,
fiind utilizate în elaborarea procesului de management al comportamentului clientului. Rezultatele în influențarea
comportamentului clienților, la 30 de zile, pentru cele două segmente de clienți diferite, comparativ cu tendința
dată de prognoză, prezintă o capacitate predictivă ridicată a modelelor de regresie și utilitatea lor în decizii
strategice de redefinire procese operaționale. Propunerea noastră pentru următoarele etape ale procesului de
inovare are în vedere efectul deciziilor anterioare de reproiectare a procesului, confirmând importanța procesului
de construcție a unei strategii orientate către client. Analiza comportamentului de plată a fost utilizată pentru
a stabili prioritățile în procesul de colectare. Ca etapă ulterioară de inovare avem în vedere implementarea
scoringului de comportament de plată, ca instrument de îmbunătățire al eficienței și consolidare a capacității de a
adapta procesele la comportamentul și nevoile clientului.
Informațiile rezultate din managementul portofoliului pot fi folosite în construirea de instrumente dedicate
pentru rating de credit și scoring pentru procesul de aprobare, cu un randament ridicat în capacitatea de a finanța
la costuri mai mici și, în același timp o capacitate de penetrare mai mare in piață.
Managementul comportamentului de plată pentru portofoliile de credite microfinanțare este complex,
dezvoltarea expertizei în acest segment fiind esențială pentru procesele de calitate a portofoliului cu impact direct
asupra profitabilității și in același timp a extinderii creditării.
Figura 1. Sumarul rezultatelor regresiei pentru Portofoliul afaceri mici (PAR30)
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
0.96
R Square
0.92
Adjusted R Square
0.88
Standard Error
128,576.92
Observations
36
ANOVA
df
Regression
Residual
Total

Intercept
Period
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov

12
23
35

Coefficients
2,128,295.38
29,222.54
617,981.13
579,800.74
303,471.01
567,230.49
785,576.87
393,108.61
580,996.20
766,034.99
301,183.72
633,452.11
466,101.17

SS
MS
F
Significance F
4.35587E+12 3.63E+11 21.95674
8.99654E-10
3.80237E+11 1.65E+10
4.73611E+12

Standard Error
90,917.61
2,187.14
107,704.04
107,236.68
106,812.07
106,430.72
106,093.09
105,799.61
105,550.64
105,346.50
105,187.46
105,073.70
105,005.39

t Stat
23.41
13.36
5.74
5.41
2.84
5.33
7.40
3.72
5.50
7.27
2.86
6.03
4.44

P-value
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00

Lower 95%
1,940,217.97
24,698.10
395,178.34
357,964.76
82,513.41
347,061.78
566,106.59
174,245.45
362,648.06
548,109.14
83,586.89
416,090.59
248,880.97

Upper 95%
2,316,372.78
33,746.98
840,783.92
801,636.72
524,428.61
787,399.20
1,005,047.15
611,971.78
799,344.34
983,960.83
518,780.55
850,813.62
683,321.38

Notă: Unele valori au fost rotunjite la două zecimale
Figura 2. PAR30 afaceri mici: Estimare prin ecuația de regresie vs real
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Figura 3. Sumarul rezultatelor regresiei pentru portofoliul de producători agricoli PAR30 (Euro)
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
0.91
R Square
0.83
Adjusted R Square
0.82
Standard Error
64,657.36
Observations
36
ANOVA
df
Regression
Residual
Total

Intercept
Period

SS
MS
F
Significance F
1 6.868E+11 6.87E+11 164.2906 1.42034E-14
34 1.421E+11 4.18E+09
35 8.29E+11

Coefficients
249,914.11
13,296.24

Standard
Error
22,009.45
1,037.34

t Stat
11.35
12.82

P-value
0.00
0.00

Lower 95% Upper 95%
205,185.53 294,642.69
11,188.11
15,404.38

Notă: Unele valori au fost rotunjite la două zecimale
Figura 4. PAR30 pentru producători agricoli: Estimare prin ecuația de regresie vs real

Figura 5. Portofoliul afaceri mici PAR30 (Euro): valori reale vs. prognozate prin ecuația de regresie pe 5 luni
(Ian-Mai 2015)
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Figura 6. Portofoliul producători agricoli PAR30 (Euro): valori reale vs. prognozate prin ecuația de regresie
pe 5 luni (Ian-Mai 2015)
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DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DE LEADERSHIP TRANSFORMAŢIONAL
ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ PENTRU UN SERVICIU DE CALITATE
Lector Univ. Dr. Carmen Mincu
Institutul de Administrare a Afacerilor din Municipiul București

Rezumat: Lucrarea cercetează domeniul competenţelor de leadership transformaƫional pentru cei care lucrează
în sectorul administraƫiei publice și care odată activate, pot asigura furnizarea unui serviciu de calitate către public.
Lucrarea continuă cercetările autoarei asupra competenţelor de leadership transformaƫional necesare în operaţiuni și
livrarea de servicii, schimbând aria de cercetare de la managerii de operaƫiuni care activează în business-ul privat și
variate sectoare economice din România, la funcƫionarii publici și liderii lor din administraţia publicӑ centrală.
Cuvinte cheie: Leadership transformaƫional; Leadership tranzacƫional; Administraţie publică; Training şi dezvoltare
profesională; Competenƫă
Clasificare JEL: M1; M5; J24, D23, D234, L2
Motto: Living is the art of loving. Loving is the art of caring. Caring is the art of sharing.
Sharing is the art of living. If you want to lift yourself up, lift up someone else.
A trăi înseamnă a iubi. A iubi înseamnă a ajuta. A ajuta este arta de a împărtăşi cu ceilalţi.
A împărtăşi cu ceilalţi este arta de a trăi. Dacă vrei să creşti, creşte şi tu pe cineva.
Booker T. Washington
ÎN SERVICIUL PUBLIC
Consumatori, clienţi, cetӑţeni, supuși… În timp ce primele douӑ sunt foarte des utilizate mai ales în lumea
business-ului privat, cu companii dedicate cu hotӑrâre sӑ le ofere servicii de calitate ca element de diferenţiere,
ultimele douӑ sunt aplicabile sectorului public, inclusiv administraţiei publice. Ca cetӑţeni, avem drepturi și
obligaţii cӑtre statul cӑrora îi suntem supuși. Mintzberg precizeazӑ cӑ în calitate de clienţi și cetӑţeni intrӑm într-o
relaţie cu dublu sens cu organizaţiile guvernamentale. Clienţii acestor organizaţii, în timp ce sunt și cetӑţeni ai
statului respectiv, consumӑ serviciile acestora, de exemplu, prin infrastructura publicӑ: socialӑ (muzee, teatre,
școli și universitӑţi), fizicӑ (spitale, drumuri, porturi), economicӑ (politicӑ monetarӑ, alte legi și acte normative),
instanţe de mediere (tribunale civile), reprezentare internaţionalӑ (ambasade și consulate), infrastructurӑ de
suport (birou electoral) etc. (Mintzberg; 1996) Administraţia publicӑ are ce învӑţa de la business-ul privat, dupӑ
cum business-ul privat poate învӑţa de la administraţie. Oamenii care activeazӑ în sectorul public se confruntӑ
cu probleme cum ar fi reţelele complexe de factori de decizie și influenţӑ, presiune intensӑ de naturӑ politicӑ,
obiective uneori contradictorii, rezolvarea unor probleme complexe, nevoie pentru decizii fundamentate judicios,
efectele influenţei și reputaţiei instituţiei în ochii publicului. Kanter menţioneazӑ cӑ organizaţiile private la rândul
lor trebuie sӑ considere nevoile comunitӑţilor și colaborarea cu administraţia publicӑ drept oportunitӑţi sociale
valoroase pentru a dezvolta noi concepte și idei, a servi noi pieţe și a rezolva probleme complexe. (Kanter; 1999)
Managerii operaţionali din business-ul privat au sarcina să producă şi să furnizeze produse şi servicii care
sunt mai bune sau cel puţin diferite, mai ieftine sau oferindu-le la o valoare pe care clientul o recunoaşte, precum şi
indicând angajamentul de a le produce şi livra cu flexibilitate, rapiditate şi fiabilitate. (Mincu; 2013) În opinia lui Ostroff,
cea mai mare provocare în a implementa cu succes schimbarea și a determina creșterea performanţei în sectorul
public nu este identificarea unor soluţii adecvate, cât mai ales atenuarea efectelor a patru obstacole:
m liderii instituţiilor guvernamentale nu sunt selectaţi la vârful oragnizaţiilor lor pentru angajamentul personal
de a face reforma sӑ penetreze sau pentru cӑ sunt recunoscuţi ca experţi în implementarea schimbӑrii
– ei sunt numiţi mai degrabӑ datoritӑ cunoașterii fundamentelor legislaţiei specializate pe domeniu și a
principiilor de reglementare sau pur și simplu, datoritӑ conexiunilor politice;
m în timp ce liderii sunt numiţi pe o perioadӑ limitatӑ în a vedea rezultatele unei schimbӑri reale, funcţionӑrii
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publici sunt angajaţi în echipele lor pe perioadӑ nedeterminatӑ1; în principiu, amândouӑ niveluri
organizaţionale de angajaţi publici trebuie sӑ lucreze împreunӑ, cu prioritate pentru a da viaţӑ reformelor
în domeniul politicilor publice, iar apoi sӑ purceadӑ la schimbӑri de lungӑ duratӑ în structura organizaţiei;
m în al treilea rând, regulile sub care se desfӑșoarӑ activitӑţile de achiziţii publice, personal, bugetare și
juridice, adoptate de la început pentru a preveni frauda în sectorul public, au determinat locuri de muncӑ
și fișe de post mai puţin flexibile decât în sectorul privat – este recunoscut faptul cӑ penalizarea pentru
o eroare poate fi mult mai mare decât recompensa pentru performanţӑ excepţionalӑ;
m activitӑţile și acţiunile funcţionarilor publici și liderii din sectorul public reprezintӑ ţinta observaţiei și
comentariilor publicului, de aceea dezacordul și nemulţumirile pot apӑrea relativ rapid, chiar dacӑ
acţioneazӑ în fapt, cauze de minim impact.
Trei factori de influenţӑ au rol determinant în succesul demersurilor de schimbare în sectorul public pentru
a oferi publicului un serviciu de calitate:
Unu: Un lider adevӑrat, departe de atitudinea unui birocrat
Organizaţiile din sectorul public nu sunt create pentru a maximiza valoarea oferitӑ unui acţionariat, ci pentru
a contribui la binele public prin îndeplinirea eficace și eficientӑ a misiunii organizaţiei. (Ostroff; 2006) Angajaţii din
sectorul public se vor concentra pe îndeplinirea misiunii instituţiei prin continua îmbunӑtӑţire a performanţei. În
mod necesar, odatӑ ce rolul și parcursul instituţiei publice (identificarea obiectivelor, stabilirea prioritӑţilor, punerea
în operӑ) au fost definite, liderii instituţiei vor stabili obiective de îmbunӑtӑţire a performanţei și vor identifica
iniţiative care faciliteazӑ aceasta; întregul set de factori – conducere, structurӑ, procese de lucru, infrastructurӑ
(inclusiv cea tehnicӑ), managementul resurselor umane și al performanţei – trebuie integrat și aliniat. Pe parcursul
acestui proces, vor fi evidenţiate abilitӑţile mai puţin dezvoltate sau lipsa de performanţӑ cu așteptarea unor
eforturi de îmbunӑtӑţire. Funcţionarii publici trebuie sӑ atenueze tendinţa birocraticului de a menţine bariere și
restricţii de procedurӑ – agenţii veritabili ai schimbӑrii nu eliminӑ barierele neapӑrat, ci mai degrabӑ identificӑ cӑi
adecvate sӑ le ocoleascӑ și/sau sӑ le facӑ faţӑ cu simţ politic.
Doi: Relaţii ‘win-win’ cu toate pӑrţile interesate
Liderii și angajaţii din sectorul privat trebuie sӑ-și mulţumeascӑ acţionarii și creditorii, iar spectrul pӑrţilor
interesate din sectorul public este de asemenea, foarte larg – atât din interiorul cât și din exteriorul instituţiei
publice. (Ostroff; 2006) Trebuie subliniat un aspect cu privire la angajaţii din sfera publicӑ – ei cunosc cum
funcţioneazӑ organizaţia la care sunt afiliaţi și unde calitatea muncii suferӑ. Be baza cunoașterii lor operaţionale,
liderii din instituţiile publice se pot baza pe acest tezaur de informaţie când intreprind demersuri de schimbare
câștigând accesul pentru pregӑtirea demersurilor și succesul acestora. În plus, deoarece liderii agenţiilor publice
sunt de regulӑ, numiţi politic, va fi necesar ca aceștia sӑ reușeascӑ sӑ-i convingӑ pe cetӑţeni și plӑtitorii de taxe
cӑ sunt dedicaţi și sinceri în a îmbunӑtӑţi performanţa în serviciul public.
Trei: Adoptarea deciziilor și elaborarea propunerilor legislative pe baza unor analize fundamentate
Adoptarea unor decizii fundamentate face parte integrantӑ din strategiile de asigurare a predictibilitӑţii, de
îmbunӑtӑţire a eficacitӑţii, de minimizare a consecinţelor nedorite, și în ultimӑ instanţӑ de creștere a credibilitӑţii.
Ne referim aici la abordarea luӑrii deciziei care în mod ideal este ancoratӑ în cea mai completӑ cercetare, analizӑ și
calcul prin observarea evoluţiei informaţiilor din teren și din simularea cu date experimentale. Atunci când o decizie
nu se bazeazӑ pe o analizӑ de fundamentare sau când informaţia de la baza analizei este incorectӑ, parţialӑ
sau incompletӑ, riscurile de aplicare a unor acte normative elaborate pe baza acestei analize crește exponenţial
datoritӑ lipsei de rigoare politicӑ și administrativӑ. Luarea deciziei pe baza unor analize fundamentate oferӑ beneficii
importante: politicile vor rӑspunde nevoilor reale ale comunitӑţii, ceea ce determinӑ efecte pozitive pentru populaţie
pe termen lung; va fi evidenţiatӑ urgenţa pentru anumite probleme care necesitӑ atenţie imediatӑ; facilitarea
schimbului de informaţie între oamenii care activeazӑ în sectorul public cu privire la normative și proceduri care au
dat rezultate sau dimpotrivӑ; reducerea cheltuielilor bugetare care altfel ar fi orientate cӑtre programe sau politici
ineficiente, costisitoare sau consumatoare de timp; recuperarea mai rapidӑ a investiţiei alocate programelor publice
1 Conform legislaţiei actuale a muncii în România cu privire la funcţionarii publici
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prin îmbunӑtӑţirea serviciilor oferite; deciziile sunt adoptate în mod transparent, cu responsabilitӑţi bine definite.
Recomandӑrile Uniunii Europene sunt clare în privinţa celor mai bune practici în elaborarea politicilor publice
și a legislaţiei numai dupӑ evaluarea impactului reglementӑrii (EIR). „EIR reprezintӑ un instrument și un proces
de decizie în același timp, care informeazӑ factorii politici de decizie dacӑ și cum sӑ elaboreze reglementӑri
pentru a îndeplini obiective de politicӑ publicӑ. Ca instrument, EIR analizeazӑ sistematic impactul potenţial
al acţiunilor guvernamentale cu referire la costuri și beneficii, la cât de eficientӑ vor fi reglementӑrile în
îndeplinirea obiectivelor și dacӑ existӑ alternative mai avantajoase. Ca proces de decizie, EIR este integrat
cu activitӑţile de consultare, cu elaborarea prevederilor și regulilor în cadrul organizaţiilor guvernamentale
pentru a comunica ex ante informaţia asupra efectelor așteptate și pentru a sprijini ex post guvernul în
evaluarea legislaţiei existente.”2 Evaluarea impactului se realizeazӑ printr-un set logic de etape în pregӑtirea
propunerilor legislative. Este un proces care pregӑtește informaţia și datele de bazӑ pentru factorii de decizie
asupra avantajelor și dezavantajelor opţiunilor legislative prin evaluarea impactului potenţial.3 Beneficiile
utilizӑrii EIR provin din cerinţa ca deciziile sӑ fie adoptate cu rigoare sporitӑ și printr-un proces transparent
și responsabil. Procesul sistematic de examinare la începutul unui ciclu de elaborare a unei propuneri
legislative faciliteazӑ structurarea procesului, identificarea raporturilor cauzӑ-efect și a impactului probabil,
selectarea și compararea opţiunilor, precum și considerarea consecinţelor nedorite sau neașteptate. Acest
proces contribuie la reducerea riscului legislativ.
EIR oferӑ posibilitatea unui proces de decizie orientat cӑtre cerinţele publicului. Dacӑ existӑ o integrare
adecvatӑ cu consultarea publicӑ și publicarea oportunӑ și sistematicӑ, EIR poate oferi operatorilor economici
și cetӑţenilor un rӑspuns asupra motivelor și prevederilor politicilor publice și legislaţiei adoptate, ceea ce
este circumscris drepturilor acestora. Din aceasta rezultӑ trei consecinţe imediate: acceptarea mai rapidӑ
și recunoașterea de cӑtre public a performanţei factorilor de decizie guvernamentali; mai multӑ încredere în
autoritӑţile publice; respectarea mai consecventӑ a prevederilor legislative respective. EIR faciliteazӑ coordonarea
între diferite legi și normative cu scopul de a pune în evidenţӑ compromisurile și a identifica sinergiile, asigurând
un grad de coerenţӑ legislativӑ mai accentuatӑ și determinând penetrarea politicilor sectoriale pânӑ la nivelul
cetӑţeanului.
Analiza EIR ca proces conţine: identificarea și definirea problemei, stabilirea obiectivelor, elaborarea
opţiunilor de reglementare (inclusiv pentru cazul ‘no action’), consultarea publicӑ și deschisӑ cu pӑrţile interesate
și experţi, evaluarea costurilor, beneficiilor și efectelor (de preferat în termeni cantitativi), identificarea opţiunii
preferate și precizarea modului de motorizare, evaluare și raportare la implementare.
TRANZACŢIE ŞI TRANSFORMARE – LEADERSHIP COMPLET
Abilitatea de leadership se referă la coordonarea şi conducerea activităƫilor membrilor unui grup fără a
utiliza constrângerea, forƫa sau alte elemente punitive, pentru îndeplinirea unor obiective asumate. (Zorlenţan,
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 activităƫi manageriale, fiecare solicitând abilităƫi diferite (Martin, 2005): tipul
tranzacƫional – care include activităƫi de alocare pe schimburi, priorităƫi, obiective şi proiecte a forƫei de muncă,
luarea unor decizii de rutină sau programate, monitorizarea performanƫei subunităƫii organizaţionale coordonate
şi a personalului din subordine, relaƫionarea cu alte divizii, departamente şi echipe din organizaƫie etc. – şi tipul
transformaƫional, care se referă la calităƫile personale care permit identificarea nevoii de schimbare şi a celor
mai adecvate căi pentru a trece prin schimbare. De asemenea, 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 tranzacƫional
reprezintă mai degrabă un obstacol în calea schimbării, încurajând un climat de mediocritate. (Robbins, Judge,
2010) Liderii tranzacƫionali au maximă eficienƫă în medii relativ stabile de business, în organizaƫii care fabrică şi
oferă spre vânzare aceleaşi şi aceleaşi game de produse pe baza unor metode, linii şi tehnologii de producƫie
în funcƫiune pe perioade mari de timp. Tipul acesta de leadership oferă direcƫie, respectiv îşi motivează discipolii
2 OECD, (2009). Regulatory Impact Analysis. A Tool for Policy Coherence, OECD Publishing, Paris, p.12
3 Comisia Europeanӑ, (2009). Impact Assessment Guidelines, SEC(2009) 92/15 ianuarie, p.4
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să îndeplinească obiectivele stabilite prin permanenta urmărire a stadiului de îndeplinire, clarificarea rolurilor
asumate şi a cerinƫelor demersurilor în derulare. Leadership-ul tranzacƫional presupune interacƫiuni zilnice între
superiori şi subalterni în ceea ce priveşte recompensarea şi recunoaşterea meritelor, monitorizarea abaterilor de
la standardele de performanƫă şi întreprinderea de măsuri corective, stabilirea direcƫiei şi acordarea suportului
în îndeplinirea obiectivelor pe viitor. (Schermerhorn, 1996; Schermerhorn, Hunt, Osborn, 1995) Prin comparaƫie,
liderii transformaƫionali sunt adevăraƫi catalizatori pentru schimbare, se manifestă cu curaj ca agenƫi 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 ƫeluri ambiƫioase şi să-şi convingă discipolii să le împărtăşească cu ei. Liderii
transformaƫionali sunt capabili să-şi adapteze adecvat organizaƫiile la mediile turbulente de business tocmai prin
capacitatea lor de a promova şi a determina implementarea unor acƫiuni îndrăzneƫe şi inovatoare. În acest demers,
ei ajung să modifice metode, practici, portofolii de produse și servicii, 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 îmbunătăƫirea nivelului de competenƫă şi performanƫă,
precum şi prin asigurarea unui grad important de autonomie şi independenƫă, obƫinând astfel, o acceptare mai
largă a obiectivelor de către subalterni. Liderii transformaƫionali ajung să reprezinte un model pentru oamenii
lor şi, prin exemplu personal, îi determină pe aceştia să depăşească aşteptările şi să obţină o performanƫă
excepƫională. (Kreitner, 1995) Majoritatea liderilor trebuie în fapt, să pună la lucru atât competenƫe tranzacƫionale,
cât şi transformaƫionale. (Robbins, Judge, 2010) În general, aceasta determină un stil flexibil de management –
de la ‘micromanagement’ la ‘delegare’ şi ‘empowerment’ (Mincu; 2013): managerul de operaţiuni poate ordona
executarea unor sarcini specifice către subalterni şi echipele în subordine pentru a asigura acoperirea cerinţelor
clientului, în timp ce în alte situaţii, managerul oferӑ subalternilor oportunitatea de a adopta şi implementa propriile
decizii. Autoarea precizeazӑ cӑ acest stil flexibil este aplicabil și în instituţiile din sectorul public, inclusiv din
administraţia publicӑ, cu referire la serviciul public oferit cetӑţenilor.
COMPETENŢELE DE LEADERSHIP ÎN SECTORUL PUBLIC PENTRU UN SERVICIU DE CALITATE
Informaƫiile din această secţiune a lucrării se referă la rezultatele unui proiect de cercetare și consultanƫă
desfăşurat în perioada 2012-2015, care a cuprins 150 de persoane – funcţionari publici, manageri publici și
de departamente și experţi, din administraţia publicӑ centralӑ – Secretariatul General al Guvernului României,
Ministerul Dezvoltӑrii Regionale și Administraţiei Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și
Persoanelor Vârstnice, Ministerul Agriculturii și Dezvoltӑrii Rurale, Consiliul Concurenţei din România și ARCUB –
Institutul Cultural al Municipiului București. Proiectul şi-a propus să evalueze nivelul competenƫelor de leadership
şi astfel, să identifice competenƫele care necesită dezvoltare şi progres astfel încât agajaţii care își desfӑșoară
activitatea în sectorul public să aibă capabilitatea de a răspunde adecvat, oportun şi eficient stringenƫelor unui
serviciu public de calitate înaltă.
Programul de evaluare a utilizat un instrument4 bazat pe un set de 50 de competenƫe de leadership,
adaptat specificului sectorului public și aplicat în organizaţiile cooptate în proiect similar evaluӑrilor realizate de
autoare în organizaţiile de business privat. (Mincu; 2013) A fi „competent din punct de vedere leadership” potrivit
instrumentului utilizat, înseamnă a fi capabil şi a pune la lucru cu vizibilitate cele trei faƫete ale unei competenƫe:
cunoştinƫe, abilităƫi, atitudine. Următoarele competenţe au fost considerate esenƫiale pentru un profil de leadership
de succes pentru posturile din serviciul public al cetӑţenilor sub cele trei faƫete cunoştinƫe-abilităƫi-atitudine:
m Practicarea competenƫelor cum sunt „managementul serviciilor publice” şi „informeazӑ”, precum
şi „orientarea către cerinţele publicului”, „luarea unor decizii informate” şi „interpretarea rezultatelor
analizei”, descrie un management prin excepƫie activ, respectiv de recompensare şi recunoaştere a
meritelor.
Aceasta exprimă standardul şi aşteptarea ca angajaţii în serviciu public să fie lideri tranzacƫionali eficienţi.
m Abordare personalizată prin competenƫele „dezvoltarea profesională a angajaƫilor” şi „performanţӑ înaltӑ
4 Bazat pe filozofia Career Architect dezvoltată de Mike Lombardo şi Bob Eichinger în anii ‘90; mai multe detalii la Using the Career Architect to Assess and Develop Leadership Competencies,
http://acumeninternational.com/site /acumen/files/articles/Using%20the%20Career%20Architect%20to%20Assess%20and%20Develop%20Leadership.pdf
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cu consecvenţӑ”; stimularea gândirii creative prin „rezolvarea eficientă a problemelor”, „cunoașterea
principiilor de reglementare” şi „stabilirea priorităţilor şi managementul timpului”; motivează cu inspiraƫie
prin competenţele „îi motivează pe ceilalţi”, „răspunde adecvat la schimbare, risc şi incertitudine” şi
„creativitate și inovaţie” și „relaţii de colaborare”; influenƫă prin idealuri prin „influenţeazӑ cu simţ politic”,
„este etic şi integru” şi „constribuie la construirea spiritului de echipӑ”.
Standardul şi aşteptarea este ca angajaţii în serviciu public să fie lideri transformaƫionali activi şi eficienţi.
Analiza competenƫelor care necesită dezvoltare a indicat următoarele tendinƫe (Anexa 2):
m competenţele observate ca bine dezvoltate în grupul de control, respectiv „este etic şi integru”,
„creativitate și inovaţie”, „competenţe în stiinţe sociale” și „relaţii de colaborare”, vor susţine cu siguranţӑ
progresul competenţelor mai puţin dezvoltate;
m trei competenƫe esenƫiale din profilul unui lider tranzacƫional eficient necesitӑ demersuri semnificative
de dezvoltare: „luarea unor decizii informate”, „interpretatea rezultatelor analizei” și „informeazӑ”;
m majoritatea competenƫelor care descriu un leadership transformaƫional activ şi eficient necesitӑ dezvoltare
susţinutӑ și progres de mare vizibilitate: „influenţeazӑ cu simţ politic”, „contribuie la construirea spiritului
de echipӑ”, „îi motivează pe ceilalţi”, „răspunde adecvat la schimbare, risc şi incertitudine”, „rezolvarea
eficientă a problemelor”, „cunoașterea principiilor de reglementare” şi „dezvoltarea profesională a
angajaƫilor”.
Dupӑ diagnosticarea nevoilor de dezvoltare a competenƫelor esenƫiale de leadership pentru funcţionarii
publici, liderii lor și experţi din sectorul public, au fost recomandate activitӑţi în cadrul unui plan anual coerent
care a inclus:
m cursurile specializate pentru a îmbunătăţi (a) capacitatea de derulare a analizei a datelor în vederea
fundamentării propunerilor de reglementări și în conceperea de propuneri de reglementare bazate pe
principiile de bunӑ reglementare; (b) capacitatea personalului cu roluri manageriale din sfera publicӑ de
a-și conduce şi gestiona eficient subalternii și departamentele; (c) capacitatea de gestionare eficientӑ a
schimbӑrii şi a spori contribuţia personală la performanţa echipei din care funcţionarul public face parte.
m alte opţiuni de dezvoltare profesională care pot de asemenea facilita asumarea unor roluri
transformaţionale de cӑtre angajaţii din sectorul public cum ar fi: (d) vizite de studiu și ateliere de
lucru pentru a împărtăși experiența cu părțile interesate, instituții din România și alte țări europene; (e)
activităţi de promovare a misiunii instituţiei publice la care este afiliat funcţionarul public; (f) sesiuni de
informare pentru toate instituţiile care iniţiazӑ reglementӑri cu privire sau schimbările aduse sistemului
existent; (g) programe de coaching; (h) formarea continuă prin implicarea în proiecte noi și rotaţie a
activitӑţilor de oferire a serviciului public. Aceste măsuri ar putea determina progrese substanţiale la
creşterea productivităţii personalului, a calităţii și performanţei.
CONCLUZII
Activarea unui set complex de competenţe poate să asigure o reușitӑ pentru funcţionarii publici și liderii lor
în tranziţia de la nişte simpli executanţi de strategii şi politici publice, la facilitatori ai livrării unui serviciu de calitate
publicului, pentru a face saltul de la un leadership tranzacţional la unul transformaţional.
Rezultatele cercetării efectuate asupra organizaţiilor din administraţia publicӑ din România evidenţiază
faptul că funcţionarii publici și liderii lor posedӑ numai parţial competenţe de leadership tranzacţional – ceea ce nu
este de naturӑ sӑ confere agilitatea necesarӑ în oferirea unui serviciu de calitate, potrivit stringenţelor publicului.
Cu atât mai mult, personalul din sectorul public are un drum lung de parcurs pentru a-şi dezvolta competenƫele
transformaƫionale – cetӑţenii, publicul din România, negreșit așteaptӑ aceasta.
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Anexa 1 – Evoluţia unui lider de la tranzacƫional la transformaƫional (Robbins, Judge; 2010)
Cel mai eficient şi activ
Lider transformaƫional:
Influenƫă prin idealuri

Propune o viziune şi susƫine o misiune, îi face pe angajaƫi mândri
pentru afilierea la organizaƫie, inspiră respect şi încredere
Comunică cu convingere standarde înalte, identifică şi utilizează

Motivează cu inspiraƫie

simboluri care atrag şi potenƫează eforturile angajaƫilor, exprimă cu
simplitate, dar convingător, obiective şi idealuri importante

Stimularea gândirii creative

Abordare personalizată

Promovează inteligenƫa, argumentaƫia şi raƫiunea în rezolvarea
problemelor
Oferă atenƫie şi tratează personalizat fiecare angajat, face coaching,
consiliază

Lider tranzacƫional:
Recompensează angajaƫii pentru efort şi performanƫă, stabileşte
Recompensarea şi recunoaşterea meritelor

obiective şi sisteme de recompensare şi recunoaştere a performanƫei
superioare şi a realizărilor deosebite

Management prin excepƫie (activ)

Urmăreşte abaterile de la reguli şi standarde, ia măsuri de corectare a
situaƫiei

Management prin excepƫie (pasiv)

Intervine numai când standardele nu sunt îndeplinite

Laissez-faire

Nu îşi asumă responsabilităƫile de conducere, evită să ia decizii

Sursă: (Bass; 1990)

Ineficient şi pasiv
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Anexa 2 – Dezvoltarea competenţelor de leadership pentru angajaţii din sectorul public
Competenţe de leadership identificate ca esenţiale pentru
posturile din sectorul public
Influenţeazӑ cu simţ politic

Funcţionari publici, manageri publici și experţi
80% necesită dezvoltare

Este etic şi integru

5% necesită dezvoltare

Contribuie la construirea unui spirit de echipӑ

50% necesită dezvoltare

Ȋi motivează pe ceilalţi

60% necesită dezvoltare

Răspunde adecvat la schimbare, risc şi incertitudine

80% necesită dezvoltare

Creativitate și inovaţie

20% necesită dezvoltare

Relaţii de colaborare

25% necesită dezvoltare

Rezolvarea eficientă a problemelor

60% necesită dezvoltare

Cunoașterea principiilor de reglementare

60% necesită dezvoltare

Stabilirea priorităţilor şi managementul timpului

30% necesită dezvoltare

Dezvoltarea profesională a angajaţilor

50% necesită dezvoltare

Performanţӑ înaltӑ cu consecvenţӑ

30% necesită dezvoltare

Orientarea către cerinţele publicului

15% necesită dezvoltare

Luarea unor decizii informate

70% necesită dezvoltare

Interpretarea rezultatelor analizei

70% necesită dezvoltare

Competenţe în știinţe sociale

20% necesită dezvoltare

Informeazӑ

50% necesită dezvoltare

Managementul serviciului public

40% necesită dezvoltare
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STĂPÂNIREA CELOR TREI PROVOCĂRI ALE INOVAȚIEI:
SURSELE RARE DE AJUTOR FIABIL
Dr. Steven D. Olson
Michael J. Coles College of Business
Kennesaw State University
Dr. Michael S. Salvador
Michael J. Coles College of Business
Kennesaw State University
Rezumat: Deoarece corporațiile de afaceri din toate industriile se confruntă cu creșterea concurenței globale și
schimbări tehnologice, odată cu creșterea presiunii de marfarizare și de compresie a marjei, directorii și managerii
seniori se confruntă cu presiuni tot mai mari de a se dezvolta prin inovație. În această lucrare vom prezenta
cele trei provocări cu care fiecare director și manager se confruntă în încercarea de a inova. În cazul în care
aceştia vor avea succes în inovație, vor trebui să identifice și să utilizeze un ajutor fiabil. Constatând că literatura
academică și de practică în materie de inovație este atât de vastă și crează confuzie, directorii și managerii au
nevoie să aibă acces la un ajutor fiabil. Doar două teorii ale inovației ating nivelul de fiabilitate care este impus de
provocările inerente procesului de inovare. Aceste teorii se completează, de asemenea, bine reciproc. Folosite în
combinație unele cu altele, acestea oferă un ajutor amplu, fiabil pentru cele trei provocări ale inovației. Această
lucrare explică pe scurt fiecare dintre aceste teorii, și discută pentru ce pot fi acestea utilizate în mod fiabil și de ce.
Cuvinte cheie: Inovație; Inovație Disruptivă; Susținerea Inovației, Cadrul Valorilor de Concurență; construirea
teoriei; teoria descriptivă; teoria prescriptivă; teoria normativă
Clasificare JEL: L26, M10, O30, O31, O32, O33
INTRODUCERE: CELE TREI PROVOCĂRI ALE INOVAȚIEI
Fiecare director sau manager senior care doreşte să îşi dezvolte firma prin inovație se confruntă cu trei
provocări. Prima provocare cu privire la inovație este problema care ține de diagnosticarea tipului de inovație pe
care firma trebuie să îl urmeze. Pentru a diagnostica ceva este necesar a deține abilitatea de a distinge natura și
cauzele respectivului lucru de alte lucruri. Astfel cum medicii pun un diagnostic diferențial pentru simptomele și
rezultatele de laborator ale unui pacient, directorii și managerii senori trebuie să facă diferența dintre provocarea
sau provocările lor legate de inovație şi alte simptome de afaceri și rezultate care prezintă caracteristici similare.
În cazul în care aceștia pun greşit diagnosticul de inovație, atunci directorii și managerii au puține șanse de a avea
succes cu inovațiile lor. Noi numim acest lucru Provocarea Diagnosticării.
A doua și a treia provocare cu privire la inovație provin direct din prima. Odată ce directorii sau managerii
şi-au diagnosticat provocarea cu privire la inovație, aceştia trebuie să știe ce să facă cu privire la aceasta şi la
ce riscuri şi recompense se pot aștepta atunci când pornesc spre inovație. Noi o numim pe prima Provocarea
Intervenției și pe cea din urmă, Provocarea Recompensei.
Am ales termenul „Provocarea Intervenției” având în minte înțelesul său exact. A interveni înseamnă „a te
pune între” (dicționarul colegial Webster, 1965). Atunci când intervenim, ne punem mereu între două sau mai
multe lucruri care sunt deja în legătură unul cu celălalt. Aplicat la afaceri, acest lucru implică faptul că intervențiile
inovației au loc întotdeauna în relațiile complexe care există deja între firmă și piețele sale pentru crearea,
furnizarea și captarea valorii. Pentru a interveni în aceste relații de creare, furnizare și captare a valorii în scopul
de a crea, capta și furniza o valoare nouă sau diferită înseamnă, prin definiție, „să inervii sau să apari ca o
caracteristică sau circumstanță irelevantă sau străină” (dicționarul colegial Webster, 1965).
Oamenii și sistemele nu interpretează sau acceptă cu ușurință intervențiile inovației, deoarece astfel de
acțiuni, prin necesitate, pot perturba modul în care societatea îşi desfăşoară actual afacerile. La fel precum medicii
pacienților care au fost diagnosticați cu boli grave cauzate de comportamente ale stilului de viață, cum ar fi consumul
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de tutun, alcool, sau alimente grase, directorii și managerii trebuie să intre în relațiile complexe care au generat
boala pacientului și să le schimbe. Cu cât sunt mai dramatice modificările necesare pentru readuce sănătatea în
corpul și în stilul de viață al pacientului, cu atât mai dificilă este sarcina medicului. Aşadar, de asemenea, în ceea
ce priveşte directorii și managerii – cu cât modificările necesare pentru a crea, furniza și capta o valoare nouă
sunt mai dramatice, cu atât sarcina acestora este mai dificilă. Ajutorul fiabil în îndeplinirea Provocării Intervenției
va parcurge, de asemenea, un drum lung spre a determina ca inițiativele inovației să aibă succes.
Niciun director sau manager nu şi-ar asuma dificultățile și riscurile pe care le implică intervențiile inovației
dacă nu ar fi convinși că recompensa merită efortul. Provocarea Recompensei necesită ca managerii să-şi
evalueze riscurile și beneficiile specificelor intervenții ale inovației, într-un mod cât mai exact posibil. Cu cât
se cunosc mai puține despre posibilele riscuri și avantaje, cu atât mai mare este provocarea, deoarece firmele
înființate îşi evalueză riscurile și beneficiile pe baza informațiilor expuse. Cu toate acestea, când vine vorba de
inovație, nu există nicio informație expusă. Nu există date privind o valoare care să nu fie în prezent creată,
furnizată sau captată, ci doar niște tendințe și modele emergente.
Evaluarea riscurilor orientate spre viitor și beneficiile intervențiilor inovației îi provoacă chiar și pe cei mai
sofisticați directori și manageri. Cei care caută să obțină fonduri pentru inovația lor sunt provocați să îndeplinească
rata de obstacol și cerințele de finanțare pe măsură ce aceştia concurează cu alte proiecte pentru alocarea
de resurse limitate. Directorii și managerii care iau aceste decizii de alocare a resurselor sunt în mod similar,
provocați. Cum pot ei să evalueze în mod fiabil cererile standard de buget cu cererile cu privire la inovație?
Ajutorul fiabil în satisfacerea Provocării Recompensei inovației are de parcurs un drum lung spre a determina ca
solicitanții de finanțare și furnizorii de finanțare să aibă succes reciproc.
Directorii și managerii care caută ajutor în literaturile academice și de practică în domeniul inovației de
afaceri vor fi extrem de dezamăgiți. Aceştia vor găsi o colecție vastă de literatură care conține o mulțime de teorii,
modele, cadre, termeni și tipologii care crează confuzie. De exemplu, o căutare pe Google pentru „inovație în
afaceri”, a expus 18,6 milioane de rezultate şi o căutare identică pe Google Scholar a expus 2.86 milioane de
rezultate, în timp ce aceeași căutare pe Amazon Books a expus 24.731 rezultate. Nu numai că iteratura este
vastă și diversă, ci este aproape imposibil să se determine care dintre teorii sunt superioare sau mai relevante
decât altele. Găsirea unui ajutor fiabil în confruntarea celor trei provocări ale inovației este o sarcină dificilă în sine.
Noi considerăm această stare de confuzie atât lamentabilă cât şi posibil a fi evitată. Pentru a clarifica
confuzia, vom clarifica ce teorii ale inovației sunt valabile și pe care se pot baza directorii și managerii pentru a
se ghida în abordarea Provocărilor legate de Diagnosticarea, Intervenția și Răsplata inovației. Începem prin a
clarifica ce anume face ca o teorie, model, cadru sau tipologie să fie validă și de încredere. Vom argumenta că
există două nivele distincte ale teoriei valide și fiabile, teoria descriptivă și teoria prescriptivă (sau normativă).
Vom argumenta că doar teoria prescriptivă poate fi invocată în întregime pentru a satisface cele trei provocări ale
inovației. Apoi vom argumenta că doar două teorii ale inovației îndeplinesc cerințele de valabilitate prescriptivă.
După descrierea pe scurt a acelor teorii și ceea ce face ca fiabilitatea lor să fie superioară față de alte teorii, vom
încheia cu o scurtă reflectare asupra caracterului uimitor al acestor realizări și, prin urmare, cât de valoroase pot
fi pentru directori și manageri pe măsură ce aceştia caută să stăpânească provocările inovației.
I. TEORIA INOVAȚIEI: DOUĂ NIVELE ALE FIABILITĂȚII
Evaluarea fiabilității teoriilor, modelelor, și cadrelor inovației este o judecată complexă. Ne bazăm evaluarea
noastră cu privire la fiabilitate și clasificarea noastră a celor două nivele de fiabilitate pe o distincție foarte
cunoscută în cadrul construirii şi validării teoriilor, și anume, distincția dintre teoria descriptivă și cea prescriptivă
(Bazerman 2005).
Toate teoriile, modelele, cadrele și tipologiile fiabile ale inovației sunt produse secundare ale tentativelor
cercetătorilor de a construi teorii care fie descriu sau explică comportamentul fenomenelor specifice legate de
inovație. De obicei, cercetătorii fie studiază atributele și circumstanțele care preced în mod logic sau cauzal
rezultatele inovației, fie studiază comportamentele care conduc la sau provoacă rezultatele inovației. Fiabilitatea
acestor teorii cu privire la antecedentele și comportamentele care conduc la inovație sunt o funcție a valabilității
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acestora. Teoriile și modelele inovației, precum și cadrele și tipologiile pe care le conțin, descriu sau explică în
mod valabil rezultatele inovației pe care pretind să le descrie sau explice?
Teoriile descriptive validate folosesc metode de cercetare riguroase pentru a testa ipoteze care sunt capabile
de a fi infirmate. Cu cât sunt utilizate metode de cercetare și de testare mai riguroase, cu atât mai fiabil teoria
va descrie rezultatele inovației pe care le examinează, în mare parte, deoarece cercetătorii din alte discipline
și perspective au fost capabili de a testa teoria din diferite puncte de vedere. Deoarece cercetătorii din diverse
discipline, cum ar fi marketing, finanțe și operațiuni testează teoria, aceştia exclud posibilitatea că ar putea exista
alte explicații mai plauzibile pentru afirmațiile făcute de teoria sau modelul inovației.
Inovația în afaceri, la fel ca alte domenii de afaceri și management, conține un număr mare de teorii și
modele descriptive validate. Fiecare poate pretinde în mod legitim să descrie modelele și relațiile dintre variabilele
pe care le categorizează. Dar niciuna dintre acestea nu poate pretinde că modelele lor sunt superioare altor
modele, deoarece descrierea unui model nu este același lucru cu a-l explica. Teoriile descriptive se bazează
pe corelații semnificative între variabile din punct de vedere statistic. Corelarea, cu toate acestea, nu dovedește
legătura de cauzalitate. Problemele bine documentate de deducere a cauzalității din corelația statistică, cum ar
fi Paradoxul lui Simpson, relevă faptul că chiar și stabilirea direcției de cauzalitate dintre două variabile corelate
nu poate fi dovedită, deoarece adăugarea unei variabile suplimentare poate inversa direcția dedusă. O teorie
descriptivă a inovației nu poate pretinde în mod credibil că știe ce cauzează ce în inovație. Aceasta nu poate
pretinde o fiabilitate prescriptivă.
Pentru a dovedi că teoria sau modelul cuiva este superior, trebuie identificate și explicate mecanismele
care determină rezultatele inovației, precum și condițiile limită în baza cărora funcționează aceste mecanisme.
Demonstrarea cauzalității necesită o cercetare de teren amplă, testare experimentală și validare externă (istorică
și concurentă). Cercetarea de teren este esențială deoarece numai metodele sale permit cercetătorilor să observe
cazuri reale, să îşi formeze ipoteze cu privire la ce semnifică mecanismele cauzale, și să poată cataloga condițiile
limită în baza cărora îşi desfășoară activitatea. Testarea experimentală este necesară pentru stabilirea faptului că
mecanismele cauzale sunt, de fapt, importante pentru rezultatele pe care teoria pretinde a le explica. Dovedirea
faptului că teoria generalizează din zona sa inițială de dovezi în alte domenii sau industrii poate fi realizată numai
prin validarea externă a teoriei în contexte noi. Desigur, este imposibil de a testa fiecare context și industrie și,
prin urmare, este imposibil să se stabilească dovezi concludente prin validare externă. Cu toate acestea, o astfel
de validare se adaugă la dovezile că teoria este prescriptivă și poate constitui o bază.
Pe scurt, numai o teorie prescriptivă poate pretinde în mod legitim a explica inovația. Aceasta însăşi
poate constitui o bază pentru a oferi cea mai bună, fiabilă orientare disponibilă pentru Provocările legate de
Diagnosticare, Intervenție și Răsplată a inovației.
În opinia noastră, există doar o singură teorie a inovației care îndeplinește toate cerințele teoriei prescriptive,
și anume, teoria Clayton Christensen a Inovației Disruptive (Christensen 1997). O a doua teorie a inovației Teoria
Valorilor de Concurență, îndeplinește parțial cerințele de validitate prescriptive (Cameron şi colab., 2006; DeGraff
şi Quinn, 2007). Aceasta a fost validată în mod descriptiv de către un număr mare de studii care se întind pe o gamă
largă de discipline, industrii și condiții și a identificat numeroase mecanisme și condiții cauzale. Cu toate acestea,
nu a validat pe deplin faptul că aceste mecanisme cauzale și condiții limită pot explica rezultatele inovației. Cu alte
cuvinte, validarea sa prescriptivă nu este la fel de matură ca teoria lui Christensen cu privire la Inovația Disruptivă.
Cu toate acestea, ne-am decis să o includem, deoarece prescripțiile pe care le face sunt în totalitate de acord cu
și completează prescripțiile făcute de teoria Inovației Disruptive. În acest sens, Cadrul Valorilor de Concurență
funcționează ca un complement puternic și un supliment pentru Teoria Inovației Disruptive. Noi personal folosim
mereu ambele teorii în combinație.
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II. AJUTOR FIABIL ÎN MOD PRESCRIPTIV: TEORIA LUI CHRISTENSEN CU PRIVIRE LA INOVAȚIA
DISRUPTIVĂ

Teoria lui Christensen cu privire la Inovația Disruptivă a apărut din încercările sale de a construi o teorie
mai adecvată a inovației prin rezolvarea problemelor pe care alți cercetători le-au identificat în testarea teoriilor
anterioare. De exemplu, una dintre acele teorii susținea că societățile înființate tind să se ocupe cu succes de
inovația tehnologică progresivă, dar eşuează atunci când se confruntă cu o schimbare radicală de tehnologie. Cu
toate acestea, teoria inovației progresive vs. radicală nu se potrivea cu modelul datelor istorice. Unele societăți
înființate au adoptat cu succes inovații radicale. Pentru a rezolva această anomalie, Christensen a revizuit datele
și a creat construcții şi cadre noi care nu doar că au luat în considerare tot ceea ce vechile teorii au explicat, ci,
de asemenea, au luat în considerare anomaliile pe care acele teorii nu le-au luat în considerare. Apoi, el a testat
acele construcții și cadre. Rezultatul a fost teoria sa cu privire la Inovația Disruptivă și Inovația de Susținere.
Teoria originală a lui Christensen cu privire la Inovația Disruptivă s-a axat pe inovațiile tehnologice, la limita
de jos a procesului continuu legat de prețul industriei pentru-performanță şi calitate și anume, inovațiile pe care
firmele de top din industrie nu le-au adoptat, ca să ajungă în cele din urmă să îşi piardă avantajul competitiv în
favoarea firmelor care au adoptat inovația tehnologică. Teoria lui Christensen a descris aceste inovații tehnologice
și modul în care traiectoria lor de îmbunătățire constantă în cele din urmă a venit în serviciul nevoilor pieței de
mijloc, în timp ce inovațiile „de susținere” ale firmelor înființate au depășit fie treptat sau radical nevoile acestei
piețe. Prin urmare, „dilema inovatorului” cu care se confruntă toate firmele înființate: să urmărească inovația din
prezent care să le susțină cei mai solicitanți și profitabili clienți, sau să urmărească inovații cu un preț mai mic și
o calitate mai scăzută pentru clienții mai puțin profitabli și solicitanți din viitor?
După ce valabilitatea descrierilor sale a fost dovedită, Christensen a creat o teorie fiabilă a inovației.
Majoritatea cercetătorilor s-ar fi oprit acolo, dar Christensen a împins crearea teoriei sale un pas mai departe. A
început să caute mecanismele și condițiile cauzale care ar explica ce a cauzat rezultatele inovației pe care le-a
descris (Christensen 2006).
În urma elaborării, testării şi perfecționării teoriei Inovației Disruptive și a mecanismelor sale cauzale pentru
a fi luate în considerare anomaliile observate, și ca urmare a aplicării acesteia de către cercetători în mai multe
industrii, s-au testat şi validat tot mai multe circumstanțe în baza cărora funcționează mecanismul cauzal. Acest
lucru a îmbunătățit modelele, cadrele și tipologiile teoriei, făcându-le mai predictive și mai prescriptive.
Ceea ce Christensen a descoperit și dovedit a fost că mecanismele prin care se produce o perturbare nu
sunt doar o funcție a tehnologiei, ci, mai degrabă, o funcție a modelului de afaceri și a logicii de profit în care
societățile îşi desfăşoară tehnologia. Prin urmare, deciziile și acțiunile disponibile pentru directori și manageri în
ceea ce privește tehnologia disruptivă s-au descoperit a fi mult mai vaste decât o simplă decizie de a adopta/a nu
adopta. Directorii și managerii au o gamă largă de opțiuni din care să aleagă și pe baza cărora să acționeze, cum
ar fi dacă să înființeze sau nu o unitate comercială autonomă, ce tipuri de structuri organizatorice să stabilească
în cadrul unităților de inovație, ce fel de oameni să angajeze în cadrul unității, şi ce tipuri de procese de selecție
și alocare a resurselor să utilizeze, și ce fel de propuneri de valoare, segmente de piață, și structuri de costuri să
creeze.
Elaborarea și validarea extinsă de către directori a mecanismelor cauzale și a circumstanțelor de afaceri în
baza cărora aceştia operează conferă teoriei Inovației Disruptive o fiabilitate prescriptivă. Directorii care folosesc
modelele, cadrele și tipologiile pot face acest lucru cu încrederea că diagnosticele și intervențiile lor au suport
cauzal.
De exemplu, luați în considerare „Cadrul pentru Identificarea Structurii şi Casei Organizatorice Corecte” a
lui Christensen, care definește patru tipuri diferite de inovații și cele patru tipuri de provocări corespunzătoare cu
privire la inovații (Christensen şi Raynor 2003).
1. Descoperirea Inovației Tehnologice care să susțină și să extindă modelul de afaceri stabilit al societății
(descoperirea Inovației de Susținere)
2. Inovația tehnologică progresivă care să susțină modelul de afaceri stabilit al societății. (Inovație Progresivă
de Susținere)
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3. Inovații în piața de jos, care necesită un preț nou, scăzut, și modele de afaceri superioare (Inovație
Disruptivă pentru Piața de Jos)
4. Descoperirea inovației tehnologice care să necesite un model de afaceri cu totul nou. (Descoperirea
Inovației Disruptive)
Prin elaborarea mecanismelor cauzale ale inovației și circumstanțele de diagnostic în baza cărora
funcționează aceste patru tipuri de inovații, tipologia lui Christensen prevede criterii de diagnostic și strategii de
intervenție clare (Christensen, Scott şi Roth 2004). Ca orice categorie de diagnostic, aceste categorii de inovații
nu pot gândi în locul directorilor și managerilor, dar, fără categorii de diagnostic validate și criterii ca acestea, un
diagnostic precis şi o intervenție eficientă sunt imposibile.
Mai mult decât atât, deoarece modelul a reprezentat succesul şi eşecul financiar, atât din punct de vedere
istoric cât și prescriptiv, pentru mii de inovații din partea a sute de firme din zeci de industrii, teoria Inovației
Disruptive oferă un ajutor prescriptiv în ceea ce priveşte Provocarea Recompensei de a solicita fonduri și aloca
fonduri pentru inovație (Christensen 2006). De exemplu, într-un caz bine documentat, Andy Grove de la Intel
a folosit teoria Inovației Disruptive pentru a identifica amenințarea cauzată de posibila depăşire a vitezelor
procesorului pe care piața de masă le-ar putea utiliza (Puffer 1999). A identificat, de asemenea, procesoare noi de
calitate scăzută care au reprezentat amenințări disruptive față de Intel. Informat de teoria Inovației Disruptive, el
a înființat o unitate de afaceri autonomă pentru a concura pe piața de calitate scăzută, în continuă perfecționare,
a procesoarelor. Acest lucru a dus la dezvoltarea procesorului Celeron, care a devenit procesorul Intel cu cel mai
mare volum și a reprezentat zeci de miliarde de dolari în vânzări. Diagnosticele și intervențiile similare au obținut
recompense asemănătoare pentru organizații precum Apple, Kodak, și Teradyne (Christensen 2006).
III. AJUTOR APROAPE PRESCRIPTIV, FIABIL: TEORIA INOVAȚIEI VALORILOR DE CONCURENȚĂ
A doua dintre teoriile noastre fiabile cu privire la inovație, Teoria Valorilor de Concurență, a fost inițial
dezvoltată de către cercetători în scopul de a descoperi și de a da un sens creării omniprezente a „eficicacității”
(Quinn şi Rohrbaugh 1983). Aproape fiecare teorie organizațională este preocupată de generarea de rezultate
„eficiente” dar nu a existat niciun acord între cercetători cu privire la ideea dacă criteriile determină dacă un rezultat
este sau nu „eficient”. Pentru a clarifica crearea eficacității și rezolva aceste criterii conflictuale, cercetătorii au
folosit o metodă de cercetare replicabilă pentru identificarea axelor sau dimensiunilor, de-a lungul cărora puteau
fi clasificate diferite criterii pentru „eficacitate”.
Au fost identificate trei dimensiuni ale conceptului eficacității: 1) concentrarea, care înseamnă criterii
clasificate de-a lungul unui proces continuu de la criterii interne şi concentrate pe persoane la criterii externe
şi concentrate impersonal; 2) structură, care înseamnă criterii clasificate de-a lungul unui proces continuu
al aceslor criterii concentrate pe flexibilitate și schimbare la criterii concentrate pe stabilitate și control; și 3)
rezultatul-procesului, care înseamnă criteriile clasificate de-a lungul unui proces continuu al acelor criterii care se
concentrează pe proces la criterii care se concentrează pe rezultate.
Prin dezvoltarea acestor construcții într-un cadru organizatoric care ar putea explica rezultatele statistice,
cercetătorii au stabilit că primele două axe, concentrarea și structura, au capturat gama completă a datelor.
Aranjate ca un cadru ortogonal, cele două axe au generat patru modele distincte pentru eficacitatea organizațiilor.
1. Modelul intern al proceselor – stabilitate și control (structură), internă (concentrare)
2. Modelul obiectivelor raționale – stabilitate și control (structură), exterior (concentrare)
3. Modelul relațiilor umane – flexibilitate și schimbare (structură), internă (concentrare)
4. Modelul sistemelor deschise – flexibilitate și schimbare (structură), externă (concentrare)
În confirmarea cadrului lor, cercetătorii au remarcat două surse de dovezi coroborate. În primul rând, aceştia
au remarcat faptul că cele patru modele distincte ale Cadrului Valorilor de Concurență au descris cele patru
premise funcționale pentru organizațiile descrise de Talcott Parsons cu vreo două decenii înainte (Parsons 1959).
Ca o confirmare în plus, aceştia au remarcat, de asemenea, că fiecare dintre cele patru modele au descris una
dintre cele patru „școli” dominante de analiză organizațională. Cadrul care a rezultat, prin urmare, a dat sens
criteriilor conflictuale pe care cercetătorii le-au dezvoltat pentru a determina ce înseamnă eficiența organizațională.
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Cercetătorii nu au căzut de acord deoarece foloseau criterii sau valori concurente, pentru determinarea eficacității.
De aici, denumirea de Cadru al Valorilor de Concurență, care validează din punct de vedere empiric tensiunile și
conflictele dintre criteriile de eficacitate, adică, valori.
Pentru a-şi valida teoria, cercetătorii au studiat dacă a existat o corelație semnificativă statistică între
variabilele Cadrului Valorilor de Concurnță și variațiile secțiunilor transversale ale raporturilor valoare-de-piațăvaloare-contabilă a peste 3000 de societăți cotate public (Cameron şi colab. 2006). Ceea ce au descoperit a fost
că piața de valori recompensează în mod pozitiv inovația și că gradul respectivei recompense variază în funcție
de industrie. Recompensa pe care directorii și managerii o pot aștepta variază în funcție de industria lor și de
performanța inovației lor în raport cu concurenții industriei acestora.
Cu ajutorul indicatorilor de performanță actuali, cercetătorii au putut să prezică 84% din variația dintre
valoarea de piață a unei firme și valoarea sa contabilă. De exemplu, cercetatorii discută despre performanța
inovaţiei Hewlett Packard în anul 2000. În comparație cu industria, performanța inovaţiei HP a scăzut sub media
industriei. Prin evaluarea comparativă a performanței HP în comparație cu industria, cercetatorii au calculat că, în
cazul în care societatea şi-ar fi îmbunătăţit performanțele inovaţiei cu deviație standard completă, în comparație
cu rivalii săi, valoarea pieţei sale de valori ar crește cu 12.78 miliarde $ (Cameron şi colab. 2006)
Modelul Cadru al Valorilor de Concurență a fost validat în cadrul numeroaselor studii suplimentare de către
cercetători care reprezintă o varietate de discipline de afaceri, de la resurse umane la operațiuni, finanțe, cercetare
și dezvoltare (Wu şi Nu 2009). Întrucât teoria lui Christensen a fost în măsură să obțină o validitate prescriptivă,
concentrându-se numai pe explicarea mecanismelor și condițiilor care stau la baza inovației tehnologice, Modelul
Cadru al Valorilor de Concurență își propune să acopere întreaga gamă de inovații pe care firmele o urmăresc și,
astfel, nu a fost în măsură să identifice, să testeze și să valideze anumite mecanisme cauzale specifice și condiții
limită pentru teoria în ansamblu (DeGraff & Quinn 2007). În schimb, se bazează – pentru progresul său spre o
validare prescriptivă – pe validarea normativă a teoriilor în cadrul fiecăreia dintre cele patru cadrane de creare a
valorii.
De exemplu, deoarece accentul, prioritățile, oamenii și procesele sunt strict legate de modelul controalelor
interne de creare a valorilor sunt contrare celor ale modelului sistemelor deschise, nu este probabil a fi uşor şi
poate nici posibil să se găsească un set de mecanisme cauzale care să explice rezultatele în ambele tipuri de
creare de valori. Modelele de control intern creează valori prin extragerea aleatoriului, variației, riscului și erorii,
în timp ce modelul sistemelor deschise creează valori prin explorarea și exploatarea aleatoriului, variației, riscului
și erorii. Astfel, în timp ce se poate aştepta şi se pot depune eforturi pentru o teorie prescriptiv validă a controlului
procesului, cum ar fi Six Sigma, o astfel de teorie nu poate și, prin definiție, nu ar fi în măsură practic să explice
dinamica pozitivă, nelineară a teoriei sistemelor deschise (Thakor 2011).
Astfel, ceea ce îi lipsește Teoriei Valorii de Concurenţă în ceea ce privește profunzimea puterii sale
explicative, stă la baza amplorii diagnosticului şi orientărilor intervenţiei. Categoriile cuprinzătoare de diagnostic
al Cadrului Valorilor de Concurenţă permit directorilor și managerilor să diagnosticheze şi să intervină cu precizie.
Cu ajutorul evaluărilor de măsurare ale Cadrului Valorilor de Concurenţă, un director executiv sau un manager
poate să utilizeze categoriile de diagnostic şi strategiile de intervenţie ale Valorilor de Concurență pentru a defini
tipul sau tipurile de valori pe care organizația acestuia sau acesteia le creează, livrează și capturează în prezent,
și pentru a defini ce tip de valoare are trebui inovată de către firmă. În combinaţie cu categoriile de diagnostic ale
lui Christensen, aceste instrumente se combină pentru a oferi cel mai înalt nivel de fiabilitate disponibil.
Evaluările cu privire la Valorile de Concurență permit, de asemenea, managerilor să detalieze accentul
specific al fiecărei unități relevante: departament, echipă şi individual. Oferindu-le managerilor capacitatea de
a defini tipurile de inovaţie care au loc la fiecare nivel în cadrul organizației, de la unităţi comerciale şi până la
persoane fizice, Cadrul Valorilor de Concurență oferă o claritate de neegalat și o specificitate prescriptivă. În
utilizarea Cadrului Valorilor de Concurență, ne lovim în mod constant de acordul aproape total dintre categoriile
şi cadrele de diagnostic prescriptiv validate ale lui Christensen, cum ar fi cadrul „Resurse, Oameni și Valori” şi
cadrele Scopului, Practicii şi Oamenilor Cadrului de Valori de Concurență. Presupunem că astfel cum Teoria
Valorilor de Concurență continuă să elaboreze şi să valideze mecanismele cauzale şi condiţiile limită, într-o zi va
atinge fiabilitatea prescriptivă obţinută de teoria lui Christensen.
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CONCLUZII
Pe de o parte, căutarea teoriilor fiabile cu privire la inovație pentru a ajuta directorii și managerii în rezolvarea
provocărilor legate de Diagnosticarea, Intervenția şi Răsplata Inovației ar putea părea descurajantă. La urma
urmei, am fost capabili să producem numai două teorii fiabile. Pe de altă parte, faptul că studiile de management
au produs chiar si o teorie prescriptiv fiabilă a inovației, este o realizare uimitoare. Teoriile prescriptive fiabile
despre lucruri care există deja, astfel cum găsim în științele naturii și în ştiințele medicale, sunt dificil de stabilit
și mai puțin frecvente. O teorie prescriptivă fiabilă despre lucruri care nu există încă, astfel cum sunt produse de
Christensen și comunitatea cercetătorilor inovației, este extrem de dificilă și unică (Christensen, Scott şi Roth
2004). Toate acestea subliniază că provocările legate de Diagnosticarea, Intervenția şi Recompensa inovației,
cu care directorii și managerii se confruntă în fiecare zi, ar putea fi cele mai dificile provocări care se întâlnesc în
toate afacerile. Ei au nevoie de tot ajutorul fiabil pe care îl pot obține.
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PROVOCĂRI ALE UNOR FUNDAMENTE ECONOMICE ȘI MONETARE?
Lector Univ. Dr. Ovidiu Dîmbean-Creța
Institutul de Administrare a Afacerilor din Municipiul București
Rezumat: Lucrarea de față este inspirată de tot mai multe provocări care apar la adresa teoriei și practicii economice
și monetare în ultimul timp, provocări determinate atât de schimbările tehnologice, mai ales cele din domeniul
IT&C, cât și de cele care țin de globalizare, dar și opusul sau antiglobalizare, de excerbarea naționalismului în
tot mai multe zone ale Lumii, inclusiv în Europa și Orientul Apropiat, Mijlociu, de fenomenul migraționist și de
terorism. Aceste schimbări provoacă lucruri care se întâmplă și care pot modifica determinant niște convenții
și stări de fapt existente, atât în lumea monetaristă, unde apariția criptomonedelor poate revoluționa întregul
sistem monetar mondial și instituțiile financiare, cât și în lumea afacerilor, unde putem să ne punem tot mai serios
problema remodelării riscului și a modelelor de evaluare a activelor, a afacerilor oriunde în Lume.
Cuvinte cheie: Provocare, criptomonede, moneda virtuală, riscul, evaluare, modele de evaluare, randament,
rentabilitate, dobândă, riscul de terorism, geo-politic, militar, climatic, biologic și de mediu.
Lumea în care trăim și care ia viteză din ce în ce mai mare, mai ales de la apariția computerelor și serverelor
superperformante și a Internetului încoace, pare a avea doi vectori de direcție, vectori care generează provocările
vremurilor prezente și care – cel mai probabil – vor și determina schimbările care vor urma.
Unul dintre cei doi vectori este poate unul obiectiv, care ține de dezvoltarea organică permanentă a societății
omenești și care se referă la explozia tehnologică din zona informatică și a comunicațiilor, explozie despre care s-a
scris deja foarte mult. Eu însă vreau să semnalez acum faptul că pot apărea consecințe ale dezvoltării tehnologice
și, implicit, al schimbărilor în comportamentul uman și organizațional la nivelul companiilor și al întregii societăți
asupra fundamentelor științelor, așa cum le-am învățat noi.
Celălalt vector care arată o direcție, este poate unul mai subiectiv, deși probabil că sociologii și filosofii
m-ar amenda și ar susține că este, de asemenea, unul obiectiv și nu aș ține să-i contrazic prea mult – nu e foarte
relevant acest lucru – un vector care ține de înmulțirea și agravarea riscurilor de a trăi, de a munci și deci de a face
afaceri de succes, profitabile și sustenabile pe termen lung. Măsurarea, cuantificarea acestor riscuri, pentru a le
gestiona, a le minimiza devine tot mai adesea atât de complexă, încât iarăși trebuie să ne uităm serios la unele
fundamente și axiome științifice și la valabilitatea lor, care până deunăzi părea perenă.
***
PROVOCAREA CRIPTOMONEDELOR
1. Referitor la primul vector de direcție abordat, respectiv cel obiectiv al progresului tehnologic accelerat
din ultimii 20 – 25 ani, aria de discuție și de analiză este infinită, dar eu vreau să mă opresc aici doar asupra
unui singur aspect și mai cu seamă asupra provocării imense la care asistăm deja în lumea financiar-valutarmonetară, prin moneda virtuală Bitcoin și toate celelalte criptomonede apărute ulterior anului 2009, monede care
pot produce schimbări fundamentale în domeniul monetarist tradițional și deci în piețele monetare, financiare și
valutare internaționale.
Nu îmi propun să abordez subiectul Bitcoin în sine, deja au făcut-o mulți alții, inclusiv distinsele mele colege
de Institut, Prof. Dalina Dumitrescu și Prof. Oana Firică, în lucrarea dânselor de acum 2 ani, intitulată „O monedă
virtuală în mediul de afaceri global, copil turbulent al tehnologiei informației” – vezi Proceedings, International
Conference of the Institute for Business Administration în Bucharest, 7th edition, “The Digital Economy: Challenge
or Growth Driver for SME and Corporations?” Această lucrare m-a și inspirat în acest demers de acum, gândindumă la urmări, la consecințe și la schimbările care se vor întâmpla într-un viitor foarte probabil și deloc îndepărtat.
Asta deoarece, chiar dacă aceste creații monetare virtuale nu au fost luate foarte în serios la început –
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nici în prezent nu acoperă nici pe departe o masă critică de deținători sau o valoare de recunoaștere monetară
importantă – totuși ele nu pot fi ingnorate și nici nu sunt, ci dimpotrivă! Se ține cont de ele, chiar dacă nu sunt
recunoscute legal în prea multe țări încă.
Care este însă principala provocare a apariției și folosirii acestor monede virtuale? Ce le face atractive? De
ce au oamenii încredere în ele, cu toate că nu au în spate guverne, state, care să le ofere niște garanții?
În primul și în primul rând, ele au apărut ca o alternativă interesantă, exotică, de investiții, față de tot ceea
ce exista atunci pe piață, începând cu o joacă de calculator și cu monede fără valoare. Însă, în momentul în care
criptomoneda a fost recunoscută de un vânzător de pizza, aceasta a căpătat o anumită valoare, valoare care a
crescut rapid la echivalentul unui dolar american și ulterior mult peste, la peste 1.000 de dolari, după care a avut
o evoluție fluctuantă, fără să mai crească spectaculos, mai degrabă dimpotrivă.
Fără a analiza evoluția valorii Bitcoin – care nu face obiectul acestui demers – să vedem în continuare ce
au și ce nu au (încă) monedele virtuale față de cele reale, prin prisma funcțiilor banilor. Dacă inventariem funcțiile
banilor, așa cum le-am învățat, acestea sunt:
m cea de mijloc de plată;
m instrument de schimb;
m mijloc de tezaurizare;
m etalon al valorii.
Să le luăm pe rând, pornind de la faptul că orice monedă, virtuală sau reală, începe să funcționeze, să
fie recunoscută prin încredere și eventual dispare, după ce-și pierde din valoare până la epuizare, dacă scade
încrederea în ea până la zero, adică până în momentul când nu mai valorează nimic, nu mai este recunoscută
de piață.
Prima funcție la care criptomonedele au răspuns afirmativ a fost aceea de instrument de schimb, în condițiile
în care tot mai mulți furnizori de produse și servicii le acceptă la schimb contra mărfurilor și serviciilor vândute.
De asemenea, faptul că i-a crescut valoarea pe curba de creștere a încrederii, generată de recunoașterea
funcției de instrument de schimb, le-a conferit și atributul investițional, de mijloc de tezaurizare și respectiv de
generator de randament investițional, chiar dacă acesta este numai parțial. Totuși, acest atribut, respectiv această
funcție este oarecum potențată – în cazul Bitcoin spre exemplu – și de faptul că emisiunea acestuia a fost limitată
la o sumă finită.
Prin urmare, această limitare imită oarecum rezervele limitate de aur, aur căruia, în general, îi crește valoarea
în timp. Pe de altă parte, aurul ca metal prețios are o valoare intrinsecă, acesta înmagazinează valoare, după cum
subliniază și Prof. Dumitrescu și Prof. Firică în materialul lor. Pe când Bitcoin are doar o valoare convențională și
foarte volatilă, o valoare a cărei arie de răspândire și acceptabilitate este încă foarte limitată.
În continuarea analizei este, de asemenea, important de știut că softul care guvernează aceste monede
virtuale, precum și protocolul lor de funcționare se pot schimba în timp, pe măsură ce participanții și aderenții lor
agreează în majoritate acest lucru. Aceasta permite deci o emisiune nelimitată de astfel de monede, dar testul
lor suprem pentru supraviețuire și recunoașterea pe scară mult mai largă decât până acum rezidă în încrederea
pe care trebuie s-o păstreze. Acea încredere le conferă și valoarea relativă în raport cu valutele reale, dar și
dezideratul de a deveni și etalon al valorii.
Deocamdată, deși există o așa-zisă piață valutară a valutelor virtuale, prin site-uri specializate care
funcționează ca niște case de schimb valutar în raport cu valutele reale, există terminale de plată (ATM-uri),
unde poți face tranzacții între banii reali și Bitcoini, în afara apariției tot mai multor astfel de monede virtuale de
la apariția Bitcoin din 2009, lucrurile nu par să mai fi evoluat foarte mult până în prezent din punct de vedere al
multiplicării lor și al înlocuirii monedelor reale în tranzacțiile comerciale și financiare din Lume. Dar lucrurile nu
stau în loc, înmulțindu-se probabilitățile de tranzit spre altceva pe măsura dezvoltării tot mai multor astfel de
monede digitale tot mai sofisticate și mai convingătoare:
m Banca Centrală a Olandei pregătește un experiment pentru a analiza dacă piața financiară poate fi
construită pe baza tehnologiei blockchain (tehnologie care stă la baza monedei criptate)1;
1 COINDESK.COM, CNBS News, BITCOINMAGAZINE.COM, ONECOIN.EU
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Înalta Curte de Justiție a UE a decis că monedele virtuale vor fi trate ca și cele reale din punct de vedere
al regimului de taxare, respectiv nu vor fi purtătoare de TVA sau de alte taxe la tranzacțiile lor;2
m Membrii Comisiei Europene lucrează pentru a înțelege tehnologia din spatele monedelor virtuale;3
m Moneda OneCoin a fost acceptată în mod public de experții în finanțe islamice, ca fiind prima formă de
valută adecvată pentru musulmani.4
Iată deci că Lumea financiar bancară și instituțională se pregătește pentru schimbări majore în lumea
monetară, chiar dacă atât timp cât valoarea intrinsecă a monedelor digitale este foarte volatilă și creșterea ariei de
acceptabilitate este limitată, la fel va fi și aria lor de circulație, de răspândire și implicit, de recunoaștere a valorii,
a încrederii în ele. Deci limitarea funcției de mijloc universal de schimb o limitează și pe aceea de instrument de
tezaurizare, de economisire și investiție, că să nu mai vorbim de cea de mijloc de plată sau de etalon al valorii.
m

Faptul că schimbul contra produse și servicii, plata acestora se face fără o terță parte, un birou de clearing
cu registru de tranzacții, deci total descentralizat și fără un control subiectiv, din partea unei anumite entități,
poate fi însă una dintre marile bariere ale noilor creații criptomonetare. Controlul masei monetare în circulație,
echilibrul dintre aceasta și cantitatea de bunuri și servicii de pe o anumită piață, pentru stabilitatea prețurilor în
fiecare monedă națională, pentru controlul inflației și al echilibrului financiar – valutar la nivel macro, creditele și
ratele dobânzii, balanța de plăți externă, fiscalitatea și contabilitatea națională, iată doar câteva aspecte pentru
care criptomonedele par a nu fi încă pregătite.
Totuși, așa cum remarcă toți analiștii și specialiștii care au studiat acest fenomen, este un început și acesta
poate continua, astfel încât să producă schimbări masive într-un viitor nu foarte îndepărtat în teoria și practica
monetaristă, cu toate consecințele ei în plan financiar – valutar, bugetar, bancar, fiscal, contabil, economic și
social. Am trăit un boom tehnologic, care va continua, chiar dacă nu cu aceeași intensitate mereu. De aceea, este
imposibil de previzionat cum va arăta Lumea din acest punct de vedere în următorii ani, după cum spunea și Dan
Bulucea, fost șef al Google România și absolvent ASEBUSS, în cadrul unei prezentări făcută nu de mult la școala
noastră, în fața absolvenților și cursanților noștri.
REMODELAREA RISCULUI
2. Celălalt vector care dă o anumită direcție, din ce în ce mai tangibilă în ultimii ani, deși speram că nu se
va ajunge aici, este acela al creșterii impetuoase a riscurilor de orice fel. N-aș fi crezut la vremea respectivă că
11 septembrie 2001 va deschide într-adevăr o nouă epocă și că Lumea se va schimba atât de mult de atunci, din
cauza terorismului.
De atunci au fost mai multe atacuri teroriste grave, în diverse colțuri ale Lumii, atacuri la adresa civilizației,
a democrației și a oamenilor civili nevinovați și acestea s-au înmulțit de o manieră cu totul alarmantă. În prezent,
la Paris, nu poți vizita niciun muzeu, fără să fii controlat „la sânge” la bagaje, poșete, genți etc., nu mai vorbesc
de intrarea la meciurile CE de fotbal din Franța. Asta după tragediile de anul trecut tot din Franța, după aeroportul
din Bruxelles, după metroul londonez sau trenul din Madrid, mai multe în Statele Unite, avioane deturnate și
prăbușite, seria de atentate de ani de zile din Turcia (aseară a fost cel mai grav în aeroportul Attaturk din Istanbul)
și în multe alte țări din Orientul Mijlociu sau Apropiat. Egiptul am și renunțat să-l mai văd vreodată, dar mai sper…
Sentimentul de nesiguranță și frica generată de terorism afectează atât traiul normal al oamenilor, cât și
dezvoltarea afacerilor. Cum poți să dezvolți afaceri de succes și de încredere, pe termen lung într-un mediu incert,
în care planează tot mai mult riscul terorii? Și nu cred că asigurările rezolvă această problemă, nici chiar cele
de “business continuity” sau “business interruption”, pentru că vorbim de multe alte pierderi colaterale și costuri
ascunse într-o astfel de situație. Probabil că acesta este și motivul pentru care, de fapt, majoritatea societăților de
asigurări evită să asigure contra riscurilor de terorism.
Ce domenii de afaceri sunt cele mai expuse riscului de terorism? Transportul aerian și feroviar, în general,
transportul public, atât în zbor sau în mers, cat și în aeroporturi, în gări, turismul, asigurările, afacerile imobiliare,
2 COINDESK.COM, CNBS News, BITCOINMAGAZINE.COM, ONECOIN.EU
3 COINDESK.COM, CNBS News, BITCOINMAGAZINE.COM, ONECOIN.EU
4
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în special în domeniul hotelier, dar și domeniul de entertainment și show-biz, cel cultural și sportiv, adică acolo
unde se adună multă lume la un loc. De asemenea, comerțul modern, în mall-uri și galerii comerciale sau în zone
pietonale intens circulate, există ricuri tot mai mari și mai multe de acest gen.
Turcia pierde, în prezent – vara 2016 – probabil mai mult de jumătate din veniturile de sezon din turism, în
cea mai mare măsură din cauza terorismului. E adevărat, probabil și din cauza conflictului recent cu Rusia, în
condițiile în care foarte mulți turiști de sezon în Turcia erau ruși. Franța a pierdut și pierde turiști după evenimentele
tragice de anul trecut și mai recent, precum cele de la Nisa, cel de la biserica din Saint-Étienne, în Normandia. La
fel Belgia, ca să enumăr doar câteva exemple recente, proaspete.
O analiză recentă a S&P intitulată „Efectele terorismului asupra economiilor din UE”, confirmă faptul că
economiile Europei Occidentale pot fi afectate de înmulțirea actelor de terorism, în special perspectivele de
creștere economică și evoluțiile fiscale. Pare că ratingul suveran al statelor să nu fie așa de afectat, deși mai multe
influențe negative la un loc, pot afecta și bonitatea națională în final. Voi reveni asupra acestei chestiuni, a cărei
importanță – vom vedea – va duce la esența acestui demers.
Dacă tot am pomenit mai devreme despre recentul conflict ruso-turc, este cazul să listăm și un nou risc,
acela geo-politic și militar, risc cu repercursiuni economice și sociale dintre cele mai semnificative. În pofida
istoriei zbuciumate a secolului XX, inclusiv a războiului rece, dar pe de altă parte, a creșterii educației în Lume,
omenirea pare să fie sortită stărilor conflictuale ciclice. În secolul XX au murit între 70 și 120 milioane oameni în
cele două războaie mondiale.5
Coreea de Nord se tot înarmează și își amenință frații din sud, pe americani etc. În Siria e război în toată regula
de ani de zile, război care a generat valul de migranți care a speriat Europa Centrală și de Vest din 2015 încoace!
Rusia își ia singură înapoi Crimeea după mai multe zeci de ani de apartenență la Ucraina și suspendă de
facto granița cu Ucraina pe sute de kilometri, graniță pe care nici n-o mai ia în seamă. Prin urmare, flancul estic
la NATO tremură și se pregatește să răspundă prin înarmare agresiunii ruse, Rusie care pare că s-a trezit brusc
după 10-12 ani că aproape se învecinează cu NATO! Rusiei îi este amenințat „brâul de securitate”6 pe care și-i l-a
impus încă de la Revoluția Bolșevică.
Aproape în fiecare zi de lucru la această lucrare se întamplă ceva, Turcia tocmai a trecut printr-un atentat de
lovitură de stat, atentat înăbușit rapid și care poate avea urmări complicate nu doar pentru Turcia, ci chiar pentru
întreaga zonă de securitate de care vorbeam.
m
m

m

Migranții sirieni, arabi, africani, asiatici și est europeni preferă țările anglo-saxone, pentru că salariile
sunt superioare, la fel asistența și protecția socială, educația pentru copii și tineri etc.
Totuși, „câștigătorii” votanți britanici probabil că se vor fi înșelat, dacă s-au gândit că MB se va descurca
mai bine și mai ușor și din punct de vedere economic, nu doar social și politic, fără apartenența la UE;
asta cu excepția faptului că își vor negocia și mai bine decât până acum relația economică cu UE, după
cum predicționează unii.
MB își câștigase de la bun început în relația cu UE un statut privilegiat, începând cu păstrarea lirei
sterline și deci a independenței politicii monetare, statutul de centru financiar al Lumii, privilegii înmulțite
și întărite în timp, dar se pare că nu a ajuns.

Nu sunt simplu de cuantificat consecințele pe termen mediu și lung ale acestei decizii de referendum
național, dar, pe termen scurt, bursele și piața financiară internațională au scăzut cu multe procente după acest
eveniment din 23 iunie 2016.
Deci cresc instabilitatea și incertitudinea din zona politică, cu influență și asupra celei economice și sociale.
Precedentul Brexit poate avea consecințe catastrofale atât în interiorul Regatului Unit, care să nu mai fie atât de
unit sub coroana reginei, cât și în restul țărilor UE. Scoțienii și irlandezii din nord au votat diferit, ei nu și-au dorit
în majoritate să iasă din UE, deci dacă vor să rămână sau să revină în UE, poate vor decide să iasă din Regat!
Niciodată să nu spunem niciodată! După cum acest precedent britanic poate aprinde și mai mult decât până
acum, ambiții și inițiative asemănătoare în multe alte state ale Uniunii.
5 Adrian Done, Global Trends, Facing Up to a Changing World, Macmillan, 2012
6 Adrian Done, Global Trends, Facing Up to a Changing World, Macmillan, 2012
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Ce se va întâmpla atunci? Greu de imaginat, dar un lucru este cert, anume că incertitudinea și instabilitatea
geo-politică nu fac casă bună cu managementul riscului, al riscului de țară și de afaceri, risc care trebuie
reconsiderat, poate chiar regândit pentru a fi cuantificat și integrat în modelele cunoscute de mulți ani, pentru
estimarea sa și a rentabilității, a randamentelor investiționale.
Riscul climatic este unul poate aparent mai puțin tangibil decât cele anterior menționate, de terorism și
respectiv geo-politic, dar numai aparent. Încălzirea globală nu mai este discutabilă, este o certitudine, bazată pe
măsurători și analize științifice. Temperatura medie a planetei a crescut cu 1 grad Celsius în ultimii 150 ani7, iar
anii din urmă sunt cei mai călduroși față de media acestei creșteri, ultimii 50 ani au fost mai călduroși față de orice
alt interval de câte 50 ani din ultimii 500 ani. Sau ultimii 200 ani au fost mai călduroși decât precedenții 1300 ani.
Crește nivelul oceanului planetar, din cauza topirii ghețarilor, dar cresc și zonele aride, uscate, inclusiv la noi, în
sudul țării.
Iernile devin mai blânde și mai scurte, iar verile mai lungi și mai toride, precum se remarcă și frecvența
crescută a fenomenelor extreme, chiar și la noi, cu vijelii, inundații tot mai frecvente, descărcări electrice,
umezeală ridicată, dar și perioade de secetă și uscăciune. Nu cred că România mai este caracterizată prin climat
temperat continental moderat, așa cum învățam la geografie acum 40 ani, deci iată că putem percepe direct
aceste schimbări într-un timp extrem de scurt, ceea ce este foarte alarmant.
Care să fie efectele, impactul schimbărilor climatice asupra afacerilor și a mediului înconjurător? Atât seceta,
cât și inundațiile afectează dramatic culturile agricole, dar și turismul și transporturile, mai ales cel terestru, iar
asigurările acestor domenii sunt din ce în ce mai precaute. De efectele inundațiilor nu este indiferent nici sectorul
imobiliar, mai ales cel rezidențial, sector care are cea mai mare expunere și în cazul unor fenomene extreme
(cutremur, tsunami, uragane), alături de turism, așa cum am mai precizat.
„Peste 200 milioane oameni (3% din populația planetei) sunt afectați de dezastre naturale în fiecare an
acum, față de doar 50 milioane afectați anual în anii ’70… pricipalele cauze fiind cutremurele și seceta, urmate
de inundații și furtuni, uragane. Țări sărace, dar și bogate, deopotrivă, pot suferi dramatic în urma dezastrelor
naturale. În Haiti, impactul economic cauzat de colapsul a 70% dintre clădiri a fost de 123,5% din PIB, iar în
Japonia, în 2011, cutremurul din ocean, urmat de tsunami a fost cel mai costisitor dezastru natural din istorie”.8
Cu toate acestea, una din concluziile importante ale raportului despre Riscurile Globale, la Forumul
Economic Mondial din 2011 este aceea că omenirea nu este pregătită să facă față la noi șocuri majore, deci nu
este aptă să lupte cu provocările globale. Mai mult, conectivitatea crescândă a tuturor face ca riscul de contagiune
să crească, astfel încât amenințarea unui dezastru de orice fel să afecteze foarte rapid mult mai multă lume și
afaceri decât anterior.9 Vă mai amintiți de proiectul Y2K ? Adică resetarea tuturor calculatoarelor din lume pentru
preluarea datei de 01 ianuarie 2000? O chestiune aparent banală, care însă s-a constituit în ditamai proiectul
IT în toate entitățile fizice și juridice ale Lumii, din cauză că de când s-au inventat calculatoarele și până pe 31
decembrie 1999, data începea cu 19_ _.
Cu toate acestea, riscurile adiacente schimbărilor climatice globale par să fie deocamdată o amenințare
serioasă doar pentru termen mediu și lung, cu excepția celor mai tangibile din paragraful anterior, care sunt în
general specifice unor domenii de afaceri anume și deci integrate ca atare în modelele de analiză financiară și
investițională, analiză de risc și de randament.
Un alt tip de risc tot mai întâlnit, de asemenea, în ultima decadă este să-i zicem un risc biologic sau de
mediu, acela generat de apariția tot mai surprinzătoare poate a unor viruși, am putea să le spunem chiar mutanți,
care fie afectează siguranța alimentelor vegetale sau animale, fie pot ataca direct sănătatea oamenilor, fără
intermedierea prin alimentație.
Fără a mai intra în alte detalii și începând cu ultimul, trebuie menționat că virusul țânțarului Zika, extrem de
periculos pentru sănătatea oamenilor, virus prezent încă din 2015 în Brazilia, oprește o parte dintre sportivii Lumii
să participe la Jocurile Olimpice de la Rio din acest an, 2016.
7

Adrian Done, Global Trends, Facing Up to a Changing World, Macmillan, 2012

8 Adrian Done, Global Trends, Facing Up to a Changing World, Macmillan, 2012
9 Adrian Done, Global Trends, Facing Up to a Changing World, Macmillan, 2012
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Istoria recentă – așa cum spuneam deja – este însă mai bogată, din păcate, fie cu dăunători găsiți în
tomatele din Spania acum câțiva ani, fie cu virușii care au făcut istorie, tot în ultimii ani, ai gripei porcine și
respectiv cel al gripei aviare AH1N1, cu influență și risc major din Mexic până în China, inclusiv în România.
Evident că au fost afectate în primul rând afacerile din domeniul alimentar, producătorii respectivelor produse
din carne, distribuitorii și retailerii pe întreg lanțul de aprovizionare a populației, dar acestea sunt semne ale unor
riscuri de industrie care pot apărea oriunde și oricând, după cum s-a văzut.
Revenind la virusul Zika trebuie însă precizat că așa cum Olimpiada de Vară 2016 va fi afectată și privată
de prezența unor sportivi valoroși ai Lumii, la fel de mult pot fi afectate afacerile acolo sau oriunde în altă parte a
Lumii din cauze asemănătoare.
***
Deci acest risc al factorilor de mediu devine, de asemenea, ca și cel climatic, unul tot mai frecvent, tot mai
prezent în timp și spațiu, însoțindu-i pe ceilalți doi, mai tangibili poate, respectiv cel geo-politic și militar și cel de
terorism și concurând cu toții până la urmă la transformarea mediului nostru de viață, de trai și de afaceri într-unul
plin de provocări, de bariere la tot pasul și deci de limitări ale progresului exponențial din ultimele decade.
Cum factorizăm aceste categorii mari de risc, categorii exacerbate în ultimii ani, mai ales în ultimii 15-16 ani,
după anul 2000? Cum le factorizăm în niște modele utile și mai actualizate vremurilor prezente, față de ce știam
până acum, pentru estimarea valorii activelor și ale afacerilor începând din zilele noastre pentru viitor ?
Dacă o luăm pe varianta top-down, adică de sus în jos, avem categoriile cunoscute de risc și anume:
1. riscul de țară;
2. riscul specific de industrie sau de domeniu/sector de activitate;
3. riscul specific de afacere, de firmă.
Totodată riscul de țară sau chiar de regiune poate fi considerat un risc sistematic, macroeconomic, care nu
poate fi minimizat și deci nici diversificat, mai ales dacă se extinde la nivel global, iar celelalte mai specifice sunt
considerate riscuri de tip nesistematic, adică microeconomic, genul de risc care se suprapune peste cel specific
unei afaceri și care poate fi diversificat, alternat cu altele, în funcție de specificul lor.
Riscul de țară este excelent tratat și analizat anual, de o manieră atotcuprinzătoare de către Prof. Aswath
Damodaran de la Stern School of Business, în “Country Risk: Determinants, Measures and Implications – ediția
2015”.
Pornind de la sursele riscului de țară, acesta face o radiografie excepțională a mai multor elemente care pot
concura la acest risc primar la care sunt expuși investitorii și afacerile pe o nouă piață:
m ciclul de viață al economiei respective, cicluri asemanătoare ciclurilor economice la nivel micro, de
întreprindere;
m riscul politic, corupția și alte costuri adiacente, naționalizarea și expropierea;
m riscul legal, al regimului juridic și al încrederii și independenței acestuia față de politic și corupție;
protecția dreptului de proprietate.
m structura economică, respectiv dependența țărilor de un singur produs sau serviciu major.
Analiza și conștientizarea acestor riscuri presupune apoi măsurarea și includerea lor într-un indice omogen
care să fie comparabil de la o țară la alta. Există mai multe abordări totuși, mai multe entități care calculează riscul
de țară, un exemplu fiind Political Risk Services, care folosește 22 variabile pentru măsurarea riscului, variabile
concentrate pe 3 dimensiuni: politică, financiară și economică. Fiecare dimensiune primește un scor al riscului de
țară, care împreună contruiesc un indice compozit al riscului de țară, indice cu valori de la 0 la 100. Valorile mari
ale indicelui arată un risc de țară mic, iar cele mici, un risc de țară major.
Iată în ediția 2015 a materialului prof. Damodaran cele mai riscante 15 țări, respectiv cele mai sigure, după
scorurile Political Risk Services:
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Cele mai riscante și cele mai sigure țări: Scor PRS (Iulie 2015)
Țarile cele mai riscante
Țara

Scorul PRS compozit

Țarile cele mai sigure
Țara

Scorul PRS Compozit

Siria

35,3

Elveția

88,5

Somalia

41,8

Norvegia

88,3

Sudan

46,8

Singapore

85,8

Liberia

49,8

Luxemburg

84,8

Libia

50,3

Brunei

84,5

Guineea

50,8

Suedia

84,5

Germania

83,5

53,8

Taiwan

83,3

Ucraina

54

Canada

83

Nigeria

54,3

Quatar

82,3

Zimbabwe

55,3

Marea Britanie

81,8

Coreea de Nord

55,8

Danemarca

81,3

Mozambic

55,8

Coreea de Sud

56

Noua Zeelandă

Venezuela
Yemen

Congo
Bielorusia

52

57,5

Hong Kong

81
81
80,8

Există, după cum spuneam și alte instituții, entități care se ocupă de analiza și măsurarea riscului de țară,
precum Euromoney, The Economist, World Bank, care folosesc diverse metode de agregare a mai multor
aspecte, dimensiuni pe care le analizează și le compară.
Cu toate acestea, se pare că toate aceste măsurători și clasificări au niște limitări în ceea ce privește
utilitatea lor pentru investitori și pentru afacerile interesate să investească pe terțe piețe. Aceasta deoarece fie
se folosesc metode și modele diferite, care deseori se adresează mai degrabă politicienilor și macroeconomiilor
decât afacerilor și riscurilor asociate și – implicit acele metode nu sunt omogene, nu sunt standardizate – fie
contează mai mult clasamentul decât scoringul, clasamente unde măsurile pot fi destul de relative, cu excepția
diferențelor mari între riscurile unor țări foarte diferite și unde lucrurile sunt evidente.
Până la urmă riscul de țară cel mai urmărit este cel al suveran de neplată, adică intrarea în incapacitate de
plată a guvernului unei țări îndatorate, fie în moneda locală, fie în valută.
Există o istorie bogată a acestor situații în care guverne au intrat în incapacitate de plată a datoriei
guvernamentale, încă din secolul al XIX-lea și până în prezent, după cum am văzut cu Ucraina și Argentina la
începutul anilor 2000-2001. Dar istoria aceasta este mai bogată în ceea ce privește Europa și America Latina (200
ani) și respectiv mai scurtă pentru Africa și Asia (50 ani), în raport cu amploarea dezvoltărilor economice, existând
multe țări care au trecut prin astfel de situații, unele chiar de mai multe ori, pentru o perioadă atât de consistentă.
România nu face excepție, dar nici țări din Europa Centrală și de Vest nu lipsesc, țări precum Ungaria,
Austria, Germania, Polonia, Italia, Spania sau Portugalia.
Din punct de vedere al tipului de îndatorare, cercetările relevate de studiile pe riscul de țară ale Prof.
Damodaran, arată că, în principal, țările au rămas datoare băncilor și mai puțin la onorarea emisiunilor de
obligațiuni suverane.
Dacă până în anii ’60, statele se împrumutau exclusiv de la bănci, ulterior au apărut și emisiunile de
obligațiuni suverane, obligațiuni de stat în valute, unde problemele guvernelor au fost mult mai mici decât în cazul
împrumuturilor bancare în valută. Iar incidenta majoră a acestora în ultimii 50 ani a fost în America de Sud.
Incapacitatea de plată nu a rezultat doar din îndatorarea în valute, ci și în moneda locală, chiar relativ
recent, adică în Argentina (2002-2004), Madagascar (2002), Rep. Dominicană (2003-2004), Mongolia (19972000), Ucraina (1998-2000) și Rusia (1998-1999).
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Gradul de îndatorare al diferitelor țări, măsurat ca procent din PIB, a tot crescut în ultimii ani, mai ales după
Marea Criză a Creditului din anii 2007 - 2009 în SUA, respectiv criza Creditului Suveran din Europa, începând
cu 2008 și după.
Iată cum a evoluat îndatorarea ca procent din PIB în SUA în ultimii aproape 50 ani:

Sursa: FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis
Să vedem și o situație a țărilor din UE, din acest punct de vedere:

Sursa: Valentin Lazea, Proiectul European
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Datoria publică (% din GDP) 2011
Source: Valentin Lazea, Proiectul European
Belgia

97.8

Italia

120.1

Germania

80.6

Cipru

70.7

6.1

Malta

70.8

Franța

86.0

Portugalia

107.8

Luxembourg

18.3

SUA

103.0

65.2

Regatul Unit

85.1

72.3

Bulgaria

16.3

Slovacia

43.3

Cehia

40.8

Finlanda

49.1

Danemarca

46.6

46.9

Latvia

42.2

Lituania

38.4

Ungaria

81.4

Estonia

Olanda
Austria

Slovenia

Irlanda

106.5

Polonia

56.4

Grecia

170.5

România

33.3

Spania

69.1

Suedia

38.3

Gradul de îndatorare ca procent din PIB este absolut unul dintre principalii factori determinanți ai riscului
de neplată, după care remarcăm angajamentele statului pentru fondurile de pensii și asistența socială și pentru
îngrijirea sănătății, dar și partea de încasări din taxe și impozite, stabilitatea lor, riscul politic, precum și suportul
unor organizări sau asociații de țări, suprastatale, care pot ajuta, cum este cazul țărilor mai modeste economic
din cadrul UE.
Riscul de țară a fost clasificat în timp după modelul riscului micro, al companiilor, pentru care s-au specializat
entități de renume mondial precum Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch, care acordă calificative de risc țărilor
lumii după diferite criterii economice, financiare și politice, de la calificativul maxim AAA la cel mai mic C. Cu
toate acestea, există tot felul de limitări pe care le au și aceste agenții de rating, limitări care le-au dus uneori la
diagnostic greșit.
Lăsând însă deoparte aceste agenții de rating, să trecem însă la expresia riscului de țară, expresie care
s-a direcționat în ultimii zeci de ani, de când guvernele și statele și-au mutat preferințele de împrumut din zona
bancară către piața obligațiunilor, către ratele dobânzii de pe piața de capital, dobânzile obligațiunilor, cele ale
“bonds market”.
Astfel, ratele dobânzii la obligațiunile suverane au devenit în timp indicatori relevanți asupra riscului de
țară și implicit al riscului de incapacitate de plată. Cel mai simplu mod de a vedea acest lucru este atunci când
comparăm ratele dobânzii la obligațiuni ale unor state diferite, emise în aceeași valută cu moneda americană,
spre exemplu, și deci comparația cu dobânda obligațiunilor americane pentru aceeași perioadă.
Dobânzile superioare ale unor obligațiuni din țări ale Americii Latine față de cele ale obligațiunilor SUA,
pentru același orizont de timp, arată riscul de țară al acelor state. Tabelul de mai jos sumarizează ratele dobânzii
și diferența de risc pentru câteva țări din America de Sud în urmă cu fix un an (iulie 2015), pentru obligațiuni de stat
ale acelor țări, emise și denominate în dolari americani, în comparație cu obligațiuni ale Trezoreriei americane,
împreună cu calificativele acordate acelor obligațiuni suverane de agenția Moody’s:
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Default Spreads on Dollar Denominated Bonds- Latin America
Calificativ
Moody’s

Rata dobânzii la
obligațiuni în USD pe
10 ani

Rata dobânzii la
obligațiunile Trezoreriei
americane pe 10 ani

Diferența de
dobânda pentru
riscul de neplată

Mexic

Baa1

3,92%

2,47%

1,45%

Brazilia

Baa2

4,50%

2,47%

2,03%

Columbia

Baa3

4,05%

2,47%

1,58%

Peru

Baa2

3,93%

2,47%

1,46%

Țara

Cercetările au arătat că diferența de dobândă poate fi un bun predictor pentru riscul de neplată, după care
au apărut și alte instrumente care exprimă acest risc, respectiv CDS-urile (Credit Default Swaps), care măsoară,
de asemenea, în procente același risc, care, de fapt, în acest caz este prețul de piață al asigurării că un emitent,
fie acesta chiar suveran, își plătește datoriile față de creditorii săi obligatari, preț care se tranzacționează pe o
piață specifică și enorm de mare deja, până la venirea crizei creditului din 2007-2009 (zeci de trilioane de dolari).
Există corelații relevante între prețurile CDS-urilor și riscul de a intra în incapacitate de plată al țărilor
emitente, corelații care ajută la evaluarea situației reale din țările respective, dar are și această piață limitările ei,
ca orice piață imperfectă.
Riscul de țară este esențialmente important pentru investiții și investitori în evaluarea afacerilor lor, dar până
acum am văzut cum e cu îndatorarea și cu obligațiunile, măsurarea riscului prin diferențialul de dobândă, dar dacă
ne uităm la investițiile de capital?
Investițiile de capital și riscul de țară presupun un premiu pentru acel risc, diferit de la o țară la alta, premiu
pentru riscul de capital investit în acea țară.
Modelul “Capital Pricing Asset Model – CAPM” de evaluare a activelor, a afacerilor oriunde în lume poate
fi replicat la nivel global, internațional, model unde premiul pentru riscul de capital este determinant în funcție de
diferențialul de risc de la o țară/regiune la alta.
Totuși la nivel global modelul de bază are niște limitări, atât la evaluarea riscului de țară, unde coeficientul
de risc Beta nu e același cu cel la nivel de industrie sau de companie, cât și la nivelul premiului pentru riscul de
investire, premiu adăugat peste rata dobânzii la obligațiunile de stat fără risc.
Dar care obligațiuni de stat mai sunt fără risc? Cele ale Trezoreriei americane? Poate, deși după toate
evenimentele din ultimii ani, evenimente la nivel global, enumerate în detaliu mai devreme în acest material, este
din ce în ce mai riscant să mai bazăm acest model pe rentabilități „garantate” de vreo entitate statală, fie aceea
chiar și cea americană, ca fiind fără risc. Și atunci, mai stă în picioare modelul CAPM ? Dacă da, atunci se cam
clatină totuși. Dacă nu, atunci cu cel înlocuim?
Profesorul Aswath Damodaran10 de la Stern School of Business a făcut o excelentă analiză a determinanților
riscului de țară, cu măsurători și implicații, în același material menționat mai devreme aici și publicat anul trecut,
în care concluzionează că riscul de țară nu poate fi eliminat total, chiar de către companiile multinaționale cu
operațiuni în multe țări, din cauza globalizării și a interdependenței dintre țări și regiuni, așa cum nu a mai fost
până în prezent. De aceea, acesta propune trei abordări:
m diferențialul de dobândă pentru obligațiunile emise de un stat față de altul mai puțin riscant, cum ar fi
cel American;
m premiul pentru riscul de capital, estimat după volatilitatea pieței de capital într-o anumită țară față de
media riscului de capital al pieței internaționale sau al celei americane;
m premiul pentru riscul de capital dedus din prețul acțiunilor și fluxurile monetare estimate.
Cu toate acestea, abordările existente pleacă de la premisa unor randamente ale obligațiunilor de stat
fără risc, eventual al celor pe termen scurt emise de Trezoreria americană, de la care sunt calculate pentru
toate statele și regiunile importante ale Lumii. Evident că rațiunea care stă în spatele acestui demers, încă de
la inventarea modelului CAPM este în primul rând vizibilitatea și transparența ratelor dobânzii și ale prețului de
10 Country Risk: Determinants, Measures and Implications – The 2015 Edition Updated: July 2015, Aswath DamodaranStern School of Business
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piață la care sunt tranzacționate aceste obligațiuni, iar în al doilea rând, încrederea în riscul de faliment zero al
guvernului american.
Însă atât timp cât orice țară, orice guvern poate avea o rată a dobânzii considerată fără risc la niște obligațiuni
emise în piață cu un anumit randament, evident randament proporțional majorat cu un risc de țară crescut, în
funcție de volatilitatea apreciată și dovedită de piață, rezultă că nu există, de fapt, nimic fără risc.
Riscul are un preț, un randament, o rentabilitate, o dobândă, un cost al banilor sau al capitalurilor, iar dacă
revedem prima parte a acestui material, parte în care trec în revistă tot mai multe riscuri la care omenirea și lumea
afacerilor este expusă, susțin că nu mai există investiții fără risc, nici cele ale titlurilor de stat americane pe termen
scurt, fără a mai aminti de gradul de îndatorare al economiei americane față de restul lumii, dar cu precizarea că
hegemonia dolarului ca valută internațională de rezervă, de finanțare etc. și deci imprimarea de dolari la nesfârșit
va avea un final la un moment dat, precum și încrederea încă nelimitată în moneda americană.
Deci estimez că modelele de estimare a rentabilităților și a riscurilor asociate vor deveni și mai complexe în
viitorul apropiat, în condiții de multiple riscuri și incertitudine, atât pe piața creditului, cât și pe cea a capitalurilor și,
implicit, a investițiilor de orice fel, evident fiecare cu proporționalitatea lor între câștig și risc.
CDS-urile sunt și o consecință a riscurilor multiple la care asistăm, mai ales după Marea Criză a Creditului
din 2007-2009 și vedem că fac parte tot mai mult din analiza rentabilitate-risc pentru evaluarea riscului de țară,
determinant pentru investiții domestice, dar mai ales în alte țări. Prima de risc purtătoare a CDS-ului de țară
poate lua locul sau doar completa deocamdată rata dobânzii obligatare fără risc, dar și alte combinări și elemente
adiacente, atât timp cât riscurile existențiale cresc și se înmulțesc.
Iată, în concluzie, doar două dintre provocările la care teoria și practica economică și financiară mondială
este provocată deja, monedele virtuale, criptomonedele și respectiv, modelele de evaluare a activelor și invesțiilor
lor, din punct de vedere al riscului și al rentabilității, provocări care vor deveni mai devreme sau mai târziu
certitudini, care reclamă schimbări majore de abordare.
Să le urmărim în continuare atât pe acestea, cât și pe altele care au apărut deja sau nu încă, dar care vor
apărea cu siguranță în viitorul poate chiar destul de apropiat, viitor marcat de un avânt tehnologic informatic și al
comunicațiilor încă accelerat, dar și de manifestări naționaliste și migraționiste tot mai intense, antiglobalizare și
terorism.
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Rezumat: Simulările au fost mult timp un instrument important în gestionarea schimbărilor în cadrul organizațiilor
și în crearea unei realități virtuale pentru a modela relația cauza-efect. Așadar, sunt foarte eficiente în mediile
de afaceri în ceea ce privește furnizarea informațiilor referitoare la schimbarea proceselor de business, dar și în
încurajarea dezvoltării unor previziuni corecte, pentru a demonstra cum influențează fluctuațiile procesul decizional.
În implementarea acestor îmbunătățiri, echipele de lucru sunt, de cele mai multe ori, stabilite să direcționeze
deciziile. Deși echipele și activitatea de team building sunt comune în mediul de business, conceptul de echipe
virtuale este încă o noutate. Cu o accentuare a procesului de globalizare și îmbunătățirea comunicării tehnologice,
popularitatea echipelor virtuale a crescut semnificativ în ultimele două decenii. Însă, în ciuda popularității cunoscute,
în comparație cu echipele care se întâlnesc în mod fizic, cele virtuale sunt mult mai dificil de alcătuit si gestionat,
nevoia de a furniza instrumentele necesare echipei crește semnificativ, iar echipele internaționale virtuale
întâmpină dificultăți și mai mari în depășirea obstacolelor, datorate diferențelor culturale și de fus orar. Această
lucrare subliniază modul de alcătuire a echipelor multiculturale virtuale, aspectele care împiedică buna funcționare
a echipei, și analizează eficiența simulării de business Capsim Global DNA în productivitatea și progresul echipelor
internaționale în cadrul mediului de învățare a unui student al programului Executive MBA, pentru a evalua relațiile
de business construite în echipele virtuale.
ECHIPELE VIRTUALE
Este de necontestat că lucrul în echipă este un aspect important în orice afacere. Este esențială pentru
a crește eficiența organizațională a oricărei afaceri, iar fiecare în parte se bazează pe colegi să se motiveze
reciproc, să contribuie la sporirea creativității și inovației, la sporirea abilităților de soluționare a problemelor, și,
nu în ultimul rând, este importantă pentru creșterea încrederii și îmbunătățirea comunicării. Toate acestea sunt
dobândite prin team building. Acest lucru rămâne valabil și în cadrul echipelor virtuale, însă, din cauza lipsei de
interacțiune fizică, dobândirea aspectelor menționate anterior devine mai dificilă. Activitatea de team building
presupune, de asemenea, aceleași provocări. Prima parte a lucrării descrie procesul din spatele formării unei
echipe virtuale performante și de ce procese este nevoie pentru a întreține o mai bună comunicare, încredere,
soluționare a problemelor și creativitate.
Echipele sunt realizate, de obicei, pentru a aduce împreună un grup de persoane pentru a-și canaliza
cunoștințele colective și abilitățile pentru a îndeplini o sarcină sau să atingă un rezultat. În literatura de specialitate,
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este prezentată o serie de caracteristici, care influențează eficiența unei echipe, inclusiv anumiți factori precum
structura echipei, scopurile, motivația și modalitățile de recompensare, normele, procesele și leadership-ul. O
echipă virtuală reprezintă o categorie specială. De obicei, ea este alcătuită din membri care se află în locații
diferite. „Grosse (2002) definea echipa virtuală ca o echipă care își coordonează aproape toată munca prin
tehnologia electronică” (Roebuck et al, 2004). Membrii echipei virtuale nu se întâlnesc, de obicei, față în față, ci
se bazează pe o colaborare tehnologică prin intermediul calculatoarelor, Skype, telefoane, site-uri special create
pentru întâlniri, spații de lucru partajate, dar și alte mijloace, pentru a îndeplini sarcinile (Roebuk et al, 2004).
Prin urmare, pe lângă elementele esențiale pentru o coordonare eficientă a echipei, echipele virtuale trebuie
să se confrunte cu triunghiul provocărilor, respectiv distanța, limba și cultura (Rohm, 2001), pentru a funcționa
corect. Bineînțeles, accesul la tehnologii corespunzătoare care să faciliteze comunicarea și utilizarea lor, sunt
importante. Cu toate acestea, însă, construirea încrederii și a relațiilor este văzută ca fiind esențială pentru ca o
astfel de echipă să aibă succes (Peters et al, 2007). Încrederea este o condiție pentru colaborare și alcătuirea
echipelor în primă fază. În cercetarea realizată de Peters și Manz, în 2007, înțelegerea comună a scopurilor este
o altă condiție importantă pentru eficiența echipelor virtuale. Autorii văd, de asemenea, că relațiile personale
influențează încrederea.
RELAȚIILE ȘI ÎNCREDEREA
În lipsa întâlnirilor fizice, echipele virtuale pot evita cu ușurință activitățile și interacțiunile care construiesc
încrederea. Lansarea cu succes a unei echipe virtuale depinde în mod crucial de adoptarea unor măsuri specifice
pentru ca membrii echipei să se cunoască. În absența lansării cu o întâlnire fizică de început, câteva modalități
eficiente de a construi relații pot fi să împărtășească fiecare povești și poze cu familia, să discute despre interese
și pasiuni sau să aibă un scurt exercițiu de team building la începutul primelor întâlniri.
Echipele care ingoră importanța creării încrederii sunt mai puțin dispuse să împartă informații și să dezvolte
relații puternice. Fără încredere, membrii echipei au tendința de a fi mai puțin deschiși în comunicare din cauza
fricii, iar alții ar putea s-o folosească ca avantaj. Studiile au arătat că echipele virtuale de succes se axează pe
conturarea relațiilor și dezvoltarea încrederii, folosind tehnologia, care le permite să se vadă unii pe alții sau
să folosească telefoanele în timpul primelor etape, pe când cele mai puțin eficiente folosesc mult mai des, ca
mijloc de bază, comunicarea scrisă. Sunt foarte multe instrumente disponibile care permit echipelor să utilizeze
o comunicare bazată pe folosirea calculatorului, care conduc la un nivel de încredere ridicat și la relații mai bune
în mediul virtual (Peters et al, 2007).
COMUNICAREA
Adesea, comunicarea în cadrul echipelor virtuale este mai puțin frecventă și întotdeauna este mai puțin
amplă, comparativ cu interacțiunea față în față, care oferă mult mai multe indicii contextuale și informații despre
stările emoționale, cum ar fi angajamentul sau lipsa acestuia.
Thompsoon și Coovert (2006) sugerează șase pași pentru a pregăti membrii echipei să lucreze virtual. Acești
pași iau în considerare provocările de comunicare suplimentare care apar atunci când membrii nu lucrează față în
față. Recomandările implică instruirea membrilor echipei de a se ocupa de un conflict, de a înțelege preferințele sau
prejudecățile culturale și de a comunica așteptările și informațiile necesare într-un context virtual. Acest instructaj
este organizat într-o agendă de training pentru echipele tradiționale, în persoană, pe subiecte ca setarea obiectivelor,
definirea rolurilor, și, în special, stabilirea regulilor echipei și modul în care vor interacționa membrii.
Pentru echipele virtuale, un regulament creat corespunzător va stabili normele de comportament pentru
participarea în întâlnirile virtuale, cum ar fi limitarea zgomotelor din fundal sau conversațiile laterale, vorbind
clar și într-un ritm rezonabil, ascultând cu atenție, fără dominarea conversației etc. Acest regulament ar trebui,
de asemenea, să includă instrucțiuni de folosire a modurilor de comunicare și în ce circumstanțe. De exemplu,
ar trebui să existe instrucțiuni când să răspunzi pe e-mail și când să-ți aloci timpul pentru o discuție la telefon
(Watkins, 2013).
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LIMBA
Echipele virtuale multiculturale au membrii din diferite țări și cu diferite culturi, motive pentru care pot apărea
provocări comunicaționale, mai ales când membrii cred că vorbesc aceeași limbă. Când lucrează la o sarcină,
care nu este de natură tehnică, precum generarea de idei prin brainstorming sau rezolvarea problemelor, apariția
interpretărilor diferite devine o posibilitate (Watkins, 2013). Este esențial ca echipele să ia decizii și să ajungă
la consens cu privire la semnificația cuvintelor și frazelor importante, pentru ca toată lumea să înțeleagă ce
înseamnă. De exemplu, în anumite culturi a spune „da” nu înseamnă neapărat că este de acord cu ce se spune
sau decide. Echipa ar trebui să ajungă la un numitor comun asupra a ce înseamnă aceste cuvinte sau fraze și să
le publice într-un spațiu de lucru partajat pentru informare (Watkins, 2013).
CULTURA
Echipele multiculturale devin din ce în ce mai răspândite, odată cu „globalizarea organizațională” (Vinaja,
2003) și includ membrii de pretutindeni. Dezvoltarea acestor relații devreme este crucială pentru ca echipa să fie de
succes. Există instrumente disponibile online care pot ajuta în acest proces. Câteva dintre aceste platforme online
oferă o bogăție informațională înclinată spre omul de afaceri care dorește să-și sporească avantajul competitiv
în comunicarea în mediul de afaceri global. Aceste instrumente permit înțelegerea mai profundă preferințele
culturale individuale care afectează comunicarea la muncă și identificarea decalajelor culturale potențiale care
apar în interacțiunea cu cei care sunt diferiți recomandă strategii cum să lucrezi cu ei.
Într-o echipă virtuală, diferențele culturale reprezintă o zonă importantă care trebuie luată în considerare.
Ele pot influența modul în care comunicarea se desfășoară, din moment ce poate exista o barieră lingvistică, iar
adesea, esența se poate pierde în urma traducerii. Anumite cuvinte au diferite înțelesuri, în funcție de cultură. Este
imperativ să se clarifice, să se repete sau să se parafrazeze pentru a se clarifica dacă ce a fost transmis este și
corect. Diferite culturi comunică în moduri care sunt unice în țara lor și este important să se conștientizeze că ceea
ce poate suna grav sau autoritar, poate fi doar stilul cultural propriu. Cultura influențează, de asemenea, cum o
persoană își gestionează timpul, pentru mulți dintre noi, 1:00 înseamnă 1:00, iar pentru alții poate însemna 1:30
sau mai târziu. Aceste arii trebuie abordate și rezolvate pentru ca echipa să lucreze eficient. Cultura influențează
și cât de rapid sunt îndeplinite sarcinile. Sunt persoane care își termină munca repede, în timp ce altora le ia
mai mult timp să-și finalizeze proiectele. Echipele virtuale trebuie să identifice cum diferă fiecare cultură în parte
pentru a fi eficiente pe termen lung (Vinaja, 2003). Feedback-ul unui membru al echipei acestui studiu a fost: „Am
învățat că există diferențe culturale importante care trebuie luate în considerare când începem să lucrăm într-o
echipă internațională. Am învățat să lucrăm împreună în echipe mixte pentru a ne adapta stilurilor celorlalți colegi,
în vederea atingerii obiectivelor noastre”.
CONFLICTUL ÎN CADRUL ECHIPELOR VIRTUALE
Toate echipele întâmpină provocări conflictuale, însă echipele virtuale multiculturale se confruntă cu
probleme suplimentare. Diferențele în cultură sunt agravate când toată comunicarea este doar virtuală și nu
sunt stabilite relații de încredere. Dimensiunile culturale ale lui Hofsteade sugerează că diferențele culturale au
tendința să conducă la conflict. De exemplu, dimensiunea referitoare la individualism versus colectivism oferă o
perspectivă cu privire la cum evaluează diferite culturi procesele de recompensare asociate cu individual sau cu
echipa colectivă. Această diferență de valoare are implicații asupra rolurilor echipei, activităților de brainstorming,
de decizionare și recunoaștere. Dimensiunea distanței față de putere a lui Hofstede descrie atitudinea față de
ierarhie. În funcție de preferințele culturale ale membrilor echipei implicați, diferențele pot exista din punct de
vedere al atitudinilor asupra conducerii echipei și a rolurilor. În timp ce anumite culturi susțin ierarhizarea, altele
preferă o abordare mai egalitară (Gibson et al, 2003). Decalajele de resurse tehnologice, de fus orar, aptitudini
lingvistice și setarea obiectivelor și așteptărilor sunt zone suplimentare care prezintă surse de tensiune și conflict.
Pentru a îmbunătăți eficiența, echipele virtuale ar trebui să adreseze în mod direct problema conflictului.
Membrii echipei ar trebui să discute și să ajungă la o înțelegere asupra proceselor și procedurilor pentru
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manipularea conflictelor și realizarea comunicării în timpul formării echipelor (Runde et al, 2008). În afară de
considerarea potențialului de conflict când se dezvoltă normele echipei și comportamentele, comunicarea și
întâlnirile de protocol și definirea rolului, așteptărilor și sarcinilor, echipele virtuale ar trebui să documenteze un
proces managerial conflictual pentru a include pași referitori la depășirea și medierea/soluționarea conflictelor. În
cele din urmă, echipele virtuale pot beneficia, în urma completării sarcinilor, de feedback cu privire la preferințele
culturale și conflictuale. Instrumente precum Cultural Navigator sau Thomas-Kilmann Conflict Mode le pot oferi
membrilor echipei virtuale informații referitoare la preferințele proprii ale profilului. Împărtășirea și discutarea
rezultatelor individuale de către membrii grupului creează mediul propice pentru conștientizarea diferențelor și
furnizează o oportunitate pentru construirea unor relații bazate pe încredere.
AVANTAJELE ECHIPELOR VIRTUALE
Echipele virtuale oferă companiilor avantajul de a fi capabili să crească la nivel global, dincolo de frontierele
spațiale și temporale (Uball, 2010). Câteva beneficii sunt cunoștințele sporite, abilitățile vaste și valoarea experienței
(Deeks et al, 2004). Lucrul cu oameni cu diferite culturi oferă oportunitatea de a învăța de la alții și împărtăși o
multitudine de experiențe care sunt disponibile doar în mediul virtual. Experiențele diferite și cunoștințele creează
perspective diferite și puncte de vedere pe care compania le poate folosi ca avantaj competitiv. Membrii dispun de
posibilitatea de a lucra ziua sau noaptea și, din moment ce echipa este răspândită în zone cu fusuri orare diferite,
productivitatea este sporită, fiindcă atunci când un membru se odihnește, un alt coleg, dintr-un alt fus orar, poate
continua munca. Rezultatul constă într-un timp de dezvoltare mai scurt și un timp de comercializare mai rapid.
Un alt atuu este că echipele virtuale sunt și rentabile, în special pentru că tehnologia reprezintă principala
modalitate de comunicare, iar cheltuielile de călătorie sunt semnificativ reduse sau chiar eliminate complet.
Membrii au, de asemenea, de câștigat din moment ce nu trebuie să se mai deplaseze la birou, au un program mai
flexibil, dar și mai puține întreruperi.
DEZAVANTAJELE ECHIPELOR VIRTUALE
Câteva dintre avantajele menționate mai sus pot fi și dezavantaje. Diferențele de fus orar pot fi o problemă,
din moment ce anumite activități trebuie realizate mai degrabă colectiv decât independent. În funcție de localizarea
membrilor este posibil ca unii dintre ei să fie și cu o zi (24 h) în urmă, fapt ce poate încetini ca echipa să fie gata
la timp (Vinaja, 2003). Un alt dezavantaj este lipsa contactului direct, care poate fi o problemă, din moment ce o
mare parte din comunicare se realizează prin expresiile faciale și limbajul trupului, aspecte care se pierd într-o
astfel de echipă. Este dificil să creezi o atmosferă de birou, iar posibilitățile de a porni o conversație în cantină
sau pe hol sunt inexistente. Acest lucru poate afecta negativ membrii, pentru că adesea colegii de muncă devin
prieteni apropiați, iar într-un mediu virtual este mult mai dificil să dezvolți aceste relații. Folosirea telefonului și a
videoconferinței nu sunt atât de personale ca întâlnirile față în față (Oertig, 2006).
SIMULĂRILE DE BUSINESS
Zicala „nu poți controla ce nu poți înțelege” este foarte cunoscută în comunitatea de afaceri. Prin urmare,
înțelegerea strategiei, a stilurilor de management, a oamenilor și a domeniilor de activitate ale afacerii sunt
instrumente extrem de importante într-un mediu complex și într-o continuă schimbare. Dacă ar exista moduri de
realizare a acestor fațete ale comunicării, oamenii ar avea un mult mai mare succes în carierele lor. Simulările
sunt create cu scopul de a face asta. Prin simulări sunt dezvoltate aptitudinile, presupun angajamente importante
și îmbunătățește procesul de învățare de noi tehnici și concepte. Oferă participanților o mai bună înțelegere a
modului în care funcționează afacerea lor și ce pot face în propriile roluri pentru a a influența rezultatul.
Avantajele unei simulări de business, în sprijinirea studenților de a-și atinge obiectivele de învățare sunt
foarte documentate în literatură. De la Bell și Loon în 2015 până înapoi în timp, în 1958, odată cu articolul lui
Harling despre tehnicile de simulare în operațiunile de cercetare, studiile continuă să arate efectele avantajoase
ale simulărilor de business în academii și medii de lucru, ca metode pentru învățare practică și aplicabilitate
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imediată. Aceste simulări permit utilizatorilor să aplice cunoștințele teoretice într-o situație din „lumea reală”
într-un cadru de simulare. Simulările de business au, de obicei, o serie de variabile bazate pe date de intrare,
destinate să-l angreneze pe cel care învață într-un exercițiu cantitativ, care reflectă mediul de business și transmite
impactul deciziilor specifice asupra performanței în afaceri. În majoritatea simulărilor se lucrează cu strategii de
selecție variate, care permit o învățare despre procesul de luare a celei mai bune decizii în leadership, vânzări
și alte zone importante de dezvoltare. Sunt captivante și avantajoase pentru dezvoltarea abilităților de gândire
strategică și executarea strategiei, motivează utilizatorul și permit o acumulare pe termen lung a cunoștințelor
de până la 70% prin învățarea practică. Simulările oferă experiență celor care obișnuiesc să lucreze în silozuri,
în integrarea zonelor de afaceri, iar impactul pe care o zonă de afaceri funcțională o are asupra celorlalte poate
să influențeze pozitiv. Acest lucru nu oferă numai abilități mai mari de pătrundere în afaceri și cunoștințe, dar le
permite totodată să exploreze natura integratoare pe orizontală a afacerii. Cel care învață posedă toate atributele
zonelor funcționale importante ale companiei și le poate aplica în afacerea sa.
Spre deosebire de formele tradiționale de educație, simulările sunt instrumente dovedite pentru sporirea
alinierii strategice și aptitudinilor de luare a deciziilor, pentru îmbunătățirea inovației și creativității, coordonarea
dezvoltării ledership-ului, creșterea abilităților de management al dinamicii de afaceri, o mai bună manipulare
a riscului și incertitudinii, și o mult mai bună dinamică a echipei. Simulările merg mai departe decât metodele
tradiționale prin îngustarea decalajului existente între teorie și practică. De obicei, participanții solicită o
aplicabilitate imediată a conceptelor învățate, iar simulările sunt un mod excelent pentru a ajunge la rezultatul
dorit. Pentru a obține aplicabilitatea imediată, este necesar ca o simulare să incorporeze concepte de business
realiste, de niveluri treptate de dificultate, să se deruleze într-un mediu sigur și să ofere un feedback semnificativ
și rezultate. O simulare corespunzătoare folosește dinamica competitivă a lumii reale și plasează liderii într-un
context în care ies din rolurile lor zilnice obișnuite și obțin o expunere a imaginii de ansamblu. Participanții iau
decizii într-un mediu fără riscuri, care le permite să experimenteze interdependențe critice, să efectueze cele mai
bune practici și să testeze levierele pe care le pot folosi pentru optimizarea indicatorilor de performanță cheie ale
companiilor lor.
Împreună cu studiile de mai sus, care determină valoarea simulărilor în sprijinirea dezvoltării abilităților de
business, s-a arătat că simulările dezvoltă abilitățile de muncă în echipă în rândul studenților. Lamont (2001) a
argumentat că simulările ar trebui folosit pentru a arăta ce înseamnă munca în echipă și aptitudinile de relaționare
cu echipa și nu doar cunoștințele de business funcționale. În mediile de business complexe, munca în echipă este
esențială pentru un succes continuu. Majoritatea indivizilor nu lucrează singuri în cadrul unui proiect, volumul de
informații de asimilat și necesare pentru a lua decizii potrivite este mult prea mare pentru ca o singură persoană
să se poată descurca, iar munca în echipă este crucială atunci când se dorește ca schimbarea să aducă un
plus de valoare. Munca în echipă și a forma o echipă necesită exercițiu. Așa cum am menționat anterior, este
nevoie de o comunicare deschisă, încredere, abilități de colaborare și aptitudini de management al conflictelor.
Prin urmare, este util de înțeles efectul pe care îl au acești factori strânși legați de echipă, asupra experienței de
învățăre eficientă în cadrul unei activități de simulare. O simulare oferă o experiență de team building mult mai
profundă decât exercițiile tradiționale dintr-o sală de clasă, fiindcă membrii echipei au nevoie să-și dezvolte mai
mult decât aptitudini comunicaționale eficiente, ei au nevoie să-și dezvolte perspective asupra mai multor puncte
de vedere și să fie capabili să se confrunte și gestioneze situațiile conflictuale care vor apărea inevitabil.
Coeziunea echipei a fost studiată la scară largă în termeni de în ceea ce privește anticiparea performanței
simulării (Gosenpud, 1987). Grupurile extrem de solide sunt considerate a fi mai eficiente, deoarece grupul
își poate canaliza energia spre realizarea scopurilor lor, mai degrabă decât irosirea energiei în confruntarea
și gestionarea situațiilor conflictuale interne (Gosenpud, 1987). În aceste situații, echipele concurează într-un
mediu captivant și dinamic pentru a intensifica abilitățile de pătrundere în afaceri și pentru a accentua aptitudinile
strategice interactive. Aceste simulări bazate pe echipă deservesc explorării influențelor asupra procesului
de decizionare colectiv, analizării diferitelor abordări de leadership și răspunsurilor echipei, în timp ce produc
strategii eficiente pentru construirea, participarea și conducerea echipelor într-o manieră eficientă. Cu participanți
care lucrează în echipe mici, aceștia au șansa să-și împărtășească experiența și cunoștințele, să prezinte și
promoveze diferite puncte de vedere și să-și dezvolte abilitățile interpersonale.

98

Mastering Business and Innovation in a Challenging and Risky Environment

Într-un studiu realizat de către Walters și Coalter (1997), echipele cu înalte niveluri de consens exprimă o
satisfacție mai mare în cadrul grupului. Exercițiile care presupun simularea implică o muncă în echipă consistentă
și, prin urmare, procesul de învățare ar fi determinat de performanța grupurilor, ca o echipă funcțională. Exceptând
acest aspect, mărimea echipei are un efect asupra performanței, dar și asupra satisfacției individuale a membrilor
(Cosse, Ashworth și Weisenberger, 1999; Walters și Coalter, 1997). O cercetare anterioară a indicat, de asemenea,
că există bunuri și datorii asociate echipelor. Spre exemplu, echipele pot înăbuși creativitatea, încuraja starea de
leneveală și conflictul. Atmosfera, inclusiv încrederea și cooperarea, pot afecta performanța (Kramer, 1999). În
același timp, echipele pot promova o paletă diversificată de idei și intensifică calitatea deciziilor. Totuși, acestea
sunt echipe care se întrunesc față în față, nu online. În această decadă, multe echipe sunt răspândite din punct de
vedere geografic și nu se întâlnesc de prea multe ori, motiv pentru care există deja obstacole în modul de formare
a unui grup eficient. Este extrem de important ca relațiile dintre indivizi să fie construite înainte de a încerca să
îndeplinească sarcini.
Informațiile de mai sus subliniază clar impactul pozitiv pe care îl au simulările în dezvoltarea abilităților
de pătrundere în afaceri pentru profesioniști, la fel cum sunt de ajutor în procesul de team building, iar corpul
actual al cunoștințelor susține aceste efecte. Din păcate, literatura are lipsuri când vine vorba de îmbunătățirile
pe care o simulare de business le aduce dezvoltării unei echipe virtuale. Singurul studiu cunoscut este cel al
lui Roebuck (2004) asupra folosirii unei simulări pentru a explora provocările comunicării într-o echipă virtuală,
însă nu abordează celelalte probleme majore care ar putea apărea când lucrezi online. Încercăm să creștem
acest corp informațional prin cercetările noastre asupra dezvoltării echipe virtuale performante prin utilizarea unei
simulări de business globală.
ABORDAREA GLOBAL DNA
Programul Executive MBA organizat de Kennesaw State University, Atlanta, Georgia, și Programul
Executive MBA organizat de ASEBUSS, București, România, au o relație multiculturală de 12 ani. Cursanții
ambelor programe se angrenează într-un proiect bazat pe echipe virtuale pentru o perioadă de șase luni. Echipele
sunt selectate de membrii personalului ASEBUSS și KSU și sunt un mix de studenți americani și români. Cursanții
sunt încurajați să stabilească mai întâi o relație, pentru ca mai apoi să realizeze un plan de comunicare, pentru
a obține un element important în cadrul unei echipe, respectiv încrederea. Procesul de relaționare creat între
echipe și dezvoltarea planului de comunicare este facilitat de schimbul de informații personale și profesionale,
conversații online și întâlniri pe Skype (notă: atât studenții americani, cât și cei români rămân în propriile țări
în timpul proiectului, până în ultimele patru zile, când cursanții români vin la Universitatea Americană, pentru
a prezenta, de comun acord, rezultatele sarcinilor. În plus, cursanților li se oferă accesul la un instrument de
evaluare multiculturală, Cultural Navigator®, dezvoltat de compania Berlitz. Este o aplicație online care permite
studenților să înțeleagă preferințele culturale și impactul lor asupra mediului lor de lucru, să identifice potențialele
provocări culturale și strategii pentru a le aborda, să colaboreze mai eficient cu colegii și clienții din alte culturi, să
interacționeze experiențele ample ale unui grup de experți în materie de subiect și, urmând pas cu pas, căile de
învățare care îi ghidează către conținutul interactiv relevant (https://www.culturalnavigator.com/).
Fiecare student completează evaluarea, iar apoi își împărtășește profilul cultural cu ceilalți membri ai echipei.
Aceste profiluri identifică asemănările și deosebirile dintre membrii echipei și oferă exemple de strategii pentru
reconcilierea diferențelor care ar putea conduce la un conflict legat de modul în care sunt abordate problemele și
cum sunt luate deciziile într-un mediu multicultural. Apoi, echipele creează un plan de acțiune pentru când și cum
vor comunica (spre exemplu, să discute problemele și strategiile, să rezolve conflictele și să ia decizii în proiectul
comun alocat).
Odată ce echipele ajung să se cunoască, următorul pas este să concureze în simularea Global DNA®,
creată de compania Capsim. În această aplicație, „printr-o experiență realistă, captivantă și de învățare, cursanții
examinează de ce companiile aleg să se internaționalizeze... (și) pe măsură ce înțeleg operațiunile multinaționale,
sunt provocați de anumite condiții de piață și de influența lor asupra strategiei” (http://www.capsim.com/globaldna/).
Capsim afirmă că obiectivele specifice de învățare ajută studenții să înțeleagă opțiunile strategice din afara pieței
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locale, să investigheze complexitățile strategice când operează dincolo de granițe, să învețe cum moneda locală,
impozitarea și reglementarea influențează procesul decizional, să examineze alinierea procesului de luare a
deciziilor atât în unitatea corporativă, cât și în afacerile internaționale, pentru a înțelege motivațiile corporatiste
pentru a concura pe o piață globală.
Tuturor echipelor li se oferă un manual, The Global DNA® Managers Guide, în care sunt detaliate obiectivele/
scopurile simulării și pașii care trebuie urmăriți în cercetare, în analiza companiei și industria de date, precum și
cum trebuie introduse deciziile și să rulezi simularea online. La începutul simulării, toate echipele sunt egale din
punct de vedere al bilanțului, al contului de profit și pierdere, resurselor, produsului (calitate și cantitate) și forță de
muncă. În plus, niciuna dintre companiile acestor echipe nu a comercializat produse în afara teritoriului american.
Cu toate acestea, însă, sunt prezentate cu oportunități de extindere pe piața din Europa și/sau pe piața regiunii
Asia-Pacific. Ei trebuie să folosească datele din industrie și compania oferite pentru a gestiona și lua decizii de
marketing, cercetare și dezvoltare, producție și financiare, pentru a-și implementa strategia. Ca mecanism de
învățare, echipele au oportunitatea de a participa într-un program EDP (Executive Development Program), al
cărui scop este să-i pregătească pentru experiența simulării GlobalDNA. Studenții administrează fiecare dintre
cele patru departamente funcționale și li se dau o serie de sarcini, pentru a le îndeplini într-un mediu interactiv,
replicat în simulare.
Inițial, fiecărui membru al echipei i se desemnează un rol și să dezvolte un plan strategic pentru cele opt
runde de decizii ale simulării. În fiecare săptămână, echipele se întâlnesc pe platforme online pentru a cerceta,
analiza și pentru a lua decizii (spre exemplu, investiții în cercetare-dezvoltare, proiectarea/dezvoltarea produsului,
personalul de vânzări, managementul calității totale, stocuri, piețele-țintă, promovare, preț etc.), astfel încât să
concureze împotriva altor echipe virtuale multiculturale, bazându-se pe rezultatele deciziilor săptămânale, folosind
diverse valori ponderate (profit net, venituri din vânzări, cota de piață, ROI, ROE, prețul acțiunii etc.). Aceste
rezultate produc în cele din urmă rezultate pe care le primesc apoi membrii, astfel încât să le analizeze înainte
de a se avânta în următoarea rundă de decizii. După ce sunt completate toate cele opt runde de decizii, studenții
americani vin la KSU pentru a-i întâlni în persoană pe colegii americani, pentru a crea împreună prezentarea
proiectului. Prezentarea are loc în fața unei audiențe, un fel de Consiliu de Administrație, format din profesorii
români și americani care joacă fiecare câte un rol, care evaluează performanța echipelor și decid dacă echipa
ar trebui să-și continue sau nu activitatea. Prezentările conțin două părți esențiale: (1) echipa trebuie să ofere
explicații despre cum au performat în simulare (ex. valori bazate pe date) și de ce au obținut aceste rezultate și
(2) să ofere un plan strategic pentru viitorul companiei pentru a îmbunătăți poziția generală și creșterea companiei
simulate.
Acest exercițiu de business ajută studenții să înțeleagă provocările și complexitățile de conducere,
administrare, decizionare și executare dincolo de organigramă și departamente în relațiile internaționale prin
cercetarea/analizarea oportunităților și crearea/implementarea unei strategii de business într-un context global al
unei piețe nou create și extinderea pe noi piețe, cu consumatori specifici și diferențele concurenței.
CERCETĂRILE
Prezenta lucrare încearcă să studieze formarea echipelor virtuale și tendința de a se ridica la nivelul unor
echipe performante, dacă procesul este realizat în mod corect. Încearcă, de asemenea, să studieze beneficiile pe
care le are o simulare de business globală asupra proceselor pe care le desfășoară pentru dezvoltarea dinamicii
echipei și creșterea eficienței de a lucra împreună, pentru a îndeplini un obiectiv comun. Aceste rezultate sunt
oferite direct prin observațiile profesorilor, prin întrebările studenților și feedback-ul studenților care are loc la
sfârșitul proiectului. Exemple specifice de răspunsuri vor fi oferite în cadrul acestei lucrări, alături de feedback-ul
studenților, pentru a arăta că dezvoltarea programului este un model de îmbunătățire. Împreună, toate aceste
aspecte, oferă o perspectivă clară și concisă asupra îmbunătățirii și a înțelegerii a ceea ce trebuie și nu trebuie
să facă o echipă virtuală, și, prin urmare, cum să îndrumi echipele implicate în viitoarele proiecte, astfel încât să
performeze ca echipe virtuale.
De-a lungul celor 4 ani de desfășurare a acestui proiect, feedback-ul primit a fost asupra dezvoltării echipelor
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virtuale, iar comportamentele care au contribuit la succesul sau la eșecul echipelor a fost personal observat. Au
fost colectate peste 250 de observații, care au contribuit la o schimbare de paradigmă în modul în care proiectul
și echipele sunt conturate inițial și instruite. În primul rând, există mai multe capcane care trebuie conștientizate
atunci când ești membru într-o astfel de echipă. Adesea, scopurile, direcțiile și prioritățile echipei nu sunt clare.
Este mai greu să comunici și să incluzi membrii care sunt împrăștiați geografic, decât să lucrezi cu indivizi care
sunt în același birou cu tine. Din moment ce totul se desfășoară virtual și nu sunt fizic în același loc, este dificil
să-ți păstrezi membrii concentrați asupra acelorași obiective, în special pentru o perioadă mai lungă de timp.
Lipsa de înțelegere a acestor zone importante în procesul de team building va conduce la o muncă direcționată
greșit, la irosirea timpului și a resurselor. În timpul contactului inițial dintre echipe, ambele părți, atât echipa KSU,
cât și echipa ASEBUSS, sunt încurajate să creeze o prezentare PowerPoint și s-o trimită către fiecare. Această
prezentare conține numele fiecărui membri, o poză și un scurt profil și reprezintă un mod de a se cunoaște.
Acest lucru nu înseamnă că se creează o relație, însă poate fi un punct de plecare, pentru că întâlnirile fizice nu
sunt posibile. Următoarea încurajare este să se realizeze o comunicare virtuală cu ajutorul tehnologiei, cum ar fi
Skype. Cu avansul tehnologic din prezent, posibilitatea de a te vedea cu restul echipei permite relației să crească.
Una dintre întrebările primite de către studenți este cum a ajutat sau împiedicat procesul lipsa interacțiunii
cu ceilalți colegi. Utilizarea tehnologiei avansate ajută la conturarea unei interacțiuni față în față, fără a fi efectiv
în fața persoanei respective. Skype, Google Hangout sau altă aplicație de acest gen reprezintă cea mai bună
modalitate de a derula o întâlnire fără să fii prezent fizic. Asta este un mod prin care se depășește distanța care
există, pentru că nu se văd. Într-un fel, crește interacțiunea, iar distanța scade. Pe partea americană, studenții
sunt încurajați să-și cunoască colegii români, înainte să demareze proiectul. O altă capcană se referă la diferitele
concepte pe care oamenii le au în cadrul unei echipe. Valoarea creată în cadrul lucrului în echipă comparativ cu
cea care se creează lucrând individual diferă de la alta. Indivizii din diferite țări nu au neapărat aceeași definiție a
lucrului în echipă și ar descrie obiectivele și scopurile echipelor în maniere diferite. Prin natura lor, americanii sunt
foarte muncitori și investesc destul de puțin timp în dezvoltarea relațiilor cu membrii echipei, înainte de a merge
înainte cu sarcinile alocate. Cultura românească este diferită, respectiv că încrederea este baza unei relații,
care nu poate exista fără să-ți cunoști colegul cu care lucrezi. Prin crearea unei relații și cunoașterea fiecăruia
înainte de a continua cu proiectul, echipele virtuale pot forma o legătura puternică și au tendința să contribuie la
îndeplinirea task-urilor mult mai rapid.
Alături de elementul relațional, la fel de importante în dezvoltarea performantă a echipelor internaționale
virtuale, sunt abilitățile de gestionare a conflictelor. Conflictele apar în orice echipă, indiferent de cât de puternice
sunt relațiile. Este în natura omului să aibă propriile păreri și preocupări despre modul în care un proiect ar trebui
să se desfășoare. În loc sa iasă din conflict, proiectul învață să-l confrunți, astfel încât toate ideile tuturor membrilor
să fie ascultate, auzite și luate în considerare. Ideile tuturor trebuie respectate. Așa cum am afirmat anterior,
trebuie acordat timpul necesar pentru a înțelege o altă cultură înainte de a demara proiectul. Neînțelegerea în
totalitate a modului în care gândește o altă cultură poate conduce la interpretări greșile ale perspectivelor și
opiniilor, care, într-un final, vor produce conflicte. În această situație, este benefică o alocare mai mare de timp
pentru o înțelegere a culturii; cu cât membrii îi vor cunoaște mai bine pe ceilalți colegi, cu atât vor apărea mai
puține conflicte. Această lipsă de înțelegere a diferențelor culturale conduce la un alt aspect cu care se confruntă
echipele virtuale, respectiv comunicarea.
O altă întrebare la care membrii trebuie să răspundă este „Ce ai învățat despre comunicare și procesul de
decizionare în cadrul echipelor virtuale?”. Comunicarea este cheia. Un student a răspuns la această întrebare
astfel: „Am învățat că dacă nu îți cunoști cât mai curând colegii și stilurile lor de a comunica, devine foarte dificil
să începi. Am mai învățat că trebuie să setezi așteptări despre cum să comunici, pentru a fi eficienți. Cea mai
bună cale de a lua decizii este să ai suportul tuturor membrilor. Cea mai bună cale pentru a avea acest suport
este să existe consens, cu precizarea persoanei care are ultimul cuvânt în caz de impas. Sunt alte moduri
care pot da rezultate, însă ar trebui să fie clar definite înainte de a începe, pentru a nu sta în calea progresului
echipei”, răspunsul de mai sus fiind și unul dintre motivele pentru care un plan de comunicare este setat la înainte
simularea GlobalDNA să înceapă. Acest lucru este evidențiat de un alt student, care a spus că a învățat că
planificarea pe care au făcut-o inițial pentru planul lor de comunicare a avut beneficii imediate. “Prin conturarea
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unui model operațional la început, procesul nostru decizional a fost fără conflicte. Am mai învățat cum să ne
descurcăm cu faptul că programul nostru era de așa natură încât niciodată nu eram în formulă completă de șapte
oameni, la nicio întâlnire. Am învățat să respectăm părerile celor care lipeseau și să ținem cont de deciziile lor”.
Acest plan de comunicare și crearea din timp a unei relații este cheia eficienței și a productivității oricărei echipe,
în special pentru o echipă multiculturală.
Echipa virtual multiculturală trebuie să abordeze modul în care aceștia se vor angaja unii cu alții într-o
relație ca aceasta. Este extrem de important ca fiecare să-și stie clar rolul și cum îi influențează munca lor pe
restul colegilor. Fără acest lucru, este posibil ca un membru să influențeze negativ activitatea, pentru ca nu văd
imaginea de ansamblu. Din cauza lipsei contactului direct, câștigarea încrederii și stabilirea unei relații din care
să se obțină performanță, care sunt elemente esențiale pentru cooperare în cadrul grupului, pot fi dificile (Turmel,
2007). În timp, lipsa de colaborare poate conduce la absența încrederii în rândul membrilor echipei, fapt ce
poate afecta proiectele și productivitatea. Toate echipele sunt bazate pe încredere, prin urmare, cu cât este mai
solidă încrederea, cu atât echipa este mai bună. O echipă implicată și dedicată va munci pentru succes și pentru
întrecerea așteptărilor. O echipă trebuie să aibă o viziune clară a scopului pentru care muncesc și ce trebuie să
aibă bine stabilit pentru a atinge obiectivele, fapt ce contribuie menținerea motivației, chiar și atunci când apar
probleme și factor de stres.
Contabilitatea este absolut necesară pentru obținerea succesului și pentru a performa împreună.
Următoarele întrebări au fost adresate pentru a promova dezvoltarea eficienței și responsabilității echipei: Cum
am ajutat echipa să lucreze mai eficient cu ceilalți membrii? Sau cum am afectat activitatea echipei mele? Nicio
echipă, virtuală sau nu, nu poate fi de success fără o trasare clară a așteptărilor și fără un plan pentru a le obține.
Echipele virtuale fac lucrurile și mai provocatoare. Sunt comportamente care demonstrează că un membri virtual
începe să se deconecteze de echipă, cum ar fi să nu mai răspundă la telefoane, să nu mai participle în întâlniri,
dar și lipsa de schimb de informații cu ceilalți colegi. De obicei, un membru care se deconectează, are tendința să
aibă alte preocupări în timpul întâlnirilor. Odată ce relațiile se sudează, membrii echipei trebuie să se concentreze
pe definirea rolurilor și responsabilităților fiecăruia, să stabilească un plan de comunicare clar, care să favorizeze
comunicarea frecventă și eficientă, să identifice o strategie de echipă bazată pe consens și să se asigure că
rezultatele și așteptărilor sunt clar conturate și știute de toți. Dacă acest proces este realizat, atunci consensul o
să fie destul de frecvent, însă responsabilitatea trebuie să fie prezentă, pentru că dacă așteptările nu sunt stabilite
și responsabilitatea nu există, atunci va exista șansa de deconectare și să nu se mai contribuie la proiect.
Prin observațiile echipei de profesori și a feedback-ului, s-a concluzionat că și durata de desfășurare este un
alt element extrem de important într-un astfel de proiect. Cu cât intervalul de timp este mai mare, cresc și șansele
ca membrii să se detașeze și deziluzioneze. Motivația scade, iar interacțiunea dintre membrii devine slabă și
se îndepărtează. Astfel, ceilalți membri trebuie să-și ia din timpul pentru proiect, pentru a se concentra asupra
colegilor deconectați. Acest lucru afectează productivitatea și eficiența, dar și capacitatea de a lucra în echipă.
Proiectele nu ar trebui să dureze mai mult de 4 luni.
Câteva lecții învățate de-a lungul celor 4 ani, care afectează cu adevărat eficiența sunt:
1. Diferențele de timp, care pot impacta foarte tare programare. Când se lucrează virtual cu membri din
afară, este crucial să se țină cont de fusul orar și zile libere. Dacă acest element simplu nu este luat în considerare,
există riscul ca un membru să nu se simtă prețuit, fapt ce ar conduce la o detașare a lui.
2. Flexibilitatea în timpul problemelor tehnice. Ele vor apărea, deci calmul este important. Întâlnirile virtuale
nu sunt la fel de încredere precum cele față în față, de aceea, flexibilitatea de a prelungi timpul din cauza acestor
impediment este o necesitate.
3. Distragerile trebuie evitate. Întâlnirile online pot fi ținute oriunde. Cu toate acestea, însă, dacă sunt ținute
acasă, pot apărea întreruperi frecvente, lucru care defocusează, de aceea, este important să nu existe întreruperi.
Așa cum a scris un student, “acest proiect a fost o oportunitate excelentă de a studia complexitatea
construirii și dezvoltării unor echipe internaționale virtuale productive.” Oferindu-le studenților un mediu în care
să formeze o echipă pentru a lucra la un proiect complex, în care să experimenteze diferențele culturale într-un
mediu competitiv și să înțeleagă cum background-ul diversificat ajută în procesul de îndeplinire a unui task, sunt
aspecte care devin esențiale pentru a crea și menține o relație într-un mediu de business. Studenților li se oferă
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instrumentele necesare pentru a contribui la dezvoltarea unei echipe performante, dar și instrumentele pentru ce
ar putea avea nevoie în viitor.
Interacțiunile echipelor multiculturale virtuale pot fi foarte provocatoare, în special în situațiile în care nu
sunt oportunități pentru membrii echipei să interacționeze în persoană înainte de a-și începe lucrul ca echipă.
Implicațiile culturale și provocările logistice care pot apărea pot fi factori care să complice aceste interacțiuni. Este
important să se stabilească de dinainte un raport între membrii echipei, pentru ca toți să înțeleagă și să respecte
diferențele culturale, să aibă un plan de comunicare clar și să stabilească exact rolurile și așteptările.
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RIDE-SHARING1 ŞI CAR-SHARING2 ÎN ROMÂNIA:
CE OPŢIUNI AU UTILIZATORII POTENŢIALI?
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Rezumat: Teoreticienii şi practicienii dezbat intens beneficiile şi dezavantajele economiei colaborative şi ale unor
renumite companii cum sunt Uber şi Airbnb. Platformele colaborative şi aplicaţiile mobile au stimulat dezvoltarea
unor noi modele de afaceri bazate pe partajare şi nu pe tranzacţiile tradiţionale. Scopul articolului a fost de a studia
opţiunile de ride-sharing şi car-sharing disponibile pentru utilizatorii potenţiali din România, pe baza platformelor
online/site-urilor şi aplicaţiilor mobile. O cercetare exploratorie a fost organizată pentru a îndeplini următoarele
obiective: (i) să identifice platformele/site-urile şi aplicaţiile mobile de ride-sharing şi car-sharing existente în
România; (ii) să estimeze stadiul de dezvoltare al acestora; (iii) să stabilească modelele lor colaborative şi
provocările pentru utilizatori. Prin scopul şi obiectivele sale, cercetarea este primul studiu sistematic comparativ,
referitor la modelele de ride-sharing şi car-sharing în România. Utilitatea cercetării este determinată de imperativul
de asigurare a protecţiei utilizatorilor şi de efectele disruptive ale modelelor colaborative.
Cuvinte cheie: economie colaborativă, ride-sharing, car-sharing, platforme colaborative, aplicaţii mobile, modele
colaborative, cercetare exploratorie, utilizatori potenţiali
Clasificare JEL: M30, M31, L91, L86
INTRODUCERE
Recent, economia colaborativă a început să fie o provocare pentru modelele de afaceri existente şi să
genereze dileme pentru instituţiile de reglementare. Practica a evoluat în ritm rapid, în timp ce reglementările şi
cercetarea acestui domeniu sunt încă în stadiul iniţial. Aproape orice pare să aibă un „potenţial de partajare” – de
la automobile la case sau spaţii de lucru, de la închirieri la servicii de îngrijire a animalelor şi de la bunurile de lux
la livrarea produselor alimentare.
Dinamica economiei colaborative este strâns legată de evoluţia agregatorilor de informaţii din mediul online.
Rolul jucat de agregatori constă în facilitarea întâlnirii ofertei şi cererii, privind specificaţiile şi preţurile. Airbnb şi
Uber sunt exemple majore de agregatori care se bucură de o notorietate mare pe plan global. Chiar dacă au
intrat recent în sectoarele de servicii de cazare şi transport, reprezintă o concurenţă puternică pentru operatorii
existenţi.
Acest articol îşi propune să exploreze opţiunile de ride-sharing şi car-sharing disponibile în România, din
perspectiva utilizatorilor potenţiali.
1. DEZVOLTAREA ECONOMIEI COLABORATIVE: FACTORI STIMULATIVI
Economia colaborativă diferă în mod fundamental de economia „clasică”. Tradiţional, modelul pieţei s-a
bazat pe conceptul de proprietate. Noul model se axează pe accesul la resurse, nu pe proprietate. Resursele
neutilizate devin obiect al partajării.
Practicienii şi teoreticienii utilizează mai mulţi termeni în mod interşanjabil. În afară de „economia
colaborativă”, se aplică şi termeni cum sunt „economia de la egal la egal”, „consum colaborativ” şi „economia
bazată pe acces”. O serie de factori au contribuit la apariţia şi dezvoltarea economiei colaborative:
a) inovaţiile în domeniul comunicării. Expansiunea rapidă a telefoanelor inteligente şi a tabletelor a
1 Transport colaborativ.
2 Utilizarea colaborativă a automobilelor.
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avut un impact uriaş asupra dezvoltării comunicării online. Similar, reţelele broadband şi aplicaţiile colaborative
bazate pe formula cloud au sporit potenţialul afacerilor digitale. Reţelele sociale au dus la creşterea abilităţii de a
comunica facil cu prietenii, membrii familiei, precum şi cu firmele şi ambasadorii de brand. Aceste inovaţii au creat
un mediu favorabil pentru comunicare.
b) recenta criză economică şi financiară. Pe plan internaţional puternicele efecte negative ale crizei au
fost suportate de majoritatea companiilor şi consumatorilor. Pe de o parte, managerii au înţeles că modelele de
afaceri deja aplicate nu sunt capabile să reziste în faţa noilor provocări. Noile modele de afaceri ar putea şi ar
trebui să fie concepute astfel încât să facă faţă viitoarelor oportunităţi şi pericole. Pe de altă parte, multe persoane
şi gospodării şi-au pierdut total sau parţial bunurile şi au fost martorele erodării standardului de viaţă. Aceste
realităţi au arătat că valoarea trebuie să fie creată şi distribuită în mod diferit. Economia colaborativă promovează
un nou model, care poate oferi beneficii deopotrivă consumatorilor şi companiilor.
c) interesul sporit pentru dezvoltarea durabilă. Un număr tot mai mare de consumatori şi companii
consideră că dezvoltarea durabilă trebuie să devină o prioritate. Astfel, utilizarea inteligentă a resurselor este o
cerinţă prioritară. Evitarea risipei de resurse şi a neutilizării capacităţilor poate contribui la dezvoltarea durabilă.
Partajarea resurselor echivalează cu economisirea lor. Economia colaborativă poate fi o soluţie inteligentă într-o
societate ale cărei resurse se epuizează şi care caută să utilizeze mai bine resursele.
d) mutaţii în valorile sociale. În istoria societăţii omeneşti, deţinerea de bunuri a fost scopul oricărui
individ şi o dovadă a propriilor realizări. Astăzi, valorile tinerilor tind să fie diferite de cele ale generaţiilor
anterioare. Ei preferă să împartă mai degrabă decât să deţină în proprietate. Acesta este un puternic stimulent
pentru dezvoltarea economiei colaborative.
e) apartenenţa la o comunitate. Noile generaţii dovedesc o nevoie puternică de apartenenţă la o
comunitate. Schimbul de bunuri comune cu o comunitate este în concordanţă cu stilul de viaţă al generaţiei noului
mileniu. În consecinţă, economia colaborativă este capabilă să satisfacă multiple nevoi ale consumatorului, nu
numai pe cele de bază, ci şi unele de nivel superior.
f) încrederea sporită în alţi clienţi şi prieteni. Marketerii sunt conştienţi de faptul că mulţi clienţi, în
special cei tineri, au mai multă încredere în referinţele şi recenziile altor clienţi sau prieteni, mai degrabă decât în
publicitatea de brand iniţiată de companii. Sistemele de evaluare aplicate în mediul digital se bazează pe inputul
clienţilor efectivi, care au o influenţă directă asupra alegerilor realizate de clienţii potenţiali. Această tendinţă
sporeşte probabilitatea de „încercare şi adoptare” a economiei colaborative de către consumatorii/utilizatorii care
ţin cont de referinţele pozitive ale celor care i-au experimentat deja beneficiile.
g) bariere de intrare mai joase. Antreprenorii care doresc să exploateze potenţialul economiei colaborative
se bucură de bariere de intrare mai joase. De exemplu, agregatorii de informaţii nu trebuie să investească mult în
active pentru producţia /generarea şi distribuţia de valoare. Ei se bazează pe dezvoltarea unor platforme digitale
şi pe expansiunea comunicaţiilor mobile. Simultan, parteneriatele cu diferite companii le permit să transfere pe
bază contractuală, responsabilităţile de producţie, servicii şi logistice, altor membri ai reţelei lor.
Experţii subliniază că modelele de afaceri de succes în economia centrată pe acces nu vor fi bazate în
primul rând pe conceptele de colaborare şi comunitate. În schimb, vor conta tipurile de beneficii oferite, de
exemplu comoditatea, eficienţa, flexibilitatea şi eliberarea de obligaţiile asociate cu deţinerea în proprietate sau
partajarea (Eckhardt şi Bardhi, 2015). Astfel, succesul depinde de capacitatea de a răspunde aşteptărilor şi
comportamentelor consumatorilor, aflate în continuă schimbare.
În esenţă, economia colaborativă nu este o nouă paradigmă. Recent, o serie de factori economici,
tehnologici, digitali şi sociali au sporit relevanţa sa pentru indivizi şi companii.
2. ECONOMIA COLABORATIVĂ: DATE STATISTICE ŞI EXEMPLE
În 2013, valoarea estimată a pieţei colaborative a fost de 26 miliarde dolari, în timp ce predicţiile pentru viitor
erau de 110 miliarde dolari (Cannon şi Summers, 2014). Investiţiile totale în noi companii de economie colaborativă
au depăşit 12 miliarde dolari, pe plan mondial (Deloitte, 2015). Aceste date reflectă două aspecte importante. În
primul rând, economia colaborativă a atins deja o dimensiune semnificativă. În al doilea rând, se estimează o
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evoluţie dinamică, bazată pe interesul potenţial faţă de închirierea accesului la resurse, în locul posesiei.
Conceptul colaborativ are efecte disruptive asupra modelelor economice actuale. Un exemplu este Airbnb,
care a înregistrat o medie de 425.000 de persoane pe noapte, respectiv 155 milioane de cazări anual. Aceste
cifre depăşesc cu 22% aceiaşi indicatori realizaţi de Hilton Worldwide, care a totalizat 127 milioane de persoane
în 2014 (PricewaterhouseCoopers, 2015). Un alt exemplu este oferit de sectorul auto. Un automobil personal se
află în mişcare doar 3-4% din timpul total disponibil, fiind parcat tot restul timpului (96-97%) (Bates şi Leibling,
2012, p. vi). Creşterea gradului de utilizare a automobilelor personale prin partajarea cu alţi utilizatori a capacităţii
neutilizate poate afecta puternic nu numai serviciile de taximetrie existente, ci şi producţia şi vânzarea de
automobile noi. Conform experţilor de la Ernst and Young, efectul negativ se va manifesta nu numai la nivelul
modelului de afaceri, ci şi în domeniile fiscal şi juridic (EY, 2016).
Se poate considera că un astfel de model nou ar putea fi implementat şi dezvoltat doar de firme noi, cu o
filosofie diferită privind relaţia între cerere şi ofertă. De fapt, numeroase firme noi au apărut pentru a valorifica
această oportunitate. Totuşi, realităţile pieţei dovedesc că jucătorii majori au devenit conştienţi de noile tendinţe şi
sunt tot mai interesaţi de colaborare şi partajare (Botsman, 2014).
Un exemplu este Avis Budget Group, lider global al serviciilor de închiriere de vehicule. În 2013, Avis a
achiziţionat compania Zipcar, specializată în car-sharing. În 2016, Zipcar a oferit unui număr de 950 mii de membri,
acces la cerere, la un număr de 12 mii de vehicule (Zipcar, 2016a). Compania este prezentă în 500 de oraşe din
Austria, Canada, Franţa, Germania, Spania, Turcia, Marea Britanie şi Statele Unite (Zipcar, 2016b). Un alt exemplu
se referă la reţeaua de drogherii Walgreens din SUA, care a încheiat în 2014, un parteneriat cu TaskRabbit (o
piaţă online pentru externalizarea efectuării cumpărăturilor). În timpul „sezonului gripei”, medicamentele contra
răcelii puteau să fie livrate de un membru TaskRabbit, direct la domiciliul clientului (TaskRabbit, 2014).
Veniturile generate de platformele economiei colaborative se vor tripla în perioada 2016-2020, de la 6,4
miliarde dolari în 2015, la 20,4 miliarde dolari în 2020 (Juniper Research, 2016). Aceste estimări pot avea o dublă
influenţă. În primul rând, se vor manifesta noi iniţiative colaborative, în diferite sectoare. În al doilea rând, impactul
disruptiv va stimula operatorii existenţi să creeze noi modele şi strategii de afaceri.
3. METODOLOGIA ŞI REZULTATELE CERCETĂRII
Prezentul articol se bazează pe o cercetare exploratorie, care este primul studiu sistematic comparativ,
referitor la modelele de ride-sharing şi car-sharing în România.
3.1. METODOLOGIA CERCETĂRII
Scopul cercetării a fost de a studia opţiunile de ride-sharing şi car-sharing disponibile pentru utilizatorii
potenţiali din România, pe baza platformelor online/site-urilor şi aplicaţiilor mobile. În acest articol, termenul
„companii de ride-sharing” se referă la firmele care au rolul de agregatori de informaţii. Rolul se bazează pe
platfome şi aplicaţii mobile care sunt deţinute de aceste companii. Termenul nu se referă la firmele care oferă
serviciile de transport efective şi care sunt parteneri ai companiilor care deţin platformele colaborative şi aplicaţiile.
Termenul „utilizatori” se referă doar la indivizi.
Subiectul acestei cercetări a fost ales pe baza faptului că românii manifestă un nivel de interes tot mai
mare faţă de ride-sharing şi car-sharing, datorită unor factori cum sunt: (i) apariţia modelelor de ride-sharing şi
car-sharing, pe plan mondial, în deceniul actual; (ii) expansiunea rapidă a mai multor platforme/site-uri şi aplicaţii
mobile de ride-sharing şi car-sharing pe plan internaţional şi global; (iii) accesul mai larg al utilizatorilor potenţiali
la serviciile de ride-sharing şi car-sharing, prin intermediul aplicaţiilor mobile descărcate pe telefoanele inteligente;
(iv) interesul utilizatorilor potenţiali de a experimenta serviciile inovative care au generat nenumărate comentarii.
Dezvoltarea serviciilor de ride-sharing şi car-sharing depinde nu numai de interesul utilizatorilor, ci şi de
crearea preferinţei în comparaţie cu alte oferte tradiţionale şi de stimularea dorinţei de utilizare efectivă a noilor
servicii. În acest sens, companiile de ride-sharing şi car-sharing trebuie să ofere clienţilor potenţiali o experienţă
„fără frontiere”. Totodată, comunicarea de marketing iniţiată de acele companii trebuie să fie concordantă cu
termenii şi condiţiile oferite utilizatorilor potenţiali ai serviciilor lor.
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Realizarea studiului s-a bazat pe ipoteza conform căreia serviciile de ride-sharing şi car-sharing disponibile
în România generează o serie de provocări conceptuale şi practice, care pot limita expansiunea modelelor
colaborative. Obiectivele cercetării au fost următoarele: (i) să identifice platformele/site-urile şi aplicaţiile mobile
de ride-sharing şi car-sharing din România; (ii) să estimeze stadiul de dezvoltare al acestora; (iii) să stabilească
modelele lor colaborative şi provocările pentru utilizatori. Metoda de culegere a datelor a fost analiza surselor
secundare de informaţii de pe Web (inclusiv fişierele „Termeni şi condiţii”).
Nu au fost disponibile rezultate ale unor cercetări anterioare pe aceeaşi temă. Această cercetare este primul
studiu sistematic comparativ, referitor la modelele de ride-sharing şi car-sharing în România.
3.2. PLATFORME/SITE-URI/APLICAŢII DE RIDE-SHARING ŞI CAR-SHARING ÎN ROMÂNIA
Primul obiectiv al cercetării a fost de a identifica platformele/site-urile şi aplicaţiile mobile de ride-sharing şi
car-sharing existente în România.
Rezultatele cercetării, corespunzătoare primului obiectiv, sunt următoarele:
a) platformele/site-urile şi aplicaţiile mobile existente. Utilizatorii potenţiali pot alege dintre mai multe
platforme/site-uri şi aplicaţii mobile, care sunt active în România. Exemple de platforme digitale (enumerate în
ordine alfabetică) sunt: autostopul.ro; blablacar.ro; getpony.ro; ia-macutine.ro, masinaplina.ro; mylift.ro4inmasina.
ro şi uber.com/ro. În afară de acestea, există numeroase alte mici site-uri ce oferă servicii similare. Dintre jucătorii
enumeraţi, blablacar.ro, getpony.ro şi uber.com/rooferă şi aplicaţii mobile. Majoritatea platformelor/site-urilor au
fost create de antreprenori români, care nu au dezvoltat şi aplicaţii mobile.
b) ţara de origine. Ride-sharing are o istorie îndelungată ca practică de transport utilizată în mod informal
de români, în special de navetişti. Totuşi, conceptele de platforme/site-uri şi aplicaţii mobile de ride-sharing şi carsharing nu au fost create în România. Aceste concepte sunt originare din alte ţări, de exemplu Franţa (BlaBlaCar)
şi SUA (de pildă, UberX). O serie de antreprenori din România au sesizat oportunitatea şi au dezvoltat concepte
similare, chiar dacă unele sunt mai simpliste şi au un impact mai scăzut asupra utilizatorilor potenţiali.
c) ţara în care compania este înregistrată. Companiile deţinătoare ale platformelor/aplicaţiilor BlaBlaCar
şi UberX, care sunt active în România, nu sunt înregistrate în această ţară. Serviciile BlaBlaCar sunt oferite de
compania Comuto SA din Paris (Franţa) (BlaBlaCar, 2016). Compania UBER B.V. (UBER B.V., 2015) le aduce la
cunoştinţă utilizatorilor din toate ţările (cu excepţia SUA şi a Chinei continentale) că serviciile UBER sunt oferite de
UBER BV, companie cu sediul în Amsterdam (Olanda). Totodată, în România, compania Uber Systems Romania
SRL a fost înfiinţată în 2014 de companiile olandeze Uber International Holding BV şi Uber International BV,
având codul CAEN 8299 (“alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi, neclasificate în altă parte”). Potrivit
datelor furnizate de Ministerul Finanţelor Publice, Uber Systems Romania SRL are un capital social de 17.580
lei, nu este înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată şi avea trei angajaţi în anul 2015 (Ministerul
Finanţelor Publice, 2016a). Conform aceleiaşi surse, în 2015, compania a înregistrat venituri de 1.528.909 lei şi
un profit net de 55.320 lei. Restul companiilor cu platforme colaborative/site-uri de ride-sharing sau car-sharing
sunt înfiinţate de antreprenori români şi sunt înregistrate la Registrul Comerţului din România.
3.3. STADIUL DE DEZVOLTARE
Al doilea obiectiv al cercetării exploratorii a fost de a estima stadiul de dezvoltare al platformelor/site-urile
şi aplicaţiilor mobile de ride-sharing şi car-sharing în România. Datele cantitative sunt prezentate în tabelul 1.
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Tabelul 1. Exemple de platforme/site-uri de ride-sharing şi car-sharing în România
Platforme/
site-uri1
0

Compania proprietară
a platformei/ site-ului

Ţara în care compania
a fost creată

Anul
înfiinţării în
România

Număr de
anunţuri de
călătorie
înregistrate2

Număr de
utilizatori în
România (mii)

1

2

3

4

5

Ghost Media SRL

România (Sibiu)

2013

1

23

blablacar.ro

Comuto SA

Franţa (Paris)

20154

l.d.

l.d.

getpony.ro

Pony Car Sharing SRL

România (Cluj-Napoca)

2015

l.d.

2.55

6

autostopul.ro

ia-macutine.ro

n.a.

n.a.

2009

1

l.d.

Iamanene Net SRL7

România (Bucureşti)

2008

1

l.d.

masinaplina.ro

n.a.

n.a.

n.a.

2

l.d.

mylift.ro

iamanene.ro

n.a.

România (Cluj-Napoca)

2014

-

l.d.

4inmasina.ro

4 În Maşină Project
SRL

România (Bucureşti)

2012

19

l.d.

uber.com/ro

Uber B.V.

Olanda (Amsterdam)

2014

l.d.

709

8

Notă: 1 – Prezentate în ordine alfabetică. 2 – Număr de călătorii potenţiale pentru care se pot înregistra utilizatorii,
conform anunţurilor de pe fiecare platformă/site, pe 24 august 2016. 3 – Număr declarat de companie după opt
luni de activitate (Manea, 2014). Cifrele pot fi puse sub semnul întrebării, din cauza numărului foarte mic de
anunţuri de călătorie disponibile pentru utilizatorii potenţiali, de exemplu doar unul, pe 24 august 2016 (Ghost
Media, 2016). 4 – În martie 2015, serviciile de ride-sharing oferite de Comuto SA au devenit disponibile pentru
români după ce compania a cumpărat platforma AutoHop, care activa în Ungaria, Croaţia, România şi Serbia
(BlaBlaCar, 2015). 5 – Utilizatori înregistraţi pentru aplicaţia mobilă GetPony (BMW România, 2016). 6 – Data
fişierului „Termeni şi condiţii” (ia-macutine.ro, 2009). 7 – Denumirea companiei, conform fişierului „Termeni şi
condiţii” (iamanene.ro, 2008). Totuşi, în prezent, codul unic de identificare fiscală declarat pe site corespunde unei
alte companii, respectiv Total Tires SRL (Ministerul Finanţelor Publice, 2016b). 8 – Platforma online este operată
de un grup de persoane din Cluj, reprezentate de Vlad Balan şi Marcel Ciotlan (mylift.ro, 2015). 9 – Numărul de
utilizatori care au descărcat aplicaţia mobilă în perioada februarie – decembrie 2015 (Uber Systems Romania,
2016). l.d. – lipsă date.
În primul rând, cercetarea a arătat că platformele/site-urile de ride-sharing şi car-sharing au apărut în două
„valuri”. Primul val a constat în încercările iniţiale de a dezvolta site-uri de ride-sharing, în perioada 2008-2010.
Exemple sunt: autostoponline.ro (domeniu înregistrat în 2008), cumasina.net (creat în 2009), iamanene.ro (din
2008), ia-macutine.ro (din 2009), 123autostop.ro. În prezent, autostoponline.ro este în construcţie, cumasina.net
are un conţinut complet diferit decât cel de ride-sharing şi 123autostop.ro nu poate fi identificat pe Web. Al doilea
val a început în 2012. Iniţiativele antreprenoriale locale au fost urmate de intrarea companiilor străine: Uber BV
în 2014 şi Comuto SA în 2015.
În al doilea rând, numărul de utilizatori efectivi pentru fiecare platformă/site şi aplicaţie mobilă a fost
investigat pentru a evalua stadiul actual de dezvoltare. Totuşi, datele referitoare la numărul utilizatorilor efectivi
sunt deficitare. În România, Uber declară că 70 de mii de utilizatori au descărcat aplicaţia sa mobilă, în perioada
februarie-decembrie 2015 (Uber Systems Romania, 2016). Pony Car Sharing SRL a raportat 2,5 mii de persoane
înregistrate pentru aplicaţia GetPony (BMW 2016). În viitor, concurenţa între platforme/site-uri şi aplicaţii mobile
ar putea creşte în privinţa numărului de utilizatori înregistraţi şi activi. De exemplu, Comuto SA îşi propune ca
obiectiv 3 milioane de utilizatori în 2017-2018 (Niţă, 2015).
În al treilea rând, numărul anunţurilor de călătorie ale conducătorilor auto a fost considerat un indicator al
intensităţii activităţii de ride-sharing în cazul unei platforme sau a unui site. De exemplu, pe 24 august 2016, numărul
anunţurilor de călătorie viitoare pentru care se pot înregistra utilizatorii potenţiali a fost de: 19 (nouăsprezece) în
cazul 4inmasina.ro, 2 (două) în cazul masinaplina.ro, 1 (unul) în cazul autostopul.ro, ia-macutine.ro și iamanene.
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ro, niciunul în cazul mylift.ro. Aceste cifre indică un nivel scăzut al activității în cazul majorității platformelor online
/ site-urilor. În schimb, Pony Car Sharing a raportat 16 mii de călătorii înregistrate în perioada iulie 2015 – iulie
2016 (BMW România, 2016).
În al patrulea rând, în cazul mylift.ro, există doar o versiune beta a site-ului. Acest fapt ar putea indica efectul
demotivant al unui nivel scăzut al activității de ride-sharing, asupra operatorilor.
Nu în ultimul rând, stadiul de dezvoltare este caracterizat de o fragmentare a furnizorilor de servicii de ridesharing şi car-sharing. În afara celor prezentaţi în tabelul 1, există o serie de comunităţi online de ride-sharing şi
conturi Facebook, care au însă un nivel scăzut de activtate. În afara platformelor/site-urilor create de antreprenori
români, există doi mari jucători internaţionali. De asemenea, există site-uri de ride-sharing înregistrate în Uniunea
Europeană, care oferă călătorii între statele membre.
Pe baza acestor rezultate ale cercetării, se poate estima că, în România, ride-sharing şi car-sharing se află
într-un stadiu de dezvoltare preliminar. În această ţară,ride-sharing şi car-sharing sunt doar într-o fază emergentă
şi foarte probabil vor exista puţine semne de creştere rapidă, pe termen scurt, cu excepţia obiectivelor operatorilor
internaţionali.
3.4. MODELE COLABORATIVE ŞI PROVOCĂRI PENTRU UTILIZATORI
Cel de-al treilea obiectiv al cercetării a fost să stabilească modelele de platforme/site-uri şi aplicaţii mobile de
ride-sharing şi car-sharing existente în România şi provocările pentru utilizatori. Au fost identificate patru modele
principale (vezi figura 1). Modelele sunt definite în funcţie de serviciile oferite utilizatorilor şi de concentrarea fie
pe acoperirea costurilor, fie pe obţinerea de profit.
Figura 1. Principalele modele de ride-sharing şi car-sharing existente în România

Platformele/site-urile autostopul.ro, ia-macutine.ro, iamanene.ro şi masinaplina.ro nu au fost asociate cu
vreunul dintre cele patru modele deoarece în fişierele „Termeni şi condiţii” nu se precizează dacă este permis
conducătorilor auto să solicite doar acoperirea costurilor sau li se permite să obţină profituri. Totodată, în
majoritatea lor, nu definesc precis serviciile oferite. Aceste platforme/site-uri pot fi integrate în „Modelul 2: Ridesharing axat pe profit”, în absenţa unor precizări privind colaborarea doar în vederea acoperirii costurilor.
Principalele caracteristici ale fiecărui model sunt următoarele:
a) Modelul 1: Ride-sharing non-profit. Platforma este un agregator de informaţii între utilizatori/pasageri
şi conducătorii auto. Utilizatorii partajează călătoriile oferite de conducătorii auto. Este un model colaborativ
deoarece utilizatorul şi conducătorul auto au o destinaţie comună, utilizatorul plăteşte o parte a costurilor
conducătorului auto, iar obiectivul comun este economisirea banilor. Conform fişierelor „Termeni şi condiţii”,
conducătorilor auto nu li se permite să obţină profit din serviciile de transport. Conducătorul auto utilizează un
automobil personal, iar serviciul de transport nu este o activitate comercială. Acest model este esenţa conceptului
colaborativ.
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b) Modelul 2: Ride-sharing axat pe profit. Modelul este similar modelului 1, cu excepţia caracterului
comercial al activităţii de transport. Relaţiile contractuale se stabilesc exclusiv între conducătorii auto şi pasageri.
Astfel, conducătorii auto stabilesc preţuri mai mari decât costurile şi generează profit.
c) Modelul 3: Car-sharing axat pe profit. În acest caz, conceptul „colaborativ” diferă substanţial
de celelalte două modele. Partajarea se referă la automobile, nu la călătorii. Compania de car-sharing oferă
membrilor înregistraţi posibilitatea de a conduce un automobil din flota companiei, un anumit interval de timp.
Clientul este conducătorul auto şi trebuie să aibă permis de conducere. Nu există o destinaţie comună cu a altei
persoane, ca şi în modelele 1 şi 2. Compania obţine profit prin aplicarea unei cotizaţii de membru şi a unui tarif
pentru utilizarea automobilului. Acest model se aseamănă cu închirierea automobilelor.
d) Modelul 4: Ride-sharing la cerere, axat pe profit. Acest model se aseamănă mai mult cu serviciile
de taximetrie decât cu serviciile „tradiţionale” de ride-sharing. Platforma aparţine unei companii care este un
agregator de informaţii ce le permite utilizatorilor să organizeze şi să programeze transportul cu părţi terţe.
Proprietarul platformei şi furnizorii de servicii de transport obţin profit. Părţile terţe pot fi şoferi profesionişti sau
persoane cu alte specializări, care oferă servicii de transport pentru a realiza venituri suplimentare. Oferta este
un răspuns în timp real la cererea utilizatorului platformei (pasagerului). Platforma (cum este Uber) este cea care
precizează tarifele şi aplică o metodă de stabilire dinamică a preţurilor, nu părţile terţe.
Majoritatea modelelor au o serie de caracteristici comune. Exemple relevante sunt următoarele: (i) rolul de
agregare a informaţiei, pe care îl joacă platformele/site-urile; (ii) necesitatea ca fiecare membru al „comunităţii”,
fie conducător auto, fie utilizator, să creeze un cont în care să prezinte date personale; (iii) sistemul de evaluare a
conducătorilor auto şi eventual a utilizatorilor; (iv) relaţiile contractuale directe dintre conducătorii auto şi utilizatori,
platforma fiind doar un facilitator al acestor relaţii etc.
Totodată, fişierele „Termeni şi condiţii” prezentate pe platforme/site-uri indică o serie de provocări pentru
utilizatori. Unele dintre acestea sunt prezentate în continuare:
a) „Termeni şi condiţii” lacunare. Există platforme /site-uri care nu oferă definiţii ale serviciilor. De
asemenea, nu oferă informaţii despre toate responsabilităţile referitoare la numeroasele aspecte ale relaţiilor
pecare le facilitează.
b) protecţia datelor. Nu există informaţii conform cărora companiile care operează platformele sunt
înregistrate ca operatori de date cu caracter personal, conform legislaţiei din România. Simplele declaraţii
referitoare la confidenţialitatea şi protecţia datelor sunt mai puţin relevante.
c) piaţa „neagră”. Unele platforme axate pe profit pot aduce utilizatorii în situaţia de a fi în conflict cu
legislaţia din România. Motivul este faptul că unele tranzacţii aparţin „economiei negre”, indiferent dacă suma
plătită de utilizator acoperă parţial costurile conducătorului auto sau generează profituri.
d) legea aplicabilă. În caz de conflict, utilizatorii anunitor platforme îşi vor da seama că „Termenii şi
condiţiile” indică faptul că se aplică legislaţia dintr-o altă ţară decât România. De exemplu, în cazul serviciilor
Uber, dacă medierea nu este eficace, se va aplica legea olandeză.
În viitorul apropiat, aceste provocări pentru utilizatori vor fi în mod cert abordate de platformele/site-urile lider
din domeniul ride-sharing şi car-sharing. Restul platformele/site-urile vor urma exemplul treptat.
4. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
Rezultatele cercetării exploratorii confirmă ipoteza iniţială şi conduc la o serie de concluzii:
a) diferenţe între conceptul „tradiţional” de partajare şi practica de partajare. În mod tradiţional,
esenţa conceptului de partajare este colaborarea între persoane, cu scopul de a îndeplini un scop practic comun,
cum este ajungerea la o anumită destinaţie, într-o zi planificată şi de a economisi bani prin împărţirea costurilor
de transport, fără a genera profit. În România, practica de ride-sharing şi car-sharing indică existenţa a cel puţin
patru modele principale, unele dintre ele extinzând „partajarea” dincolo de semnificaţia originală. Cei doi factori
determinanţi ai diferenţelor sunt orientarea spre profit şi faptul că şoferii pot fi profesionişti care desfăşoară
activităţi comerciale, răspunzând în timp real la cererile exprimate declienţi. Astfel, în modelul 1 se materializează
esenţa partajării, în timp ce modelul 4 este mai aproape de serviciile de taximetrie şi mai departe de semnificaţia
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originală a partajării.
b) conceptul inovativ de agregare a informaţiilor. Practica clasică a partajării implică doar persoane
care colaborează. În prezent, în România, ride-sharing se reinventează datorită noilor tehnologii de comunicare.
Relaţiile implică trei părţi: conducătorul auto, pasagerul şi platforma deţinută şi operată de compania care joacă
rolul de agregator de informaţii.
c) o abordare de marketing cu impact. În primul rând, platformele / site-urile şi aplicaţiile mobile de ridesharing şi car-sharing oferă membrilor şi utilizatorilor multiple beneficii, cum sunt comoditatea sporită, economiile
de timp şi bani. În al doilea rând, toate platformele solicită funizarea de date personale de către utilizatori şi
conducătorii auto. Alţi furnizori sau utilizatori de servicii de transport de pe platformă pot avea acces la aceste
date. Această practică îi poate ajuta pe participanţi să identifice şi să selecteze opţiunile adecvate. În al treilea
rând, platformele lider aplică sisteme de evaluare pentru a spori încrederea şi a facilita alegerile. De exemplu,
utilizatorii de servicii de ride-sharing pot să îi evalueze pe conducătorii auto şi experienţa de ride-sharing, în timp
ce şoferul este invitat să îl evalueze pe fiecare utilizator cu care a interacţionat. Evaluările sunt prezentate pe
platformă şi pot fi vazute de alţi utilizatori şi conducători auto. Efectele multiplicatoare sunt aşteptate. Conducătorii
auto pot decide să nu ia în considerare solicitarea de ride-sharing a unui utilizator care a primit o evaluare
scăzută. Similar, utilizatorii îi vor selecta cu grijă pe conducătorii auto, pe baza evaluărilor.
d) aspecte critice, care trebuie să fie considerate în viitor. În România,modelele de ride-sharing şi
car-sharing sunt într-un stadiu de evoluţie preliminar. Din perspectiva utilizatorului, există o serie de aspecte
critice, care vor fi probabil considerate de companii şi de instituţiile de reglementare, în interesul consumatorului.
Provocările pentru consumatori sunt probabil legate de stadiul iniţial de evoluţie. Unele dintre acestea sunt
următoarele: termeni şi condiţii cu un anumit grad de neclaritate sau cu lacune; lipsa de informaţii despre denumirea
şi coordonatele companiei care deţine platforma; definirea sau descrierea neclară a serviciilor; responsabilitatea
efectivă a platformei/site-ului în privinţa protecţiei datelor personale, în raport cu legile şi reglementările din
România; riscurile asumate doar sau în cea mai mare parte de utilizator; referirile realizate în cadrul „Termenilor
şi condiţiilor”, la legislaţia din alte ţări decât România, pentru rezolvarea conflictelor etc. Intrarea în stadiul de
creştere îi va determina pe agregatorii de informaţii să rezolve aceste aspecte critice, pentru a participa totodată la
împărţirea riscurilor şi responsabilităţilor. Competiţia dintre platforme/site-uri şi aplicaţii mobile le-ar putea motiva
să reconsidere aceste aspecte, din perspectiva utilizatorului.
Pe baza rezultatelor şi concluziilor acestei cercetări, se pot formula recomandări pentru decidenţii din
sectorul de ride-sharing şi car-sharing, de a se refocaliza pe trei elemente cheie: (i) esenţa partajării; (ii) rezolvarea
în interesul utilizatorului; (iii) o experienţă memorabilă pentru utlizator, capabilă să genereze efecte multiplicatoare
pozitive prin testimoniale favorabile. Recomandarea pentru cercetători este de a investiga reacţiile utilizatorilor
actuali şi potenţiali faţă de modelele colaborative şi de a identifica factorii care favorizează sau descurajează
utilizarea serviciilor de ride-sharing şi car-sharing.
Modelele de ride-sharing şi car-sharing vor deveni populare în România secolului XXI? Resursele
subutilizate vor fi mai eficient folosite în cadrul noilor modele? Este un sistem de gândire şi acţiune trecător sau
de durată? Utilizatorii vor fi cei care vor decide şi foarte probabil ... instituţiile de reglementare.
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ERORILE MEDICALE
ȘI ACOPERIREA LOR PRIN POLIȚE DE ASIGURARE
Conf. Univ. Dr. Paul Tănăsescu
Academia de Studii Economice din București
EROAREA MEDICALĂ
Eroarea medicală este un concept destinat cadrelor medicale și pacienților acestora; treptat toată economia
sanitară a inclus în vocabular acești termeni. De producerea lui suferă pacientul, uneori chiar fatal. Acest concept
a început să fie utilizat mai des în special în a doua jumătate a secolului XX, odată cu dezvoltarea rapidă a
economiei sanitare și a relațiilor de sistem.
Eroarea medicală reprezintă un diagnostic sau un tratament incorect sau incomplet al unei boli, răni, sindrom,
comportament, infecție sau al unei alte dureri. Această definiție simplă oferă o imagine vastă a problematicii
actului medical contemporan. Există o multitudine de definiții ale erorii medicale. Definițiile erorilor medicale sunt
supuse discuției oamenilor de știință, deoarece există multe tipuri de erori medicale - de la erori ușoare la erori
grave - și cauzalitatea este adesea prost determinată chiar de către specialiști. Literatura de specialitate caută să
extindă conceptul la totalitatea profesiunilor medicale.
Există, desigur, evidențe statistice în materie. Totuși sunt dificultăți în colectarea de date, întrucât conceptul
este complex, împletind atât informațiile medicale, clinice, cât și cele administrative. Numeroase cazuri nu sunt
communicate nici de către spitale, nici de către pacienți. De exemplu, statisticile studiului Health Grades (Grade de
Sănătate), bazat pe date AHRQ (Agency for Healthcare Research and Quality), s-au bazat pe date administrative,
nu pe date clinice, și au omis destul de mult multicauzalitatea rezultatelor.
În anul 2000, a fost publicat un studiu “To Err Is Human” (A greși e omenește) realizat de Institutul De
Medicină din Washington care afirmă că problema ]n erorile medicale nu constă în oamenii răi din sistemul sanitar
– ci în fapul că oamenii buni lucrează în sisteme proaste care trebuie făcute să fie mai sigure.
Biroul Inspectorului Medical de la Administrația Veteranilor (V.A.) din Marea Britanie a raportat un total
de 2027 erori medicale din iunie 1997 până în decembrie 1998, dintre care mai mult de 700 au dus la decese
accidentale ale pacienților sau chiar sinucideri.
Nu orice greşeală pe care o face un medic sau o asistentă medicală este considerată malpraxis, adică
tratament incorect sau neglijent aplicat de un medic unui pacient, care îi produce acestuia prejudicii de orice
natură, în relație cu gradul de afectare a capacității fizice și psihice. Nu orice greșeală medicală se soldează cu
un deces. De exemplu, cazul în care medicul prescrie pe reţetă un alt medicament decât cel corect, cu un nume
asemanator, dar farmacistul îşi dă seama şi livrează pacientului medicamentul necesar. Greşeala medicului, prin
forţa împrejurărilor, nu a avut un efect negativ asupra pacientului.
Problematica erorii medicale este deosebit de complexă; preocuparea imediată de urmărire și minimizare
a fenomenului este dată și de criza actuală a pieţelor financiare, care începe să se perpetueze atât în Europa,
cât și în America, afectând într-un fel sau altul și finanțarea sistemului medical. În paralel, pe linie legislativă, se
constată presiune mai ridicată din partea legiuitorului care amplifică sistemul de asigurări private în completarea
celui public.
FACTORI DE CREȘTERE A NUMĂRULUI ȘI IMPORTANȚEI ERORILOR MEDICALE
Literatura de specialitate consacră două studii de referință consacrate erorilor medicale: Studiul Harvard și
Studiul Australian. Aceste studii stau la baza oricarei analize a erorilor medicale.
Astfel, în sinteza, Studiul Harvard al erorilor medicale urmărește stabilirea gradului de estimare a leziunilor
iatrogene care apar în spitale.
Studiul Australian s-a inspirit din cel american și scoate în evidență importanța cunoașterii numărului de
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efecte adverse evitabile, deoarece atât aceaste categorii de efecte, cât și cele potențiale („care erau să se
întâmple”) implică erori medicale.
Erorile medicale implică cheltuieli uriașe: de exemplu, Studiul Harvard cuantifică aproximativ 45.000 de
decese anual și aproximativ 1.000.000. de leziuni suplimentare
(iatrogene, adică produse de doctor sau de
medicamente).
Factorii de creștere a numărului și importanței erorilor medicale sunt destul de diverși și au tendința de a se
multiplica pe măsura dezvoltarii societății contemporane. Printre aceștia menționăm:
Erorile de medicație prescrise de medici
Sunt puține studii științifice care să se aplece asupra erorilor de medicație.
Totuși, în țările dezvoltate economic, mai mult de jumătate din numărul persoanelor care iau medicamente
le obțin pe baza unei rețete medicale1. De exemplu, în Australia, în jur de 59% din populația țării folosește
medicamente prescrise de doctor pe bază de rețetă medicală.
Specialiștii în economia sanitară apreciază că, în general, erorile medicilor de familie sunt cauzate de
următorii factori:
Medicaţie neadecvată 30%
Supradozaj 		
8%
Eroare de prescriere
22 %
Deficienţe ale sistemului
7%
Eroare de administrare 18%
Altele 			
6%
Doză neadecvată
15%
Efect advers 		
13%
Reacţie alergică
11 %
Eroare de eliberare
10%
Erorile apar, cel mai frecvent, în situațiile în care medicii nu au experiență sau când sunt introduse noi
proceduri medicale.
Erorile de medicație din spitale
Erorile de medicație din spitale au fost studiate mai aprofundat, datorită utilizării unor date statistice, chiar
și incomplete.
Într-un studiu realizat în SUA, cauza cea mai frecventă a erorilor de medicație din spitale (22%) a fost
necunoașterea medicamentului, de exemplu, necunoașterea interacțiunilor medicamentelor, dozările incorecte,
combinația incorectă de mai multe medicamente și injectări prea rapide.
Îmbătrânirea populației
Provocarea cheie, pe termen mediu şi lung, pentru economiile naționale, se referă pe de-o parte la implicaţiile
legate de îmbătrânirea populaţiei și gradul acesteia de sănătate, adică sensibilitatea acesteia față de boli pe
categorii de vârste în general, și, pe de altă parte aparenta incapacitate de control a prețurilor la medicamente și
prestații medicale.
Îmbătrânirea populaţiei este rezultatul creşterilor constante ale speranţei de viaţă şi a scăderii ratei natalităţii
în raport cu nivelul înalt atins în anii ’60.
Pentru economiile țărilor dezvoltate, impactul creşterii speranţei de viaţă este permanent, pandemiile sau
războaiele avand în prezent alte forme de manifestare.
Îmbătrânirea populaţiei determină o creştere a numărului persoanelor care au ajuns la vârsta pensionării
și care au o sănătate fragilă datorită serviciului, alimentației, poluării, stresului, vârstei, în general, și factorilor
genetici. Pensionarea generaţiilor baby boom va creşte această pondere, deoarece generaţiile care urmează să
se pensioneaze sunt urmate de generaţii mai puţin numeroase. În mod similar, îmbunătăţirile speranţei de viaţă
vor determina în mod direct creşterea numărului persoanelor care se pensionează, deoarece viaţa oamenilor va
fi mai lungă.
Populația în vârstă este și cea mai bolnavă, în special cu afecțiuni grave. Există deci o probabilitate ridicată
ca asupra acesteia să regăsim un grad ridicat de erori medicale. Se întâmplă ca medicii să fie uneori mai puțin
1 Joanna Briggs Institute – Strategii de reducere a erorilor de medicație la persoanele vârstnice, publicat în Revista Management în sănătate, anul 2007
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atenți față de aceste personae, știind că în legătură cu bolile acestora nu mai au mult de trăit.
Erorile de diagnostic
Cadrul medical realizează examinări greșite, interpretează greșit simptomele spuse de pacient. Aceste erori
sunt greu cuantificabile și au un cost ridicat.
Fundația Harvard care a urmărit fenomenul prin direcția sa CRICO Strategies timp de patru ani, a scos în
evidență că 47 la sută dintre cazurile de judecată împotriva medicilor din secțiile de urgență se referă anume la
acest motiv.
Erorile de diagnostic se leagă de erorile de tratament, inclusiv a tratamentului medicamentos.
Munca suplimentară și oboseala personalului medical
Rata de eroare crește semnificativ după ce un cadru medical lucrează mai mult de 8 ore pe zi sau 40 de
ore pe săptămână.
Complexitatea bolii, lipsa de informații legate de trecutul medical al bolnavului, etc.
Există o multitudine de factori care concurează la apariția erorilor medicale. Acești factori încep din
momentul nașterii copilului (lipsa de oxigen la naștere, accidente mecanice ale fătului, etc.) și se încheie, definitiv,
la persoanele în vârstă.
ACOPERIREA ERORILOR MEDICALE PRIN PRODUSE DE ASIGURARE ÎN ROMÂNIA
Orice companie de asigurări are în portofoliu și astfel de produse de asigurare, malpraxis de acoperire a
riscurilor profesionale; ea se face conform uzanței prin plata unei prime anuale la o sumă asigurată stabilită de
comun acord cu cel ce se asigură, iar evenimentul de malpraxis e acoperit și despăgubit după multe, multe criterii
și riscuri posibile, de exemplu, medicii după specialitate, vechime, grad, spital, mediu urban sau rural.
Conceptul de malpraxis este definit destul de clar în România. Malpraxisul presupune o eroare profesională,
săvârșită în exercitarea atribuțiilor de medic și generatoare de prejudicii asupra pacientului. România nu are
experiență în a utiliza acest sistem. Practic, putem vorbi de acest termen dupa anul 2000, când o serie de acte
medicale greșite au devenit de notorietate publică.
În Occident, o armată de avocaţi trăieşte obținând sume uriaşe pentru pacienţii nemulţumiţi de tratamentele
din spitale sau alte servicii medico-sanitare. La polul opus, în România, pentru erori medicale grave nu se plătesc
despagubiri şi nu există vinovaţi.
Fie că sunt descurajaţi de procedurile legale greoaie, fie că nu ştiu ce drepturi au, românii, nu obişnuiesc
decât foarte rar şi, de regulă, doar în cazuri foarte grave să ceară despăgubiri pentru vătămări suferite din cauza
tratamentului prost din spitale. Mijloacele de informare în masă prezintă, din pacate, doar cazurile cu un final
tragic. În realitate, sunt mult mai multe situații de erori medicale, dar care sunt trecute cu vederea și neînregistrate
statistic.
Tocmai pentru a se proteja de eventualele despăgubiri datorate pacienţilor afectați în urma unor erori
profesionale, medicii sunt obligaţi prin lege să încheie asigurăi de malpraxis. Poliţele de acest gen ar trebui
să îl protejeze şi pe pacient, oferindu-i siguranţa că poate primi despăgubirea rapid, sub forma unei sume de
bani considerate suficientă pentru refacerea sănătății. Până acum însă, protecţia a funcţionat mai mult teoretic,
îndemnizația de asigurare cuvenită pacientului nu s-a realizat. Din punct de vedere financiar, există doar un singur
flux bănesc, de la asigurat la asigurator.
Pentru a primi banii cuveniţi, victima trebuie să aştepte o sentinţă definitivă şi executorie în instanţă, iar
pentru stabilirea culpei medicale este consultat, de regulă, Colegiul Medicilor. Din cauza procedurilor greoaie, zeci
de procese stau de mai mulţi ani pe rolul instanţelor, iar medicii vinovaţi nu sunt sancţionaţi decât cu suspendarea
dreptului de practică pe câteva luni. Între timp, având doar încasări, nu şi plăţi de efectuat, asigurările de malpraxis
rămân o afacere cu miză prea mare pentru a fi lăsate la voia întâmplării.
Companiile de asigurări autorizate să încheie poliţe obligatorii de asigurare a răspunderii civile în domeniul
medical exclud, de regulă, din rândul riscurilor asigurate pe acest tip de poliţe, eventualele daune morale pe care
medicii a căror culpă profesională a fost decisă de instanţele de judecată sunt obligatoriu de plătit pacienţilor
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prejudiciaţi. Motivaţia asiguratorilor este aceea că valoarea bănească a acestor daune este greu de cuantificat,
iar deciziile judecătoreşti în această privinţă sunt în bună măsură arbitrare.
Precedentul primei despăgubiri este cazul doctorului Naum Ciomu, de la Spitalul Clinic Panduri, a cărui
intense mediatizări a obligat autorităţile să promită că investigaţiile nu se vor prelungi la nesfârşit, acesta fiind
condamnat pe 9 ianuarie 2007 la un an de închisoare cu suspendare, precum şi la plata a 125.000 euro daune
morale şi 9.866 lei daune materiale, pentru vătămare corporală foarte gravă. Poveştile victimelor care au suferit
în urma unor greşeli medicale au împânzit prima pagină a ziarelor în ultimii ani.
În ultimii trei ani, Colegiul Medicilor din România a luat o singură decizie de retragere a dreptului de practică
medicală, în urma unor erori profesionale. „În anul 2005, s-a dat o singură decizie de retragere a dreptului de
practică medicală, iar în anii 2006 şi 2007, niciuna», au declarat reprezentanţii Colegiului. De asemenea, potrivit
acestora, în prezent se află în lucru 104 dosare din 2007 şi doar 9 dosare din 2006.
Pentru cazuri mult mai puţin grave decât cele de mai sus, în Statele Unite sau în Europa Occidentală
victimele solicită, şi cel mai adesea primesc despăgubiri de sute de mii sau chiar milioane de dolari. În România,
legislaţia ambiguă şi procedurile greoaie îi fac pe mulţi să renunţe la acest drept.
Medicii, farmaciştii, asistentele, precum şi instituţiile medicale, sunt obligate să încheie asigurări de
răspundere civilă malpraxis, tocmai ca pacientul să poată fi despăgubit în cazul vătămării din vina medicului.
Asigurarea este obligatorie pentru o sumă minimă.
Medicii care vor să fie siguri că în cazul unui proces nu vor fi obligaţi să plătească despăgubiri mult mai
mari, pot încheia însă poliţe şi peste acest nivel, lucru care nu se întâmplă aproape niciodată în România. Cauza
o constituie atât salariile mici din sistemul medical, cât mai ales faptul că până acum nu a existat precedentul
nici unei despăgubiri uriaşe decisă în instanţă. Suma maximă asigurată este de 150.000 de euro, însă numărul
verdictelor de malpraxis date anual este mai mic de zece. Procedura este greoaie, Colegiul Medicilor trebuie
să se pronunţe asupra culpei medicale, termenul malpraxis nu este clar definit în legislaţie, iar oamenii nu ştiu
întotdeauna să îşi ceară drepturile.
Din această situaţie ies totuşi şi câştigători. Asiguratorii din România încasează circa trei milioane de euro
anual pe poliţele de asigurare de malpraxis, în condiţiile în care prima medie este de 5-7 euro pentru asistenţii
medicali şi de 50 euro pentru medici, iar daunele plătite acoperă cheltuielile de judecată sau costurile de spitalizare,
nu însă şi daunele morale suferite de pacient. Banii s-au încasat uşor de la furnizorii de servicii medicale şi
farmaceutice obligate să încheie poliţele, fără a exista perspectiva plăţii unor despăgubiri ale victimelor în viitorul
apropiat.
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