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EXPERIENȚA POZITIVĂ A ANGAJAȚILOR –
SOLUȚIE PENTRU REDUCEREA DEFICITULUI DE TALENTE,
ÎN CEA DE A PATRA REVOLUȚIE INDUSTRIALĂ
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Institutul de Administrare a Afacerilor din București.
Rezumat. Cercetări recente semnalează schimbări importante pe piața muncii. Ultimele dezvoltări tehnologice
vor conduce la crearea unor noi posturi, în timp ce altele vor dispărea. Va crește diversitatea forței de muncă, la
fel ca și numărul celor care sunt familiarizați cu utilizarea tehnologiei și a rețelelor de socializare. Angajatorii vor fi
tot mai preocupați de creșterea productivității muncii și a spiritului inovator al angajaților. Au nevoie de talente și
acestea nu sunt suficiente pe piața muncii, de aceea vor lua toate măsurile să le păstreze pe cele deja existente
în organizație. Se vor schimba realitățile în ceea ce privește mediul de lucru, granițele dintre viața profesională și
cea personală se vor estompa. Conform ultimelor studii internaționale, pentru a menține talentele în organizații
o perioadă mai lungă, motivația, satisfacția și engagementul nu vor mai fi suficiente. Deloitte a creat și promovat
conceptul „Experiența pozitivă a angajaților”, care include, pe lângă cele de mai sus, starea de bine în toate laturile
vieții lor și conectarea cu valorile companiei, superiorii și colegii. Această lucrare își propune să prezinte rezultatele
cercetării autoarei, care a utilizat studiul literaturii, observarea, interviurile cu lideri și practicieni de resurse umane,
pentru a identifica cele mai noi schimbări de pe piața muncii. Sunt evidențiate noile competențe pe care le caută
angajatorii, precum și practicile actuale de leadership și HR care și-au dovedit valoarea în atragerea, reținerea,
dezvoltarea talentelor. Un alt obiectiv îl reprezintă actualizarea modelului „Motivație, satisfacție, Engagement“,
elaborat de autoare într-o cercetare anterioară, în lumina noii teorii prezentate de Deloitte în 2017, „Experiența
pozitivă a angajaților“.
Cuvinte cheie: A patra revoluție industrială (Rasca, 2017), practici de resurse umane, lideri, engagement,
experiența pozitivă a angajaților
INTRODUCERE
Cea de a patra revoluție industrială a adus transformări de o anvergură, o viteză și un impact fără precedent,
reprezentând provocări pentru practicienii de resurse umane și lideri, în privința configurării posturilor și a
acoperirii lor cu forță de muncă. Angajatorii caută să angajeze persoane cu aptitudini deficitare cum ar fi reziliența,
disponibilitatea de schimbare, mentalitatea antreprenorială, dorința de a inova.
Această lucrare își propune să prezinte rezultatele cercetării autoarei, care a utilizat studierea literaturii,
observarea, interviurile cu lideri și practicieni de resurse umane, în încercarea de a identifica cele mai noi
schimbări de pe piața muncii. Sunt evidențiate noile competențe pe care le caută angajatorii precum și tendințele
actuale în leadership și managementul resurselor umane care s-au dovedit eficiente în atragerea, reținerea,
dezvoltarea talentelor. Un alt obiectiv îl reprezintă actualizarea modelului „Motivație, satisfacție, Engagement“,
elaborat de autoare într-o cercetare anterioară, în lumina noii teorii prezentate de Deloitte în 2017.
CONCLUZII CA URMARE A STUDIERII LITERATURII
Conform specialiștilor, în contextul celei de a patra revoluții industriale, piața muncii va fi caracterizată
printr-un exces de lucrători, dar în același timp printr-un deficit de talente cu competențele necesare.
Cererea pe piața muncii
Organizația Internațională a Muncii (2018) a anunțat pentru 2017 un șomaj de 5,7% - 192 milioane de
persoane. În același timp, Grupul Manpower (2018) a raportat că în 2017 deficitul de talente a fost cel mai mare
din 2007 și până acum. La nivel global, 45% dintre companii au avut dificultăți în a-și ocupa posturile, comparativ
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cu 40% in 2016. Japonia (89%), România (81%) și Taiwan (79%) au avut cele mai mari probleme în această
privință. În 2017, potrivit Manpower, principalele cauze ale deficitului de talente sunt legate de noile cerințe
impuse de digitalizarea, automatizarea și transformarea companiilor. Este vorba în principal de lipsa candidaților
(29%), precum și de lipsa de aptitudini tehnice și de calități umane (20%). 56% dintre angajatori au declarat că
aptitudinile de comunicare verbală și scrisă, colaborarea, rezolvarea problemelor sunt principalele calități umane
pe care le caută, atunci când angajează.
Potrivit McKinsey (2012), motivele excedentului de lucrători și ale deficitului de talente sunt: schimbările
tehnologice care au atras schimbări în producție și operațiuni și au făcut ca muncitorii cu calificări slabe să nu
mai fie necesari; dezechilibrul între zonele geografice, unele care creează locuri de muncă și au dificultăți în a le
acoperi (SUA și Europa de Vest), altele care nu creează locuri de muncă și au cel mai mare șomaj (Africa, Asia);
oferta de lucrători cu studii superioare care este mică la nivel global.
În concluzie, talentele necesare în companii vor fi deficitare, greu de angajat și de reținut în organizații,
în condiții de performanță. Specialiștii au oferit câteva soluții pentru diminuarea acestor probleme: adaptarea
programelor educaționale la nevoile de pe piața globală a muncii, dezvoltarea antreprenoriatului și crearea de noi
locuri de muncă, leadership și practici de resurse umane mai performante.
Oferta pe piața muncii
Structura forței de muncă se va schimba: vor fi prezenți din ce în ce mai mulți millenials, care vor lucra
împreună cu lucrătorii generației X. Cei din urmă se vor pensiona târziu sau nu se vor mai pensiona, ca urmare a
lipsei siguranței materiale, dar și a unei mai bune stări de sănătate la vârste înaintate și a schimbării de mentalitate.
Va crește ponderea femeilor în populația activă, pentru că cea mai mare parte a absolvenților de studii superioare
sunt femei (peste 50%) și pentru că forța fizică la lucru nu mai este necesară, fiind preluată de tehnologie. Va
crește migrația, de aceea mediile de lucru vor fi foarte diverse din punct de vedere cultural. Forța de muncă din
organizații se va adapta la solicitările digitalizării și va ști să utilizeze rețele de socializare (Rasca, 2017).
Piața muncii în România
Așa cum s-a menționat anterior, România se confruntă cu un deficit foarte mare de angajați. Numărul de
locuri de muncă a crescut, deci, corespunzător, și cererea de talente, în special în IT, comunicații și în industria
auto. Potrivit studiului Catalyst Solution „Cei mai doriți angajatori” (2017), sectorul IT este cel mai căutat de forța
de muncă din Romania. Munca este mai eficientă, de aceea salariile și beneficiile sunt mai mari decât în alte
industrii. Angajatorii din sectorul IT oferă training, de aceea pot atrage și recalifica talente din alte industrii, una fiind
industria bancară, care în trecut era foarte solicitată. Salariul e considerat de talente ca fiind pe locul doi în ierarhia
factorilor ce determină atractivitatea locului de muncă. Alți factori sunt: atmosfera plăcută de lucru, siguranța,
provocările profesionale, buna comunicare cu colegii și superiorii, facilitățile de lucru moderne și funcționale.
Oferta de talente este mai mică decât cererea. Liderii și practicienii de resurse umane declară că educația
nu asigură candidați cu competențele pe care le caută. Sunt încă puțini angajatorii dispuși să angajeze tineri cu
o atitudine corespunzătoare și să-i specializeze, asigurându-le cunoștințele și aptitudinile specifice organizației.
Această situație se va înrăutăți în viitor, având în vedere procentul mic de elevi care dau examen la liceu și
cel și mai mic de absolvenți de bacalaureat, mai ales în mediul rural. Emigrația reprezintă un alt motiv pentru
care deficitul de talente este dramatic în România. Motivele pentru care tinerii (în special cei din IT, doctorii
și cercetătorii) părăsesc țara sunt corupția, lipsa de oportunități de dezvoltare profesională, promovările care
adesea nu se fac pe merit, birocrația din sectorul public, salariile mici în lipsa productivității muncii, lipsa de
infrastructură și de echipamente (Vranceanu, 2017).
Experiența angajaților, soluție de reducere a deficitului de talente
Tot mai mulți angajatori sunt deciși să ia măsuri pentru reținerea talentelor, convingându-se că engagementul acestora este cheia loialității și performanței lor, că se află la baza creșterii gradului de inovare, a productivității,
a retenției și, pe cale de consecință, la baza reducerii costurilor de angajare (Harvard Business Review Analytic
Services, 2013). Ei cunosc faptul că majoritatea angajaților (70%) sunt disengaged (Gallup, 2017), că 30% declară
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că se așteaptă ca într-un an să se afle în alt loc de muncă (Mercer, 2017) și că millennialii reprezintă partea
resurselor umane cu cel mai mic engagement. Printre acțiunile întreprinse de companiile participante la studiu
și care au rezultate bune în privința engagementului se numără: comunicarea clară a obiectivelor și strategiei
companiei; corelarea indicatorilor de performanță cu scopurile companiei; benchmarking-ul intern și extern;
crearea condițiilor ca angajații să-și folosească creativitatea pentru rezolvarea problemelor; instituționalizarea
de programe de recunoaștere și recompensare a performanțelor deosebite; asigurarea autonomiei în luarea
deciziilor, la nivelul echipelor. World Economic Forum (2017) le-a recomandat liderilor să le asigure managerilor
de resurse umane autoritatea de a crea condiții mai flexibile de muncă pentru angajați, cărora să li se permită să
lucreze de acasă.
Conform celui de al treilea raport referitor la indexul de engagement, realizat de Effectory International
(2018), cultura companiei, libertatea de a lucra și a fi performant, liderii excepționali, managerii performanți sunt
factorii cei mai importanți pentru engagement. Conform acestui raport, cei mai importanți cinci factori care-i fac
pe oameni să părăsească organizațiile sunt: faptul că la un moment dat nu se mai potrivesc culturii organizației;
că nu le este clar ce au de făcut pentru a-și îndeplini atribuțiile; că nu mai au posibilitatea de a se dezvolta în
domeniul lor de expertiză; că sunt prea solicitați din punct de vedere fizic; că nu pot fi eficienți.
In 2017, un raport Deloitte a scos pentru prima oară în evidență importanța experienței pozitive a angajaților
pentru performanța organizațională. Experiența angajaților este rezultatul sentimentului de apartenență la
organizație, a unei activități care are sens pentru ei și impact în mediul intern și extern, a sentimentului că această
activitate este apreciată, a interacțiunii plăcute cu colegii și managerii, într-o companie cu ale cărei valori se
identifică. Pentru a avea efectele dorite, ar fi necesar ca experiența pozitivă a angajaților să se manifeste la toate
nivelele organizaționale și să fie integrată în cultura acesteia, să fie continuă, să prilejuiască interacțiuni plăcute, să
fie centrată pe angajat și adaptată la specificul fiecăruia. Angajații care au participat la studiul întreprins de Deloitte
au declarat că experiența pozitivă a fost influențată de cultura organizației (49%), tehnologie și echipamente de
lucru (29%), spațiul de lucru (22%). Companiile preocupate de crearea acestei experiențe, fac eforturi în patru
direcții: să-i conecteze continuu pe angajați cu managerii, cu colegii, cu compania și cu comunitatea; să le asigure
o activitate interesantă, cu sens și cu finalitate; să-i facă să simtă că această activitate e importantă pentru
dezvoltarea organizației și să se simtă apreciați pentru contribuția lor, recunoscută explicit. Companiile care se
încadrează în categoria celor mai buni angajatori le oferă oamenilor posibilitatea de a se dezvolta, cu sprijinul
și îndrumarea managerilor, într-un mediu plăcut și constructiv, marcat de încrederea în lideri. Starea de bine și
armonizarea angajaților reprezintă preocupări continue. Design thinking este folosit asiduu pentru crearea acestei
experiențe, pentru perfecționarea practicilor HR și a programelor destinate talentelor și adaptate atât fiecărei
grupe de vârstă în parte, cât și echipelor care includ mai multe generații. Este necesară construirea unui brand
puternic de angajator preocupat de asigurarea experienței pozitive a angajaților, prin armonizarea obiectivelor
fiecărui angajat cu obiectivele de corporație și prin respectarea tuturor laturilor vieții acestora, pentru a le asigura
starea de bine.
MODELUL MOTIVAȚIE – SATISFACȚIE – ENGAGEMENT – STARE DE BINE - CONECTARE
Cu prilejul unei cercetări anterioare, studierea literaturii, observarea situației din companii și discuțiile cu
lideri și profesioniști în resurse umane, au condus-o pe autoare spre concluzii legate de un proces care poate
asigura retenția și performanța talentelor, concluzii pe care le-a structurat într-o abordare sistematizată sub forma
unui model, pe care l-a denumit „Modelul Motivație – Satisfacție - Engagement” (Rasca, 2017).
În elaborarea acestui model, ea a pornit de la concluzia larg acceptată la acel moment de cercetători, la nivel
internațional, că retenția și performanța angajaților depinde de engagement-ul lor. Autoarea a identificat un flux de
resurse, competențe, activități care conduc la engagement și, în consecință, la retenție și performanță. Angajații
motivați și cei satisfăcuți lucrează bine, dar sunt orientați către propriile beneficii, în timp ce lucrătorii engaged
sunt dedicați valorilor companiei, implicați și pasionați de munca lor. Motivația, satisfacția și engagementul sunt
legate între ele: motivația angajaților se obține doar în anumite condiții, de asemenea în anumite condiții motivația
conduce spre satisfacție, același lucru fiind valabil și atunci când este vorba de transformarea satisfacției
în engagement.
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Motivarea angajaților este determinată de o multitudine de condiții. Una dintre acestea constă în
corectitudinea politicilor de resurse umane, în principal selecția, inducția și trainingul, care se desfășoară astfel
încât să existe angajații potriviți, în locurile potrivite, la momentul potrivit. O altă condiție este existența liderilor
carismatici, interesați să înțeleagă corect profilul, nevoile și obiectivele personale ale angajaților, pentru a alege
corect recompensele pe care le promit dacă sunt îndeplinite corect sarcinile și pentru a-și adapta corect mesajele
prin care fac aceste promisiuni. Încrederea în lider depinde de reputația acestuia legată de comportamentul său
etic, de preocuparea de a crea un mediu de lucru favorabil angajatului, și de un istoric de îndeplinire a promisiunilor
și este esențială pentru ca angajatul să devină motivat. Eficiența efortului depus de angajatul motivat depinde de
sprijinul pe care îl primește în companie. Este necesar ca angajatul motivat deja să fie lăsat (printr-o structură
organizatorică corespunzătoare, relații corecte, și asigurarea resurselor necesare) și sprijinit (prin mentoring,
coaching, training) să-și folosească aptitudinile pentru a aduce sarcinile primite la îndeplinire. Satisfacția apare la
finalizarea sarcinii doar dacă angajatul este recompensat extrinsec și intrinsec. Recompensele extrinseci constau
în acordarea compensațiilor și beneficiilor care i-au fost promise și în recunoașterea meritelor, de către superiori
și colegi. Recompensele intrinseci apar dacă angajatului i-a plăcut activitatea desfășurată pentru îndeplinirea
sarcinii. Satisfacția este o condiție necesară, dar nu suficientă, pentru engagement. Pe lângă satisfacție, mai
este necesar ca angajatul să simtă că poate decide singur cum să-și îndeplinească sarcinile, pe care să le
considere interesante și cu impact asupra companiei și comunității; să simtă că are posibilitatea de a contribui
și a se dezvolta; să fie mândru de brandul de companie și de angajator; de acțiunile de responsabilitate socială
întreprinse.
Obiective
personale
Bune practici HR
Leadership
carismatic

Motivare

Competențe
- coaching
- mentoring
- training

Suport
organizațional
- coaching
- mentoring
- training

Efort

Recompense
- intriseci
- extrinseci

Îndeplinire sarcină

Satisfacție

Brand angajator
Calitatea muncii
- autonomie
- dezvoltare
- importanță
- connectare
Retenție &
Performanță

Conectare
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Valorile companiei
Coaching personal
Recunoașterea
meritelor echipei
Încredere

Engagement

Echilibrul viață
personală/
profesională
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personală

Figura 1: Modelul Experiența Angajaților: Motivație – Satisfacție – Engagement – Stare de bine – Conectare
Sursa: Cercetarea autoarei
Potrivit ultimelor teorii prezentate de Deloitte, engagementul nu mai asigură performanța și rămânerea
angajaților în companii. Realitatea a demonstrat că și cei care sunt motivați, satisfăcut și engaged pleacă din
companii. Companiile sunt chemate să acționeze pentru a proteja și dezvolta energia angajaților, asigurându-le
un echilibru între viața profesională și personală și, în consecință, starea lor de bine. Deloitte arată de asemenea
că pentru menținerea talentelor în companii mai este necesară conectarea – adică armonizarea angajaților între
ei și cu întreaga companie. Potrivit lui Matthew Lieberman, specialist în neuroștiință (2013), plăcerea conectării
este atât de importantă pentru angajați, încât uneori depășește satisfacția creșterii veniturilor salariale. S-a
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demonstrat că aduce beneficii tangibile în companie, precum productivitatea și creșterea calității. Este adevărat
că angajații nu pot fi obligați să se împrietenească, iar dispersarea geografică a companiilor face acest lucru și
mai dificil. Cu toate acestea, există unele soluții de conectare a angajaților (YouEarnedit, 2018). Printre astfel de
inițiative se numără: reamintirea permanentă a valorilor și misiunii companiei; încurajarea sesiunilor de coaching
între angajați și managerii lor; recunoașterea meritelor la nivel de echipă, nu la nivel individual; comunicare
deschisă, transparență, mediu de lucru sigur pentru angajați care-și spun sincer părerile și ideile.
Autoarea a completat modelul anterior cu două elemente ale experienței angajatorilor, starea de bine și
conectarea. A făcut acest lucru nu numai ca urmare a studierii ultimei cercetări Deloitte, ci și ca urmare a observării
și discuțiilor în companiile competitive, în care profesioniștii de resurse umane și liderii au înțeles necesitatea de
a se adapta acestor cerințe. Pentru a asigura loialitatea și sănătatea angajaților, aici se organizează programe
de coaching, mentoring, precum și traininguri pe teme de managementul stresului, nutriție și obiceiuri sănătoase,
mindfulness, desgn thinking, neuroștiință, echipe performante, comunicare, managementul conflictelor,
managementul schimbării, coaching și mentoring pentru manageri, leadership strategic, valorile, misiunea și
viziunea companiei, programe team building. Ca urmare, performanțele lor în satisfacerea clienților cresc și,
astfel, crește avantajul competitiv.
Prin urmare, în lumina noilor teorii, modelul elaborat anterior, Motivație – Satisfacție – Engagement, care a
surprins corelația între aceste trei stări ale angajaților, se cere extins către unul nou, mai cuprinzător, adaptat la
provocările pe care cea de a patra revoluție industrială le-a adus pe piața muncii: „Modelul Experienței pozitive a
angajaților: Motivare, Satisfacție, Engagement, Stare de bine, Conectare”. Acest model este prezentat în Fig. 1,
care pune în evidență cu o culoare distinctă adăugirile la vechiul model, făcute în urma cercetării actuale.
CONCLUZIE
Liderii și practicienii în domeniul resurselor umane se confruntă cu provocări legate în primul rând de
modificări ale posturilor, dar și ale forței de muncă. Sunt necesare noi cunoștințe, aptitudini și atitudini. Vor
dispărea multe posturi și societatea va fi divizată în angajați cu calificări slabe și venituri mici și angajați cu
calificări înalte și venituri mari. Va crește șomajul. Sunt necesare inițiative hotărâte pentru adaptarea educației la
noile cerințe din companii și pentru încurajarea dezvoltării antreprenoriatului. Totodată, este absolut necesar ca
în companii să se ia măsuri generalizate pentru a crea o experiență pozitivă pentru talentele deficitare pe piața
muncii, care să rămână în companie și să performeze. Această lucrare prezintă un model – Modelul Motivare
– Satisfacție – Engagement – Stare de bine – Aliniere, care sintetizează procesul care poate îmbunătățirea
loialității, implicării și performanței talentelor. În cercetările sale viitoare, autoarea va detalia studiul, pentru a
identifica în detaliu inițiativele ce trebuie luate de lideri și de practicienii de resurse umane.
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SUNT LIDERII DE AFACERI PREGĂTIȚI SĂ FACĂ FAȚĂ REVOLUȚIEI VIITOARE
ÎN DOMENIUL INTELIGENȚEI ARTIFICIALE DE AFACERI?
Drd. Mariana ANTONESCU: antmaryro@gmail.com
Curtea de Conturi a României – Autoritatea de Audit
Rezumat: Deși majoritatea afacerilor se bazează pe un mod tradițional de gândire în ceea ce privește inteligența
afacerilor observăm că în ultima perioadă inteligența artificială (AI) evoluează într-un ritm rapid depășind ritmul
orcărui progres tehnologic din istoria omenirii. Având în vedere ritmul evoluției acestei tehnologii apare întrebarea:
Sunt pregătite micile sau marile afaceri să adopte inteligența artificială? În lucrarea de față mi-am propus să
aduc o imagine de ansamblu asupra provocărilor aduse de dezvoltarea și implementarea tehnologiilor AI cât și a
consecințelor aduse de aceasta în întreprinderi cât și în societate.
Cuvinte cheie: inteligență artificială, progres tehnologic, întreprindere, societate
Clasificare JEL: O33
INTRODUCERE
Inteligența Artificială (AI) nu este un concept nou. Preocuparea pentru inteligența artificială a început încă
din secolul trecut, pe vremea când omenirea nu avea idee de tehnologiile fără de care nu ne putem imagina viața
astăzi. Considerată o ramură a tehnologiei informației inteligența artificială este un ansamblul al disciplinelor
informatice care tinde să imite inteligența naturală.
Termenul în sine ”Inteligența artificială” acoperă și are legătură cu un spectru larg de domenii: matematică,
psihologie medicină (neuroștiință), gnoseologie (teoria cunoașterii), biologie, filozofie etc.
Pentru a defini „Inteligența artificială” au fost vehiculate mai multe idei deoarece ea poate fi definită în mai
multe feluri, în fapt ea este considerată „studiul calculatoarelor care permit perceperea, raționamentul și
acțiunea” (PH Winston, 1993).
Practic poate fi definită ca un studiu al ideilor care permit calculatoarelor să realizeze lucruri (prelucrarea
limbajului natural; reprezentarea cunoașterii; raționament automat pentru utilizarea informațiilor) care îi determină
pe oameni să le considere inteligente.
Ce este Inteligența Artificială?
Inteligența artificială poate avea multe fațete de aceea o definiție formală este greu de dat:
Ce este AI?

Gândire umană

Acțiune

uman

Știința cognitivă

Comportamental

rațional

Reguli învățate

Să faci lucrul corect

Una din defiinițiile Inteligenței Artificiale ar putea fi – sisteme inteligente create pentru a folosi date, analize
și observații pentru a se executa anumite procese fără a fi nevoie de o programare anterioară a acestora.
Pionierul în domeniul computerelor, Alan Turing, cunoscut ca omul care a decriptat Codul Enigma și a creat
Testul Imitației (The Turing Test), a întrebat în 1950 – „Pot mașinile de calcul gândi?” Cercetările și experimentele
sale au prezis și au dat o formă incipientă Inteligenței Artificiale.
Pentru prima dată a fost folosit termenul de inteligență artificială în 1956 de către John Mc. Carthy la o
conferință care a avut loc la Massaachusetts Institute of Tehnology însă primele lucrări recunoscute în domeniu
au fost prezentate de Warren MC Culloch și Walter Pitts care au propus un model de rețele neuronale artificiale
care să modeleze creierul în laborator, model ce a obținut rezultate în decursul timpului.
Tot în anul 1956 doi cercetători A Newell si H Simon au realizat programul Logical Theorist pe calculatoare
folosite ca procesoare simbolice program considerat primul de Inteligența Artificială.
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În anul 1962 apare programul de jucat șah dezvoltat de Samuel.
În anii 1962 și 1963 A Newell și H Simon construiesc programul „General Problem Solver” prin care se
planifică acțiuni sau se manipulează simbolic expresii logice.
Între anii 1960 -1970 s-a trecut la teoretizarea Inteligenței artificiale.
În anii 80 au început să apară aplicațiile comercializabile în domeniul inteligenței artificiale – sistemele
expert .
După anii 90 apar din ce în ce mai multe aplicații militare și comerciale în domeniul inteligenței artificiale.
După cum vedem Inteligența artificială în zilele noastre se extinde dincolo de sectorul tehnologic având
consecințe importante asupra companiilor, lucrătorilor și consumatorilor crescând șansele inteligenței artificiale să
atingă niveluri superioare de performanță deoarece percepția și cunoașterea acoperă o mare parte a teritoriului.
INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ ȘI MEDIUL DE AFACERI
De mai mult de 250 de ani, factorii fundamentali ai creșterii economice au fost inovațiile tehnologice. Cel
mai important dintre acestea sunt ceea ce economiștii numesc tehnologii generale (motorul cu aburi, electricitatea
și motorul cu combustie internă). Acestea au dat naștere la inovații și oportunități complementare. Motorul cu
combustie internă, de exemplu, a dat naștere la mașini, camioane, avioane, ferăstraie cu lanț și mașini de tuns
iarba împreună cu comercianți cu amănuntul, centre comerciale, depozite cu ecouri, noi lanțuri de aprovizionare.
Astăzi cea mai importantă tehnologie generală este inteligența artificială, în special procesul de învățare a
mașinilor – adică capacitatea mașinii de a-și îmbunătăți performanțele fără ca oamenii să fie nevoiți să explice
exact cum să îndeplinească toate sarcinile pe care le are.
A început o perioadă de schimbare în lumea afacerilor, adusă de progresul tehnologic. Ca și în cazul energiei
cu aburi și al electricității, nu este vorba despre accesul la noile tehnologii sau chiar la cei mai buni tehnologi care
separă câștigătorii de perdanți. În schimb, inovatorii sunt suficient de deschiși pentru a vedea trecutul status quoului și pentru a înțelege abordări foarte diferite și suficient de pricepuți pentru a le pune în aplicare. Una dintre cele
mai mari moșteniri ale învățării mașinilor ar putea fi crearea unei noi generații de lideri de afaceri.
Impactul acestor inovații asupra afacerilor și asupra economiei se va reflecta nu numai în contribuțiile lor
directe, ci și în capacitatea lor de a permite și de a inspira inovații complementare. Noi produse și procese sunt
făcute posibile prin sisteme de viziune mai bune, recunoașterea vorbirii, soluționarea inteligentă a problemelor și
multe alte capabilități pe care mașina de învățare le oferă.
Previziunile economice arată astfel:
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Până astăzi principalul beneficiar al AI a fost sectorul tehnologic. Astăzi firme multinaționale precum Google,
Amazon, Alibaba utilizează AI pe scară largă pentru sarcini precum ghidarea roboților în depozitele sale și
optimizarea ambalării și livrării, precum și detectarea bunurilor contrafăcute etc.
Alte companii precum Walmart, UPS și Uber au găsit modalități de a mobiliza tehnologia pentru a crea noi
modele de afaceri profitabile.
Succesul acestora se bazează pe utilizarea tehologiei AI pentru recomandările produselor, publicitatea
orientată și cererea de prognoză.
Noile tehnologii permit calculatoarelor să imite comportamentul uman în diferite moduri. Analiștii financiari
folosesc o varietate de sisteme de inteligență artificială pentru a analiza activitatea financiară și a efectua alte
operațiuni în domeniu. Spitalele folosesc inteligența artificială pentru a planifica tratamente, a aloca locuri pentru
pacienți, a diagnostica și a alege tratamentul potrivit. Multe agenții guvernamentale utilizează inteligența artificială
pentru gestionarea forțelor armate.
Capacitatea de procesare și analiză a unor cantități mai mari de date, utilizarea unor algoritmi sofisticați și
viteza de calcul îi dau inteligenței artificiale o importanță din ce în ce mai mare iar rezultatele obținute astfel sunt
adesea similare cu cele pe care le-ar face un număr mare de statisticieni cu timp și resursele nelimitate.
În prezent computerele citesc texte și numere de zeci de ani, au învățat să vadă, să audă și să vorbescă fac
progrese în recunoașterea fețelor și a imaginilor.
Companiile și băncile de credit utilizează inteligența artificială pentru a detecta și a preveni frauda,
companiile aeriene în activitatea de management, alte companii în pregătirea produselor alimentare, explorarea
petrolului etc.
În agricultură, folosind AI alimentată de Biga Data, se fac cercetări care duc la rezultate excepționale.
În pofida lipsei de date datorită costurilor foarte mari, IMM- urile vor intra în domeniul AI, formând așa
numitele Cluburi de Date în cadrul cărora pot contribui, împărți și folosi volume mari de date balansând astfel
avantajul marilor companii – accesul la Big Data.
În acest context există o ingrijorare în rândul companiilor dintr-o gamă largă de industrii că vor fi cumpărați de
firme tinere cu tehnologii avansate. Majoritatea organizațiilor/firmelor utilizează generația actuală de calculatoare
care sunt capabile să implementeze metode și algoritmi ce folosesc experiență acumulată referitoare la o gamă
largă de situații: să găsim informații, să programăm munca, să alocăm resurse și să descoperim regularități în
bazele de date.
Deși majoritatea mediului de business vede în inteligența artificială un potențial imens de reducere a
costurilor de producție cât și a costurilor de realizare a predicțiilor extinderea utilizării acesteia la nivelul miilor de
companii din întreaga lume a început să producă îngrijorări cu privire la influența asupra forței de muncă în viitor
dar și asupra ideii că această tehnologie nu are capacitatea de a promova sau elimina un mediu concurențial
echitabil.
Folosirea acestei tehnologii aduce schimbări în business asupra a 3 niveluri:
m sarcini și ocupații;
m procese;
m modele de afaceri
În principiu acestea nu înlocuiesc activitățiile celor 3 niveluri ci completează activitățile umane, ceea ce
poate face munca lor tot mai valoroasă reducând în același timp finalizarea cu succes a unui proces care în mod
tradițional ar necesita mai multi pași.
Principalele avantaje ale utilizării tehnologiei inteligenței artificiale de către mediul de bussiness se regăsesc
în următoarele ipoteze:
m pot dezvolta noi oportunități de piață și avantaje competitive;
m pot dezvolta noi competențe în dezvoltarea unor soluții pentru probleme greu de rezolvat;
m pot dezvolta noi tehnici de producție;
m pot îmbunătăți relațiile cu clienții.
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CONCLUZII
Sunt organizații care văd în inteligența artificială avantaje reale deoarece acestea joacă deja un rol important
în afaceri și aduc un avantaj financiar fie prin reducere a costurilor de producție cât și a costurilor de realizare
a predicțiilor. Sunt însă și organizațiile neexperientate care pană acum nu au investit în AI dar se confruntă cu
teama că vor rămâne în urmă iar acest lucru le-ar putea afecta competiția pe piață.
Pe termen lung această ipoteză ar putea deveni o realitate datorită schimbărilor produse de AI. Întreprinderile
și liderii din domeniul afacerilor pot evita aceste riscuri investind în instruirea și recalificarea angajaților actuali
facilitându-le dezvoltarea continuă prin acumularea de noi competențe.
Pentru liderii din domeniul afacerilor este important să-și dezvolte abilitățile de a înțelege bine noile tehnolgii
deoarece acestea vor conduce afacerile lor în viitor.
Inteligența Artificială va evolua continuu de aceea studiul trebuie să fie un proces în continuă desfășurare.
Organizațiile de succes vor fi acelea care vor adopta o cultură a studiului profund pe întreg parcursul vieții și care
vor facilita echipei de lucru acces la dobândirea de noi îndeletniciri și abilități.
Liderii de afaceri și managerii vor trebui de asemenea să-și îmbunătățească abilitățile pentru a dobândi
capacitate de înțelegere a noilor tehnologii care vor duce la dezvoltarea și îmbunătățirea afacerilor pe care le
conduc în anii care urmează.
Liderii trebuie să fie conștienți de faptul că AI duce la: creșterea gradului de competitivitate a afacerii pe care
o conduc; îmbunătățește semnificativ serviciul relației cu clienții; îmbunătățește productivitatea și ajută la luarea
de decizii corecte, mai bune.
Din punctul meu de vedere, Inteligența Artificială nu va înlocui liderii de afaceri dar acei lideri care nu se vor
pregăti pentru AI vor fi înlocuiți cu cei care o vor face. Mai mult decât atât, clienții vor migra către afaceri care au
adoptat Inteligența Artificială.
Având în vedere faptul că managerii actuali petrec o mare parte a timpului lor pentru sarcinile administrative
Inteligența artificială poate automatiza aceste sarcini și le poate face mai repede, mai bine și cu costuri reduse.
Astfel timpul petrecut pentru monitorizare și raportare, pentru analize trimestriale, anuale, poate fi utilizat în
dezvoltarea creativității și judecății.
În timp ce abilitățile creative ale managerilor sunt vitale mai importantă este capacitatea lor de a valorifica
reativitatea altora. Inteligența artificială va permite asta prin economisirea de timp al managerilor.
Calitățile analitice și administrative vor pierde din relevanța - activități precum garanție ipotecară, procesare
contabilă și tranzacții back-office – sunt doar câteva dintre ele. Cu toate acestea, empatia, comunicarea,
creativitatea, flexibilitatea nu trebuie înlocuite de AI.
RECOMANDĂRI:
Viitorii directori executivi ar trebui să aibe următoarele abilități:
m să fie capabili să utilizeze AI pentru a crea noi oportunități de afaceri;
m să facă ceea ce face cel mai bine, astfel încât să poată gestiona mai bine; - să înțeleagă ceea ce
inteligența artificială face cel mai bine pentru a putea conduce activititățile mai bine
m să poată lua decizii bazate pe date și analiză științifică a acestora;
m să utilizeze AI întru-un mod responsabil pentru a gestiona o afacere într-un mediu legal și etic. (să
utilizeze AI legal și etic)
m să aibă capacitatea de a promova o cultură colaborativă, de a trata AI ca și pe un coleg, de a fi manager
pentru ambele - persoane și AI.
Pentru liderii care aparțin școlii vechi nu va fi dificil să se adapteze. Ei trebuie doar să înțeleagă AI,
atât beneficiile cât și eventualele riscuri create de folosirea ei, să rămână informați, să acorde atenție, să-și
îmbunătățească abilitățile în domeniul științei, ingineriei și economiei în mod regulat.
Inteligența Artificială este viitorul. Viitorul este acum!
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FINTECH ÎN CORPORAȚII.
TRANSFORMAREA FUNCȚIEI FINANCIARE
Lect. Univ. Dr. Ovidiu DÎMBEAN-CREȚA: ovidiud@asebuss.ro
Institutul de Administrare a Afacerilor din București
Rezumat: Tehnologiile disruptive, blockchain, fintech – deja nemaifiind ceva nou, la modă în cadrul tehnologiilor
disruptive, fintech a devenit de ani buni o inserție de înaltă tehnologie destul de bine cunoscută în industria de
servicii financiare. Dar – așa cum menționam în lucrarea mea precedentă pe această temă – serviciile bancare
și alte servicii financiare, din ce în ce mai dezvoltate, fiind absorbite de „atacul” noilor tehnologii, nu s-a schimbat
prea mult în interiorul corporațiilor și ma refeream în special la transformarea functiei financiare. Și această
transformare nu presupune doar o imersiune mai profundă a noilor tehnologii în finanțele și organizarea financiară
a companiilor, deși asta contează în primul rând, dar de asemenea pregătirea angajaților pentru a susține acest
demers.
Cuvinte cheie: Disrupție, Noua și Înalta Tehnologie, Blockchain, Fintech, Finanțe
Clasificare JEL: E42, E 58, O33
INTRODUCERE
Acum câțiva ani era deja fascinantă adoptarea noilor tehnologii de către noile generații de tineri, așa numită
generație Y și apoi generația milenials, adoptare despre care am și scris pe această temă. Fie că au fost promotori
ai introducerii a tot mai multă tehnologie în viața noastră de zi cu zi sau în afaceri, fie că au fost în principal
consumatori de tehnologie, rezultatul și tendințele către tot mai multă tehnologie merg în această direcție, fără dubii.
Tânăra generație a crescut cu tehnologia, de aceea dezvoltarea și răspândirea ei rapidă în multiple aplicații ale
vieții noastre, ca și în afaceri, vine ca o consecință naturală a ceea ce vedem deja din ce în ce mai mult peste tot.
Una dintre multele fațete ale afacerilor este aria vasta a finanțelor, o lume a finanțelor care include industria
de servicii financiare și bancare, piața financiară și de capital și companiile producătoare sau doar distribuitoare,
de vânzări de produse și servicii variate.
Scopul acestei lucrări este acela de a merge înăuntrul corporațiilor și a vedea transformarea funcției
financiare acolo, față de analizarea industriei financiar bancare, industrie care a fost una dintre primele zone unde
a penetrat noua tehnologie.
DE CE ÎN PRIMUL RÂND, SERVICIILE FINANCIARE?
Cel mai probabil din cauza unor motive foarte clare:
1. În primul rând, pentru că serviciile financiare și bancare au avut statut de pionierat cu mulți ani în urmă
în domeniul sistemelor și al datelor informatice, al analizei creditelor și al sistemelor scoring, al contabilității, al
operațiilor de trezorerie și al gestionării și monitorizării bazelor de date ale clienților;
2. În al doilea rând, pentru că tinerii sunt mai mult angajați în acest sector decât în corporații, în special
în trezoreria băncilor, în relația directă cu clienții, ca și pe piața de capital, ca dealer, brokeri, analiști financiari,
trezorieri sau în asigurări, fonduri de pensii sau fonduri mutual, bănci de investiții;
3. Al treilea motiv, datorită bugetelor mari alocate adoptării noilor tehnologii, dar și pachetelor de
compensații atractive oferite tinerilor.
Industria serviciilor financiare (bănci, companii de asigurări, fonduri de investiții, fonduri mutual sau fonduri
de pensii) a fost întotdeauna o zonă de avangardă, cu cel puțin un pas înaintea celorlalte, datorită serviciilor atât
pentru companii de toate felurile, cât și a celor către persoane fizice prin intermediul operațiilor de plăți și transfer
de bani, dar și al altora derivate, operații mai complexe și modern deja de câteva decade, care însă nu sunt încă
suficient de bine înțelese de către unii economiști și oameni din afaceri.
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O provocare critică a accelerării tehnologiei în industria serviciilor financiare o reprezintă apariția Bitcoin și în
general a criptovalutelor, datorate invenției tehnologiei blockchain. Acest eveniment întâmplat deja de aproape
10 ani, a fost urmat de apariția și dezvoltarea unei noi și în creștere rapidă piețe valutare speculative. Este
adevărat că aceasta poate revoluționa întregul sistem mondial de plăți și piețele financiare, dar nu este încă acolo,
deoarece virtutea de a fi un sistem descentralizat este în același timp o slăbiciune. Minarea – felul de apariție, de
emisiune al acestor tipuri de valute cripto – nu are nimic de a face cu politicile monetare ale băncilor centrale, cu
inflația, stabilitatea prețurilor etc.
Dar cu mult înaintea apariției acestor valute virtuale, însă și după, multe operații bancare, plăți, transferuri
de bani, acordări de credite, diverse acorduri în asigurări și în sectorul de pensii s-au deplasat către portofelul
electronic, către telefoanele mobile inteligente, dincolo de folosirea calculatoarelor. Conveniența și accesibilitatea
instantă la conectivitate a dezvoltat rapid aceste servicii, acest lucru după investițiile în tehnologie care-și văd
rezultatele într-o viteză ridicată, în precizie și în economia de forță de muncă. Sună bine în termenii eficienței și a
productivității, ca o tendință de urmărit.
Când am auzit pentru prima dată despre Fintech, imediat m-am gândit la tehnologia care schimba felul în
care funcția financiară este organizată în corporații. Ulterior am fost puțin dezamăgit când am realizat că fintech
se referea aproape exclusiv la operațiuni bancare și alte servicii financiare. De aceea această lucrare nu este
despre acea zonă sau despre criptovalute, deja sunt o mulțime de analize, lucrări și cărți despre acestea. Fintech
este sintagma care definește imersiuea de înaltă tehnologie înăuntrul științei largi a finanțelor, reprezentând
automatizarea funcției financiare pentru partea repetitivă a acestui domeniu, focalizându-se mai mult pe adunarea
și procesarea de date și documente, care ulterior pot fi analizate aproape instant, imediat, în scopul eficientizării
procesului de luare a deciziei.
DEFINIREA FUNCȚIEI FINANCIARE ÎN CORPORAȚII
Această lucrare este despre modul și gradul în care tehnologia a penetrat în corporații, mai ales în zona
financiară, arătând dacă sunt schimbări semnificative în felul în care funcția financiară este organizată și cum
poate fi aceasta îmbunătățită pentru a fi mai eficientă. Ne putem uita la implementarea tehnologiilor și la aplicații,
dar și dacă oamenii susțin aceste schimbări sau nu.
Funcția financiară în corporații este condusă de CFO (Chief Financial Officer) sau Director Financiar,
Manager Financiar, Director Economic, numele poate diferi în funcție de mărimea companiei și de regulile,
principiile sale de guvernanta corporative. Și bineînțeles de mărimea și nevoile pentru echipa financiară.
Teoria managementului financiar sau a finanțelor corporatiste postulează faptul că principala misiune
a Directorului Financiar în corporații este maximizarea valorii acționarilor. Aici putem arunca o privire asupra
schemei clasice a departamentului financiar într-o corporație1, unde vedem că sunt două funcțiuni principale,
respectiv aceea de Trezorier și cea de Controlor Financiar.
Trezorierul se ocupă preponderent de relațiile de lucru cu băncile, de managementul creditului și al
disponibilităților bănești, face operații pe piața de capital, finanțări, plata dividendelor către acționari, asigurări,
schemele de pensii și relația cu fondurile de pensii.
Controlorul Financiar conduce contabilitatea și pregătirea rapoartelor financiare, auditul intern și raportarea
financiară, fișierele cu înregistrări, analiza financiară și bugetară, după cum și managementul taxelor, adică relația
cu administrația financiară.
Aceste responsabilități nu sunt limitate la enumerarea de mai sus, ele pot varia de la o companie la alta,
depinzând de specificul și de particularitățile industriei.
Cu toate acestea, Directorii Financiari care coordonează aceste două funcțiuni principale, sunt de asemenea
foarte implicați în politicile financiare și în activitatea de planificare a firmei, datorită rolului strategic pe care
aceștia îl au în cadrul organizațiilor. De la caz la caz, dar destul de des aceștia pot avea și responsabilități de
management general.

1 Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen, 2017, Principle of Corporate Finance, 12th Edition, Mc Graw Hill International Edition
(McGraw-Hill/Irwin Series în Finance, Insurance, and Real Estate)
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Sunt de asemenea mari proiecte de investiții de capital, finanțarea și bugetarea lor care sunt incluse în
activitatea generală de planificare a afacerii, toate reunite sub o muncă de echipă. Funcția financiară lucrează
direct cu realmente toate direcțiile relevante ale afacerii în cadrul exercițiului de planificare a afacerii și a profitului:
m Vânzări și marketing
m Tehnic și producție
m Achiziții, aprovizionare
m Logistică, transport
m Resurse umane, Juridic-Conformitate, Administrativ, Informatică
Destul de des Finanțele subordonează direct administrativul și informatica, uneori chiar și Resursele
umane. Dar încă o dată, funcția financiară este cea mai apropiată funcție de Directorul General – CEO (Chief
Executive Officer), făcând propuneri până la urmă pentru deciziile de finanțare și de investiții, două dintre cele
mai importante decizii de management financiar, dar și de management general, de Consiliu de Administrație
pe termen lung. Directorii Financiari țin locul Directorilor Generali când aceștia lipsesc. Și cei mai mulți dintre
Directorii Generali vin din Vânzări și Marketing, din Finanțe și din zona de dezvoltare a afacerii.
Pornind de la bază, funcîia financiară începe cu contabilitatea, cu întocmirea documentației potrivite pentru
fiecare activ și fiecare tranzacție a companiei, pentru achiziții, vânzări, plăți și încasări și înregistrarea lor în
conturile specifice și în rapoartele financiare. Fiecare companie tratează cu activele sale fixe și curente, mai mult
sau mai puțin, calculând amortizări, deprecieri, gestionând stocuri, conturi de furnizori și de clienti, de credit și de
trezorerie, relația cu salariații săi, cu acționarii și cu entitățile fiscale.
Tot mai multe dintre aceste activități vor fi automatizate în timp, mai ales sau mai repede la companiile care
au implementat deja un sistem de management integrat ERP. Finanțele se ocupă cu bugetarea și cu planificarea,
după raportarea periodică prin rapoartele financiare și deci realizând apoi indicatori specifici de analiză financiară.
O parte separată se ocupă de relațiile salariale cu angajații și de decontările cu acționarii, cu plata impozitelor,
lucruri în sarcina trezorierului.
Deci este un număr de operații care pot fi traslatate în versiune electronică și cu siguranță tehnologia
blockchain poate face miracole în această zonă.
TRANSFORMAREA FUNCȚIEI FINANCIARE ÎN CORPORAȚII
Cum va schimba tehnologia funcția financiară în Corporații? Ei bine, această schimbare nu este ceva nou,
tehnologia a fost în mod istoric folosită în companii pentru îmbunătățirea activității, în primul rând în partea tehnică,
producție, logistică, procesare, robotică, iar mai târziu în procese și fluxuri, nu doar tehnice, ci și de documente,
de aprobări și autorizări în zona funcțiilor suport.

104

Are Business Leaders Prepared to Handle Future Business Disruptions?, 11th IBAB International Conference

Să nu repetăm acum istoria contabilității de la mic la operații complexe de contabilizare și raportare, dar
trebuie să menționăm în orice caz despre variatele oferte de programe software ERP, de management integrat,
care au însemnat optimizare în planificarea resurselor companiilor.
Aplicațiile ERP au strâns într-un singur loc toate aplicațiile individuale de la cumpărări și depozitare/
managementul stocurilor, la procesare, vânzări, de fapt toate activitățile specifice lanțului valoric într-una singură
și mare, care transformă realitatea în înregistrări contabile, în conturile companiei și în final în raportările periodice.
Una dintre marile realizări ale sistemelor ERP o reprezintă trasabilitatea lor, prin înlocuirea unei bune părți a
contabilității primare de la contabilitate către departamentele funcționale, acolo unde de fapt se întâmplă lucrurile.
Pot apărea erori uneori, dar acela este rolul supervizării și al controlului. Dar se crează o imensă economie de
timp și de hârtie când operațiile se înregistrează atunci și acolo unde se întâmplă, de către cei care le și fac sau
cei de lângă ei, față de a le strânge ulterior ca documente primare și a le trimite periodic spre contabilitate pentru
înregistrare.
Vânzările pot fi rapid raportate în formă electronică de ani de zile, către contabilitate și către managerii din
vânzări în același timp, generând rapoarte de vânzări utile către echipele de vânzări și către managerii lor, chiar
și zilnic. Dar majoritatea vânzărilor se transformă în creanțe față de client, precum cumpărările se transformă în
obligații față de furnizori. Cine are grijă de ele? Contabilitatea, trezoreria sau vânzările și respectiv achizițiile?
Aceeași întrebare pentru stocuri.
Ei bine, există mai mult sau mai puțin proceduri destul de clare, care să reglementeze asta de la o companie
la alta și un sistem ERP direcționează mai repede și mai productiv fluxul de informație relevantă către rapoartele
finale, fie acelea doar pentru vânzări, contabilitate, finanțe sau chiar managementul general. Această activitate
poate dura totuși și în aceste companii între 10-20 zile de la încheierea lunii, depinzând de mărime, de nivelul de
organizare, de disciplină și de calificarea angajaților.
Totuși există ca întotdeauna pași pentru îmbunătățiri. S-au dezvoltat în timp tot felul de tablouri de board
pentru monitorizarea financiară și a afacerii, tablouri care ajută realmente managerii pentru a lua mai rapid
decizii pe baza informațiilor relevante, a fluxurilor și a rezultatelor. Dar ce spunem despre folosirea blockchain?
Tehnologia Blockchain este o inșiruire de înregistrări / registru de volum foarte mare, precum un lanț de fișiere,
o 'baza de date de active și/sau tranzacții care este împrăștiată în cadrul unei rețele, astfel încât toți cei interesați
au o copie/acces la acele înregistrări. Când se înregistrează o schimbare undeva într-un fișier, algoritm, toate
copiile rețelei pentru toți participanții se ajustează simultan.”2
„În cazul blockchain fiecare tranzacție sau intrare în baza de date este înregistrată ca un „block” de date
și fiecare astfel de block are o copie incriptată a block-ului precedent, conectându-le. Aceste block-uri sunt apoi
legate între ele, folosindu-se semnături criptografice și creându-se un „lanț” al activității sau al tranzacțiilor care se
validează și se transmite mai departe în funcție de natura și tipicul lor.
Pe scurt, blockchain crează un sistem incoruptibil de „blocuri” de informație, iar informația înmagazinată
poate fi teoretic orice, de la proprietatea asupra unor lucrări de artă, până la dreptul de a copia o informație și
implicit la tranzacția finală. Registrul distribuibil poate fi public sau privat. Bitcoin s-a bazat pe un model public,
deci oricine a putut avea o copie a registrului si să-l actualizeze. (Rae 2016)”.
Ca sursa de inovații viitoare, blockchain are patru avantaje principale:
1. Este o sursă deschisă – liberă pentru a fi acesată de oricine vrea să intre în rețea și poate vedea cine
ce tranzacții a făcut;
2. Este distribuibilă – oricine primește o copie din milioane, genarată de sistem și poate vedea actualizarea
tuturor tranzacțiilor procesate fără aprobarea unei autorități centrale;
3. Este sigură – actualizarea blockchain se bazează pe un algoritm complex, iar schimbările făcute în
registru sunt individual imuabile;
4. Este rezonabil de ieftin – fiind distribuit într-o rețea și în afara controlului unei singure autorități.
Toate aceste atribute și mecanismul uimitor din spate pot revoluționa istoricul ERP și întreaga funcție
financiară în corporații. Dacă toate informațiile despre toate activele în funcțiune și toate procesele care se
întâmplă sunt înregistrate instantaneu și înmagazinate ca atare, managementul poate avea orice tip de raport
2 ACCA Think ahead – Fintech transforming finance, September, 28th, 2016,
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financiar și de business aproape instant, în timp real.
Ce este necesar pentru a ajunge acolo? Adoptarea Blockchain ca un mecanism integrat ERP pentru
optimizarea afacerilor, mai rapid și mai exact, necesită mult creier și profesionalism. Pe de altă parte este un efort
de echipă, de management de proiect, care presupune transferul ERP, dacă există, către alt nivel de automatizare
și implicit de îmbunătățire a proceselor.
Asta înseamnă o muncă de corelări și colaborări pe care oameni pregătiți trebuie s-o facă între:
m aprovizionare și trezorerie, vânzări și trezorerie
m aprovizionare – logistică – magazie/depozit – transport – procesare – vânzări – finanțe și contabilitate –
operații bancare
m comercial – juridic – finanțe
m toate departamentele / funcțiunile – Resurse umane – finanțe
m investiții – finanțe










Strict în zona financiară, oamenii au nevoie să imagineze fluxul de înregistrări din orice altă zonă a afacerii
către registrul contabil, distribuirea automată a înregistrărilor în rapoartele financiare statutare și nivelul de
raportare din punctul de vedere al seniorității și al frecvenței. Nivelul de automatizare trebuie să depășească de
departe intervențiile istorice ale Controlorului financiar spre exemplu, când limita de credit a unui anumit client
este depășită.
În orice caz o mare întrebare apare, cât de mult și până unde poate merge sistemul automat de luare
a deciziilor, fără intervenția umană? Deja ne uităm în zilele noastre la Procesul de Automatizare Robotica
(PAR), care „deja aduce o schimbare radicală funcției financiare, permițând economii de costuri dramatice și
crescând viteza procesării tranzacțiilor. Dar schimbări mult mai mari sunt la orizont. Liderii financiari îmbunătățesc
rezutatele afacerilor investind în inteligența comercială, cheltuind mai puțin timp cu tranzacțiile de rutină la costuri
mai mici. Raportul din acest an ne arată cum aceste lucruri s-au realizat în companiile avansate din acest punct
de vedere”3
Se pare că managerii și liderii la nivel înalt de afaceri și profesionalism sunt din ce în ce mai focusați pe
creșterea calității muncii lor decât pe cantitate, pe elemente care aduc mai multă valoare adăugată, analizând
mai mult datele strânse decât să strângă date. Acești oameni sunt pregătiți pentru implementarea viitoarelor
blockchain, care vor aduna absolut toate datele disponibile, dar după aceea vor fi în situația de a face tot felul de
analize bazate pe algoritmii gândiți.
3 Robotics An immediate opportunity for finance, Stepping up: How finance functions are transforming to drive business results. Finance
Effectiveness Benchmark Report 2017 PwC
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Specialiști de la Price Waterhouse Cooper din Marea Britanie au avut interviuri cu lideri din conducerea unor
firme ca GE Oil and Gas, GlaxoSmithKline, Royal Mail Group, Becton Dickinson & Co, Safilo Group, ClubCorp,
Invenergy, Sage Group, British American Tabacco, Informa și au strâns câteva elemente cheie ale funcției
financiare:
m activități focalizate și aducătoare de valoare;
m investiția în abilități care să crească calificarea profesională;
m efort concentrat către analizarea datelor decât pe strângerea de date;
m realizarea de economii prin automatizare și folosirea variantelor de stocare a informației în cloud;
m eliminarea ineficiențelor prin optimizarea proceselor.
Se pare că realitatea nu este atât de avansată din punctul de vedere al introducerii noilor tehnologii, al
implementării și adoptării ei, după cum scriam acum câțiva ani, că ar fi sau că va fi, nu vine chiar atât de rapid, dar
tendințele sunt clare. S-ar putea ca internetul și modul în care a crescut tânăra generație să devină și o barieră
pentru numărul și viteza cu care vor apărea tot mai mulți profesioniști în finanțe și în general, oriunde este necesar
mai mult efort tehnic și intelectual.
De aceea spre exemplu, consultanți de la Deloitte din Dublin vorbesc despre Ghidul CFO-ilor pentru
Tehnologia Cognitiva*), o importantă cale de digitalizare în finanțe, care presupune resurse umane și financiare
consistente pentru eficiența diferitelor aplicații create în scopul unor rezultate superioare. Informatizarea cognitivă
presupune pregătire superioară pentru transformarea funcției financiare sub aspectul vitezei, al exactității și al
valorii adăugate.
De fapt toți consultanții și specialiștii din companiile „Big 4” și din mulți alții au făcut studii despre tehnologia
digitală disruptivă și despre influența acesteia asupra trasnformării funcției financiare în corporații.
Robert Cullen, partenerul șef al zonei din Deloitte care se ocupă la nivel global de transformarea tehnologică,
media și telecomunicații, finanțe, vorbește despre roboții pe care-i folosesc în Centrul lor de servicii Milton Keynes
și unde aceștia fac rapoarte de management. Mai spune că tehnologia salvează a noua parte din costul unui
contabil care lucrează în Marea Britanie și o treime din costul cuiva din India, spre exemplu.
„Este fantastic. Sunt ca orice alt utilizator. Descarcă foi de calcul, crează rapoarte pe care le trimit apoi pe
e-mail către parteneri. Și realizezi că numărul de erori făcut este de asemenea mai mic”, adăuga Cullen.
Un studiu al KPMG vorbește despre „Partenerul de afaceri virtual”, pe măsură ce tot mai multe servicii
pentru afaceri sunt rulate de roboți. KPMG chiar a creat un grup de motoare de lucru care realizează diferite părți
din munca umană, eliberând-o de aceasta din urmă de la acele activități.4
Poate fi o competiție între companii și realizările lor financiare avansate în utilizarea inteligenței artificiale,
pentru costuri mai mici, activitate mai eficientă și mai rapidă în procesul de luare a deciziilor.
Dar va fi acest efort revoluționar susținut de către oameni? Ei bine, la prima vedere, gândind ca reacție
imediată, probabil nu, dar treptat ei nu vor avea altă alternativă. Activitățile repetitive vor fi înlocuite într-o mare
măsură cu mașini automate în următorii 5, 10 ani. În prezent echipele financiare își petrec 80% din din timpul
lor pentru procese și 20% pentru analize. Acest lucru se va inversa, astfel încât 80% din timpul unei echipe va
fi focusat pe analiză și doar 20% pe proces. KPMG previzionează că 30% din muncile corporative vor putea fi
făcute de roboți până în 2026. 5
CONCLUZII
În concluzie, Lumea se schimbă repede și de asemenea Lumea afacerilor și a finanțelor. Fintech, un cuvânt
la modă sugerând imersiunea tehnologiei în industria serviciilor financiar-bancare, înseamnă mult mai mult decât
atât. Înseamnă trasnformarea funcției financiare din corporații, trasformare care se întâmplă deja, chiar dacă
poate mai puțin spectaculos.
De ce este mai puțin spectaculos? Simplu pentru că este înăuntrul companiilor, deci mai puțin vizibil și
pentru că necesită un efort mai mare pentru introducere și implementare. Asta și pentru că oamenii, în special
4 Alan Flanagan, Shane Mohan, CFOs and the digital transformation of finance Series în Finance în a digital world: It’s crunch time! Deloitte,
Ireland 2017
5 Michelle Perry, How cognitive tech is transforming finance functions, September, 19, 2016 în Financial Director – The forward-thinking leader
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când fac afaceri, se concentrează mai mult pe clienții externi decât pe cei interni. Primii aduc în primul rând banii,
chiar dacă ultimii sunt cel puțin la fel de importanți.
Deci sunt pași importanți în ambele părți aici, atât pe cea teoretică prin analiști, scriitori, specialiști,
consultanți, dar și pe partea practică, unde Directorii Financiari schimbă procese, fluxuri, tehnologii și oameni
pentru a lucra cu viteză mai mare.
Când vorbim despre domeniul afacerilor, probabil cel mai vast dintre toate activitățile umane de-a lungul
întregii istorii a umanității și în continuare, dincolo de știință, cultură, sporturi, civilizații, vorbim de afaceri și
finanțe. Interesant, nu? Nu sunt finanțele incluse în ecuația temelor de afaceri în general? Se pare că nu
întotdeauna și nu neapărat, pentru ca finanțele în sine sunt atât de cuprinzătoare, de tehnice și de regenerative,
încât acestea pot deseori sta alături de cuvântul „afaceri”, la același nivel.
De aceea Fintech este de asemenea diferit în serviciile financiar-bancare pe de o parte, față de corporații,
pe de alta.
În corporații Fintech nu este nou, probabil că are o istorie similară cu transformările și dezvoltările din zona
serviciilor financiar-bancare, dar – cum am spus – mai puțin vizibil si mai puțin interesant pentru public.
Funcția financiară subordonează funcția informatică în multe companii și este responsabilă nu doar de
introducerea unor aplicații informatice în contabilitate sau în relațiile trezoreriei cu băncile și/sau cu companii
de asigurări și fonduri mutuale. Este responsabilă pentru implementarea unui sistem integrat ERP, ca un mare
management de proiect și este în mod istoric responsabilă de exercițiul de bugetare și planificare, după cum și de
deciziile strategice de finanțare și de investiții.
Următorul pas după ERP către aplicații chiar și mai sofisticate, folosind blockchain, inteligența artificială,
robotica (RPA), stocarea datelor în servere virtuale și tehnologia cognitivă, este pe direcția progresivă, fără șanse
de oprire sau de evitare. Va depinde de la caz la caz de:
m determinarea și deschiderea directorilor financiari și a celor generali;
m posibilitățile financiare și prioritățile pentru investițiile viitoare;
m agilitatea în managementul și pregătirea oamenilor;
m șocul cultural!
Viitoarele departamente financiare vor lucra cu mai puțini oameni, dar mai pregătiți, care vor face mai
multă analiză și vor lucra mai puțin la procese, vor deveni mai eficienți și mai versatili. Deja știm că un număr
semnificativ de activități vor dispărea în perioada următorilor 5-10 ani și că se vor descoperi altele noi, în arii și
domenii diferite.
În orice caz, vedem tot mai importantă specializarea ridicată în toate ariile, incluzând finanțele din corporații,
atât la nivelul cel mai înalt, cât și la nivel median.
Profesioniștii de vârf, Directori financiari, Manageri financiari, sunt cei care trebuie să inoveze și să creeze
noile fuxuri de informații relevante, de la analizarea datelor până la procesarea lor și în final la tabloul de bord,
date sintetice de management care să le permită luarea deciziilor. Blockchain și alte mașini puternice similare
trebuie să proceseze datele relevante aproape instant, în timp real, deoarece viteza de reacție a devenit deja
critic de importantă.
Analiștii din zona de analiză financiară și specialiștii pe segmente ale afacerii – după cum am menționat la
tendințe și direcții – trebuie să dedice mult mai mult timp analizelor, față de culegerea și prelucrarea informațiilor,
a datelor și a documentelor etc. Aceste operații din urmă vor fi tot mai multe și mai rapid automatizate.
LIMITĂRILE CERCETĂRII
Când se vor întâmpla toate acestea? Deja se întâmplă, dar credem că viteza de schimbare va crește în
măsura în care cele 4 condiții listate doar câteva paragrafe mai sus, vor progresa. O mențiune specială trebuie
făcută în legătură cu șocul cultural, care poate fi un factor limitativ sensibil la schimbare, în special dacă noile tipuri
de activități vor întârzia să apară. Poate fi o situație asemănătoare cu perioadele lungi ale economiilor de tranziție,
când reformele structurale eliberează multe locuri de muncă din cauza închiderii fabricilor, și nu vor fi fost create
altele în timp util pentru înlocuire. Așadar somajul a explodat.
Acesta este unul dintre factorii limitativi și de atenție care s-ar putea întâmpla, pot fi și alții de asemenea, dar
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doar viitorul, chiar viitorul apropiat ne va lăsa să aflăm.
Să ne rugăm pentru ce-i mai bine.
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STRATEGIILE COMPANIILOR SUB IMPACTUL COMERȚULUI GLOBAL
Prof. Univ. Dr. Marcel DUHĂNEANU: marceld@asebuss.ro
Institutul de Administrare a Afacerilor din București
Rezumat: Globalizarea producției și a piețelor a schimbat în multe privințe mediul de afaceri la nivel național și
regional. Liberalizarea piețelor de capital, precum și a sistemelor de IT&C au făcut mult mai transparente varietatea
ofertelor și au determinat companiile să fie centrate pe consumator și să caute surse de avantaj competitiv
în funcție de cererea clienților lor. Companiile trebuie să fie pregătite nu numai să facă față unei competiții în
creștere datorită noilor produse și servicii apărute pe piață, dar să cunoască și modul în care să se adapteze
schimbărilor instituționale la nivel local și internațional și în care pot și ele să influențeze regulile comerțului global.
Întrucât economia și comerțul global sunt reglementate de o multitudine de reforme este important ca oamenii de
afaceri să cunoască modul în care politicile comerciale pot schimba regulile jocului. În acest sens, din punct de
vedere instituțional vom analiza Parteneriatul Transatlantic în domeniul Comerțului și Investițiilor (P.T.C.I.), Brexit,
Parteneriatul Trans-Pacific (P.T.P.). Considerăm că aceste acorduri au un impact deosebit în schimbarea mediului
de afaceri în viitor.
Cuvinte cheie: Parteneriatul Transatlantic în domeniul Comerțului și Investițiilor, Parteneriatul Trans-Pacific,
Brexit, Organizația Mondial a Comerțului, bilateralism, Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană, China, risc
economic și politic.
PARTENERIATUL TRANSATLANTIC
Statele Unite și Uniunea Europeană împreună reprezintă cea mai mare și importantă piață, având jumătate
din consumul global la nivel personal, 46% din P.I.B.1și 5,5 trilioane de dolari pe an din vânzări de mărfuri și
servicii.
Statele Unite și Europa împreună reprezintă 28% din exporturile globale și aproape 33% din totalul
importurilor. În ce privește ponderea Investiților Directe de Capital, la nivel global, împreună ele reprezintă 64%
din valoarea investiților făcute în străinătate și 56% din valoarea investiților atrase2.
Statele Unite și Uniunea Europeană sunt liderii economiei mondiale. De aceea modul în care cele două
entități abordează problemele comerțului internațional și al investiților directe de capital are un impact direct nu
numai asupra relațiilor lor economice reciproce, ci și asupra economiei globale. De-a lungul ultimelor decade,
Statele Unite și Europa au avut în mare parte abordări similare în privința comerțului internațional și al investițiilor.
În consecință acorduri multilaterale de liber schimb, cum ar fi P.T.C.I. și P.T.P. au fost semnate pentru a încuraja
comerțul de bunuri și servicii. De altfel, după cel de-al Doilea Război Mondial liberalizarea comerțului a reprezentat
un element esențial pentru politica economică și externă a Statelor Unite.
Situația s-a schimbat în ultimii ani când Statele Unite au impus măsuri protecționiste în vederea protejării
industriei americane și reducerii deficitului comercial cu mărfuri. Statele Unite au ocolit Organizația Mondială
a Comerțului (O.M.C.) impunând taxe vamale la importul de oțel de până la 35% și aluminiu de până la 10%,
inclusiv asupra Importurilor provenite din Uniunea Europeană. Măsurile protecționiste au avut ca rezultat o trecere
de la multilateralism la bilateralism, pe considerentul că bilateralismul servește mai bine interesele Statelor Unite
ale Americii. În consecință, mediul de afaceri se va schimba nu numai de la țară la țară, dar și la nivelul diferitelor
industrii.
Dacă Statele Unite vor abandona O.M.C., alte forțe îi vor lua locul, fiind interesate în crearea de relații
multilaterale și în elaborarea unui cadru legislativ adecvat – cum ar fi de exemplu acordul comercial semnat de
1 „World Bank (2018), World Bank Open Data”, https://data.worldbank.org
2 Hamilton, Daniel S. And Quinlan, Joseph P., „The Transatlantic Economy in 2018. Annual Survey of Jobs, Trade and Investment between
United States and Europe”, Washington, D.C., Center of Transatlantic Relations, 2018
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Uniunea Europeană cu Japonia3.
Uniunea Europeană și Japonia au semnat cel mai mare acord comercial bilateral din lume. În cadrul
Acordului de Parteneriat Economic, Japonia va reduce treptat taxele vamale asupra importurilor de vin, carne și
brânză, iar uniunea Europeană va reduce taxele vamale la importurile de automobile și piese componente din
Japonia.
Este important ca Statele Unite și Uniunea Europeană să aibă o abordare comună în cadrul O.M.C. în
relația cu alți jucători importanți pe piața mondială, cum ar fi China. În prezent China este al doilea cel mai mare
partener comercial al Uniunii Europene; valoarea zilnică a schimburilor comerciale reciproce este de peste 1
miliard de euro și Uniunea Europeană reprezintă în prezent cea mai mare sursă de importuri pentru China.
China nu este o economie de piață. Chiar dacă este membră a O.M.C. China nu a obținut statutul de
Economie de Piață Funcțională (E.P.F.) întrucât predomină companiile cu capital de stat, subvenționarea
economiei și intervențiile statului pe piață. Un parteneriat de liber schimb între China și Uniunea Europeană,
similar celui semnat cu Japonia, ar complica în mod serios politica comercială a Statelor Unite întrucât China
s-ar putea folosi de acest precedent pentru a provoca Statele Unite în domeniul măsurilor antidumping împotriva
companiilor sale, caz în care Statele Unite ar rămâne singure să se apere împotriva Chinei4.
Statele Unite și Europa pot lua împreună măsuri pentru a proteja mai bine producătorii lor interni de practicile
neloiale și concurență neloială.
Dar acest proces este amânat din cauza deciziei regatului Unit de a ieși din Uniunea Europeană, ceea ce
ar complica orice discuții privind negocierile cu S.U.A. Până în momentul în care nu se cunoaște natura acordului
post-Brexit, negociatorii S.U.A. nu vor fi în măsură să evalueze impactul acestuia asupra pieței celor 27 de
membri ai U.E.
Mult mai important decât comerțul internațional îl reprezintă investițiile reciproce dintre Statele Unite și
Europa. Acestea sunt esențiale pentru crearea de locuri de muncă și prosperitate. În ultima decadă, Europa a
atras 57,9% din totalul investițiilor globale ale S.U.A.
Aproximativ 60% din importurile S.U.A. din E.U. constă în comerțul intra-firme în 2016 – cu mult mai mare
decât importurile intra-firme ale S.U.A. din țările din Asia-Pacific (aproximativ 40%).
Comerțul intra-firme a reprezentat 36% din exporturile S.U.A. către Europa și 52% către Olanda, 35% către
Germania și 26% către Franța.5
Investițiile agregate ale S.U.A. în Europa au totalizat mai mult de 2 trilioane de euro în 2017 și au asigurat
mai mult de 4,7 miliona de de locuri de muncă în domeniul industrial și al serviciilor în Europa, generând miliarde
de euro anual în ceea ce privește veniturile, comerțul și cercetarea și dezvoltarea.
Aproximativ 64% din fluxurile externe de investiții directe de capital ale S.U.A., estimate la 204 miliarde de
dolari, au fost făcute în Europa și numai 16% în regiunea Asia-Pacific. Din cauza Brexitului investițiile directe de
capital ale S.U.A. către U.K. au scăzut cu 50% în 2017, iar veniturile obținute de companiile afiliate în U.K. au fost
staționare în timp ce pentru acelea din U.E., în ansamblu, creșterea a fost de 6%.
Regatul Unit continuă să joace un rol important pentru companiile S.U.A. ca o platformă de export către
restul Europei, mult mai importantă decât exportul firmelor Statelor Unite din China către restul lumii.
În concluzie, având în vedere volumul mare de comerț și investiții între S.U.A. și U.E., orice modificare
a reglementărilor internaționale sub impactul protecționismului în trecerea treptată de la multilateralism la
bilateralism va avea un impact asupra lanțului valoric al societăților multinaționale dezvoltate la nivel global,
asuprea evoluției mediului de afaceri,
BREXIT
Planul Brexit a căzut la primul contact cu realitatea și sunt discuții privind un al doilea posibil referendum.

3 „A plan to save the WTO”, The Economist, July 21-26 2018, p. 7
4 Lewis, Patricia; Parakilas, Jacob; Schneider-Petsinger, Marianne; Smart, Cristopher; Ratkhe, Jeffrey and Ruy, Donatienne, „The Future of the
United States and Europe. An Irreplaceable Partnership”, April 2018
5 Hamilton, Daniel S. And Quinlan, Joseph P., „The Transatlantic Economy in 2018. Annual Survey of Jobs, Trade and Investment between
United States and Europe”, Washington, D.C., Center of Transatlantic Relations, 2018
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Există mai multe variante de a negocia Brexitul6, dar cel mai probabil pentru U.K. este să adopte varianta
„soft” Brexit (Brexit ușor)7. În aceste condiții, țara va rămâne în cadrul pieței unice pentru mărfuri, dar nu și pentru
servicii. Atât timp cât U.K. nu va avea politica sa comercială proprie pentru a colecta taxele vamale, Anglia va
rămâne în Uniunea vamală.
Există încă o minoritate care este în favoarea unui Brexit „hard” – greu. Aceasta înseamnă controale la
graniță, bariere vamale și netarifare care vor avea un impact negativ asupra unor mari industrii de export cum ar
fi medicamentele sau produsele chimice, avioanele și automobilele.
Producătorul de avioane Airbus și-a exprimat deja dezacordul privind hotărârea Guvernului Britanic de a
părăsi U.E. Airbus a anunțat că a elaborat deja planuri în fază finală în cazul unui „hard” Brexit. Aceste măsuri
se impun datorită faptului că avioanele ar putea rămâne la sol în lipsa unui regim de siguranță recunoscut.
Rolls-Royce, producător de motoare de avion, a atras ateția asupra faptului că un „hard” Brexit ar lovi puternic în
competivitatea companiei. De asemenea, City-ul londonez ar avea probleme în privința afacerilor. Cooperarea în
domeniul securității cu U.E. s-ar întrerupe8.
Dacă U.K va opta pentru o ieșire „hard” (dură) acest lucru presupune lipsa oricărei negocieri cu U.E.
Anglia ar fi singura țară mare care să negocieze de una singură în termenii O.M.C. Chiar dacă este membră a
U.E., Anglia pentru a intra în drepturi ar trebui să-și împartă cotele cu Uniunea Europeană. Aceste încercări au
întâmpinat însă rezistență din partea Americii, Braziliei și chiar a Noii Zeelande. În prezent, Anglia beneficiază de
negocierile comerciale ale Uniunii Europene cu alte, aproximativ, 50 de țări, incluzând Mexic, Coreea de Sud și
Japonia. Dar pentru a continua aceste înțelegeri Anglia ar trebui să aibă acceptul Uniunii Europene, ceea ce nu ar
fi realist în lipsa unui acord privind ieșirea din U.E. Mai mult, în lipsa unui acord ar fi ilegal să nu existe o graniță
între Anglia și Irlanda în baza reglementărilor U.E. și ale O.M.C.
O altă problemă este aceea a lanțurilor valorice ale firmelor britanice. Acestea sunt larg răspândite pe tot
cuprinsul pieței unice. Supermaket-urile și producătorii de automobile se bazează pe livrările de mărfuri just-intime care ar fi întrerupte de un Brexit fără negocieri. Trecerea la surse de aprovizionare din afara U.E. ar cere
mult timp și ar fi costisitoare.
Alternativele ar trebui să fie între a rămâne în U.E. și planul ce rezultă din negocierile cu Comisia Europeană.
Pentru ca acest lucru să fie credibil, U.E. ar trebui să fie de acord că Brexitul ar putea fi anulat.
Oricum, a negocia cu Uniunea Europeană în termenii O.M.C. este o variantă. Ieșirea din Uniunea Europeană
fără acord asupra unei plaje largi de domenii, de la aviație la drepturile cetățenești și materiale radioactive ar fi
cu mult mai rău.
Comerțul cu bunuri, cum ar fi produsele chimice, farmaceutice sau automobilele depind de modul în care
Anglia îndeplinește standardele U.E. Industria de automobile a Angliei folosește 800.000 de oameni și exportă
80% din producția sa. Această industrie ar fi în mod special vulnerabilă dacă ar pierde certificarea Uniunii
Europene pentru vehicule și ar trebui să întâmpine o taxă vamală de 10%
PARTENERIATUL TRANS-PACIFIC (P.T.P.)
Ideea care a stat la baza Parteneriatului Trans-Pacific a fost aceea de a forma o zonă de liber schimb pe
baza unui set de reglementări în interesul S.U.A., atât de mare încât China să aibă de ales între a se conforma
acestor reguli sau de a rămâne izolată.
O lume în care China acționează în conformitate cu regulile O.M.C. este preferabilă unei lumi în care
războiul comercial poate escalada fără limite.
Cheia acordurilor de tip P.T.P. este aceea că ele merg mai departe decât regulile de bază stabilite de O.M.C.
Acordurile comerciale preferențiale de tip P.T.P. sunt o excepție de la Clauza Națiunii celei mai Favorizate (C.N.F.)
acordată de O.M.C. pentru cele 164 de țări membre. Clauza Națiunii celei mai Favorizate cere unei țări să asigure
orice concesii, privilegii sau imunități acordate printr-un acord comercial unei țări tuturor celorlalte țări membre
O.M.C. Parteneriatul Trans-Pacific este o exceție de la acordarea C.N.F. întrucât privilegiile negociate se acordă
6 Ibidem
7 Ibidem.
8 Ibidem.
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doar între statele participante membre și nu sunt extinse în baza clauzei și celorlalte țări membre O.M.C.
P.T.P. depășește regulile de bază stabilite de O.M.C. prin interpretări diferite, în special în domeniul unei
largi varietăți de bariere netarifare, cum ar fi standardele sanitare și de siguranță și reglementările tehnice. P.T.P.
depășește regulile O.M.C. în privința modului în care aceste reglementări sunt formulate pe plan național și
modul în care sunt verificate metodele de punere în aplicare. De exemplu, atât produsele farmaceutice, cât și
semiconductorii sunt supuse în mod obligatoriu licențierii, dar modul în care o țară importatoare reglementează
folosirea unui patent în schimbul unei sume de bani, ca drept de autor, poate fi diferită în industriile din cele două
țări.
Numai la nivel de industrie se poate aprecia cel mai bine cum se pot aplica aceste reglementări9.
De-a lungul timpului efectele de „creare de comerț” și de „deturnare de comerț” ale acordurilor comerciale
de liber schimb, ca o excepție de la C.N.F. s-a extins de la comerțul cu mărfuri la servicii și fluxurile financiare,
multe din aceste domenii nefiind acoperite de O.M.C. În acest context companiile trebuie să cunoască numărul
mare de reglementări care guvernează economia globală, precum și modul în care pot să le folosească pentru a
obține un avantaj competitiv.
Într-un mediu de afaceri în schimbare, companiile trebuie să știe cum să se adapteze nu numai forțelor
economice, dar și forțelor politice externe. Volatilitatea politică globală a atins un nivel necunoscut de la sfârșitul
Războiului Rece. Mediul geopolitic al Europei este mult mai rău acum decât a fost de-a lungul istoriei. Și, întrucât
Europa reprezintă cea mai mare piață unică din lume, toată această evoluție contribuie foarte negativ la situația
existentă pe arena globală10.
Pe de altă parte S.U.A. acționează tot mai mult unilateral și folosește sistemul financiar bancar ca armă
pentru a impune sancțiuni. Din păcate sunt situații în care costurile cele mai mari sunt suportate de Europa
întrucât campaniile Europene sunt expuse în toate țările aflate sub sancțiuni cum ar fi: Rusia, Iran, Sudan.
Aceasta înseamnă că firmele și oamenii de afaceri trebuie să învețe cum să navigheze în această rețea complexă
de riscuri economice și politice. De exemplu, în „Rusia McDonald’s a trebuit să-și închidă porțile întrucât guvernul
soviectic a considerat că este o companie americană și că este percepută ca atare.” Rusia se îndreaptă în mare
parte către piețele emergente și în special către China. Aceasta poate conduce la un declin brusc în aplicarea
standardelor globale ale S.U.A. din moment ce Rusia și China au propriile lor agenții de rating; dispun de un
sistem propriu de realizare a tranzacțiilor financiare. Rusia are propriile standarde pentru internet. Toate acestea
contravin tipului de globalizare după standarde americane.
China reprezintă un exemplu de succes în domeniul reformei economice, dar nu dispune de o economie de
piață liberă, bazată pe sectorul privat.
Deficitul comercial al S.U.A. cu China este foarte mare. Importurile S.U.A. din China au fost de 505 miliarde
de dolari în 2017, în timp ce China a importat mărfuri din S.U.A. doar în valoare de 130 de miliarde. Totuși,
companiile americane din China au vândut pe această piață prin subsidiarele lor locale mărfuri și servicii în
valoare de 280 de miliarde de dolari11.
Războiul comercial dintre S.U.A. și China a început în momentul în care S.U.A au impus taxe vamale
asupra a 34 de miliarde de dolari exporturi chineze. China, la rândul său, a impus taxe vamale de valori egale la
importurile de mărfuri din S.U.A. Ulterior S.U.A. au amenințat că vor pune taxe vamale la încă 200 de miliarde de
dolari importuri din China. La rândul său China a mărit numărul de verificări la graniță, a prelungit perioada de stat
în vamă și controalele împotriva companiilor americane care încearcă să importe în China.12
Un specific al Chinei este că singura posibilitate de intrare pe piață este sub forma societăților mixte. Toate
brandurile americane, incluzând CoCa-Cola Co. și Walt Disney Co. sunt în coproprietate cu companii chineze
de stat. Iar operațiunile lui General Motors și Fiat-Chrysler Automobiles sunt toate societăți mixte cu companii de
stat chineze13. Toate aceste companii se supun nu numai regulilor internționale, dar și celor impuse de guvernul
chinez potrivit legislației interne în materie. Toate aceste elemente îngreunează înțelegerea mediului de afaceri
9 Busch, Marc L. „Executives Need to Know How Trade Deals Shape Their Markets”, Harvard Business Review, October 13, 2016.
10 Kehoe, Jeff „Why Europe Tops 2015’s List of Global Risks”, Harvard Business Review, January 09, 2015
11 The Economist, July 16m 2018, p.13, „ A trade War’s Collateral Damage for China”
12 Ibidem
13 Ibidem.
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din China și modul imprevizibil în care va evolua.
Multe dintre aceste companii produc pentru export. Dacă protecționismul S.U.A. va crește s-ar putea ca
fluxurile comerciale să fie înlocuite de investițiile directe de capital ale Chinei în S.U.A. pentru a ocoli taxele
vamale.
Recent există o preocupare tot mai mare în S.U.A. pentru analiza investițiilor de capital prin prisma
securității naționale14. Comitetul pentru Investiții Străine din Statele Unite (C.I.S.S.U.), o intra-agenție capabilă să
blocheze afacerile care pot amenința securitatea națională se va transforma în Legea de Modernizare a Evaluării
Riscului Investițiilor Străine care stabilește criterii de analiză mult mai severe, pe baza securității naționale, a
investițiilor străine în companiile americane, inclusiv a companiilor pe cale să se lanseze (Start-Ups). Potrivit
unui studiu al Unității Experimentale de Apărare a Inovației (U.E.A.I.) grup fondat de Departamentul de Apărare
al Americii (D.A.A), în 2015 investitorii chinezi au alocat 3-4 miliarde de dolari în start-up-uri, iar în 2015-2017
China a contribuit cu 13% din totalul fondurilor alocate companiilor pe cale de lansare. În conformitate cu U.E.A.I.
investitorii chinezi nu urmăresc în primul rând câștigul financiar ci mai degrabă să aibă o imagine a planurilor de
dezvoltare a companiior nou lansate (start-up-uri)15.
Întrucât companiile de stat (S.O.E.) alte Chinei câștigă tot mai multă influență pe arena internațională, China
va fi capabilă să creeze și să implementeze seturi de reguli care să reflecte normele, prioritățile și valorile lor.
Banca BRICS, Banca Chineză și Asiatică de investiții în infrastructură și Inițiativa Drumului Mătăsii (Belt &
Road Initiatives) sunt toate create în baza acordurilor bilaterale între China și alte țări în regiune și reprezintă sute
de miliarde de dolari.
În cazul constituirii unui parteneriat între Rusia și China, țări vecine, socitățile multinaționale din Vest vor
avea de întâmpinat noi provocări din punct de vedere economic, politic și al securității. Aceasta ar însemna o și
mai mare volatilitate a piețelor, un climat în care managerii ar trebui să se bazeze în primul rând pe sustenabilitate
ca strategie și model de afaceri.
O serie de analiști occidentali și asiatici iau în calcul dorința Chinei de a înlocui America ca hegemon al
Asiei. Într-adevăr Inițiativa Bandă și Drum (B.R.I.) – Calea Terestră și Maritimă – reprezintă o sursă foarte mare
de investiții în infrastructură, care va lega China de Europa prin Orientul Mijlociu și Africa. Pe lângă vechiul Drum
al Mătăsii discuțiile s-au extins la un proiect global care să includă „Drumul Mătăsii al Pacificului”, „Drumul Mătăsii
pe Gheață” - care traversează Oceanul Arctic și „Drumul Mătăsii Digital” prin spațiul cibernetic.
Pentru a construi o infrastructură pentru drumuri, căi ferate, porturi și stații electrice în țări din Asia, Africa și
Europa este nevoie de investiții majore de trilioane de dolari. Pentru multe țări investițiile și expertiza în construcții
ale Chinei pot ajuta în bunăstare și prosperitate. Dar una dintre probleme este aceea că aceste proiecte cer
utilizarea forței de muncă chineze, ceea ce poate mări datoria multor țări din Asia și Africa. Alte țări cum ar fi India
și Vietnam nu sunt de acord cu B.R.I. dacă acesta va trece peste teritorii disputate și ape contestate din China
de Sud.
Date fiind implicațiile economice și politice ale unui proiect atât de mare ca B.R.I. care poate crea o nouă
ordine în care China să dețină rolul principal, este foarte important ca instituțiile internaționale cum ar fi Banca
Mondială, F.M.I. și Uniunea Europeană să se asigure că toate tranzacțiile în cadrul acestor proiecte din care ele
fac parte, se vor face în concordanță cu standardele internaționale – incluzând aspecte cum sunt transparența,
ocrotirea mediului înconjurător, achizițiile publice și sustenabilitatea datoriilor. Și acesta este un alt argument
puternic pentru care S.U.A. trebuie să rămână angajate în regiune pentru a atenua eventualele pericole de B.R.I.
CONCLUZII
De-a lungul ultimelor trei decenii barierele în calea comerțului și investițiilor s-au redus treptat, iar economiile
naționale au fuzionat într-un sistem global interdependent și integrat. Acesta este și motivul pentru care, cu
excepția ultimilor doi ani, au existat cercetări ample asupra dezvoltării unor acorduri comerciale preferențiale de
liber schimb, cum ar fi T.T.I.P., E.U., P.T.P.
14 The Economist, August 11th-17th 2018, „Prudence not protectionism. How to safeguard national security without scaring away Chinese
investors” p.11.
15 Ibidem. „Cheques and balances”, China’s ability to invest in American start-ups is looking more uncertain” pp. 49-50
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Odată cu dezvoltarea economiei globale, viitoarele perturbări din economie sunt determinate nu numai
de noua revoluție industrială sub impactul noilor comunicații și a tehnologiei informațiilor dar, într-o măsură din
ce în ce mai mare de perturbările existente în regulile ce guvernează comerțul global, cum ar fi diversele tipuri
de acorduri comerciale, în afara O.M.C. creșterea protecționismului prin itermediul instrumentelor legislative și
politice.
Într-o economie globală lanțul valoric al firmelor este răspândit în diverse țări ale lumii. Firmele își pot mări
veniturile vânzând în terțe țări și reducând costurile dacă produc în acele țări în care imputurile, inclusiv forța de
muncă, sunt ieftine. Un bun exemplu al globalizării producției este avionul Boeing 787 în care 65% din valoarea
totală a avionului este externalizată unor companii străine.
Lanțul valoric al companiilor care era răspândit global este în prezent înlocuit, în urma măsurilor protecționiste,
de producătorii locali la un cost mai ridicat în devafoarea clienților autohtoni. Astfel, trecerea de la multilateralism
la bilateralism în comerțul internațional este contra productivă atât pentru companiile străine și clienții interni, cât
și pentru afacerile din țările importatoare.
Neclaritățile determinate de evoluția T.T.I.P. și Brexit au introdus un grad înalt de incertitudine despre evoluția
mediului de afaceri în viitor, nu numai pentru companiile multinaționale, dar și în proporție mult mai mare pentru
întreprinderile mici și mijlocii. În S.U.A., de exemplu, potrivit Administrației Comerțului Internațional, mai mult de
98% (286,000 de companii) din numărul total de companii implicate în comerțul internațional erau întrprinderi mici
și mijlocii. În Germania 98% din întreprinderile mici și mijlocii sunt expuse piețelor internaționale, fie prin exporturi
fie prin producție internațională.
În noile împrejurări caracterizate prin instabilitatea sistemului comercial internațional este important ca
firmele, oamenii de afaceri să conlucreze cât mai strâns cu guvernele pentru a acționa asupra regulilor comerțului
global și a investițiilor străine de capital, în special în acele domenii care nu sunt acoperite de O.M.C., dar sunt
incluse în acordurile comerciale preferențiale (cum ar fi T.T.P.). Un parteneriat mai bun între guverne și companii
poate crea un mediu de afaceri mai predictibil în avantajul oamenilor de afaceri. Astfel, ei vor fi mult mai bine
pregătiți să navigheze într-o rețea complexă de acorduri comerciale care se suprapun și să înțeleagă perturbările
geopolitice cu care se confruntă economia globală.
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DISRUPTIVITATEA ÎN AFACERI ESTE AICI PENTRU A RĂMÂNE –
CUM AR TREBUI SĂ PROCEDEZE LIDERII?
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Rezumat: Disruptivitatea în afaceri începe să se răspândească într-un ritm nemaivăzut până acum. Organizații
de toate dimensiunile se confruntă cu aceste perturbări de la o varietate de forțe – perturbări adesea foarte
semnificative, care apar neprevăzute și prind firmele nepregătite. Atunci când liderii nu reușesc să abordeze
aceste forțe într-o manieră proactivă și decisivă, organizațiile se luptă să supraviețuiască și riscă să eșueze.
Mediul de afaceri actual cere directorilor să își regândească abordarea ca lideri, schimbând multe modele
organizaționale și mentalități tradiționale. Lucrarea de față studiază ceea ce directorii văd ca fiind forțele primare
ale disruptivității și provocările pe care acestea le ridică, apoi recomandă acțiunile și comportamentele pe care
liderii agili ar trebui să le adopte pentru a face față schimbărilor.
Cuvinte cheie: strategie, inovație, disruptivitate în afaceri, leadership agil, disruptivitate digitală
Clasificare JEL: D59, L10, L20, M12, M14, M19, O31, O32
INTRODUCERE:
Trăim o perioadă a schimbărilor rapide și a disruptivității în afaceri. S-au putut observa perturbări în afaceri
la nivel global în toate tipurile de întreprinderi; companii ce au existat acum 10 ani astăzi nu mai există, iar anumite
companii ce figurează în Fortune 500 vor dispărea peste alți 10 ani. „Profesorul Richard Foster de la Universitatea
Yale a estimat că până în anul 2020 75% dintre companiile care vor fi incluse pe lista Standard and Poor 500 nu
au fost încă descoperite” [15]. Impactul disruptivității la nivel digital este resimțit pe toate nivelurile afacerilor, fie
că vorbim de firmele vechi sau de noile start-up-uri.
Companiile de succes și-au menținut și îmbunătățit practicile de-a lungul anilor. Toyota, Johnson & Johnson
și GE mai degrabă decât să-și abandoneze progresul și-au îmbunătățit continuu procedurile operaționale pentru
a depăși neajunsurile și pentru a măsura cât de susceptibile sunt afacerile lor la perturbările viitoare. Guru-ul
managementului, Clayton Christensen, a inventat termenul „inovație disruptivă” pentru a descrie modul în care
noii veniți se îndreaptă spre partea de jos a unei piețe și apoi urcă neîncetat, eliminând în cele din urmă furnizorii
cunoscuți. „Noii jucători care se dovedesc a fi disruptivi încep prin a viza cu succes acele segmente neglijate,
câștigând un punct de sprijin prin furnizarea unei servicii mai potrivite – de cele mai multe ori la un preț mai mic.
Conducătorii, care urmăresc profitabilitate mai mare în segmente mai solicitante, nu tind să reacționeze cu tărie
[13].
Companii precum Uber, Airbnb și Amazon, pentru a numi câteva, au perturbat întreaga industrie. Există
multe întreprinderi de astăzi care ar putea părea nepregătite pentru inovare, cu toate acestea cine ar fi crezut
că noii intrați vor acapara companiile de taxi și afacerile hoteliere? Ceea ce a fost odată un fenomen relativ rar
acum se întâmplă frecvent. Inovațiile care exploatează noi tehnologii sau modele de afaceri sau exploatează
tehnologii vechi în moduri noi apar aproape zilnic. În plus, întreprinderile cele mai disruptive nu înlocuiesc treptat
întreprinderile existente; ele transformă întreaga industrie, eliminând rapid tot ce le stă în cale. [7]. Întreprinderile
trebuie să fie pregătite înainte de a se întâmpla acest lucru pentru a nu fi luate prin surprindere.
Această lucrare va sublinia cauzele majore ale fenomenului de disruptivitate în afaceri, precum și datele
de sondaj despre percepțiile, opiniile și reacțiile liderilor în legătură cu perturbarea afacerilor. Lucrarea include,
de asemenea, recomandări care vor permite liderilor să avanseze într-un mediu în care disruptivitatea în afaceri
este la ordinea zilei și sfaturi privind competențele necesare pentru a supraviețui peisajului în continuă schimbare.
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FACTORI CE CAUZEAZĂ DISRUPTIVITATE
Disruptivitatea în afaceri nu este doar o tendință trecătoare, ci mai degrabă, noua normă. Principala cauză
a acesteia este avansarea rapidă a tehnologiei și a globalizării, care permite noilor întreprinderi să pătrundă
tot mai rapid și la costuri mai mici. Uneori poate fi necesară schimbarea sau perturbarea afacerii în numele
progresului. Companiile care s-au temut să adopte această abordare astăzi nu mai există. Acest lucru se
poate observa în repetate rănduri în revoluția digitală: reticența Sony față de dezvoltarea unui Walkman digital
competent a lăsat o deschidere majoră pentru iPod. Blockbuster a ignorat Netflix în zilele sale de început și
apoi a dat faliment atunci când nu a mai putut concura cu adversarul său de pe internet. Acest lanț de închirieri
video a supraviețuit tranziției de la VHS la DVD, dar nu a reușit să se adapteze la următoarea schimbare
mare atunci când Redbox a început să închirieze filme pentru un dolar pe noapte prin intermediul automatelor de
distribuție. Blockbuster a dat greș în a ghici ce își doresc clienții lor și le-a lăsat concurenților o deschidere prin
care aceștia au putut să intre cu un înlocuitor mai ieftin [10].
De asemenea, companiile mai sunt perturbate și pentru că se află în sectoare în care concurenții pot
intra ușor. Acestea se confruntă cu noi rivali care au dezvoltat un produs sau serviciu mai ieftin . Pe măsură ce
clienții continuă să cumpere de pe internet, comercianții închid tot mai multe magazine și caută modalități de a-și
crește vânzările online. Companiile înfloritoare sunt cele care schimbă în mod constant natura afacerilor lor, cum
ar fi Amazon, în timp ce companiile care nu existau acum 10 ani le perturbă pe cele care nu reușesc să se
schimbe. Este esențial ca liderii să realizeze că ceea ce au planificat acum 10 ani nu reflectă realitatea de azi
și cu siguranță nu o va reflecta pe cea de mâine. Dell Computer, o companie care a ocupat locul 34 în 2007, a
ieșit din lista Fortune 500 pentru o vreme, deoarece liderii au dat greș în procesul de disruptivizare a afacerii și
nu s-au schimbat destul de repede . Ei au avut o idee inovatoare de a vinde direct către consumator, dar nu au
reușit să răspundă destul de repede când dispozitivele mobile și mașinile mai ieftine din străinătate le-au afectat
profitul [10].
FACTORI AI DISRUPTIVITĂȚII ÎN AFACERI, CONFORM EXECUTIVILOR
Ce fac liderii cu privire la schimbările disruptive care apar, care sunt cauzele întreruperii și cum evaluează
capacitatea lor de a le gestiona și de a le trata? Mai multe firme de consultanță au efectuat cercetări pe această
temă. Ei au lucrat cu lideri pentru a le află gândurile și opiniile cu privire la cauzele perturbării afacerilor. În
continuare, rezultate din cercetările acestora:
Potrivit unui studiu Accenture, din aprilie-mai 2017, efectuat asupra a 1.440 de directori, disruptivitatea în
afaceri poate fi cauzată de mai mulți factori . Sondajul a pus directorii să răspundă la următoarea întrebare:
„În ce măsură vă așteptați ca industria dumneavoastră să fie perturbată în următorii 3 ani de către următorii
factori?”
m 68% dintre respondenți au răspuns că industria lor va fi perturbată de tehnologiile bazate pe inovație
m 55% dintre respondenți au răspuns că noii concurenți ar perturba afacerea lor
m 53% dintre respondenți au declarat că noile reglementări le-ar perturba industria
m 51% dintre respondenți au simțit că problemele sociale și culturale ar fi cauza
m 46% dintre respondenți au indicat că schimbările demografice sunt problema [10] .
Potrivit Price Waterhouse Coopers (PWC) CEO Pulse 2016 , aceștia au vorbit cu 268 de directori executivi
despre forțele perturbatoare. Au pus următoarea întrebare: «Cât de probabil este că industria dumneavoastră să
fie perturbată de unul dintre acești cinci factori?» Rezultatele sunt următoarele:
m 71% au spus clienții
m 69% au spus producția
m 60% au spus concurenții
m 57% au spus regulamentul
m 52% au spus distribuția
Disruptivitatea are loc în aproape orice domeniu. Disruptvizarea este noua noastră realitate și este
inevitabilă; companiile care nu s-au pregătit pentru acest lucru se chinuie acum. Mai jos câteva exemple citate
din studiile actuale :
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m În cadrul C-suite, la nivel global, 68% dintre respondenți așteaptă ca industriile lor să fie întrerupte de
noile inovații aduse de tehnologie în următorii trei ani [1]
m Pe măsură ce ritmul schimbării se intensifică, multe companii nu pot concura; 50% din companiile incluse
pe lista Fortune 500 din 2006 nu mai există astăzi (Global Leadership Forecast, 2018)
m Mai puțin de 15% dintre directori se simt suficient de pregătiți să-și ghideze companiile prin această eră
a disruptivității digitale [9]  
m IBM a constatat că 58% dintre CEO de top urmăresc o inovație disruptivă, nu doar îmbunătățiri
incrementale [15]
Potrivit Innosight, „schimbarea disruptivă accelerează, condusă de noi tehnologii și de creșterea concurenței,
formată din jucători vechi și noi, și estimează că jumătate dintre companiile din S & P vor fi înlocuite în următorul
deceniu, ca urmare a pierderii de piață sau a achiziției» [8] . Alte observații includ:
m Liderii au anumite lipsuri organizaționale care le subminează capacitatea de a se adapta, subestimânduși concurenții; doar 10 % consideră că noii concurenți sunt noile industrii
m Liderii de afaceri sunt extrem de siguri pe capacitatea lor de a răspunde la perturbări
m Noua gândire este dată repede la o parte, 81% spun că noile produse și idei de multe ori nu primesc
suficientă atenție din partea managementului de top
m Doar 7% dintre lideri raportează creșteri mai rapide ale companiilor lor decât creșterea pieței în general
80% cred că în compania lor este luată în calcul nevoia de schimbare, ca urmare a transformării rapide a
pieței și a disruptivității [8]
m 6000 de CEO au declarat faptul că industria lor nu a fost perturbată aproape deloc [7]
De ce atât de mulți directori nu reușesc să recunoască perturbările ce au loc, după cum arată aceste studii?
Multe companii sunt de-a dreptul miopice atunci când trebuie să vadă schimbările ce au loc și nu sunt pregătite
să se miște suficient de repede, pentru a contracara efectele disruptivității. Mai mult, există o credință comună
conform căreia ei sunt cei mai buni și nimeni nu ar putea să vină și să îi detroneze. Această orbire a fost cauza
pentru care multe companii și-au pierdut avatajul și au fost înlocuite de noii competitori apăruți pe piață.
CE AR TREBUI SĂ FACĂ LIDERII ATUNCI CÂND SE CONFRUNTĂ CU DISRUPTIVITATEA ÎN AFACERI?
Având în vedere faptul că liderii prognozează continuarea perturbării modelelor tradiționale de planificare
și operare în afaceri, nu există o lipsă de sugestii pentru lideri despre cum aceștia pot să prospere în astfel de
circumstanțe. Multe articole sugerează faptul că liderii încep prin examinarea propriei mentalități și a propriilor
competențe.
„Perturbați-vă sensul” este o recomandare de bază pentru lideri, după cum sugerează Press și Goh [12].
Punând acest concept în relație cu definiția „sensului”, dată de Frankl în 1946 - „conexiune profundă fiziologică,
emoțională către viitor” [12] - autorii sugerează faptul că sensul are implicații în inovațiile din afaceri. Prin sens
liderii pot stimula și suține inovația pentru a obține o valoare comună. „Găsește un sens în tot ceea ce se
întâmplă în jurul tău. Numai atunci te poți reinventa. Liderii ar trebui să caute să creeze o viziune unificatoare, cu
semnificație pentru persoană, oraganizație și societate” [12].
Dincolo de dezvoltarea unui sentiment de sens, Press și Goh sugerează faptul că liderul trebuie să își
lărgeasacă gama de personalitați cu care se identifică. Autorii sugerează acționarea din punct de vedere executiv,
în loc de tradiționala metodă ierarhică, vizionară și bazată pe performanță [12]. Aceștia sugerează că liderul
trebuie să joace anumite roluri, cum ar fi cele de: „consumator, neurolog, doctor nebun, revoluționar, catalizator,
networker, politician și mercenar” [12]. Ce personaje ar trebui să joace un lider? Autorii sugerează „adoptarea
înfățișărilor adecvate atingerii obiectivelor strategice, conform mediului respectiv” [12]
Robert Trapp, în articolul său cu privire la constatările publicate în «No Ordinary Disruption”, o carte de
Richard Dobbs, James Manyika și Jonathan Woetzel , scrie că liderii trebuie să aibă conștiința de sine și să
folosească acea înțelegere pentru a-și dezvolta capacitățile de „a-și restabili propria intuiție” [13] . El citează
din studiu faptul că „jumătate din toate eforturile de transformare a companiilor nu reușesc fie pentru că 1.)
modelele vechi dau greș în a provoca o schimbare, fie datorită 2.) tendinței inerente de a apăra acel status
quo „ [13]. Numeroase surse sugerează complacerea ca fiind o provocare. «Executivii trebuie să recunoască faptul

118

Are Business Leaders Prepared to Handle Future Business Disruptions?, 11th IBAB International Conference

că toate industriile vor fi în cele din urmă perturbate într-un anumit grad sau altul. Ei trebuie trebuie să recunoască
de asemenea că nu există o soluție universală atunci când au de a face cu disruptivitatea“ [5]. Abordarea de tip
soluție unică explică de ce mulți lideri se concentrează pe găsirea unei soluții tehnice , atunci când în realitate au
nevoie să reexamizez în detaliu situația, care probabil că include astfel de schimbări, dar necesită și o abordare
diferită“[13]. Capcana obișnuită care trebuie evitată este aceea că „succesele imediate ale afacerilor nu trebuie
să ducă la complacere” [5].   
Opusul tradiționalului model de leaderhip, ce pune accent pe succes, este acceptarea eșecului în
această eră a disruptivității în afaceri. O calitate frecvent menționată este capacitatea de a fi dispus să eșuezi
rapid. «Companiile care vor supraviețui vor fi acelea care acceptă că nu pot anticipa viitorul și sunt pregătite să
eșueze rapid, să evalueze eșecul, să învețe și să se adapteze ... conducătorii trebuie să accepte imprevizibilitatea
schimbării, eșueze rapid și să-și corecteze cursul» [14]. Neubauer, Tarling și Wade afirmă că «pentru a fi dipus să
eșuezi trebuie să te axezi pe rapiditate în loc de calitate» și capacitatea de a «ucide și ascunde birocrația» [9] .
Tyagarajan sugerează importanța altor câteva adaptări pentru ca liderii să prospere într-un mediu de
afaceri disruptiv. Una este recunoașterea faptului că dezvățarea este la fel de importantă ca învățarea. În
timp ce învățarea organizațională se concentrează adesea pe modele tradiționale de afaceri și pe inițiative de
schimbare incrementală, liderii se confruntă acum cu faptul că este din ce în ce mai dificil să prezică lumea
de mâine. Dezvățarea subliniază cât este de important să rămâi agil, receptiv și deschis la schimbare în locul
elaborării unui cadru extins pentru planificarea strategică pe termen lung. Învățăturile proaspete sunt necesare
pentru a contracara lipsurile din ce în ce mai mari ale competențelor , fenomen datorat revoluției digitale. În
mod similar, liderii trebuie să fie dispuși să spună: «Nu știu». Autorul sugerează că «cea mai bună filozofie
pentru planificarea viitorulu este: nu am nicio idee» [14]. «Această perspectivă permite unui individ să asculte în
permanență, să scaneze și să genereze noi idei care să țină pasul cu ritmul de digitalizare, fără a încerca să-l
depășească» [14]. Dorința de a fi curios în loc să fii defensiv reprezintă un alt lucru ce trebuie schimbat. «Eforturile
pentru a monitoriza și înțelege neprevăzutul și alocarea de timp pentru a fii la curent cu schimbările mediului
extern sunt esențiale» [13].
Curiozitatea sporește hipervigilența acolo unde un individ scanează în mod constant mediile interne
și externe pentru oportunități și amenințări [9] . Neubauer sugerează că liderii ascultă diverse voci și solicită
informații care hrănesc hipervigilența, și urmăresc tendințele digitale pentru a ține pasul cu progresele tehnologice
și pentru a fi receptivi la rolul noilor tehnologii în contextul afacerilor» [9] . Articolul scris de The Economist
Intelligence Unit pentru Ernst and Young (EY) propune ca liderii să fie cu un pas înaintea disruptivității „provocând
echipele de management și forța de muncă să revizuiască produsele și procesele lor și să se uite în afara zidurilor
întreprinderii pentru abordări inovatoare“ [5].
Acest proces de scanare a mediului poate fi facilitat prin punerea mai multor întrebări-cheie . În primul
rând, «puteți vedea că va apărea o perturbare» [5]?   Raportul Economist Intelligence Unit citează feedback - ul
executivilor obțiunut dintr-un chestionar ce clasează factorii perturbatori: schimbări de reglementare,
modificări ale comportamentului consumatorilor, formalitățile / birocrația și tehnologia, în această ordine, și subliniaza
nevoia de a „accepta perturbarea ca fiind o oportunitate“ [5].   Două întrebări suplimentare adresate de autori:
«Priviți în afara industriei dumneavoastră?» și «organizația dumneavoastră își comunică clar scopul?» provoacă
liderii să își reexamineze modelul organizațional de afaceri și cultura companiei [5]. Articolul sugerează că liderii
caută în mod proactiv o varietate de modele de parteneriat pentru a se pregăti pentru disruptivitate, pe măsură
ce industriile încep să urmeze același traseu. În același timp, scopul comunicării clare furnizează un angajament
sporit al angajaților și, ca rezultat, oportunități de inovare [5].
Crearea culturii corecte a fost punctul cheie subliniat de către Debra Brackeen, chief strategy and innovation
officer la CSAA Insurance Group, într-un interviu pentru Outthinkers [11]. Ea a menționat nevoia de a încorpora
cultura potrivită ca parte a unei strategii de stimulare a creșterii și inovării. Mai exact, ea a citat patru atribute
ale unei astfel de culturi: «gândire inovatoare, autonomie și proactivitate, conștientizarea pieței / competitivității
și asumarea de riscuri»[11[]. Aceste calități sprijină ceea ce Brackeen definește ca fiind o «cercetare și cultură
experimentală» [11]. Într-o astfel de cultură, angajații ies pentru a interacționa cu clienții, pentru a înțelege
potențialele necesități și pentru a experimenta cu ideile inovatoare. Pe lângă participarea la cultură, Brackeen
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le impune liderilor să adopte „trei modalități de inovare simultan: apărarea și dezvoltarea unei afaceri de
bază; pornirea unei creșteri organice și inovatoare și investiția în companii în curs de dezvoltare și în tehnologiile
lor» ( Outthinker , 2017). Mai mult decât majoritatea scriitorilor, Brackeen recomandă liderilor să privească evoluția
oamenilor/tehnologiei pentru a face rost de insight-uri pentru viitor [11].
O cultură cu scop clar și valori aliniate care susțin curiozitatea, învățarea și inovația are nevoie de oameni
potriviți, gata să le accepte. Trapp afirmă că liderii trebuie să „se înconjoare cu cei care sunt capabili să acționeze
ca niște catalizatori (de risc?) pentru întreaga organizație“ [13]. El sugerează că angajații de astăzi sunt mai
receptivi la inspirația și acțiunile colegilor de departament și ale colegilor în general decât la decretele care vin de
sus“ [13]. În ceea ce privește utilizarea sa a termenului „catalizator de risc“, Trapp afirmă că „un angajat care se
înhamă la rezolvarea unei sarcini ce pare aparent imposibilă poate avea un impact puternic asupra altora“ [13].    
CE COMPETENȚE AR TREBUI SĂ DEȚINĂ LIDERII PENTRU A REUȘI?
Era disruptivității în afaceri necesită o privire nouă asupra competențelor și comportamentelor liderilor
înșiși. Neubauer, Tarling și Wade spun că liderii eficienți în medii disruptive diferă de acei lideri care au reușit în medii
mai stabile prin patru caracteristici importante: „umili, adaptabili, vizionari și implicați” [9] . Autorii caracterizează
liderii care posedă aceste caracteristici ca fiind «lideri agili». Aceștia descriu trăsăturile umile prin dorința de a
accepta feedbackul și de a învăța și de a recunoaște ceea ce nu știu. Liderii agili demonstrează adaptabilitatea
prin acceptarea schimbării ca o constantă și prin ideea că schimbarea minții pe baza noilor informații este un
punct forte. Un lider vizionar are „o idee bine definită despre direcția în care organizația trebuie să meargă chiar
dacă nu știe exact cum să ajungă acolo” [9]. În cele din urmă, liderii implicați sunt ascultători excepționali și sunt
capabili să demonstreaze efectiv acea abilitate atunci când comunică cu toate părțile interesate [9] .
CONCLUZII
„Indiferent de industria în care te afli, disruptivitatea este fie în fața ta, fie chiar la orizont” [12]. Acest citat
rezumă literatura despre noua realitate a celor care conduc o afacere. Acei mulți factori care agită disruptivitatea,
incluzând trecerea puterii economice către populația în curs de îmbătrânire, conexiunea crescândă a lumii,
progresele în inteligența artificială și alte tehnologii perturbatoare au afectat în mod dramatic modelul de afaceri
tradițional și afectează acum și modelul de conducere. Liderii care vor prospera în acest mediu de afaceri
perturbator vor renunța la planurile pe care și le-au făcut pentru următorii cinci sau zece ani și, în schimb, se
vor axa pe a fi cu un pas înaintea schimbărilor, asumându-și riscuri, eșuând și mergând mai departe. Ei vor fi
îndrăzneți în a-și crea o viziune de viitor, în a-și arăta sensul și scopul, a asculta, a fi curios și rapid în execuție, și a
fi într-un continuu proces de învățare. Foarte important, „toți liderii vor trebui să reziste tentației de a se concentra
asupra pericolelor viitoare, în locul oportunităților deja existente“ [13].    
Sugerează aceste modele de competență sau de comportament o schimbare dramatică din trecut pentru
lideri? Din păcate, observația noastră este că aceste modele pentru liderii de astăzi sunt în mare parte neschimbate
față de cele de acum 30 de ani. Daniel Goleman a definit confortul drept ambiguitate și schimbare într-un articol
din 1998 privind liderii inteligenți din punct de vedere emoțional. Jim Collins, arhicunoscut pentru cercetarea
sa pentru Good to Great, publicată în 1998, identifică umilința și voința drept ingrediente principale pentru cel
mai înalt nivel de leadership. Iar Warren Bennis identifică capacitatea de adaptare ca o competență de bază
în leadership, citând curiozitatea și îndrăzneala drept comportamente care demonstrează această competență.
Bennis a publicat această lucrare în 1989 în «Devenind lider». Pe scurt, disruptivitatea recentă a activității a atras
atenția asupra calităților de lider bine cunoscute.
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Rezumat: Companiile sunt supuse unor sarcini dificile de stocare, protejare, manipulare, analiză și clasificare a
unor cantități mari de date - funcții desfășurate în principal de sectorul IT. Dar, în plus, valoarea datelor ca activ
necorporal al unei societăți necesită o explorare mai serioasă pentru a profita de utilizarea lor în diferite sectoare.
Astfel, estimarea valorii datelor implică aproape toate zonele funcționale ale unei companii și este dependentă de
context (Short and Todd, 2017). Lucrarea urmărește prezentarea unor aspecte ale evaluării datelor și posibilelor
probleme pe care le pot avea companiile acum și în viitor.
Cuvinte cheie: seturi mari de date, imobilizări necorporale, evaluarea datelor
Clasificarea JEL: C55, O32
INTRODUCERE
În prezent, raportarea financiară este afectată de două riscuri majore: (i) componente incluse în raportare,
dar care nu sunt prezentate în mod corect și relevant; (ii) componente (inclusiv date achiziționate) care nu au
fost încă prezentate în declarații. Ambele sunt la fel de periculoase, deoarece investitorii ar putea să nu aibă o
imagine completă a entității în care ar dori să investească. Determinarea valorii datelor este considerată o condiție
prealabilă pentru o gestionare eficientă a datelor. O întrebare importantă de pornire este: ce înseamnă activele
de date? Și o altă întrebare este: există metode practice de evaluare disponibile? Acest studiu intenționează să
arate care este stadiul actual al evaluării activelor de date ale unei companii și posibilele probleme cu care se pot
confrunta companiile acum și în viitor. Datele nu sunt recunoscute în bilanț drept imobilizări necorporale, ci au fost
doar asimilate cu acestea.
O parte finală este dedicată pieței europene a datelor, reflectată în două studii, ultimul fiind «Primul raport
privind faptele și cifrele - Actualizarea instrumentului european de monitorizare a pieței datelor - monitorizare»,
recent publicat de UE pentru a arăta potențialul de creștere până în 2025 și acțiunile vizate prin strategia de
politică europeană pentru piața unică digitală. Ca orice stat membru, România este inclusă în această strategie.
LITERATURĂ
Un instrument de evaluare a capitalului necorporal (sau intangibil) al unei companii și de stabilire a unui
cadru economic pentru analiza aspectelor manageriale și de investiții privind imobilizările necorporale a fost
elaborat de Lev (Lev, 2004), care a construit un model de evaluare în jurul conceptului de valoare completă a unei
companii și a elaborat o metodă de calcul. Valoarea completă este valoarea netă a activelor fizice și financiare
ale companiei (derivate din bilanț), plus valoarea capitalului său necorporal (forța de muncă calificată, brevetele
și know-how-ul, relațiile puternice cu clienții, mărcile, reputația sa etc.). Această abordare are avantajul de a
conduce managementul pentru a structura investițiile necorporale legate de productivitate maximă și longevitate.
„Caracterizarea imobilizărilor necorporale ca active care creează beneficii viitoare poate schimba radical modul în
care managerii și investitorii văd o afacere și iau decizii cheie în privința acesteia” (Lev, 2004).
Datele au fost doar recent considerate ca fiind una dintre imobilizările necorporale ale companiei și tratate
în consecință. Aceasta nu este o idee cu totul nouă, deoarece chiar și standardele de contabilitate IFRS și IAS 38
solicită unei entități să recunoască un activ necorporal, cumpărat sau creat de sine (la cost), dacă și numai dacă:
m Este probabil ca beneficiile economice viitoare care pot fi atribuite activului să revină entității și
m Costul activului poate fi evaluat în mod corect (IFRS, 2018).
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Însă literatura de specialitate în acest domeniu este încă insuficientă. Nevoia de evaluare a datelor a avut
loc atunci când a fost creată piața de date, când societățile au efectuat tranzacții cu Big Data, în principal în
procesul de fuziuni și achiziții. Înainte de aceasta, seturile de date referitoare la zonele funcționale (costurile
operaționale, fluxurile de numerar, datele despre angajați și bazele de date ale clienților) au fost concepute ca
valori intrinsece ale companiei și au beneficiat de mijloace tehnologice suficiente pentru colectarea, stocarea,
recuperarea, datelor utilizate în final în procesul de prognoză și de luare a deciziilor. Software-ul tradițional de
prelucrare a datelor este adecvat pentru a le trata. Odată cu începutul «erei digitale» (în jurul anului 2002), cu
apariția unor noi tehnologii disruptive, Big Data au cerut noi modalități de captare, stocare, analiză, căutare,
partajare, transfer, vizualizare, actualizare și au creat noi probleme în modul în care datele au fost tratate anterior.
Chiar dacă progresele tehnologice au fost continue (o declarație discutabilă și un argument pentru respingerea
conceptului de Industrie 4.0, deoarece se presupune că el se bazează pe o revoluție tehnologică, însă nu se
cunosc detaliile), progresele făcute în evaluarea datelor nu au fost nici continue, nici vizibile.
Introducerea seturilor de Big Data în toate industriile a intensificat necesitatea evaluării datelor. Această
necesitate a fost sporită de apariția unui nou tip de companii, adică a companiilor care operează exclusiv cu date
într-un fel sau altul (companii care colectează date, creatori de platforme mari etc., într-un cuvânt, furnizori de
date, utilizatori și cumpărători).
În studiul „Cât valorează datele tale?», Short și Todd au arătat că multe companii nu știu încă să răspundă
la întrebarea din titlul articolului (Short and Todd 2017). Autorii au realizat interviuri și au colectat date secundare
privind activitățile de informare din 36 de companii cu venituri mai mari de 1 miliard de dolari și organizații nonprofit
din America de Nord și Europa dintr-o gamă largă de sectoare industriale (retail, sănătate, divertisment, producție,
transport și chiar guvern). Majoritatea companiilor au raportat că nu dispun de politici oficiale de evaluare a
datelor, însă au fost interesați să afle care dintre datele lor sunt mai valoroase. La unii, eforturile de clasificare a
datelor (au încercat să clasifice sute de terabyți de date, dar au reușit să proceseze doar 20 terabyți în 9 luni!) au
conținut și evaluări de date.
Centrul de Competență privind Calitatea Datelor (Elveția) promovează ideea de «date ca activ». În
consecință, «datele sunt aducătoare de valoare și trebuie gestionate ca orice alt activ corporativ» (CC - CDQ,
2017). Evaluarea datelor constituie un interes principal: ”Există o nevoie tot mai mare ca organizațiile să trateze
activele cu aceeași atenție cu care sunt tratate activele «tradiționale» (adică activele corporale)”. Într-un raport
de lucru, A. Zechmann (2016) arată că există două abordări principale pentru evaluarea datelor: abordarea prin
costuri și cea prin venituri. În ambele, calitatea datelor este un element determinant al valorii. Abordarea bazată
pe costuri pornește de la ipoteza că valoarea datelor se află în special în costul reproducerii a exact acelorlași
date. Această abordare oferă rezultate valide, dar nu ia în considerare valoarea datelor. Dimpotrivă, abordarea
prin venituri are în vedere, în principal, valoarea tuturor beneficiilor cuantificate pe care datele le pot aduce în
viitor, dar este subiectivă și costisitoare.
La Gartner1, Douglas Laney, vicepreședinte și analist de renume în echipa de cercetare a biroului de date,
propune denumirea de „infonomică” unei noi discipline economice și susține că informația este unul dintre cele
mai importante elemente ale unei companii (Laney, 2018). În evaluarea datelor, Laney introduce un cadru de
analiză ca și cum ar fi un activ tradițional.
Un studiu recent, cu concluzii importante, s-a bazat pe analiza a 149 de cazuri de companii (Lim et al.,
2018). Autorii au arătat că datele, în special Big Data, oferă o oportunitate fructuoasă pentru crearea de valoare și,
în acest scop, au propus un cadru de analiză pentru ceea ce ei numesc servicii „intensive”. Ei au identificat nouă
factori: (1) sursa de date, (2) colectarea datelor, (3) datele, (4) analiza datelor, (5) informațiile privind sursa datelor,
(utilizator de informații), (8) valoarea rezultată din utilizarea informațiilor și (9) rețeaua de furnizori. Ei au arătat, de
asemenea, că managementul trebuie să faciliteze crearea de valori pe tot parcursul lanțului.
Akred și Samany (2018) au arătat că există trei motive fundamentale pentru care organizațiile doresc o
modalitate corectă de a înțelege datele: monetizarea directă a datelor, investițiile interne și fuziunile și achizițiile.
Aceste trei motive extind ideile dezvoltate de alți doi autori Wixom și Ross (2017) privind monetizarea directă,
1 Gartner, Inc. este o firmă internațională de cercetare și consultanță care furnizează informații, consultanță și instrumente de lucru pentru liderii din aproape
toate funcțiile economice: IT, Finanțe, HR, Serviciu Clienți și Asistență, Juridic și Conformitate, Marketing, Vânzări și Lanț de Aprovizionare, din lume.
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precum și cele ale lui Laney: îmbunătățirea proceselor și deciziilor interne de afaceri, ambalarea informațiilor
despre produsele și serviciile de bază și vânzarea de oferte de informații pe piețele noi și pe cele existente.
CE ÎNȚELEGEM PRIN ACTIVELE DE DATE ALE UNEI COMPANII ȘI CUM SĂ LE EVALUĂM
Datele reprezintă orice declarații sau informații înregistrate, mai precis un set de variabile înregistrate
(calitative sau cantitative, structurate sau nestructurate, personale sau nu, analogice sau digitale), care pot fi
codificate și care sunt presupuse a fi faptice și nu produsul analizei sau interpretării. Companiile se bazează pe
propriile date operaționale (date contabile, rapoarte ale forței de vânzări, furnizori, clienți, produse, angajați și așa
mai departe) pentru a efectua tranzacții și pentru a-și îmbunătăți strategiile, pentru a oferi produse și servicii mai
bune pe piețele lor. Datele companiei reprezintă una dintre cele mai importante active pe care le are compania
și care evoluează în mod constant. Există mai multe metode de evaluare a datelor, dar nici una nu este general
acceptată. De obicei, aceste metode se referă la datele de bază ale unei companii, iar valoarea acestora este cel
mai bine exprimată și concretizată în procesul de fuziuni și achiziții. Ca orice activ necorporal, văzută ca purtător
al unor beneficii viitoare, valoarea datelor este considerată mai ales valoarea justă a datelor: valoarea pe care
un cumpărător va fi dispus să o plătească atât pentru imobilizările corporale, cât și pentru cele necorporale ale
companiei.
Pentru fiecare clasă de active necorporale, o entitate trebuie să aleagă fie modelul de cost, fie modelul
de reevaluare. În cadrul modelului de cost, după recunoașterea inițială, imobilizările necorporale ar trebui să fie
înregistrate la cost, minus amortizările acumulate și pierderile din depreciere. În cadrul modelului de reevaluare,
activele necorporale pot fi înregistrate la valoarea reevaluată (pe baza valorii juste), minus orice amortizare
ulterioară și pierderi din depreciere numai dacă valoarea justă poate fi determinată prin referire la o piață activă.
Este de așteptat ca aceste piețe active să fie neobișnuite cu activele necorporale.
În această abordare contabilă, compania ar trebui să evalueze un activ necorporal în momentul achiziției.
Nu există un plafon arbitrar privind durata de viață utilă a unui activ necorporal. Prin urmare, metoda de amortizare
ar trebui să reflecte modelul conform căruia compania utilizează beneficiile pe care le oferă activul, metoda liniară
fiind alegerea implicită.
Short and Todd (2017) descriu o modalitate de a defini datele, și anume din trei surse: activul sau valoarea
strategică; valoarea operațională; și valoarea estimată sau viitoare. Valoarea strategică este în mare parte
evidențiată de datele despre clienți, considerate un bun strategic. Ea se generează fie direct, atunci când datele
sunt vândute sau achiziționate, fie indirect, atunci când se creează produse noi folosind date ale propriilor clienților
sau date publice și patente pentru a deduce informații utile despre comportamentul lor general. Frecvența utilizării
influențează puternic valoarea datelor: se presupune că, în majoritatea cazurilor, cu cât sunt accesate sau utilizate
mai mult datele, cu atât crește valoarea acestora, spre deosebire de activele corporale, valoarea cărora scade
odată cu timpul și uzura. A treia parte a definiției (și cea mai interesantă din punct de vedere al tranzacțiilor)
se referă la valoarea viitoare a datelor, de obicei imposibil de calculat separat de alte imobilizări necorporale
(în primul rând, repuație, mărci comerciale, brevete, drepturi de autor etc.). O soluție la această problemă este
compararea cu tranzacții similare de pe piață.
Dacă datele de bază pot fi evaluate mai mult sau mai puțin, Big Data sunt mult mai greu de evaluat.
În lume se produc 2,5 exabyți (2,5 × 1018) de date zilnic2, iar 90% din toate datele existente au fost generate
în ultimii doi ani. Când spunem că „Lumea se bazează din ce în ce mai mult pe date”, ne referim mai ales la Big
Data, care diferă de datele obișnuite prin mai multe caracteristici - volum, varietate, viteză - rezumat din 2001 ca
„3V”: volumul se referă la depozite de date de petabyți sau mai mari, varietatea la formate diverse de generare a
datelor provenite din diverse mecanisme, iar viteza la cerința de colectare în timp real / analiza datelor. Dar nu e
numai asta. La Gartner, „Big Data sunt active de mare volum, intensitate și cantitate de informație care necesită
metode eficiente și inovatoare de prelucrare a informațiilor, pentru o percepție îmbunătățită și luare a deciziilor.”
Gartner a declarat că în 2011, rata de creștere globală a datelor a fost de aproximativ 59%. Ele se acumulează
atât de repede, încât metodele „tradiționale” de prelucrare, metodologii și software (ca Excel, de exemplu) nu mai
funcționează.
2 Sursa: http://www.vcloudnews.com/every-day-big-data-statistics-2-5-quintillion-bytes-of-data-created-daily/
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S-au elaborat noi metodologii, în special în ultimul deceniu, pentru a detecta corelațiile și structurile,
transformând astfel Big Data într-o sursă imensă de informații. Gestionate corect și analizate în mod coerent,
cu metodologii și software specializate, Big Data au o putere recunoscută: pot să dezvăluie tipare, să prezinte
tendințe, să caracterizeze preferințele generale ale clienților și să prezică fapte care până acum nu au putut fi
anticipate – ca să vorbim numai despre puterea lor economică.
Acesta este motivul pentru care evaluarea datelor, în special evaluarea Big Data, este atât de importantă.
PERSOANELE FIZICE ȘI DATELE
Persoanele fizice generează o mare parte a datelor, cu consimțământul lor sau nu. În schimb, în multe
cazuri, prin furnizarea de date cu caracter personal, acestea primesc acces liber la software, la diferite produse și
servicii, dar nu obțin niciun beneficiu monetar din acest schimb. Puterea lor de negociere pe piață este scăzută,
deoarece cei mai mulți dintre ei tranzacționează involuntar datele lor.
Conștientizarea valorii datelor personale a fost verificată printr-un experiment interesant realizat de
Kaspersky Lab în septembrie 2017. Au înființat un magazin „The Dollar Store” în Londra, unde oamenii puteau
utiliza ca monedă numai datele lor personale pentru a cumpăra mărfuri de la un artist stradal. Ei au numit această
monedă «dolari din date»: conversații WhatsApp, fotografii, numere de celulare, etc., în schimbul produselor
de artă. Kaspersky a vrut să știe «cât de mult valorează datele dvs.». Acceptarea acestui schimb nu a fost
generală, unii și-au apărat confidențialitatea, recunoscând că datele lor au valoare, însă, la nivel global, 39%
dintre persoane au datele cu caracter personal neprotejate și nu pare să le pese prea mult.
Corporațiile sunt câștigătoare pe piața de date, lista companiilor de succes din anul 2016 având în frunte
firmele Alphabet, Apple, Facebook, Amazon și Microsoft. Datorită succesului lor, majoritatea au reușit să extindă
afacerea în alte sectoare decât cele digitale (tehnologie, științe ale vieții, investiții de capital). De exemplu, grupul
Alphabet a fost creat printr-o restructurare a companiei Google, astfel încât să permită o mai mare autonomie
pentru grupul de companii care operează în alte sectoare decât serviciile de internet.
Activiștii din domeniul protecției confidențialității datelor personale acuză operatorii de Big Data (cum ar fi
Facebook și Google) de constrângerea utilizatorilor să dezvăluie și partajeze date cu caracter personal. În prima
zi a aplicării GDPR (GDRP este acronimul pentru Regulamentul General privind Protecția Datelor, emis în UE),
un activist austriac a dat în judecată cele două companii. Deși companiile au lansat noi politici și produse care,
declară ele, sunt conforme cu cerințele GDRP, ele sunt acuzate că politicile lor de confidențialitate nu merg
suficient de departe, nefiind în realitate o alegere pentru utilizatori: utilizatorii sunt rugați să bifeze o casetă pentru
a accesa serviciile. Aceasta este o alegere de tip „totul sau nimic”, deci, faute de mieux, utilizatorii vor alege
întotdeauna „da” sau vor bifa caseta, fără un consimțământ real. Valoarea amenzilor propuse este foarte mare:
3,9 miliarde euro pentru Facebook și 3,7 miliarde euro pentru Google.
Costurile licenței și ale forței de muncă implicate în instalarea, dezvoltarea, întreținerea datelor sau a
datelor cu caracter personal sunt cu siguranță costuri importante. Dar cum putem impune confidențialitatea sau
integritatea? (Munteanu, 2018). GDRP ar putea fi un răspuns la aceste întrebări.
PIAȚA EUROPEANĂ A DATELOR
Economia datelor poate fi observată din punctul de vedere al cererii și ofertei. Astfel, pe piață există, pe de
o parte, furnizorii de date și, pe de alta, utilizatorii de date. Aceasta este poziția adoptată de UE. UE face distincția
clară dintre cele două tipuri de companii de date (Studiul pieței de date a UE, 2017). În prezent, platformele
digitale și integratorii de date sunt principalii furnizori de pe piața de date: activitatea principală a acestora este
producerea și furnizarea de produse, servicii și tehnologii legate de datele digitale. Ei valorifică datele individuale
și le monetizează prin vânzarea de date integrate către rețelele de publicitate care vizează segmente specifice și
care pot influența deciziile de cumpărare.
Utilizatorii de date generează, exploatează și analizează date digitale care pot fi transferate în zona cererii
și îmbunătățesc afacerea lor. La rândul lor, ele alimentează furnizorii de date. Deoarece acest flux de date de la și
la furnizorii de date este de obicei continuu, este dificil să se clasifice companiile în funcție de poziția lor pe piața
de date, deoarece rolurile lor sunt interschimbabile.
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Raportul UE (2018) definește piața de date ca pe o piață în care datele digitale sunt schimbate ca «produse»
sau «servicii», ca urmare a elaborării datelor brute. Valoarea sa este definită ca valoarea agregată a cererii de
date digitale fără a măsura impactul direct, indirect și indus al datelor asupra economiei. Valoarea pieței de date
include importurile (produsele și serviciile de date achiziționate pe piața digitală globală de la furnizori care nu
au sediul în Europa) și exclude exporturile companiilor europene de date. Și guvernele operează cu Big Data,
o activitate care în unele țări este doar o intenție sau un scop, în vederea îmbunătățirii calității vieții cetățenilor.
Majoritatea datelor de la nivelul guvernului sunt date cu acces liber.
Într-un cuvânt, sursele de date sunt companii, persoane având date structurate sau nestructurate, organisme
statistice (publicații și baze de date guvernamentale și neguvernamentale, organizații naționale și internaționale),
surse științifice și altele (Figura 1).

Figura 1: Piața de date
Un studiu emis în 2017, care analizează piața de date între 2013 și 2016 (Studiul UE, 2017), a arătat, printre
altele, extinderea pieței de date în 2016 în ceea ce privește furnizorii de date și utilizatorii, lucrătorii în domeniul
datelor și valoarea economiei datelor în Europa. Rezultatele sunt prezentate mai jos (Figura 2). Se poate observa
că piața europeană de date va fi de 2,46 ori mai mare în 2020 față de 2016 (Figura 2, a), numărul companiilor
care furnizează date va crește cu aproape 41% (Figura 2, b), numărul de utilizatori cu doar 10% (Figura 2,
c), iar numărul de persoane implicate în activitatea de date cu 70% (Figura 2, d). În concluzie, pentru forța de
muncă europeană, dezvoltarea pieței de date este o șansă, cu condiția ca personalul din acest domeniu să aibă
calificarea necesară cerințelor. Conform noului scenariu de bază pentru anul 2025, piața de date se va ridica la
peste 85 de miliarde de euro în UE-27, față de 50,4 miliarde de euro în 2017 (7,1% din CAGR 2020-2025) (Anexa
1, Studiu privind piața de date UE, 2017; 2018).
Conform rapoartelor UE, România face parte din grupul economiilor estice (împreună cu Lituania, Ungaria,
Croația, Letonia, Slovacia, Cipru, Bulgaria). Raportul dintre impactul total asupra PIB în aceste țări este mai mic
decât media europeană și acest lucru este confirmat de faptul că furnizorii de date au un impact redus asupra
lanțului de aprovizionare-livrare.
În 2016 în România existau 5.450 de furnizori de date (4% dintre companiile furnizoare de date din UE)
și 5.450 de utilizatori de date (1.07% dintre companiile utilizatoare de date din UE). Numărul companiilor care
utilizează date este încă mai mic decât media UE.
Noul studiu publicat în 2018 (Studiul pieței de date din UE, 2018) a relevat un fapt așteptat: numărul
furnizorilor de date din UE continuă să crească de la an la an, ritmul fiind mai rapid în 2017 (5,7%) față de utilizatorii
de date (2,1%). Numărul furnizorilor de date din UE28 a fost de 276.000 de unități, iar numărul utilizatorilor de
date a fsot 690.650 de unități în același an (Anexa 2).
VALOAREA ACTIVELOR DE DATE ÎN PROCESUL DE FUZIUNI ȘI ACHIZIȚII
În 2016, Microsoft Corp. a achiziționat rețeaua profesională LinkedIn Corp. cu 26,2 miliarde de dolari. În acel
moment, LinkedIn avea în jur de 433 milioane de utilizatori și 100 de milioane de utilizatori activi. Simple calcule
aritmetice arată că Microsoft a plătit aproximativ 60,5 dolari pe utilizator și 262 dolari pe utilizator activ. Desigur,
Microsoft a văzut noi oportunități de dezvoltare în dobândirea LinkedIn și a recunoscut beneficiile potențiale ale
achiziționării de date despre profesioniști și companiile lor. Împreună cu mărcile înregistrate, modelele, drepturile
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de autor, reputația și altele asemenea, valoarea se află, fără îndoială, în valoarea activelor de date.

Valoarea economiei datelor în EU
(miliarde Euro)

Numărul companiilor
furnizoare de date în EU

739
300
2016

359,050
255,000

2020

2016

Tablou a							

Numărul companiilor
utilizatoare de date în EU

661,050
2016

2020
Tablou b

Numărul de lucrători în domeniul
datelor în EU (milioane)

727,250

10,43
6,16

2020

Tablou c							

2016

2020
Tablou d

Figura 2: Valoarea economiei datelor în EU (miliarde Euro) (Figura 2, a),
Numărul companiilor furnizoare de date din EU (Figura 2, b), Numărul companiilor utilizatoare de date în EU
(Figura 2, c), Numărul de lucrători în domeniul datelor în EU (Figura 2, d)
Sursa: Rezultatele finale ale studiului privind piața europeană a datelor care măsoară dimensiunea și tendințele
economiei de date a UE, 2 mai 2017, elaborat de IDC și Open Evidence
În 2014, Facebook a cumpărat „WhatsApp”, având 450 de milioane de utilizatori activi cu 16 de miliarde de
dolari. Aceasta înseamnă că Facebook a plătit aproximativ 35,55 USD per utilizator activ. Potențialul de creștere
al companiei WhatsApp este uriaș: 1 milion de utilizatori în fiecare zi și majoritatea sunt tineri care solicită o
legătură directă și privată cu colegii sau familiile lor și nu sunt întrerupți de anunțuri.
Motivul pentru care cele două companii au făcut aceste achiziții este complicat, dar cu siguranță ele
intenționează să își mărească valoarea prin achiziționarea de noi date și eliminarea concurenței de pe piață.
TENDINȚELE VIITOARE ÎN DOMENIUL ÎNREGISTRĂRILOR FINANCIARE ȘI AL GUVERNANȚEI
DATELOR
Problema care apare în prezent și va fi mai strictă în viitor este: cine va avea putere asupra datelor și ce vor
face guvernele în legătură cu aceasta? Fluxul global de active de date face ca răspunsul să fie destul de dificil.
UE descrie modelele viitoare „care variază între două extreme posibile: pe de o parte, un model de guvernanță a
datelor în care câțiva deținători de date (privați sau publici) controlează cea mai mare parte a activelor de date;
pe de altă parte, un model deschis și participativ de administrare a datelor, bazat pe partaj și transparență «. Un
singur guvern nu poate stabili regulile pentru guvernanța activelor de date, nici măcar o comunitate de state ca
UE. Regulile și reglementările vor fi rezultatul negocierilor interguvernamentale și al interacțiunii dintre interesele
conflictuale ale principalilor actori privați și publici în următorii ani. «Motivul pentru care guvernanța datelor s-a
transformat dintr-o problemă economică sau cel mult o reglementare a pieței, la o problemă socială și politică
complexă este conștientizarea crescândă că puterea asupra datelor poate influența, în cele din urmă, coeziunea
socială și democrația, dacă nu este restrânsă ...» (Studiu de piață, 2018).
Fără îndoială, cadrul pan-european legal de gestionare a datelor permite monetizarea activelor de date.
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
1. Deși există mai multe modele și scenarii de evaluare a datelor, nu există nici o modalitate de a analiza
eficiența și caracterul adecvat al acestora. Companiile trebuie să știe mai multe despre valoarea datelor ca activ
necorporal, independent de procesele de fuziuni și achiziții sau de procesele de valorificare / vânzare. Dacă
investitorii nu înțeleg / recunosc pe deplin activele necorporale ale companiei, ei tind să subevalueze acțiunile
companiei.
2. Pentru a fi recunoscută pe deplin, valoarea datelor trebuie să fie luată în considerare în bilanț separat
de alte imobilizări necorporale. Ar trebui să se insiste asupra perioadei de amortizare, deoarece valoarea datelor
se poate schimba în timp.
3. Cunoscând valoarea datelor și a valorii informațiilor pe care le-ar putea crea ca activ capitalizat,
societățile de asigurări de date vor ajuta compania să funcționeze corect. Acest lucru va duce la noi oportunități
de afaceri pentru societățile de asigurări, prin crearea de noi produse de asigurare. Procesul de fuziuni și achiziții
ar trebui să fie, cel puțin formal, îmbunătățit (Laney, 2018).
4. Măsurarea și evaluarea performanței activităților de gestionare a datelor sunt încă necunoscute în
rândul profesioniștilor din domeniul managementului datelor. Managementul companiilor trebuie să fie conștient
de valoarea datelor și de modul în care ele pot îmbunătăți strategia. Este esențial ca firmele să testeze valoarea
datelor pentru a stabili deprecierea, ca și în cazul altor bunuri necorporale, cu o frecvență de cel puțin o dată pe
an. Pentru aceasta, companiile ar trebui să recunoască o pierdere rezultată din depreciere în orice perioadă în
care valoarea înregistrată a activului este mai mare decât valoarea sa justă.
5. Companiile beneficiază în prezent de avantaje competitive, venituri generate din proprietatea
intelectuală și chiar din monetizarea datelor lor. Pentru companiile care își valorifică în mod activ datele prin
revânzarea către terți, este probabil că există un mod concret de a măsura profiturile din efort. Dacă datele vor
fi considerate ca active în bilanț, ar trebui să existe un cost corespunzător pentru achiziționarea sau construirea
acestui activ: organizațiile ar trebui să valorifice timpul de lucru dedicat colectării, rafinării și îmbogățirii datelor,
precum și costurile cu recrutarea personalului, costurile de stocare și de calcul, costurile de instalare și alți factori
care contribuie la dezvoltarea activelor de date. De asemenea, pe măsură ce datele se învechesc, acestea
își pierd, de obicei, relevanța și valoarea. Vor trebui elaborate formule pentru a evalua deprecierea datelor în
perioada specificată de timp în care acestea se învechesc. Pentru a determina ciclurile corecte de depreciere,
autoritățile de reglementare și directorii financiari trebuie să colaboreze cu directorii departamentelor IT pentru a
determina durata adecvată de viață a datelor și apoi să ia în calcul o formulă viabilă de depreciere față de această
durată de viață.
6. Studiile realizate de Uniunea Europeană măsoară performanțele piețelor de date în statele membre cu
diferite criterii, având ca scop crearea unei piețe unice digitale. Acesta este doar un aspect al evaluării datelor, și
anume monetizarea activelor de date din spațiul economic european. Tendințele viitoare ale pieței de date a UE
sunt de creștere în următorii șapte ani.
LIMITE ALE CERCETĂRII
Încercarea noastră de a separa rolul de afaceri al datelor de rolul lor social și de politică economică pare a fi
o abordare pe termen scurt. Pe termen lung, semnele actuale arată că factorii sociali și politici vor avea o influență
tot mai mare asupra valorii / evaluării datelor într-o economie bazată pe date.
Pe de altă parte, schimbarea pe care o susținem aici - adăugarea datelor în bilanț ca activ necorporal trebuie să fie puternic reglementată și standardizată la nivel internațional, însă nu putem anticipa momentul în
care un astfel de standard va fi operațional.
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Anexa 1: Numărul de companii furnizoare și utilizatoare de date în EU27 și EU28– previziune pentru anul
2025 (trei scenarii)
Indicator 2 – Furnizori de date – previziune 2025
Regiune

2025
Challenge

2025
Baseline

2025High
Growth

CAGR
2025/2020
Challenge
Scenario (%)

CAGR
2025/2020
Baseline
Scenario (%)

CAGR
2025/2020
High Growth
Scenario (%)

EU27

170,100

182,050

202,800

1.6%

3.0%

5.2%

EU28

338,700

357,950

410,900

2.1%

3.2%

6.1%

Sursa: EDM Data Market Study 2018
Indicator 2 – Utilizatori de date – previziune 2025
Regiune

2025
Challenge

2025
Baseline

2025
High Growth

CAGR
2025/2020
Challenge
Scenario (%)

CAGR
2025/2020
Baseline
Scenario (%)

CAGR
2025/2020
High Growth
Scenario (%)

EU27

562,250

585,150

629,250

0.8%

1.6%

3.1%

EU28

758,100

786,650

853,200

1.0%

1.7%

3.4%

Sursa: EDM Data Market Study 2018

Anexa 2: Numărul de companii din România și Europa furnizoare și utilizatoare de date în 2016-2017-2020
(scenariu de bază – baseline)
Furnizori de date
2016

2017

2020

2016/2017

România

5,450

5,750

5,850

5.5%

EU27

134,300

141,900

157,150

5.7%

EU28

261,450

276,450

305,600

5.8%

Sursa: EDM Data Market Study 2018
Utilizatori de date
2016

2017

2020

2016/2017

România

5,450

5,450

5,450

0.0%

EU27

505,950

516,550

539,800

2.1%

EU28

676,150

690,650

721,850

2.1%

Sursa: EDM Data Market Study 2018
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INDIVIZII ȘI ORGANIZAȚIILE ÎN PROCESUL PROVOCATOR
AL SCHIMBĂRII DE ASTĂZI
Lect. Univ. Dr. Dan ANGHEL: danghel77@yahoo.com; dan.anghel@asebuss.ro
Institutul de Administrare a Afacerilor din București
Universitatea POLITEHNICA din București
Rezumat: Nu există nici o îndoială că schimbarea este o luptă dificilă. J. O. Prochaska și Carlo C. DiClemente
au concluzionat după ani de cercetare ca fumătorii renunță numai atunci când sunt gata să facă acest lucru
[1]. Indivizii și organizațiile petrec, de obicei, o lungă perioadă de timp într-o etapă de schimbare, iar unele chiar
nu-și ating ținta finală. Ca si precursorii mei, studiind de-a lungul timpului procesul de implementare a schimbării
în diferite tipuri de organizații, am observat etape caracteristice ale acestor eforturi, ca și Lewin cu Modelul Celor
Trei Pași și Kotter cu Planul Celor Opt Pași [2]. Astfel, lucrarea de față propune faptul că există o similitudine
între etapele individuale ale schimbărilor [1] și etapele schimbării din organizații, cu menționarea unor specificități
pentru fiecare dintre ele. În principal, diferențele dintre aceste două tipuri de etape ale schimbării, individuale și
organizaționale, sunt generate de concentrarea lor pe diferite priorități și capabilități.
Cuvinte cheie: Adaptare, Acțiunea de Cercetare, Schimbare, Managementul Schimbării, Analiza Diagnoza,
Organizarea Internă, Abordare Managerială, Organizare, Imbunătățirea Performanței, Reorganizare, Știință,
Științific.
Clasificare JEL: D23, L22, M10, O33.
INTRODUCERE
Schimbă înainte să fi nevoit - Jack Welch
Nici un individ și nici o organizație nu se află astăzi într-un mediu stabil. Chiar și acele persoane și organizații
considerate puternice se află în situația de a schimba ceva radical în viața lor. „Schimbă sau mori“ este adevărat
atât pentru un fumător cât și pentru o organizație ce se află în piața volatilă de astăzi, cum este spre exemplu
cea a smartphone-urilor. Odată cu perturbările provocate de schimbările tehnologice și de globalizarea economiei
mondiale, schimbarea este acum starea normală din cadrul unei afaceri [3]. Indivizii vor de obicei ca schimbarea
să fie un eveniment discret în viața lor, ca de altfel și în multe organizații în care eforturile acestora urmăresc să
obțină succesul. Organizațiile văd schimbarea ca pe o oportunitate constantă, de obicei, pregatită în secret pentru
a face ca afacerea să evolueze și să câștige competițiile din piață. Atât indivizii cât și organizațiile au etapele lor
în cadrul procesului de schimbare, care în mod surprinzător sunt similare.
Rezistența la schimbare se datorează fragilității orgoliilor indivizilor. Vedem adesea schimbarea ca pe un
pericol în existența noastră, având ca rezultat încetinirea procesului, așa cum a spus Philip Crosby: „încetineala
în schimbare, de obicei, înseamnă teama de nou“ [4]. Rezistența la schimbare ar putea fi bună dacă ar conduce
la dezbateri. Atât indivizii cât și organizațiile înainte de a decide să întreprindă o schimbare, recurg la discuții
libere. În acest proces, uneori, rezistența la schimbare are efect „mascat“, fiind implicită sau întârziată, manifestată
prin pierderea de loialitate, pierderea motivației, creșterea absenteismului și a erorilor. O singură schimbare
inerentă poate să aibe impactul ultimului pai care rupe spatele cămilei încarcate, pentru că rezolvarea problemei
rezistenței la schimbările anterioare în loc să fie rezolvată la timp, a fost amânată. Resursele majore ale forțelor
indivizilor de a rezista la schimbare provin din caracteristicile umane (percepție, personalitate, nevoi) iar pentru
organizații, acestea provin din structurile lor. De aici provine și motivul principal pentru care există similitudine
între cele două etape de schimbare, deoarece structurile organizaționale sunt formate de către și cu indivizi. Este
important de remarcat în acest sens că organizația fiind ca funcționalitate asemuită cu „corpul uman”, în cele din
urmă se comportă ca un „individ extraordinar“.

132

Are Business Leaders Prepared to Handle Future Business Disruptions?, 11th IBAB International Conference

DESPRE MODELUL ETAPELOR SCHIMBĂRII
Știința din spatele transformării personale este explicată în Modelul Etapelor Schimbării [1]. După peste
40 de ani de experiență în managementul schimbării, autorul a observat că există o similitudine puternică între
procesul de schimbare pentru indivizi și cel pentru organizații.
Când vorbim despre bine cunoscutul model psihologic al Etapelor Schimbării [1] distingem șase etape de
schimbare personală:
1. Precontemplare
2. Contemplare
3. Determinare
4. Acțiune
5. Mentenanță
6. Terminare

Figura 1: Ilustrația despre diferitele etape pe care un fumător le experimentează atunci când încearcă să
renunțe la fumat (făcut de caricaturistul și ilustratorul Simon Kneebone)
Ilustrarea similitudinii etapelor schimbării pentru indivizi și organizații
Să privim cele șase etape ale schimbării pentru o organizație:
1. Evaluare 		
2. Pregătire 		
3. Planificare
4. Implementare
5. Consolidare
6. Angajamanet definitiv
În următoarea ilustrație putem vedea într-o singură reprezentare ambele etape ale schimbării (individuale
și organizaționale)
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1
EVALUARE
---------------------PRECONTEMPLARE

IEȘIRE
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6
ANGAJAMENT
DEFINITIV
--------------------TERMINARE

2
PREGĂTIRE
--------------------CONTEMPLARE



Roata



Etapelor Schimbării pentru
Organizații versus
Indivizi

3
PLANIFICARE
--------------------DETERMINARE





5
CONSOLIDARE
--------------------MAINTENANTA

4
IMPLEMENTARE
---------------------ACTIUNE

Figura 2: Ilustrația similitudinii etapelor schimbării pentru indivizi și organizații
COMENTARII ȘI EXEMPLE PRIVIND ASEMĂNAREA DINTRE ETAPELE SCHIMBARII
Etapa 1: Precontemplare versus Evaluare
În această etapă, un individ nu are de gând să facă schmbări și nici organizația nu vrea. Motivul pentru
individ poate fi explicat prin faptul că se află în faza de negare a problemei, în timp ce în organizație se evaluează
necesitatea schimbării și impactul acesteia.
De exemplu, un angajat este conștient de faptul că, în mediul actual al globalizării, învățarea unei limbi
străine aduce beneficii, cu toate acestea, individul nu poate găsi încă motivația de a face acest lucru. Pentru o
organizație, exemplu ar putea fi situația în care se face evaluarea unui studiu asupra organizației în urma căruia
se concluzionează că are o cultură organizațională puternica, care împiedică implementarea de schimbări. Totuși,
pentru moment, organizația nu are un interes pentru a schimba ceva, dar este conștientă de problema
implementării vreunei schimbări. Atât individul cât și organizația vor trece la etapa următoare numai atunci când
încep să realizeze avantajele de a face o schimbare.
Etapa 2: Contemplație versus Pregătire
În această etapă, individul începe să se gândească la avantajele și dezavantajele schimbării și petrece
mult timp cu argumente pro și contra. In această etapă se poate pierde o mulțime de timp, iar individul s-ar putea
bloca pierzând oportunități. De exemplu, un angajat începe să realizeze că prin cunoașterea unei limbi străine ar
putea avea beneficii. În același timp, acesta este momentul în care să ia în considerare un program regulat pentru
învățare, în ciuda faptului că angajatul simte rezistență la schimbare din cauza necesității realizării unui efort de
timp și material. În cazul în care angajatul începe să se gândească la un plan concret de învățare, acesta este
momentul pentru a trece la etapa următoare.
Etapa “Pregătire” pentru o organizație se caracterizează prin concentrarea asupra necesității creării unui
plan de acțiune concret, luând în considerare toate beneficiile pentru schimbare, precum și toate capcanele
care ar putea apărea de-a lungul procesului ca și strategiile respective de contracarare. Aceasta este etapa
în care angajații implicați în managementul schimbării încep să fie atrași în proces, se fac alianțe cu aceștia și
se construiesc echipe cu persoane de încredere și promotori ai schimbării. De exemplu, o organizație poate
planifica o strategie tactică pentru a schimba cultura sa puternică prin introducerea unei procedurizari (reguli și
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regulamente) accentuate pentru a favoriza un proces mai ușor al implementării schimbării. Momentul trecerii la
următoarea etapă este atunci când organizația începe să se gândească și să înțeleagă necesitatea de a construi
un plan de accentuare a procedurizării.
Etapa 3: Determinare versus Planificare
Etapa “Determinare” pentru un individ incepe prin realizarea unui plan. Această etapă pentru individ este
scurtă, durând de obicei câteva săptămâni. De exemplu, persoana poate rezervă un curs pentru a învăța o limbă
străină cu un meditator personal sau la o școală de profil. Următoarea etapă începe cu procesul de învățare la curs.
Etapa “Planificare” pentru o organizație începe cu o sesiune de planificare cu toți actorii implicați în procesul
de schimbare. Etapa de planificare se încheie atunci când planul de schimbare are toate datele necesare pentru
etapa de punere în aplicare, în special în ceea ce privește acțiunile care trebuiesc întreprinse, intervalul de timp
pentru fiecare și responsabilitățile asumate de către angajați. De obicei, un buget ar trebui să fie și el alocat planului
schimbării și recomandarea este să fie realizat, deoarece acesta determină situația în care o organizație își poate
permite financiar sau nu procesul de schimbare. De exemplu, introducerea procedurizării într-o organizație cu o
cultură puternică poate necesita o echipă specializată de consultanță pentru elaborarea unui plan de schimbare, a
proiectelor de reguli și regulamente, precum și să desfășoare procesul de implementare a schimbării împreună cu
liderul și angajații responsabili desemnați. Spre deosebire de etapa “Determinare” a individului, etapa “Planificare”
a organizației durează mult mai mult decât săptămâni, uneori chiar luni și implică costuri care ar putea opri
procesul pentru o vreme.
Etapa 4: Acțiune versus Implementare
Etapa “Acțiune” pentru un individ implicat într-un proces de schimbare este cea mai importantă. Acesta
reprezintă dovada pentru familia, prietenii și colegii individului că dorința de schimbare este reală. Această
„expunere publică“ va fi o parte importantă a „motorului schimbării” care va face ca individul să continue efortul,
efort care, într-adevăr, a început mult mai devreme decât oamenii din jurul individului sa fie capabili să-l observe. În
exemplul considerat, individul demonstrează dorința învățării prin încercarea de a vorbi un pic noua limba străină
în fața oamenilor cunoscatori ai acesteia, iar uneori incearca sa vorbeasca chiar cu un vorbitor nativ al limbii
străine.
În această etapă, o organizație are cea mai dificilă parte a procesului de schimbare. Studii, cum ar fi:
McKinsey Global Survey 2014, continuat în 2017 [5], arată că organizațiile nu au devenit mult mai bune la
executarea capacităților și practicilor lor de bază, care să le aducă succesul în programele de schimbare pe scară
largă. Doar 37 la sută dintre cei care au răspuns la studio, au declarat că au avut succes în implementare, acestia
reprezentând în studiu, „implementatorii de top“. Printre cele mai comune practici pentru susținerea eforturilor de
schimbare cu succes, se numără: liderii care se implică total în schimbare, modelarea de roluri, obtinerea de noi
comportamente, precum și alocarea cu devotement a timpului și energiei pentru sprijinirea procesului.
Procesele din “Etapa 4” continuă până când este pusă în aplicare si ultima acțiune din planul schimbării
Etapa 5: Mentenanță versus Consolidare
Datorită stradaniilor depuse în etapa de “Acțiune”, individul va considera că efortul de punere în aplicare ar
trebui să fie continuat cu efortul de menținere a schimbărilor. Odată ce stilul de viață a suferit modificări, individul
va încerca să nu piardă beneficiile schimbării și se va gândi cum să facă să le păstreze. Individul începe să fie
vigilent împotriva unor declanșatori vechi de comportament și incepe să protejeze noile obiceiuri pentru a deveni
permanente. În funcție de individ și de subiectul schimbării, intervalul de timp pentru aceasta etapa variază de la
șase luni pana la un an sau chiar mai mult, iar numai după acea individul poate intra în ultima etapă.
Etapa “Consolidare” pentru o organizație poate include ajustari ale acțiunilor de punere în aplicare, cu
reconsiderarea unor ipoteze și ca urmare, posibilitatea aparitiei mai multor întârzieri în proces. Consolidarea
poate fi o provocare, deoarece se presupune că va veni cu un set de obiceiuri noi pentru lideri și angajați, acestea
făcand ca schimbarea să fie definitivă organizația va fi în măsură să-și ghideze activitatea după noile reguli și
regulamente, deja concepute și implementate, dovedind puține greseli în aplicarea lor, abia atunci ea este gata
pentru ultima etapă de schimbare.
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Etapa 6: Terminare versus Angajament Definitiv
Din păcate, nu toți indivizii ajung la stadiul de “Terminare”. Această etapă se caracterizează printr-o completa
adoptare a noului obicei, ceea ce înseamnă că acesta cu siguranță nu va dispare. De exemplu, cineva poate găsi
imposibil de imaginat ca dupa atatea eforturi de invatare să uite complet și / sau sa neglijeze noua limba străină,
ci dimpotriva s-o continue și s-o exerseze prin citire și vorbire, ori de câte ori apare ocazia. Unele persoane pot lua
în considerare chiar să se mute în țara în care oamenii vorbesc nativ limba respectiva. Cu toate acestea, pentru
majoritatea oamenilor, rămânând în faza de “Mentenanță” reprezintă o stare de normalitate, deoarece este nevoie
de o lungă perioadă de timp pentru un nou obicei ca sa devina natural si definitiv.
Pentru majoritatea organizațiilor, este normal să rămână în etapa de “Consolidare” pe termen
nelimitat. Această situație ar putea fi chiar făcuta intenționat, din moment ce din această etapă este mai
ușor sa experimentezi alte modificări noi. În exemplul nostru anterior, privind efortul de schimbare al culturii
organizaționale, ințierea de alte modificări noi ale sistemului de formalizare sunt mai ușor de implementat din
etapa de consolidare, deoarece acest proces de formalizare este considerat a fi continuu. Etapa de “Angajament
Definitiv” poate fi mai usor de ilustrat pe o organizație care a decis o schimbare strategică, cum ar fi, să renunțe
la gama lor largă de produse și servicii și să rămână doar cu activitatea de cercetare - dezvoltare, care a dovedit
de-a lungul timpului ca a avut mai mult succes.
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
Ca „Regulă de aur“ privind aspectul asemănării Etapelor Schimbării la indivizi și organizații este faptul că
modelele sunt cel mai bine aplicate în cazul în care obiectivul de schimbare este stabilit în mod realist. Uneori,
în funcție de tipul de schimbare nu contează dacă se încearcă să se urmărească etapele sau nu, căci procesul
s-ar putea bloca și în acest caz este mai bine să se ceara un ajutor profesionist. O recomandare pentru a evita
blocajul este să se ia în considerare în procesul de schimbare, momente, chiar și planificate de la bun început,
pentru a evalua unde se află procesul și să se adapteze modul de abordare dacă este cazul, pentru a reveni la
calea principală de atingere a obiectivului propus. [6].
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CALITATEA MANAGEMENTULUI ÎN RUSIA: SCOPUL SAU MIJLOACELE?
Dr. Sc. (Economics) Anna SCHMELEVA: schmelevaanna@mail.ru
Dr. Sc. (Economics) Robert NIZHEGORODTSEV: bell44@rambler.ru
V.A. Trapeznikov Institute of Control
Academia de Științe din Rusia

Rezumat: Lucrarea analizează problema calității managementului în Rusia din punct de vedere macro și
microeconomic. Autorii identifică aproape permanentul său caracter anti-criză ca fiind o trăsătură a managementului
rusesc. Managerii ruși au lucrat în perioada sancțiunilor externe aplicate Rusiei încă din 2014 și sunt practic
obișnuiți atât cu regulile economice foarte schimbătoare ale jocului, care sunt introduse în mod constant de
către guvern, cât și cu crizele economice fluctuante. Autorii au ales decizia guvernului din data de 14 iunie 2018,
privind creșterea graduală a vârstei de pensionare în Federația Rusă, ca fiind cea mai nepopulară din punctul
de vedere al evaluării calității managementului. Autorii au pus în practică conceptul de „instituție de calitate a
managementului” și îl consideră că fiind un sistem de relații de tip subiect-obiect ce are ca scop satisfacerea
maximă a nevoilor societății, ținând seama de cerințele normelor morale, sociale și economice.
Cuvinte cheie: calitatea managementului, administrație publică, programe de stat, calitatea vieții, satisfacția
populației
Clasificare JEL: O11, O12, O43, P11
Tema conferinței „Sunt liderii de afaceri pregătiți pentru a face față viitoarelor perturbări în afaceri?” este
extrem de relevantă pentru dezvoltarea nu numai a întreprinderilor rusești, ci și a întregii economii. În condițiile
pieței, eficacitatea și competitivitatea procesului de dezvoltare a întreprinderilor și a economiei țării sunt direct
legate de calitatea managementului.
DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI CALITĂȚII –
CEA MAI URGENTĂ ȘI COMPLEXĂ REFORMĂ A ȚĂRII
Calitatea managementului trebuie privită din punct de vedere macro și microeconomic în procesul de
analiză a acesteia. Aspectul macroeconomic este legat de necesitatea schimbărilor calitative ale politicii
economice urmărite în prezent în Rusia. Modelul economic actual nu îndeplinește sarcinile existente; este
necesară o reformare a acestuia, dar așa cum se spune în astfel de cazuri, totul provine de la absența voinței
politice. De aceea administrația întreprinderilor rusești nu are idei clare cu privire la direcțiile specifice ale activității
Guvernului Federației Ruse în depășirea crizei economice. CEO-ul și președintele Comitetului Executiv al celei
mai mari bănci ruse, Sberbank, fostul șef al Ministerului Dezvoltării Economice, Gref G. menționează că Rusia
are nevoie de reforme la scară largă, însă este periculos să le implementeze sub actualul sistem de management.
Este necesar să se reducă totul la o singură reformă - la dezvoltarea calității managementului începând cu
structura ierarhică verticală din companii. Potrivit ex-ministrului, dezvoltarea economică a ultimelor decenii și
apariția noilor tehnologii necesită schimbări radicale în sfera managerială. În același timp, dacă abilitățile tehnice
(competențe hard) asigură 15% din succes, restul de 85% depinde de calitățile de lider, cultura corporatistă și
stilul de management (competențe soft). Gref consideră că în Rusia „cele mai complexe sisteme de management
sunt în multe privințe încă primitive” (Ria.ru 2015).
Datele dinamicii produsului intern brut al Federației Ruse demonstrează problema necesității de a îmbunătăți
calitatea managementului ca fiind cea mai relevantă pentru economia Rusiei (Data.worldbank.org 2018). PIB-ul
pentru anul 2016 a fost de 1.2832 de trilioane de dolari, mai mic decât nivelul PIB din 2008 (1.6608 trilioane de
dolari) (Figura 1). Unul dintre studiile experților Școlii Superioare de Economie povestește despre un „deceniu
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pierdut” în Rusia. Autorii scriu că economia rusă „nu crește, ci se descompune, pierzând șansele de a relua
creșterea” (BFM.RU 2018).

Figura 1: Dinamica produsului intern brut al Federației Ruse
Mulți politicieni și economiști ruși sunt de acord cu această poziție. Un exemplu este opinia lui Kudrin A.,
președintele Consiliului „Centrului de elaborare strategică”, pe care a exprimat-o în timpul lucrărilor Forumului
Economic Krasnoyarsk „Economia Rusiei: Planul pe 2017-2025”: „Acesta este un deceniu pierdut pentru Rusia.
În ultimii zece ani am trecut prin numeroase crize cu foarte puțin repaus. Aș compara sistemul guvernamental cu
o mașină veche care scârțaie. Doar 38% din bugetari sunt implicați în îndatoririle lor directe, în alte cazuri, sunt
implicați în „operațiuni de combatere a incendiilor, executând instrucțiuni haotice». În același forum economic,
Ministrul Dezvoltării Economice al Federației Ruse, Oreshkin M., a subliniat că „antreprenorii au nevoie de
mecanisme clare de dezvoltare și de planificări pe termen lung - cu cel puțin trei-cinci ani înainte” (Newslab.ru
2017). Evident, există opinii contradictorii chiar și în organizarea unui singur eveniment. Experții vorbesc despre
necesitatea aplicării mecanismelor de gestionare anticriză în activitățile întreprinse în firmele din Rusia, dar
ministrul subliniaza nevoia de a dezvolta planuri pe termen lung pentru dezvoltarea intreprinderilor. Încă nu este
clar cum se poate face acest lucru în condiții de fluctuație a perioadelor de criză.
Indicatorii structurii generale a bugetului federal al Federației Ruse, pe ultimii zece ani, indică, de asemenea,
o criză de management în creștere (Tabelul 1) (Ruxpert.ru 2018).
Tabelul 1: Structura generală a bugetului federal
Anul

Mărimea bugetului
(trilioane de ruble)

Venit
(trilioane de ruble)

Cost
(trilioane de ruble)

Bilanțul bugetului
(trilioane de ruble)

2006

10,564

6,279

4,285

1,994

2007

13,768

7,781

5,987

1,795

2008

16,847

9,276

7,571

1,705

2009

16,998

7,338

9,660

-2,322

2010

18,423

8,305

10,118

-1,812

2011

22,293

11,368

10,926

0,442

2012

25,751

12,856

12,895

-0,039

2013

26,363

13,020

13,343

-0,323

2014

29,328

14,497

14,832

-0,335

2015

29,280

13,659

15,620

-1,961

2016

29,867

13,460

16,427

-2,956
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În astfel de condiții financiare, atunci când bilanțul bugetar a fost negativ timp de mai mulți ani, Guvernul
Federației Ruse caută modalități de a face economie în privința costurilor, în loc să îmbunătățească eficiența
economiei. Iar decizia guvernului de a crește treptat vârsta de pensionare în Federația Rusă a devenit următorul
pas în „protecția socială” a populației.
CARACTERUL ANTI-CRIZĂ AL MANAGEMENTULUI RUSESC ÎN CONDIȚIILE INEXISTENȚEI
SISTEMULUI DE ADMINISTRARE A STATULUI
Aproape permanentul caracter anti-criză este o trăsătură a managementului rusesc. Managerii ruși au lucrat
în perioada sancțiunilor externe aplicate Rusiei încă din 2014 și sunt practic obișnuiți atât cu regulile economice
foarte schimbătoare ale jocului, care sunt introduse în mod constant de către guvern, cât și cu crizele economice
fluctuante. Decizia guvernului din 14 iunie 2018 (Ntv.ru 2018). cu privire la creșterea graduală a vârstei de
pensionare în Federația Rusă a devenit cea mai discutată din punct de vedere al nepopularității sale în societate.
Se preconizează că până în anul 2034 bărbații se vor pensiona la 65 de ani, iar femeile la 63 de ani. În același
timp, premierul rus Medvedev D. a subliniat faptul că plățile pentru pensii vor crește anual cu aproximativ o mie
de ruble (circa 16 dolari pe an). Este de remarcat faptul pensia medie (dacă s-a atins vârsta de pensionare) este
astăzi 13700 ruble (aproximativ 217 dolari) (47medportal.ru 2018). Conform indexului global de pensii pentru
anul 2017, Rusia a ocupat locul 40 între cele 43 de țări care au participat la studiu, cu 45 de procente. Indicele se
calculează folosind următorii parametii: veniturile pensionarilor, securitatea materială, calitatea vieții și sănătatea
(Vestifinance.ru 2017).
La începutul anului 2016, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Topilin M. a spus că programul de stat pentru
dezvoltarea sistemului de pensii este în proces de coordonare în ministere și departamente și va fi adoptat înainte
de sfârșitul anului (Npf.guru 2016 ). Implementarea programului de stat a fost planificată pentru anii 2017-2025.
Dar programul încă nu a fost adoptat, iar decizia de a crește vârsta de pensionare este considerată a fi una
asistematică, care nu are nicio legătură cu programul de dezvoltare a sistemului de pensii din Federația Rusă.
Aceste acțiuni ale guvernului stimulează încă o dată managerii ruși și personalul companiilor în mod direct
să dezvolte acțiuni de management adecvate. Iar creșterea „salariului în plic” – sau „salariu la negru” – va deveni
acțiunea cea mai comună. Ministerul de Finanțe al Federației Ruse a estimat că suma acestor salarii ilegale, „gri”,
se ridică la 10 trilioane de ruble pe an în Rusia. Impozitele din aceste fonduri fie nu sunt plătite deloc, fie sunt
sunt plătite parțial. Cum funcționează acest sistem: angajatorul încheie un contract cu angajatul și îi atribuie un
salariu oficial foarte mic. El strânge restul banilor și îi dă angajatului, ilegal, într-un plic, ocolind taxele și astfel
economisind banii (Mir24.tv 2017). Desigur, există o serie de consecințe negative ale aplicării acestui sistem:
amenzile (în conformitate cu articolul 122 din Codul Fiscal al Federației Ruse, constituind între 20% și 40% din
suma salariilor ascunse); bonusurile de vacanță și de spitalizare care sunt primite de angajații companiei vor
fi mult mai mici. Dar, să răspundem la întrebare din perspectiva personalului „Ce este mai avantajos în noile
condiții de pensie: să primești un salariu declarat oficial și să plătești lunar 13% din impozitul pe venit din întreaga
sumă sau să primești „salariul în plic” și să decizi dacă vei cheltui toți banii sau vei economisi o parte pentru la
bătrânețe?”.
Astăzi, speranța medie de viață în Rusia este de 71,9 ani (Ruxpert.ru 2017), cu o speranță medie de viață
de 66,5 ani pentru bărbați și 77 de ani pentru femei. Astfel, ținând seama de creșterea treptată a vârstei de
pensionare în Federația Rusă (până în 2034 bărbații se vor pensiona la vârsta de 65 de ani și femeile la vârsta
de 63 de ani), perioada de supraviețuire a pensionarilor va fi de 1,5 ani pentru bărbați și 14 ani pentru femei. Să
calculam pensia primită pentru perioada de supraviețuire, în cifre reale, pentru anul 2018: pentru bărbați, aceasta
va fi de 13700 ruble * 1,5 ani = 246600 ruble; pentru femei - 13700 ruble * 14 ani = 2301600 ruble. Asta înseamnă
că se va primi în medie, pentru perioada estimată de supraviețuire, 1274100 ruble. Salariul mediu lunar oficial
în Federația Rusă, pentru anul 2017, a fost de 39085 ruble (aproximativ 620 de dolari) (Ru.wikipedia.org 2018);
angajatul plătește anual 13% din impozitul pe venit = 39085 ruble * 12 luni * 13% = 60972,6 ruble. Având în
vedere creșterea graduală a vârstei de pensionare, durata medie a vechimii de muncă va fi de 42 de ani (64 de
ani - vârsta medie de pensionare, minus 22 de ani - vârsta de absolvire în Federația Rusă). Astfel, pe perioada
activității de muncă, raportându-ne la anul 2018, muncitorul plătește impozitul mediu pe venit pentru suma de
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60972,6 ruble * 42 ani = 2560849,2 ruble - adică de două ori mai mult decât va primi pentru perioada pe pensie.
Evident, atât pentru întreprinderi, cât și pentru salariați „salariul în plic” este un instrument eficient din punct de
vedere economic pentru a răspunde la un astfel de impact administrativ extern, precum creșterea vârstei de
pensionare.
TERMENUL „CALITATEA MANAGEMENTULUI” ÎN STUDIILE CERCETĂTORILOR RUȘI
„Calitatea managementului” reprezintă un concept complex, universal. Nu există o definiție general
acceptată a acestui termen în teoria managementului modern; vom oferi câteva definiții ale cercetătorilor ruși.
În lucrarea sa (Raizberg 2003), Raizberg B. subliniază că judecarea calității managementului trebuie să
se bazeze numai pe performanța obiectului de management, care la rândul său este determinat de calitatea
produsului (serviciului) din respectivul domeniu de activitate. Astfel, există un întreg lanț de relații de tip cauzăefect: calitatea managementului - calitatea activității obiectului de control - calitatea produsului creat de obiectul
de control.
Kolpakov V. descrie calitatea managementului ca o stare și o măsură; starea potențialului de management
și măsura utilizării acestuia, reflectată în rezultatele (incluzând piața) întreprinderii și a componentelor sale
(Kolpakov 2004).
Vinokurov V. ține să sublinieze faptul că termenul de „calitatea managementului” reprezintă o combinație a
proprietăților inerente managementului și determinarea condiției acestuia, capacitatea de a crea condiții adecvate
prin selectarea, integrarea și combinarea factorilor mediului intern și extern pentru a asigura competitivitatea
necesară a întreprinderii (Vinokurov 2006).
Svitkin M. definește calitatea managementului ca un set de proprietăți inerente managementului și
determinarea condiției acestuia, abilitatea de a crea condiții adecvate prin selectarea, integrarea și combinarea
factorilor mediului intern și extern pentru a asigura competitivitatea necesară a întreprinderii (Svitkin 2004 ).
Tvauri R. și Chmyshenko E. prezintă următoarea definiție: calitatea managementului reprezintă un set de
caracteristici ale elementelor sistemului de management care asigură funcționarea și dezvoltarea întreprinderii
pentru a satisface nevoile consumatorilor (Tvauri și Chmyshenko 2014).
Korolev V. subliniază faptul că termenul de „calitatea managementului” este un concept care nu trebuie
identificat cu calitatea administrației, care este una dintre componentele conceptului de „calitate a managementului”.
În opinia sa, pentru a caracteriza calitatea managementului, este necesar să se țină seama nu numai de procesele
care se produc în întreprinderea însăși, ci și de rezultatele muncii sale pe piață, adică conformitatea produselor cu
cerințele pieței, acțiunile concurenților, căutarea unor noi contrapartide etc. (Korolev 2017).
După cum spune Voinarovskaya L., calitatea managementului are o natură duală. Pe de o parte, calitatea
managementului determină modurile de funcționare a întreprinderii, după capacităților sale, și eficacitatea
proceselor în desfășurare, care ar trebui considerate a fi o funcție a numeroși și diversi factori interni:
profesionalismul managerial, eficacitatea comunicării, luarea deciziilor manageriale și echipamentul tehnic
modern. Pe de altă parte, se manifestă în gradul de realizare obiectivă a funcției și depinde de satisfacerea
necesității sociale și a utilității consumatorului a bunurilor produse (Voinarovskaia 2014).
Conform ISO 9000: 2015, calitatea managementului este o acțiune coordonată, în ceea ce privește
administrarea și controlul într-o organizație, care îndeplinește șapte principii de calitate stabilite prin același
standard: orientarea către consumator, leadership, implicarea personalului, abordarea procesului, îmbunătățirea
continuă, abordarea propriu-zisă a soluțiilor de acceptare, management relațional (Iso.org 2015).
O altă abordare pentru determinarea conținutului categoriei „calitatea managementului” este dezvăluită
de Kiselev K. (Kiselev 2016). Această abordare se bazează pe principiul unei descrieri pe mai multe niveluri a
obiectului investigației, reprezentată sub forma unei structuri ierarhice. În cadrul acestei abordări, în calitatea
managementului sunt incluse două elemente: calitatea sistemului de management și calitatea managementului
proceselor de afaceri. Pe de o parte, criteriile de evaluare a calității managementului vor caracteriza calitatea
activităților de management (calitatea deciziilor manageriale, calitatea tehnologiilor de management), pe de altă
parte - calitatea managementului întregii companii (adaptabilitate, competitivitate).
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CALITATEA MANAGEMENTULUI: CONFORM RAPOARTELOR ȘI EVALUĂRII POPULAȚIEI
Pentru a răspunde la întrebarea formulată în subiectul raportului nostru „Calitatea managementului în Rusia:
scopul sau mijloacele?” folosim ca bază definițiile termenului „calitate” în conformitate cu GOST R ISO 90002015: „Calitatea este gradul de corespondență al unui set de caracteristici inerente ale unui obiect cu cerințele” și
standardul ISO 8402-86 (care acum nu mai este utilizată, însă considerăm că aceasta reflectă mai precis definiția
acestui concept): „Calitatea este o combinație de proprietăți și caracteristici ale produselor sau serviciilor care le
conferă capacitatea de a satisface nevoile condiționate sau percepute ale consumator”.
Vom încerca să răspundem la această întrebare raportându-ne la unul dintre programele de stat
implementate în Federația Rusă „Dezvoltarea Sănătății”. În conformitate cu pașaportul programului, scopul său
este de a asigura disponibilitatea asistenței medicale și de a îmbunătăți eficacitatea serviciilor medicale, ale
căror volume, genuri și calitate trebuie să corespundă cu nivelul de morbiditate și nevoile populației și realizările
avansate ale științei medicale (Programs.gov.ru 2018).
Conform datelor din rapoartele anuale consolidate privind implementarea și evaluarea eficienței programelor
de stat ale Federației Ruse pentru anii 2014-2016, indicatorii Programului de dezvoltare a sănătății au fost atinși
după cum urmează (Programs.gov. ru 2017): 2017 - datele nu sunt disponibile; 2016 - 84,7%; 2015 - 90,6%, 2014
- 98,5%. Acești indicatori sunt estimați în rapoartele oficiale ca fiind foarte eficienți.
Cu toate acestea, rezultatele sondajului din centrul de cercetare al portalului Superjob în 2016 indică
faptul că rușii au oferit un calificativ de 2,6 puncte, din 5 posibile, pentru disponibilitatea serviciilor medicale
(Vademec.ru 2016 08). De asemenea, potrivit unui sondaj efectuat de Fundația independentă de monitorizare
„Sănătatea” în iulie 2016, 70% dintre respondenți au remarcat că disponibilitatea consultațiilor medicale în cadrul
asigurărilor medicale obligatorii în organizațiile medicale de stat este scăzută. În același timp, 52% consideră că
lipsa specialiștilor în medicină este principalul motiv, iar 31% spun că motivul este organizarea slabă a instituției
(Vademec.ru 2016 07).
Așadar, răspunzând la întrebarea «Calitatea managementului în Rusia: scopul sau mijloacele» se poate
spune că indicatorii programelor de stat (în special, programul „Dezvoltarea sănătății”) sunt notați în rapoarte ca
fiind foarte eficienți, dar scopul principal: asigurarea accesului la asistența medicală și îmbunătățirea eficienței
serviciilor medicale nu se realizează, după cum precizează raportul de evaluare a satisfacției populației în sine
și a personalului medical. Aceste constatări demonstrează încă o dată necesitatea de a schimba sistemul rus
de administrație publică în sine. În această situație, acțiunile administrației întreprinderilor rusești au o natură
anticriză care se adaptează sistemului actual de guvernare.
CONCLUZII
Astfel, rezumând cele de mai sus, putem concluziona că există o problemă clară a calității managementului
în Rusia și, mai presus de toate, este la nivel de stat. Punerea în prim plan a tuturor deciziilor non-sistemice ale
guvernului Federației Ruse (inclusiv creșterea vârstei de pensionare) nu permite întreprinderilor ruse să dezvolte
acțiuni de dezvoltare pe termen lung și de securitate socială a angajaților. Problema stagnării instituționale este
evidentă; este tocmai o instituție precum calitatea managementului care împiedică dezvoltarea țării și a multor
companii.
Economia instituțională controlează activitățile statului pentru satisfacerea nevoilor societății, luând în
considerare cerințele normelor morale, sociale și economice. Pentru a menține aceste norme și eficacitatea
acestora în Rusia, este necesar să se creeze o instituție pentru calitatea managementului care să monitorizeze
respectarea muncii calitative a altor instituții socio-economice și conformitatea acestora cu cerințele standardelor
la nivel de stat. Conform definiției lui Douglass North, instituțiile sunt regulile și mecanismele care asigură
implementarea lor și normele de comportament care structurează interacțiunile repetate între oameni (Grandars.
ru 2018). Fondatorul direcției instituționale, Veblen Th. a subliniat că: «Economia este în continuă developare și
dezvoltare.» Schimbările economice sunt influențate de instituții care se schimbă în mod constant, însă schimbările
instituționale adesea merg lent, iar instituțiile împiedică dezvoltarea. Prin urmare, se poate trage concluzia că nu
mechanismul pieței este cel care se schimbă singur, ci instituțiile, mediul instituțional, obiceiurile și legile «.
În studiul său din 2006, autoarea a declarat că: „Instituția de management al calității este un mediu
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instituțional necesar și este dezvoltat chiar de către întreprinderi pentru o mai bună implementare și dezvoltare a
potențialului lor” (Schmeleva 2006). În acel moment, managerii ruși au început să înțeleagă necesitatea stabilirii
unor standarde profesionale de management, dar principalele platforme de informare pentru dezvoltarea unor
astfel de standarde erau asociațiile profesionale create într-o manieră activă, instituțiile educaționale din sfera
managementului, cluburi de afaceri și colegii. Activitatea unor asociații profesionale în domeniul managementului
continuă și astăzi, de exemplu, asociația de afaceri „Asociația Managerilor Ruși” fondată în 1999. După cum
reiese din informațiile furnizate pe site-ul lor, „Asociația de manageri este asociația numărul 1 de afaceri din
Rusia, axată pe dezvoltarea profesională și formarea unei comunități de manageri de înaltă calificare, trecerea la
standarde de afaceri responsabile din punct de vedere social și integrarea în economia globală” (Amr.ru 2018). Un
alt exemplu este Asociația Rusă a Educației pentru Afaceri, care are ca obiectiv principal identificarea educației
pentru afaceri ca fiind un segment special de educație pentru economia de piață a Rusiei și unificarea liderilor
educației în afaceri în jurul acesteia (Rabe.ru 2018).
Autorii acestui raport definesc termenul „institut de management al calității” drept un sistem de relații de tip
subiect-obiect care vizează satisfacerea maximă a nevoilor societății, ținând seama de cerințele normelor morale,
sociale și economice.
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DIRECTORII EXECUTIVI ȘI MANAGERII EXECUTIVI
SE CONFRUNTĂ CU EVOLUȚIA FIRMEI
Prof. Univ. Dr. Alexandru TRIFU: trifu.alex@gmail.com
Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi
Rezumat: Lider-ul trebuie să fie încrezător și să îi asculte pe cei din jurul său. În această situație, pentru a avea
o viziune de viitor și pentru a scoate in evidenta eventualele lacune sau eșecuri în funcționarea afacerii, am
ales să vorbim despre cel mai important actor în ceea ce priveşte acțiunea economică: CEO-ul, managerul sau
liderul. El este promotorul întregii activităţi și factorul determinant pentru luarea deciziilor. Metodologia constă
în utilizarea pozitivismului, a cercetării empirice, a abordării inductive. Am încercat să subliniem importanța
corelației dintre nevoile unei companii, firmă, organizație și stilul și competențele manageriale, sau de conducere
ale managerului. De asemenea, mai ales în sectorul corporatist și în ceea ce privește performanțele financiare
ale firmei, liderul CEO este mai eficient decât managerul CEO. Acest fapt, deoarece primul se concentrează în
principal pe imaginea globală, pe creșterea companiei, pe implementarea și îmbunătățirea strategiilor. Pe de altă
parte, întreruperile apărute în timp scurt, sau chiar brusc, sunt gestionate mai bine de managerii CEO.
Cuvinte cheie: leadership, management, CEO, strategie, rentabilitate, durabilitate.
Clasificarea JEL: D81, L21, L26.
CONSIDERAȚII TEORETICE PRIVIND CONCEPTUL DE LEADERSHIP
Ca o sinteză a cantității enorme de informaţii în domeniu, pot afirma că managerii se concentrează asupra
aspectelor practice ale managementului, în timp ce liderii au un rol motivațional. Liderii CEO decid ce trebuie
să se întâmple și sunt vectorii evoluției. Pe de altă parte, managerii CEO asigură metodele practice, tactica ce
trebuie adoptată în firmă / organizație.
Dar un aspect care rezultă, în mod clar, din toate studiile este că liderii sunt manageri, iar manageri trebuie
să fie lideri (Hand, 2017).
Legătura dintre crizele in cadrul firmelor/corporațiilor/organizațiilor și posibilitățile de a evita sau reduce
impactul lor demonstrează că este rezonabil să se aducă argumente pentru un leadership mai eficientă la toate
nivelurile organizației.
Noțiunea de leadership este polisemantică, datorată, pe de o parte, complexității sale intrinsece și, pe de
altă parte, faptului că a fost obiectul cercetării pentru diverse științe. Leadership-ul este un concept complex și
este definit ca un complex menit să influențeze oamenii pentru a atinge anumite obiective (Boldureanu, 2010).
Leadership-ul este definit ca fiind un proces de grup în care o persoană îi convingă pe ceilalți, cu ajutorul
influenței, să se angajeze în mod voluntar în îndeplinirea sarcinilor sau obiectivelor grupului într-o anumită
perioadă de timp și într-un anumit context organizațional (Cole, G.A.).
Succesul leadership-ului se datorează trăsăturilor de personalitate particulare, specifice liderului. Liderul
pare a fi o persoană având un set de trăsături personale caracteristice care îi asigură autoritatea și succesul în
munca sa (Zlate, 2008).
Daniel Goleman, autor binecunoscut și analist al emoțiilor umane și al managerilor/liderilor, a afirmat foarte
sugestiv în cărțile sale dedicate inteligenței emoționale din Leadership faptul că: a şti să fii un bun manager nu
înseamnă a ști să domini, ci să convingi oamenii să lucreze pentru un scop comun. Acest lucru înseamnă că
managerii se concentrează asupra muncii lor, asupra protocoalelor, în timp ce liderii se concentrează pe lucrul cu
oamenii, pe transformarea și instruirea personalului în vederea atingerii scopului comun (Goleman, 2016, 2018).
Un lider participativ va include și alți oameni în procesul de luare a deciziilor, indiferent dacă sunt subordonați
sau persoane egale. Cu toate acestea, nivelul de participare depinde, de asemenea, de tipul de decizie luată;
de exemplu o decizie privind punerea în aplicare a obiectivelor are șanse mari de a avea o parte substanțială
a participării, în timp ce o decizie referitoare la evaluarea performanței angajaților este mult mai probabil să fie
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realizată de manager.
Ca metodologie utilizată în această lucrare, trebuie menționată abordarea pozitivă, empirismul și metoda
deductivă, aceasta din urmă implicând ideea că acest instrument înseamnă o abordare care dezvoltă afirmații de
la aspecte generale la cele specifice, spre sfârșitul procesului de cercetare ca rezultat al observațiilor.
IMPORTANȚA APTITUDINILOR DE CONDUCERE ȘI ROLUL ACESTORA
Leaderhip-ul este esențial pentru punerea în aplicare a deciziilor de succes.
Societatea caută un lider care să-i definească scopul și să o facă să avanseze prin selectarea și dezvoltarea
oamenilor care reușesc să inventeze, să facă, să producă și să ofere servicii pentru a-și diferenția afacerea de
competiție și pentru a rezolva multe dintre problemele cu care se confruntă (Neculau, 2004).
Leadership-ul și abilitățile sale joacă un rol important într-o organizație. Acesta reprezintă procesul prin care
angajații sunt influențați pentru a-și atinge obiectivele cât mai eficient posibil, pe de o parte și, pe de altă parte,
furnizează organizației acele direcții care trebuie urmate pentru a obține valoare adăugată.
Conducerea poate fi, de asemenea, reprezentată de standardele de performanță. Acestea sunt elementele
care apreciază rezultatele și stabileşte în ce constă munca unei persoane și cât de bine este efectuată respectiva
muncă (Lache & Lache, 2010).
Cu cât schimbările sunt mai mari, cu atât stilul de leadership trebuie să fie mai bine organizat. Leadership-ul
implică o responsabilitate extraordinară - să se asigure că se îndreptă în direcția corectă, că deciziile pe care le
ia se bazează pe cunoaștere. Indiferent ce faceți, asigurați-vă că acționați ca lider.
În figura 1, leadership-ul este, de asemenea, una dintre cele patru funcții care constituie procesul de
management. Odată cu schimbările tehnologice rapide, concurența globală intensă și forța de muncă diversă a
unui nou loc de muncă, leadership-ul este cheia managementului.
Rolul liderului a devenit din ce în ce mai complex în timp și astăzi este centrul „multicolor” al presiunii și
așteptărilor. Acest lucru este normal, deoarece trebuie să aibă știința și competența de a crea circumstanțele
în care cei mai capabili oameni își pot promova abilitățile și își pot coordona eforturile, rămânând angajați în
scopurile organizației, intensificându-și eforturile, astfel încât niciunul dintre ei nu le pot depăși de unul singur
(Bennis, Nanus, 2000).
Liderul joacă un rol important în evaluarea performanțelor angajaților, deoarece el este cel care
interacționează cu subordonații săi și este capabil să fie prezent în cadrul diferitelor acțiuni și poate să le observe
comportamentul in mod direct. Evaluarea performanței angajaților este metoda de a obține echilibrul performanței
angajaților pentru a vedea dacă și-au îndeplinit sarcinile în conformitate cu cerințele postului, pentru a-și atinge
obiectivele într-o perioadă de timp anume (Lache & Lache, 2010).
În teoria lui Maier N.R.F. există trei stiluri clasice de conducere, și anume: autoritar, democratic și „laissezfaire”. Aceste trei stiluri sunt reprezentate de colțurile unui triunghi echilateral. În mijlocul fiecărui colț al triunghiului,
el a atașat alte trei stiluri de conducere intermediare, și anume: paternalist între autoritar și „laissez-faire”, mai
ales dintre autoritar și democrat și deschis dialogului între democratic și „laissez-faire”.
autoritar

paternalist

majoritar

democrat

deschis
dialogului

laissez-faire

Figura 1: Stiluri de leadership conform teoriei lui Maier
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Sursa: Maier N.R.F., (1957) “Principes des relations humaines. Applications pratiques dans l’enterprise”, Les
È̀ditions d’Organisations, Paris, pg.203
Stilul autoritar este caracterizat prin faptul că autoritatea ia decizii, dar depinde într-o oarecare măsură de
punctul de vedere al indivizilor. Stilul democratic se bazează pe participarea membrilor grupului și pe dominarea
minorității de către majoritate. Al treilea stil implică o discuție, dar nu o acțiune organizată. Există, de asemenea,
posibilitatea ca un lider să se situeze în mijlocul triunghiului, adică să cuprindă toate caracteristicile stilurilor de
leadership enumerate.
Un exemplu este atunci când, în anumite situații, liderii iau decizii și există alte situații în care celorlalți li se
permite să acționeze pe baza propriilor decizii. Maier consideră că, dacă stilul de conducere al personalului este
definit de gradul de libertate acordat, atunci putem să ne potrivim celor trei stiluri de conducere în funcție de gradul
de libertate acordat și de modul în care libertatea este limitată.
Astfel, cercetarea efectelor comportamentului unui anumit lider a fost aprofundată, devenind o temă extrem
de discutată și de mare valoare în rândul oamenilor de știință (Zlate, 2008).
Leadership-ul pe timp de criză înseamnă capacitatea acestor persoane de a conduce sub presiune și în
situaţii ce implică provocări, atât din cauze interne, cât și din cauze externe. În practică, s-a observat că, în multe
cazuri, nu numai din partea managerilor sau a liderilor, ci și din partea personalului, criza poate duce la mai multe
daune decât evenimentul de criză în sine. Este mai bine să învățați cum să împiedicați crizele repetate.
Pe de altă parte, este foarte important la fiecare pas să existe, de la nivel de lidership sau de conducere, un
control al activităților și o viziune largă asupra interacțiunii pieței. Statisticile indică faptul că IMM-urile cu un plan
clar stabilit sunt mai profitabile decât cele care nu au un plan clar definit.
În plus, obținerea unei finanțări sănătoase înseamnă că afacerea trebuie să fie de încredere, iar creditorii
să fie convinşi în legătură cu solvabilitatea și cu posibilitățile de dezvoltare a entității. Se recomandă ca acesta
să fie foarte bun pentru afacere, să fie îmbunătățit, să existe un plan de marketing, în strânsă legătură cu piața
și concurența.
De asemenea, o asigurare pentru afacere este necesară pentru evenimente neașteptate, pentru
preîntâmpinarea mai multor riscuri, de fapt o protecție pentru întreprinderile mici, chiar dacă începeți o afacere
sau o afacere stabilită (www.blognationwide.com, 2017).
Creştea eficienței este considerată ultima etapă în care toate resursele, în special angajații, constituie o
unitate, se află pe „aceeași pagină” și asigură buna funcționare și bunăstarea firmei/afacerii.
De fapt, în literatura de specialitate, este vorba despre „Sense-making”, o abordare cognitivă, termen
definit ca abilitatea de a se încerca înțelegerea unei situații ambigue sau incerte. Adică procesul de creare a
conștientizării situației și a înțelegerii în condiții de complexitate ridicată sau incertitudine în luarea deciziilor. Rolul
liderilor este să înțeleagă situațiile critice și să dezvolte idei de rezolvare a oricărui tip de criză.
Am vorbit deja despre luarea deciziilor în situaţii ambigue și în condiții de incertitudine. Importantă este
viziunea liderilor CEO și a managerilor de a anticipa eventualele întreruperi și dificultăți în funcționarea firmei/
întreprinderii/organizației, datorită faptului că ambiguitatea și incertitudinea sunt susceptibile să apară în timp,
într-un moment de criză ( Mumford și colab., 2007).
PREGĂTIREA LIDERULUI PENTRU DEZVOLTARE ȘI CRIZE / ÎNTRERUPERI
Leadershipul este privit de unii ca un panaceu, solutia tuturor problemelor unei organizații, ca un ingredient
absolut necesar al rețetei succesului său. John Adair afirmă că abilitățile de leadership pot fi dezvoltate prin
implementarea regulată a acțiunilor practice asociate cu o anumită abilitate. Acest lucru a dus la un sistem de
formare care îi ajută pe manageri să își dezvolte și să-și îmbunătățească abilitățile de conducere.
Abordarea lui Adair este adesea utilizată pentru a evidenția relația strânsă dintre leadership și management
în același timp. Acesta este motivul pentru care Adair afirmă că liderii au nevoie de:
m conștientizarea a ceea ce se întâmplă în cadrul grupului, a procesul de grup sau a comportamentului;
m înțelegerea, ceea ce înseamnă că știm că avem nevoie de o anumită funcție și capacitatea de a o realiza
în mod eficient, deoarece succesul este judecat pe baza răspunsului grupului (Adair, 1983).
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Leadershipul se luptă cu schimbarea. Unul dintre motivele pentru care a devenit atât de important în ultimii
ani este că lumea afacerilor a devenit din ce în ce mai competitivă și mai volatilă.
Considerăm că, pe de o parte, este esențial ca un lider să fie cât mai conștient cu putinţă cu privire la
condițiile fizice, psihologice și mentale ale personalului/echipei, în condiții endogene. Pe de altă parte, liderul
trebuie să fie conștient de starea mediului, fie că acesta este într-o stare disfuncțională, fie că acesta încep să
se stabilizeze. Se consideră că lumea de astăzi se regăseşte, în mod constant, în situații de criză și fiecare lider
trebuie să aibă abilitățile și cunoștințele (chiar din cărți sau din experiența altcuiva) pentru a face față situației de
criză și a o depăși.
Vorbim despre amenințări bruște, care necesită reacții prompte și răspunsuri din partea leaderilor sau
managerilor, pentru a schimba practica normală și pentru a ajusta proasta conducere (Hunt et al., 2009). Crizele
sunt puncte de inflexiune sau de îndepărtare a activității de la stabilitate și echilibru. În acelaşi timp, există aşteptări
atât din partea liderilor, cât și a managerilor, ca aceştia să-și modifice operațiunile și comunicarea cu furnizorii,
consumatorii sau cei implicați într-o situație anume (Liechtenstein, Plowman, 2009; Williams et al., 2012).
Pregătirea liderilor/managerilor pentru orice situație implică, de asemenea, ca persoanele responsabile să
fie conștiente de faptul că luarea deciziilor în aceste situații de criză este luată în condiții de risc, incertitudine și
ambiguitate (Trifu, 2008; Weick, 1995) iar, în acele momente, munca trebuie să se desfăşoare în cadrul echipelor.
Oamenii lucrează într-o rețea și chiar în cadrul unor corporații, în special în companii de consultanță și
formare, furnizând servicii IT sau alte tipuri de servicii pentru economie și societate.
O situație specifică o reprezintă persoanele care nu accepă un șef, un lider. Ei doresc să fie independenți,
să fie propriile lor stăpâni. Considerăm că acestora nu le place să fie conduși de persoane mai puțin calificate, mai
puțin educate, mai puțin experimentate, care, evident, au abilități de conducere foarte puțin dezvoltate sau nu le
au deloc (Kline, 2018). Oamenii lucrează în cadrul unei rețele și chiar în corporații, în special în cadrul companiilor
de consultanță și formare, furnizând servicii IT sau alte tipuri de servicii pentru economie și societate.
Capacitatea de a conduce oamenii în condiţii de stres sau presiune este considerată un cadru mental însoțit
de un set de comportamente. Acest cadru se caracterizează prin deschiderea minții către noi experiențe, idei sau
fapte, învățarea de a-și asuma riscuri și presupunerea că toate lucrurile sunt posibile, precum și gândirea pozitivă
pe care întreprinderea/organizația/organizația o poate obține mai bine după criză decât înainte de aceasta
(James, Wooten, 2010).
CONCLUZII
Leadership-ul, în special, se concentrează asupra dimensiunii umane a managementului în procesul de
implicare sau conducere a unui grup de oameni.
Fără spiritul de echipă, leadership-ul nu există. De aceea, am ales ca prioritate în această analiză, problema
conducerii, a liderilor CEO.
Putem afirma că nu există un stil de conducere eficient în orice situaţie, deoarece situațiile și contextele
organizaționale sunt diferite. Stilul de conducere este o variabilă cheie în dezvoltarea unei strategii eficiente de
leadership.
Cu cât sunt mai pozitive efectele unui stil de conducere practicat, şi cu cât acestea sunt mai numeroase, cu
atât acestea sunt mai adaptabile și mai adecvate condițiilor grupului, dar și condițiilor sociale și istorice, iar stilul
se dovedeşte a fi mai bun și mai eficient.
Natura organizației este un alt factor care influențează eficacitatea stilului de conducere. Politicile și normele
organizației pot limita gama stilurilor de conducere.
Studiile și practicile privind gestionarea operativă a crizelor, ținând seama de existența unei lipse de
diferențiere între managerul pe timp de criză și liderul pe timp de criză, au împărtășit ideea că acest aspect nu
include doar coordonarea simplă și răspunsurile la consecințele imediate ale întreruperilor în momentele acute.
Acesta este un proces mai sensibil și mai complex.
Această abordare, preluând ideile cheie ale abordărilor anterioare, încearcă să demonstreze felul în care
caracteristicile liderului și comportamentul său sunt îmbunătățite de factorii situaționali, rezultând un anumit nivel
de performanță care reflectă cu fidelitate calitatea fuziunii.
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Pentru a îmbunătăți conducerea organizațională a companiei, este recomandabil să: obțineți un echilibru
între orientarea spre rezultate și orientarea spre mijloacele utilizate pentru obținerea acestora; înființarea unui
departament de resurse umane pentru a se angaja în discuții individuale cu angajații pentru a identifica factorii de
nemulțumire și pentru a aplica măsuri corective în cazul problemelor raportate.
De asemenea, liderul ar trebui să ofere feedback imediat după acțiunea angajatului pentru o înțelegere mai
clară a acestuia și pentru a evita repetarea anumitor greșeli și încurajarea diferitelor acțiuni.
Leaderii trebuie să știe exact ce doreşte organizația, care sunt nevoile acesteia și, prin urmare, ce
competențe și abilități trebuie să aibă liderii CEO și managerii CEO pentru a combina interesele părților, entității
(corporație, firmă, organizație) cu cele ale mediului.
Pe de altă parte, în ceea ce privește înțelegerea, studiul consensului este foarte important în management și
în cadrul unei echipe, pentru înțelegerea acestui termen și a răspunsului organizațional la schimbare și provocări.
Este important pentru companie că fiecare client este mulțumit și de aceea este oferită o gamă largă de
servicii, precum și receptivitatea pentru orice sugestie sau îmbunătățire a ofertei curente, astfel încât aceştia
să poată găsi cele mai bune soluții pentru serviciile de alegerea lor, acest aspect fiind decisiv pentru evitarea
posibilelor crize sau eșecuri.
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DE LA MARKETINGUL DISRUPTIV LA NOUL
MODEL DE BRANDING DE PRESTIGIU
Dr. Kakhaber DJAKELI: k.jakeli@rocketmail.com
Universitatea Internațională din Caucaz
Rezumat: Scopul acestui articol este de a descoperi noile instrumente de marketing disruptiv, cu referire specială
la partea de branding. Cu marketingul disruptiv putem rezolva problemele mediului disruptiv – aceasta este
ipoteza pe care o aveam atunci când am început să facem cercetări de marketing speciale pentru acest subiect.
Dar ce este marketingul disruptiv și cum poate fi armonizat cu un nou tip de branding? Se pare că acest marketing
perturbator pune imaginația Clientului în toate departamentele și unitățile unei corporații. Vocea clientului trebuie
să fie ascultată peste tot în companie. Ca metodologie de cercetare am ales cercetări cantitative și calitative.
Studiul a fost realizat în două etape. Am folosit doar eșantionul de conveniență (non-aleatoriu) în interviul telefonic
CATI. Prima etapă a implicat studiul pilot privind satisfacția consumatorilor cu privire la nivelul funcțional al mărcii.
În etapa a doua am invitat toate cele șapte persoane intervievate la laboratorul de cercetare de marketing de
la Universitatea Internațională din Caucaz pentru o cercetare calitativă de marketing. În a doua etapă a fost
analizată și istoria dezvoltării noilor produse. Principala constatare a fost faptul că: dacă sentimentele de prestigiu
ar fi considerate ca fiind un lucru realizabil, atunci Brandingul de tip disruptiv ar putea si realizat cu succes.
În consecință, articolul sugerează trei noi instrumente de marketing: Puncte de prestigiu (POPR) în branding,
matrice specială a POPR și Piramida de branding disruptiv (PDB). Aceasta este contribuția autorului la literatura
de specialitate a domeniului.
Cuvinte cheie: Marketing disruptiv, branding, diferențiere, branding disruptiv, Puncte de Prestigiu
Clasificare JEL: M38
DE CE MARKETINGUL DISRUPTIV?
Marketingul disruptiv creează noi piețe. Dar cum funcționează? „Strategia de marketing disruptivă este un
proces prin care activitățile de marketing valoroase se iau ființă inițial prin aplicațiile unui departament sau ale
unei funcții într-o organizație și apoi se mișcă neîncetat în departamentele / funcțiile interne ale unei companii,
conectându-se ulterior cu anumite companii externe pentru a se asigura că procesul de creare a valorii de piață
este oferit principalelor părți interesate ale companiei „(Tomas, et al., 2017). Prin idei noi, vechile idei și piețe au
devenit depășite. Ideile noi dau viață piețelor noi, atâta tot. Marketingul perturbator al secolului XXI va fi un proces
foarte rapid de creare de noi provocări și schimbări, fapt ce poate aduce sfârșitul anumitor companii, universități,
școli, teatre, orașe, sate și țări care au încă miopie de marketing.
Există multe idei disruptive care le-au umbrit concurenții. Marketingul disruptiv provine din mentalitatea
diruptivă. Celebrii techno-revoluționari au fost tipi cu un temperament foarte perturbator. Un exemplu:
Gutenberg a inventat prima presă tipografică mobilă care a încurajat procesul Renașterii, Reforma,
Iluminismul, Revoluția Științifică și Economia bazată pe cunoaștere și a răspândit învățătura în publicul
larg. Invenția lui Gutenberg a tăiat vecha piață a manuscrisurilor, deoarece a fost cel mai bun vehicul al
comunicării în masă.
De ce ideea diruptivității are succes? De ce Gutenberg a avut succes? Folosim aici conceptul de marketing al
nivelurilor produsului. După cum știm, toate produsele și serviciile pot fi împărțite în niveluri. Primul nivel al oricărui
produs este nucleul, nivelul funcțional al produsului. Următoarele nivele sunt actuale și amplificate. Marketingul
disruptiv presupune schimbarea funcționalității produsului de la mai puțin benefic la mai benefic pentru aceiași
consumatori. Să luăm o carte și să urmăm calea dezvoltării sale de-a lungul secolelor. În dezvoltarea cărții vedem
etapele inovării – similar cu marketingul disruptiv, dacă acest lucru s-ar fi întâmplat în zilele noastre.
Dacă studiem o carte mai veche, din secolul al XIV-lea, rescrisă de un preot devotat, vedem problema
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durabilității manuscrisului, a culorii, lucruri ce complică cititul. De aceea, cardinalul, care a devenit Papă al Romei,
a văzut primele cărți tipărite: «Manuscrisul a fost foarte curat și lizibil, deloc greu de urmat - harul vostru ar putea
să o citească fără efort și într-adevăr fără ochelari «(Sanneh, și colab., 2016).
Din cele cunoscute dinaintea lui Gutenberg și a altor autori ai tiparului, procesul de rescriere a cărții a fost
foarte complicat și a fost gestionat de către călugări foarte pricepuți, uniți în departamentul special creat pentru
această mare îndatorire, numit - Scriptoriu. Sarcinile diferite, pasiunea pentru precizie și frumusețea grafiei au fost
atributele principale al diferitelor scriptorii. De exemplu, în Georgia, țara uneia dintre cele mai vechi grafii dintre
toate alfabetele, mai multe școli de scriptoriu lucrau, zi și noapte, fără odihnă. Celebrul scriptoriu fusese lucrat la
mănăstirea Sapara, creând «Evanghelia de aur», arta scrisului de mână fiind rezultatul eforturilor comune a cinci
călugări ce au lucrat ani de zile. Acești călugări au fost coordonați de patronii mănăstirii Sapara, prinții familiei
Atabak Jakeli, deoarece cartea a fost factorul de prestigiu în acea perioadă (Peacock, 2012).
Odată cu apariția noii prese mobile, toate lucrurile s-au schimbat, iar producția de cărți s-a transformat într-o
afacere de masă. Dar nu s-a întâmplat imediat. Surprinzător, primii clienți ai lui Gutenberg nu erau publicul larg,
ci regi, regine, cardinali și episcopi. Primele cărți tipărite erau mărețe, opulente, atrăgătoare și minunate. Păreau
a fi opere de artă. Acestea erau în limba latină. Când biblia a fost tradusă în multe limbi, ea a încurajat revoluția
și dezvoltarea rapidă a omului. Astăzi putem spune că marele inventator Gutenberg, împreună cu colegii săi, în
special cu Laurens Janszoon Coster, au deschis un nou mod de comunicare în masă cu un produs mai practic și
mai atractiv, mai valoros și funcțional.
Chiar dacă vedem istoria cărții, putem găsi inovația perturbatoare și chiar disruptivitatea din marketing în
toate etapele dezvoltării sale. După cum ne spune și istoria, marketingul disruptiv se dezvoltă în două direcții:
m Nivelul funcțional al noului produs este mai benefic pentru clienți
m Nivelul actual al produsului împreună cu alte niveluri pare să fie prestigios pentru clienții finali
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innovation
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semi disruptive
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next?
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disruptive
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Graficul 1: inovația disruptivă de la tăblițele de lut la online media:
Pentru că bibliotecile erau semne de prestigiu politic, trebuie să vedem cât de prestigioase au devenit
primele cărți tipărite. Prestigiul are câteva avantaje în Branding. Acum trebuie să clarificăm ce înseamnă prestigiul
pentru marketing?
Tabelul 1: Definirea prestigiului în diferite dictionare și semnificația acestuia pentru marketingul comun
Definiția prestigiului

Source

- Reputația sau influența rezultată din succes,
realizare, rang sau alte atribute favorabile.
- distincție sau reputație care se aplică unei
persoane sau unui obiect și care posedă astfel un
semn distinctiv pentru alții sau pentru public:

http://www.
dictionary.
com

What does it mean for marketing?
- diferențierea benefică
- poziționare excelentă
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- respect și admirație acordată cuiva sau ceva, de
obicei datorită reputației pentru o calitate înaltă,
succes sau influență socială:

Cambridge
dictionary

- poziționare ideală/ poziționarea
dorită
- reputație rezultată din îmbunătățirea
imaginii

- poziția sau estimarea în ochii oamenilor: influență
sau reputație în opinia generală
- poziția de autoritate în mintea oamenilor

MerriamWebster

-

credibilitate din partea consumatorilor
o mare atitudine
conducere de piață
lider de marketing

Din aceste dicționare grozave știm mai multe despre legăturile dintre marketing și acest cuvânt frumos,
mai puțin folosit în literatura de marketing. Acum putem folosi prestigiul ca fenomen în managementul brandului,
distingând anumite Puncte de Prestigiu (POPR) speciale.
METODOLOGIE DE CERCETARE
Ca metodologie de cercetare am ales cercetări cantitative și calitative. Cercetarea istorică și observația
studiului au fost efectuate în două etape. Am folosit doar eșantionul de conveniență (non-aleatoriu) în interviul
telefonic CATI.
Șase intervievatori instruiți au apelat membrii comisiei laboratorului de marketing pentru câteva întrebări după ce au obținut permisiunea acestora - cu privire la alegerea lor de consum și ceva care are un efect disruptiv
în experiența lor de consum.
Etapa 1 a implicat studiul pilot privind satisfacția consumatorilor cu privire la nivelul funcțional al mărcii.
În etapa a doua am invitat toate cele șapte persoane intervievate la laboratorul de cercetare de marketing de
la Universitatea Internațională din Caucaz pentru o cercetare calitativă de marketing. În a doua etapă a fost
analizată și istoria dezvoltării noilor produse.
CERCETAREA
Am folosit metoda de eșantionare de conveniență (non-aleatorie) și intervievatorii noștri bine instruiți au
intervievat telefonic, prin metoda CATI, 360 de respondenți. Etapa 1 a implicat, de asemenea, studiul pilot privind
satisfacția consumatorilor cu privire la nivelul funcțional al brandului. În procesul de cercetare primară, întrebările
finale au vizat:
1. Cum vă simțiți când sunteți copleșiți de oferte? Pentru a răspunde la această întrebare nu am limitat
respondenții noștri cu variante de răspuns. Le-am dat posibilitatea de a folosi propriile cuvinte. Când răspunsurile
au fost analizate, am constatat că:
a) 65% dintre cumpărători sunt mulțumiți când simt că sunt mai importanți, prestigioși
b) 10% dintre cumpărători se simt surprinși,
c) 11% dintre cumpărători nu au nicio idee despre ceea ce simt,
d) Restul cumpărătorilor se simt foarte diferit.
2. Ce te face să spui „wow”? Nu am limitat respondenții noștri cu alegerile noastre multiple și le-am dat
posibilitatea de a folosi cuvintele lor pentru această a doua întrebare. Când răspunsurile au fost analizate, am
constatat că:
a) 88% spun „wow” dacă câștigă ceva în ediție limitată, ce pare foarte prestigios și valoros din punct de
vedere social;
b) Restul vorbesc despre multe motive diferite care rămân neclare.
3. Ce fel de pachet de servicii v-ar face să le folosiți? Respondenții au fost împărțiți în două grupe pentru
a răspunde la această întrebare:
a) 43% doresc pachete de servicii mai hedonistice,
b) 19% doresc anumite lucruri utile,
c) 24% spun ca au nevoie de ceva foarte amuzant,
d) restul doresc lucruri mai simple, dar cu forme și logo-uri de prestigiu.
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4. Ce te face să fii loial? Răspunsurile au fost următoarele:
a) 23% doresc branduri mari, cu o tradiție și oferte fiabile, dar dacă lucrurile sunt de încredere în rândul
tuturor concurenților, ei doresc doar divertisment, jocuri și relații excelente,
b) 29% doresc motive serioase,
c) 24% vor să fie în apropiere de câștigători,
d) 24% doresc apreciere.
5. Dacă trebuie să mâncați rapid, ce ingrediente vă pot face mai fericiți? 78% vor ingrediente organice
proaspete de la un loc bine-cunoscut, de prestigiu. Restul de 22% nu cunosc ingredientele.
6. Cât de des trebuie să reînnoiască ofertele o companie? Aproape toți respondenții doresc să vadă zilnic
oferte noi.
7. Există vreun loc în care doriți să vedeți compania și prima filială? Toți își doresc locuri minunate. Cerute
de experții cu influență socială. 67% doresc un loc prestigios pentru a mânca, 33% spun că vor să mănânce în
locuri istorice drăguțe și frumoase.
SEGMENTAREA DEMOGRAFICĂ A RESPONDENȚILOR ȘI RĂSPUNSURILE ACESTORA
În următoarea etapă a studiului am continuat cu o cercetare de marketing calitativ și am invitat unii dintre
respondenți să participe la sesiuni de focus group, organizate la Universitatea Internațională din Caucaz.
Respondenții au avut un facilitator care i-a încurajat să vorbească despre ce i-a făcut să spună „wow” și despre
ce i-a inspirat să fie loiali brandului.
Scopul a fost acela de a încuraja respondenții să-și reprezinte pe deplin visurile.
m 55% dintre respondenții, cu vârste între 14 și 28 de ani, au vrut să aibă contact direct cu jucătorii de rugby
din Georgia prin intermediul unor programe de marketing, dacă ar fi consumatori loiali ai unor mărci.
m Restul de 45% a apreciat inițiativele de social marketing din partea companiei - de exemplu, acțiunile
de curățenie din grădini și de pe străzi, demonstrațiile pentru aer curat, susținerea studenților prin burse,
acțiunile sociale precum școlile de dans gratuite organizate în grădinile publice și altele.
m 34% din respondenții cu vârste mai mari de 28 de ani au dorit ca marca lor să fie sponsorul unor jocuri
sportive - în special rugby, un sport foarte popular acum în Georgia.
IPOTEZELE ȘI ÎNCEPEREA EXPERIMENTULUI
Bazându-ne pe aceste cunoștințe, ne-am gândit să creăm un nou brand disruptiv în industria fast-food-ului.
Punctele de paritate (POP) ale acestui nou produs pe care îl numim „Mziani” sunt următoarele: trebuie să fie
mâncăruri organice foarte proaspete, stabilite de compania de fast-food prin intermediul unor comenzi digitale /
mobile de la diverși consumatori în timp diferit.
Punctele de diferențe (POD) pot fi lucruri proaspete, confirmate de tehnologiile block chain, furnizate de
ferme și distribuite fizic prin containere ecologice speciale, cu camere speciale pentru menținerea vitaminelor și
aromelor. Pre-comenzile din mașini, case, școli și universități pot fi de asemenea un avantaj POD.
Având în vedere cercetarea de marketing realizată de noi, am inventat un nou instrument de construcție a
brandului (POPR), adică punctele de prestigiu. Dacă POP este similaritate obligatorie și POD este o unicitate a
produsului, Punctul de Prestigiu (POPR) poate fi un avantaj care face clienții să se simtă mândri, astfel obținânduse brandul. În cercetarea de marketing realizată de noi am întrebat oamenii despre ce voiau, de ce aveau nevoie,
își doreau, visau și doreau să dețină. Așa că am identificat Punctul de Prestigiu (POPR). Din răspunsurile
membrilor eșantionului nostru, ce a fost selectat folosind metoda de eșantionare non-aleatorie, am încercat să
dezvoltăm Matricea Punctelor de Prestigiu POPR pentru mâncarea fast-food experimentală «Mziani».
Această matrice poate fi foarte potrivită pentru omul de afaceri, construind un brand clasic unic și premium,
în special pentru clienții de clasă premium pentru care Punctele de Paritate și Punctele de Diferență nu sunt
suficiente și care doresc anumite Puncte de Prestigiu pentru ei și pentru grupul lor social.
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Tabelul 2: Matricea POPR sau sau cum să dezvolți un Brand prin POP, POD și POPR (sursa: autorul)
De la Similarități la Diferențe

3 niveluri ale
produsului/
Brandului

POP

POD

POPR

Nivelul augmentat

Informație bine
răspândită

Creșterea
awarenessului
și crearea unei
imagini pozitive

Asocierile primare cu
jucătorii de rugby și
asocierile secundare – de
pornit de către erou!

Nivelul actual

Nivelul actual al
celor 4 P

Frumos + 7 P

Segmente mai înguste

Nivelul funcțional

Fast food

Ingrediente
proaspete

De exemplu: Faimoasa
dietă rugby

Brandingul de prestigiu poate fi definit ca o activitate de marketing, menită să adauge valoare,
îndreptată instantaneu către Reputația Admirabilă sau influența rezultată din succes, realizare, rang sau
alte atribute favorabile, depusă pentru un brand pentru a face o distincție benefică, adăugând clientului
personalitatea brandului, văzută ca fenomen social de creare a prestigiului (sursa: autor).
PIRAMIDA BRANDULUI DISRUPTIV (PDB)
Efectuând cercetări de marketing și colectând date interesante și având constatări importante, cum că
prestigiul trebuie să joace un rol mai important în branding, a fost creat noul instrument special – Piramida
Branding-ului Disruptiv (PDB). Cazurile de branding arată că nu tot brandingul merge în aceeași direcție.
Piramida brandului Disruptiv se caracterizează prin conexiuni puternice între anumite Puncte de Paritate ale
mărcii – aparținând consumatorilor mai mulțumiți – și Punctele de Diferență – cu ușurință în accesibilitate și
comunicare, cu perspective ale brandului și cu un caracter prestigios. În cele din urmă, acestea pot schimba
regulile industriei. Această schimbare trebuie să ajungă sub conducerea brandului. Vocea clientului trebuie să
fie bine ascultată peste tot în companie. Acest tip de provocare de a transforma compania dintr-o firmă ce are
un concept de marketing într-o Corporație de Marketing (Lafferty and Hult 2001) este misiunea marketingului
disruptiv. De exemplu, acolo unde marketingul are acces în toată compania (Hult, 2011a) este visul marketerilor și
nu al contabililor. Oamenii, din momentul în care devin oameni, încearcă să obțină prestigiu în societate.

Figura 1: Piramida brandului disruptiv (PDB) (sursa: autor)
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Componentele Piramidei Brandingului Disruptiv sunt următoarele:
1. POP: Puncte de paritate
2. Consumator mai multumit
3. POD: Puncte de diferență
4. Accesibilitatea acestui produs / serviciu
5. Ușurința în utilizare
6. Caracterul comunicativ
7. cu o anumită perspectivă în viitor
8. Sentimentele de prestigiu trebuie dezvoltate în clienți
9. Schimbarea regulilor industriei prin leadershipul de marketing – vârful piramidei.
CAZURILE BRANDULUI „MZIANI” ȘI MARCA DE CAFEA ANTI-SHPOTI
Matricea POPR și Piramida Brandului Disruptiv au fost folosite în aceste cazuri reale. Aceste instrumente
foarte interesante au fost încercate în cazurile companiilor reale, atât de către fast-foodul „Mziani”, cât și de
cafeneau-brand „ANTI SHPOTI”. Ambele companii se află în Georgia. Fast-foodul „Mziani” are POP și POD; este
în faza de început ca brand și vom continua să observăm dezvoltarea acesteia. Dar pentru a arăta gestionarea
strategică de marcă a unui alt brand în Georgia, cu interesantul nume „ANTI SHPOTI”, ceea ce poate fi tradus
ca Anti-Stress, fiind înființat acum un an în centrul orașului Tbilisi și care de curând a primit un caracter prestigios
în rândul tineretului georgian, am făcut o analiză istorică de brand și niște observații periodice prin intermediul
interviurilor scurte cu participanții. Cafeneaua ANTI-SHPOTI are mulți clienți fideli, pentru că este un loc bun
de întâlnire (POP), oferă jocuri sportive active în sala acesteia și încântă jucătorii prin spectacole muzicale
(POD). Multe personalități „cool” vizitează acest loc, rezultând faptul că această cafenea are un anumit prestigiu.
Cafeneaua are o pagină pe Facebook unde creează benzi desenate ale evenimentelor și interacționează pozitiv
cu societatea lor, societate pe care aceștia o numesc „tribul” lor. În cele din urmă, cafeneaua ANTI SHPOTI
schimbă cu adevărat regulile industriei și face multe inovații, atrăgând clienți noi, tineri cu vârste între 20 și 30
de ani. În perspectivă, această cafenea poate oferi industriei mai multe lucruri disruptive și, cu cât este mai
disruptivă, cu atât mai mult clienții vor crea o pasiune din a merge acolo. Dar nu toată lumea poate obține biletul
de participare la „trib”. Pentru a avea acces la ANTI-SHPOTI, persoana respectivă trebuie să fie recomandată de
către membrii ce organizează campanii anti-stres în interiorul acestui loc interesant.
CONCLUZIE
Dacă produsele și serviciile trebuie transformate în branduri disruptive, oferim Piramida specială de Branding
Disruptiv. Inovația este construită prin pasiunea de a schimba și de a face diferențe. Cei cinci factori ai lui Rogers,
care caracterizează inovația - avantajul relativ, compatibilitatea, complexitatea, capacitatea de încerca, abilitatea
de a observa (Rogers, 1983) – au fost adaptați în Piramida Brandului Disruptiv (PDB). Pentru a transforma ideile
și inovațiile disruptive în produse și servicii, oferim piramida noastră spre folosință. Pe măsură ce noile branduri
georgiene utilizează deja Pyramid of Branding Disruptive, acestea au devenit mai interesante pentru clienții lor.
Matricea POPR menționată mai sus facilitează planificarea viitorului mărcii, având deja unele parități și diferențe,
dar nu au o imagine, reputație și sentimente clare. Sentimentul de prestigiu facilitează procesul de adoptare
a mărcii. Inițierea acestui sentiment măreț poate fi bine gestionată cu ajutorul matricei POPR și a Piramidei
Brandingului Disruptiv în conceptul de branding de prestigiu dezvoltat special în acest articol.
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PROCESELE DE LUARE A DECIZIILOR ALE
CONDUCERII ORGANIZAȚIILOR ÎN CONTEXTUL INSTRUMENTELOR
BAZATE PE ANALIZA DATELOR
Vlad BRĂTĂȘANU, EMBA: vlad.bratasanu@gmail.com
Institutul de Administrare a Afacerilor din București

Rezumat: Economia digitală și vastele fluxuri de date, au creat o nouă paradigmă pentru procesele de business
intelligence, sporind potențialul instrumentelor avansate de analiză a datelor și sistemelor cognitive. Structurile
extinse de date (Big Data) sunt utilizate în business intelligence pentru a lucra cu seturi imense de date pentru
a extrage valoare pentru decizii eficiente. Acest articol își propune să abordeze următoarea întrebare: cum pot
liderii organizațiilor să integreze noile tehnologii în procesul decizional pentru a atinge obiectivele? Tehnologiile
emergente au creat direct modificări ale puterii organizaționale și ajustări ale birocrației interne ca urmare a
modificării nivelului de acces al datelor al angajaților și a modificării nivelurilor de luare a deciziilor. Este nevoie de
un nou tip de cultură organizațională și noi roluri pentru lideri în dezvoltarea organizațională. Impactul semnificativ
asupra sistemelor organizaționale și a obiectivelor organizațiilor necesită o abordare strategică în implementarea
proceselor de luare a deciziilor bazate pe date.
Cuvinte cheie: Big Data, Advanced analytics, Machine learning, Artificial intelligence, Organization culture, Data
management, Technology, Digital Economy, Business Intelligence, Agile
Clasificare JEL: O33 Technological Change: Choices and Consequences • Diffusion Processes
INTRODUCERE
În ultimii ani, organizațiile au construit seturi extinse de date pentru clienți, companii, piețe și mediu, creând
un context perturbator al managementului datelor. Economia digitală în curs de desfășurare a generat fluxuri
uriașe de date, forțând întreprinderile să construiască procese bazate pe analiza avansată de date mai mult decât
oricând. Economia digitală a transformat seturi de date mari (Big Data) într-un activ care generează necesitatea
unei abordări strategice. Big data pot crea valoare strategică pentru afaceri și pot crea un potențial ridicat de
diferențiere de concurență. Organizațiile care își înțeleg date ca active, și modul în care acestea pot fi cel mai bine
utilizate în avantajele afacerii pot construi o poziție competitivă puternică pe piață [1].
Noua tehnologie a oferit organizațiilor oportunități fără precedent de a redefini procesul decizional.
Tehnologia informației a schimbat radical modul în care accesăm și procesăm informațiile, cunoașterea devenind
cea mai importantă resursă pentru dezvoltare [2].
Accenture1 și Gartner Research2 au identificat tehnologia drept prioritate strategică, accesul la informațiile
corecte persoanei potrivite, la momentul potrivit având un impact critic asupra rezultatelor organizaționale. Un
sondaj anual3 recent privind topul 1000 de companii Fortune privind modul în care directorii din marile organizații
văd datele, arată că principalul risc este potențialul disruptiv al noilor intrați. Executivii (84,1%) investesc activ
în inițiativele big data și inteligența artificială (AI) pentru a permite decizii mai bune folosind analize avansate,
73,2% raportează rezultate măsurabile din acest tip de investiții. În același timp, o problemă este viteza lentă cu
care organizațiile fac trecerea la o cultură organizațională bazată pe date, 99% consideră că firmele au această
directivă strategică, dar doar aproximativ o treime au reușit să atingă acest obiectiv. În același timp, multe companii
noi (startups) au reușit să creeze de la început culturi bazate pe date, ceea ce reprezintă un motiv-cheie pentru
care firmele mari și înființate se tem de întreruperea lor.
1 “High Performers in IT: Defined by Digital and Driving Growth,” 2013, www.accenture.com
2 “Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technology Trends for 2015,” press release, October 8, 2014, www.gartner.com
3 “How Big Data and AI are Driving Business Innovation in 2018,” 2018, NewVantage Partners, www.newvantage.com
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Deciziile bazate pe date tind să fie decizii mai bune, în toate companiile din industrie care își dau seama cum
să combine expertiza sectorială cu știința datelor pentru a crea un avantaj competitiv semnificativ. Există cinci
domenii deosebit de importante pentru gestionarea eficientă a schimbării în mediul de afaceri bazat pe date: (1)
viziunea conducerii, (2) gestiunea talentelor – greu de găsit, (3) tehnologia corelată cu o orientare strategică către
date, (4) procesele de decizile la nivelul organizației maximizează cooperarea cros-funcțională și (5) o cultură
organizațională care creează mediul pentru un nou nivel de a acționa, peste cel bazat asumpții limitate [5].
Îmbunătățirea performanței decizionale este principalul factor de influență pentru organizații de a investi în
mod semnificativ în tehnologii. În ultimul deceniu, costurile și timpul implementării proiectelor de analiză a datelor
au scăzut dramatic [1], în timp ce se extinde puterea de predicție. În același timp, studiile multor companii au
arătat că nu au putut profita din plin de utilizarea acestor instrumente [3].
Cercetarea științifică tradițională a limitat cercetarea în multe domenii ale mediului economic real legată
de problemele emergente cu Big Data, mai ales datorită faptului că metoda tradițională s-a axat în principal
pe modelare și analiză/explicare, decât pe problema reală/practică și pe date și pe complexitatea metodelor
avansate de analiză [6]. Noile soluții software și accesul la date oferă oportunități de cercetare noi.
Tehnicile avansate de analiză date
Tehnicile avansate de analiză date (advanced analytics) pentru procesarea big data sunt utilizate în business
intelligence pentru a lucra cu un număr mare de seturi de date și a extrage valoare pentru o decizie eficientă
în afaceri, unde instrumentele tradiționale nu sunt capabile să abordeze problemele legate de scalabilitate,
adaptabilitate și utilizare [7]. Bazându-se pe seturi de date mari, analiza avansată a datelor integrează procese și
instrumente, inclusiv analize predictive, statistici, extragere de date, inteligență artificială și prelucrare a limbajului
natural, construind informații valoroase pentru a îmbunătăți procesul de luare a deciziilor [3].
Organizațiile care înțeleg activele sale de date și modul în care acestea pot fi cel mai bine utilizate în
avantajele afacerii pot construi o poziție puternică pe piață. Încorporând procese de luare a deciziilor bazate pe
date în viziunea strategică și capacitățile de construire, organizațiile de conducere revin la operațiunile de afaceri
existente [8]. Seturile de date mari pot crea o valoare strategică pentru afaceri și un potențial de diferențiere față
de concurență.
Raportul Gartner4 anual pentru soluții analitice avansate în ultimii 4 ani a schimbat numele de la „MQ for
Advanced Analytics Platforms” 2014-2016, „MQ for Data Science Platforms” 2017, la „Magic Quadrant for Data
Science and Machine-Learning Platforms” 2018. Acest raport de branding reflectă schimbările rapide din industrie
(Tabelul 1).
Machine Learning
Din punct de vedere istoric, economiștii au folosit statistici pentru a testa ipoteze, în prezent tehnologia
Machine Learning (învățarea automată), ca subcâmp al AI, are puterea de a găsi relații care nu au fost identificate
de teorie. Învățarea în mașină se bazează pe algoritmi care pot învăța din date fără a se baza pe programarea
bazată pe reguli. Mașinile pot învăța din date prin: (1) învățare automată supervizată (supervised learning),
utilizează datele de intrare pentru a prezice valoarea de ieșire dorită prin modele matematice; (2) învățarea
automată nesupravegheată (unsupervised learning) în care datele de intrare nu sunt etichetate, cea mai comună
metodă de învățare nesupravegheată fiind identificarea elementelor comune (trendurilor) în cadrul datelor și
gruparea în categorii (3) învățarea orientată pe soluții (reinforced learning) în care algoritmul ia decizii și este
«recompensat» pentru luarea de acțiuni corecte, de exemplu jocurile precum Go și Poker [9].
Proiectele actuale de aplicare a învățării mecanice sunt oprite de lipsa de transparență în interpretarea
modelelor de învățare automată, dar se pare că și omul le explică greu comportamentul și deciziile în comparație
cu cea mai opacă mașină. De exemplu, probabilitatea unei rețele neuronale profunde de a indica faptul că o
persoană va fi implicată într-un împrumut este de 95% – dar cu prețul capacității de a explica [10]. Aprecierea
succesului implementării machine learning este legat de construirea sistemelor holistice pentru a gestiona
4 Gartner, Inc. https://www.gartner.com/doc/3860063/magic-quadrant-data-science-machinelearning
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aspectele etice ale procesului decizional și de a gândi critic asupra riscurilor acceptate.
Platforme științifice de date (data science platforms)5 care permit cercetătorilor să construiască și să
implementeze algoritmi încep să se dezvolte rapid. Am analizat cinci exemple de platforme Machine Learning
pentru construirea și implementarea analizelor predictive în medii vii în tabelul 2.
Inteligența artificială
Inteligența artificială (AI), ca concept, poate fi definită pe larg ca sisteme inteligente cu capacitatea de a gândi
și de a învăța6 [16]. Avem deja soluții multiple bazate pe AI prezente, transformând modurile în care întreprinderile
operează, de la sisteme, la chat-uri la autoturisme. Evoluția AI se reflectă în ultimii ani în exemplul IBM Watson,
învingându-i pe concurenții umani de top la Jeopardy, și AlphaGo Google DeepMind, care a invins unul dintre cei
mai buni din lume la jocul board Go. Față de o mai mare capacitate computațională a informațiilor, oamenii încă au
o abordare mai holistică și mai intuitivă în abordarea incertitudinii în luarea deciziilor organizaționale, performanțe
mai bune la imaginea de ansamblu. Dezvoltarea AI necesită o nouă simbioză om-mașină, care prezintă o diviziune
a muncii între mașini și oameni. Oamenii vor depăși probabil AI în evaluarea chestiunilor subiective și calitative
(de exemplu: conceperea de norme, interese politice, factori sociali, factori contextuali) [12].
Se estimează că AI va spori eficacitatea angajaților decizionali, va reduce controlul și va centraliza nivelurile
pentru luarea deciziilor și va aduce decizii mai rapide și mai bine distribuite, făcând companiile mai agile și
mai receptive la schimbările și oportunitățile pieței [1]. Datorită capacităților lor intuitive, oamenii continuă să se
comporte mai bine la analiza imaginii de ansamblu, având în vedere că întrebările strategice mai ample necesită
o abordare holistică [12]
Inteligența artificială este predispusă la prejudecăți și trebuie înțelese și gestionate [13]. Limitările algoritmilor
de inteligență artificială se referă în principal la necesitatea de a avea suficiente date istorice pentru analiză pentru
a identifica în mod fiabil factorii de predicție, disponibilitatea datelor și lipsa de transparență [9]. În același timp,
constatările cercetărilor privind deciziile managerilor sunt încă inconsecvente, în ceea ce privește utilizarea unei
abordări raționale în procesul de luare a deciziilor și intuiție, pentru a face față influenței emoționale la anumite
etape ale procesului [4].
IMPACTUL DECIZIILOR BAZATE PE DATE ASUPRA ROLULUI LIDERILOR
Implementarea AI ridică întrebări privind relațiile dintre tehnologii și dimensiunile procesului decizional
organizațional. Cercetările arată că implementarea sistemelor AI va conduce la procese decizionale complexe
[14]. AI poate fi o oportunitate pentru liderii care încearcă să devină mai agili și favorizează abordările creative ale
transformării [22]. In the same time the full potential of data and analytics generates the premises for leadership
transformation.
Instrumente avansate de predicție
În procesul de decizie liderii organizațiilor au nevoie de previziuni pentru a face față complexității crescânde
create de diferiți factori de influență (tehnnologii digitale, sezonalitate, schimbări bruște ale nivelului cererii, noi
concurenți, manevre de reducere a prețurilor concurenței, greve și fluctuații mari ale economiei etc.). Selectarea
metodelor de prognoză depinde de contextul previziunii, relevanța și disponibilitatea datelor istorice, gradul de
precizie dorit, timpul disponibil, relevanța cost / beneficiu pentru organizație și timpul disponibil [15]. Graficul 1.a
prezintă corelația preciziei deciziei cu costul deciziei (adaptarea modelului J. Chambers [15], graficul 1.b). Precizia
mai mică a deciziilor este corelată cu costul mai ridicat, determinat de costul deciziei incorecte. Reducerea rapidă
a prețurilor pentru analizele avansate și AI prin evoluția recentă a platformelor de management al datelor (data
science platforms) are potențialul de a transfera rapid costul unei curbe corecte a deciziilor. Organizațiile au
oportunitatea (sau presiunea puternică pe piață) de a se concentra asupra optimizării procesului de luare a
5 Gartner, definition for data science and machine-learning platform: “A cohesive software application that offers a mixture of basic building
blocks essential both for creating many kinds of data science solution and incorporating such solutions into business processes, surrounding
infrastructure and products.”
6 New Vantage Partners. (2017). Big data executive survey 2017. Available at http://newvantage.com/wp-content/ uploads/ 2017/01/Big-DataExecutive-Survey-2017- Executive-Summary.pdf
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deciziilor, deoarece costul predicției și precizia deciziei vor continua să scadă.
Adoptarea proceselor de decizii bazate pe date
Viteza adoptării proceselor de decizii bazate pe date este legată de comportamentul executivului [16],
potențial motivat de proprietari pentru accelerarea creșterii profitabile, și de competiția de startupuri în creștere
rapidă. Unul dintre pașii principali de implementare a analizei avansate este cultura bazată pe date, ca factorcheie pentru transformarea resurselor de date într-un puternic diferențiator competitiv [17]. Utilizarea datelor și
analizelor mari pentru a lua decizii mai bune necesită noi competențe și înțelegere de afaceri dintr-o arie largă
de angajați. Unele organizații încep să utilizeze principiile strategiilor agile pentru a-și desfășura programele de
date [18].
Privind în perspectivă, locurile de muncă în industrie, în servicii, în comerțul cu amănuntul vor avea cel mai
mare potențial pentru automatizarea avansată. Pe baza estimărilor privind potențialul de automatizare: 60% din
ocupații au cel puțin 30% din sarcinile care pot fi automatizate, generând un risc considerabil de șomaj [19]. Datele
și analizele ar putea genera câștiguri de productivitate și o îmbunătățire a calității vieții, însă acestea presupun
riscul șomajului în masă, lipsa de transparență a modelelor utilizate pentru luarea deciziilor și problemele de etică
care vor trebui abordate de liderii organizațiilor.
Limitările Machine Învățarea trebuie abordată în mod constant pentru definirea sistemelor de control
pentru a monitoriza calitatea și etica deciziilor. Unele industrii au puternice bariere de intrare din cauza lipsei de
transparență în modelele AI, astfel încât AI este o mare posibilitate de obstacol.
Schimbarea distribuției influenței în cadrul organizațiilor
Noile tehnologii redefinesc accesul managerilor și angajaților la date, previziuni și informații exacte,
schimbând paradigmele decizionale și influența în cadrul organizațiilor [1]. În acest context accesul la informație a
devenit o sursă de putere pentru participanții la luarea deciziilor, sporind oportunitatea luării unor decizii strategice
în segmente noi [14]. Dacă procesele decizionale tradiționale în cadrul organizațiilor se bazează pe diferite
niveluri de birocrație internă, cu diferite niveluri de aprobare înaintea luării deciziei, pentru a utiliza potențialul de
luare a deciziilor bazate pe date, structurile actuale trebuie să fie reproiectate, împuternicind angajații [1]. Cazul
DBS Bank Singapore este un exemplu de strategie a conducerii în ceea ce privește împuternicirea angajaților prin
modificarea structurii ierarhiilor și silozurilor tradiționale ale băncilor. Banca a legat experiențele clienților și ale
angajaților, folosind datele despre interacțiunile clienților cu banca pentru a reprograma fluxurile de lucru interne,
utilizând hackathon, învățarea angajaților și spațiul de lucru pentru a adapta cultura internă. Transformările au
condus ca DBS să fie considerată cea mai bună bancă digitală în 2016, reducând cu mai mult de 250 de milioane
de ore de așteptare a clienților în primul an [20].
În această epocă a tehnologiilor disruptive și a schimbărilor rapide, este necesar să regândim definiția
conducerii efective. Liderii organizațiilor pot întâmpina schimbări radicale în utilizarea cunoștințelor tehnice
(înlocuite de mașini inteligente) și în același timp, aptitudinile de lider inspirațional vor deveni mai importante,
capacitatea de adaptare la provocările în creștere, construirea unei viziuni puternice și angajarea constantă în
lumea în schimbare din jurul lor să fie decisiv [20]. Tehnicile de analiză avansate și AI schimbă dinamica factorilor
politici care influențează procesele decizionale, conducând către o redefinire a rolului managementului.
Cadrul reglementărilor
Fiecare industrie are nevoie de o nouă abordare pentru a reglementa nivelul de risc în adoptarea modelelor
de învățare mecanică, stabilind politici pentru rezultatele dorite, monitorizând rezultatele pentru a urmări
discrepanțele și actualizând modele sau proceduri de colectare a datelor pentru a îmbunătăți rezultatele viitoare.
Gestionarea integrării sistemelor cognitive în procesul decizional al organizației este esențială pentru succesul
pe termen lung.
Având în vedere limitarea explicării multor modele Machine Learning, liderii executivi trebuie să se dezvolte,
către a dezvolta un nivel ridicat judecată și integritate cu privire la cât de mult risc și potențiale eroari sunt
acceptabile [10]. În acest context al tehnologiilor cognitive, devine o necesitate crearea de noi roluri care să
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construiască și să administreze strategia de date (chief information officer/director de informații, chief data officer/
director management date, chief digital officer/director digital, chief analytics officer/director analiză date etc.) [8].
Industriile cum ar fi sistemul financiar construit în mod tradițional pe strcuturi de reglementare extinse se
confruntă cu concurența noilor modele de business. Bariera de intrare în sistemul bancar este provocată de
noii operatori, cu modele de afaceri mai eficiente din punct de vedere operațional, care redefinesc experiența
clientului către interacțiunile automate on-line, bazate pe analize de date avansate (Figurile 4-5) [22]. Eficiența
modelului de business al economiei digitale și dinamica concurenței vor crea presiuni pentru o nouă reglementare
în multe industrii.
STRATEGII DE ADOPTARE A PROCESELOR DECIZIONALE BAZATE PE DATE
Cultura organizatională bazată pe analiza datelor
Cultura organizațională se referă la un sistem de valori, cunoștințe, atitudini, morale, obiceiuri și norme care
sunt comune și rezecate de membrii unei organizații, ca un cadru al practicilor, comportamentului și obiectivelor
organizaționale [18].
Direct legat de cultura organizațională, a fost identificat faptul că managerii tind să aibă percepții diferite
asupra beneficiilor analizei datelor, ceea ce generează comportamentul în adoptarea unor instrumente bazate pe
date [19]. Studiile arată că managerii din organizațiile mai mici sunt mai înclinați să își bazeze deciziile pe rezultate
analitice decât manageri din marile organizații, motivați să rămână competitive împotriva omologilor lor mai mari
[17]. Rolul de conducere este influențat de procesele decizionale și de cultura de asumare a responsabilității
rezultatelor și sistemelor de management al performanței.
Pe baza proceselor de analiză a maturității organizației, Grossman [21] definește nivelele financiare: 1)
organizația poate construi rapoarte; 2) organizația poate construi și implementa modele; 3) organizația are
procese repetate pentru construirea și implementarea analizelor; 4) organizația are procese coerente pentru
întreaga întreprindere pentru analiză date; 5) analiza datelor întreprinderii este determinată de strategie (grafic 2).
Dezvoltarea unor soluții bazate pe date avansate necesită abordarea unor provocări, cum ar fi determinarea
cerințelor analitice, proiectarea soluției Machine Leaning, asigurarea alinierii inițiativelor de analiză la strategiile de
afaceri [23] și crearea de noi competențe și mentalități pentru arii mari ale forței de muncă. Abordarea strategică
pentru implementarea analizelor este esențială pentru atingerea rezultatelor dorite din perspectiva bazată pe
date [22].
Integrarea proceselor de decizie bazate pe date
Adoptarea strategiilor de îmbunătățire a proceselor de afaceri reprezintă acum o preocupare pentru
majoritatea modelelor de afaceri [24], pentru a crea și a adapta procesele. Cercetarea implementării proiectelor
de analiză a afacerilor se caracterizează prin incertitudine și cerințe repetate în schimbare, care generează un
risc ridicat de implementare («este nevoie de o rasă specială de manager de proiect pentru executarea și livrarea
acestora») [25].
Riscul principal în implementarea acestei analize avansate și AI este legat de date de calitate scăzută,
identificând instrumentele adecvate de analiză a datelor [3], abilitățile analitice disponibile și, de asemenea,
cultura organizațională și abordarea puterii liderilor [14]. Structurile tradiționale de influență/putere în organizație
și nivelurile birocrației interne se află pe o anumită cale de schimbare. O schimbare inerentă a influenței/puterii
pe diferite niveluri ierarhice creează o nouă dimensiune a conflictului în structurile organizaționale și va avea
potențialul de a crea un nou nivel de oportunități de inovare. Procesul de luare a deciziilor bazat pe date are
potențialul de a reduce nivelul conflictelor în organizație, prin creșterea transparenței în rândul persoanelor
implicate. Cultura bazată pe date este legată de durabilitatea pe termen lung în toate industriile.
Metodologii de implementare a proceselor bazate pe date
Având în vedere limitările abordărilor tradiționale de gestionare a proceselor de afaceri în abordarea
modificărilor cerințelor afacerii [18], în cercetarea noastră am identificat două metodologii care au potențialul de a
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accelera adoptarea noilor tehnologii, o dezvoltare agilă și continuă.
Metodologia Agile
Agile este o metodologie utilizată inițial în organizațiile IT pentru a construi software-ul sau pentru a gestiona
mai eficient procesele. Bazându-se pe echipe colaborare în inter-funcționale, sunt proiectate să construiască
rapid produse minimale viabile, să le testeze cu clienții și să le perfecționeze și să le îmbunătățească în iterații
rapide. Metodologia Agile se dovedește a accelera reproiectarea modelelor de afaceri, creând abilitatea de a
reconfigura rapid strategia, structura, procesele, oamenii și tehnologia spre oportunități de creare de valoare
[18]. Strategia de date Agile se bazează pe o abordare similară dezvoltării și livrării: echipele inter-funcționale
(business și IT) pot genera analize date complexe pentru a permite organizației să identifice cele mai înalte
priorități de afaceri și implementarea rapidă [26].
Transformarea companiilor pentru a atinge agilitatea organizațională este în stadii incipiente, în conformitate
cu McKinsey Global Survey 2017, mulți respondenți spun că companiile lor nu au implementat încă pe deplin
structuri agile, chiar dacă avantajele sunt clare. În același timp, eșecul implementării agile este legat de aspecte
culturale precum politica, conflictele interne, lipsa de coordonare, munca și protejarea silozurilor. Economia
digitală solicită un spirit inovator în echipele din întreaga organizație, pentru a genera câștiguri de performanță
care să mențină afacerile competive. Directorii executivi au sporit probabilitatea de a reuși să creeze organizații
agile, împuternicind echipele mici cu autonomie suficientă pentru a acționa rapid în economia digitală [27].
Un studiu Harvard Business Review arată că adoptarea unei strategii Agile este cea mai potrivită pentru
companiile inovatoare. Organizații precum Spotify și Netflix s-au născut agile și au dezvoltat mai mult această
strategie; și companii care, precum Amazon și USAA, lucrează la trecerea de la ierarhiile tradiționale la
întreprinderile mai agile [28]. Sistemele bazate pe comanda și control exercitat de conducere funcționează cel
mai bine în cadrul unor operațiuni stabile și previzibile, însă supraîncărcarea informațiilor de astăzi are o mare
probabilitate de a paraliza centrele de comandă, creând blocaje. Studiile au arătat faptul că liderii Agile reduc
riscurile prin punerea în aplicare a următorilor pași: 1) comunicarea continuă a ambiției strategice către o gamă
mai largă de persoane, 2) servirea ca antrenori, nu comandanți, 3) consolidarea liniilor de comunicare între
echipe, 5) măsurarea schimbării și recompensarea sistemelor către o echipă mai mare [29].
Agile a evoluat dincolo de dezvoltarea metodologiei software sau de gestionarea operațiunilor, devenind un
instrument de gestionare strategică a datelor. Conceptul de date Agile este o abordare orientat către modelul de
business (afaceri), utilizând echipe cross-funcționale (business și IT), colaborând în „laboratoarele de date“, care
au responsabilitate comună pe generarea pentru a realiza rezultatul vizat rapid [26].
Implementând strategiile de management al datelor adecvate organizația poate să răspundă mai bine
nevoilor clienților, să automatizeze procesele, să concureze mai eficient și să creeze noi surse de creștere.
Responsabilitatea rezultatelor în comun echipe business – IT, poate accelera inovația pe baza inițiativelor bazate
pe date și poate accelera furnizarea informațiilor critice de afaceri.
Metodologia dezvoltării continue (Continuous Development)
La fel ca Agile, Continuous Development a început ca o metodologie de dezvoltare a software-ului și a fost
identificat un potențial puternic în dezvoltarea proceselor de afaceri [30]. Continuous Development are rădăcini
pe metodologia Agile, în același timp diferită de cea agilă, prin faptul că nu implică oprirea și realizarea unui
efort special pentru a crea o construcție detașabilă. Dezvoltarea continuă a strategiei pentru industria software
se bazează pe actualizările de software făcute în mod continuu, în parte, în loc să îmbunătățească software-ul
într-un lot mare, permițând codul software să fie disponibil pentru livrare - accelerând întregul ciclu de construiretest-deployment. Există companii de top care adoptă dezvoltarea continuă ca o metodologie nouă a procesului
de afaceri, cu implicații strategice date de perioadă mai scurtă de lansare ieșire piață, desfășurarea mai multor
experimente, repararea rapidă a erorilor, maximizarea productivității proceselor de dezvoltare tehnică [30].
Facebook, fondat în 2004, a adoptat metodologia Agile de livrare a software-ului pentru a crea un ciclu de
lansare săptămânal, răspunzând rapid la cerințe cosumatori și concurență. Dar, până în 2016, echipa de ingineri
s-a luptat să susțină amploarea actualizărilor săptămânale, timp de 14 ore pentru a se implementa în producție.
În 2017, Facebook a trecut la un model de dezvoltare continuă, cu un rezultat de implementare a codului în medie
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de 3,5 ore, până în august 2017. Perspectiva leaderilor în organizații este că livrarea continuă reprezintă o opțiune
strategică pentru avantajul competitiv [30].
Liderii pot decide asupra opțiunilor strategice corelate cu diferitele etape de dezvoltare și obiectivele
organizațiilor. Strategia de dezvoltare continuă a datelor ar putea permite desfășurarea rapidă a soluțiilor bazate
pe date privind procesele operaționale critice și dezvoltarea de noi produse. În opinia mea, implementarea cu
succes este legată de definirea indicatorilor-cheie de performanță și de responsabilitatea veniturilor pentru liderii
și echipele implicate în proiectele de gestionare a datelor.
INTEGRAREA ANALIZEI AVANSATE A DATELOR
Implementarea proiectelor de analiză a datelor în cadrul organizațiilor este caracterizată printr-un risc ridicat
de implementare datorat calității scăzute a datelor, identificarea instrumentelor adecvate de analiză a datelor,
aptitudinile analitice disponibile (Imaginea 3). Integrarea tehnologiilor emergente creează în mod direct toate
premisele pentru schimbarea puterii organizaționale și nivelurile birocrației interne ca o consecință a transparenței
datelor și a nivelurilor de decizie. Impactul semnificativ asupra structurilor organizaționale și a obiectivelor de
afaceri necesită noi strategii în implementarea proceselor decizionale bazate pe date și un nou tip de cultură
organizațională, bazată pe date. În același timp, cadrul de reglementare va avea un rol semnificativ în integrarea
instrumentelor bazate pe date în multe industrii, iar dinamica concurenței le va modela.
Având în vedere limitările în adoptarea proceselor decizionale bazate pe date, organizațiile au nevoie să
implementeze metodologii strategice care au potențialul de a accelera adoptarea noilor tehnologii. Prezentul
articol analizează metodologiile de dezvoltare Agile și Continuous Development (dezvoltarea continua). Ambele
strategii au fost testate cu succes ca metodologii de dezvoltare software. Conceptul de date agile ar putea
accelera inovația, bazată pe responsabilități comune, echipe inter-funcționale, pentru a răspunde mai bine
nevoilor clienților, a automatiza procesele, a concura mai eficient și a crea noi surse de creștere. Conceptul de
dezvoltare continuă a datelor ar putea permite implementarea rapidă a soluțiilor bazate pe date, concentrânduse pe procese operaționale critice și pe dezvoltarea de produse noi, cu un impact ridicat asupra obiectivelor
organizației. Liderii pot decide asupra opțiunilor strategice corelate cu diferitele etape de dezvoltare și obiectivele
organizațiilor
Din punct de vedere al riscurilor noilor tehnologii, inteligența artificială este expusă unor prejudecăți
algoritmice, riscurilor etice și lipsei de transparență în modelele dezvoltate dincolo de cercetările științifice
actuale. Implementarea AI ridică întrebări privind relațiile dintre tehnologii, aspecte etice și procese decizionale
organizaționale, creând o nouă dimensiune pentru dezvoltarea leadershipului. Fiecare industrie are nevoie de o
nouă abordare pentru a reglementa nivelul de risc în adoptarea modelelor de învățare automată și în același timp
lideri care să administreze aceste riscuri dintr-o perspectivă strategică și etică.
CONCLUZII
Multitudinea de fluxuri de date generate de economia digitală au creat o nouă paradigmă pentru procesele
de business intelligence, sporind potențialul instrumentelor avansate de analiză și cognitive. Reducerea costurilor
de implementare a analizelor avansate, a transformat structurile mari de date într-un activ, care creează valoare
strategică și potențialul de a se diferenția de concurență. Din punct de vedere al conducerii organizațiilor, viteza
de adoptare a instrumentelor și a proceselor de luare a deciziilor bazate pe date este motivată de interesul mai
multor actori pentru a accelera creșterea profitabilă durabilă, pentru a construi un avantaj competitiv și pentru
a gestiona riscul sporit de concurență în fază de lansare rapidă. Analiza avansată a datelor și instrumentele
cognitive au potențialul de a modifica direct cultura internă, strategia viitoare și fluxurile de venituri. Noul proces
de decizie necesită o organizație orientată către date, cu o cultură, structură și sisteme care să administreze
modificările nivelurilor de decizie și influență.
Cercetarea viitoare ar trebui să ia în considerare dezvoltarea unei abordări calitative și cantitative pentru
a dezvolta noi cunoștințe despre modul în care procesele de luare a deciziilor bazate pe date creează valoare
în cadrul organizației. Studii care să urmărească schimbările transformaționale într-o perioadă de timp ar crea o
imagine mai largă asupra sustenabilității pe termen lung.
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Tabelul 1: 2018 Gartner annual report “Magic Quadrant for Data Science and Machine-Learning Platforms”
Leaders

KNIME, Alteryx, SAS, RapidMiner, H2O.ai

Challengers

MathWorks, TIBCO Software (new)

Visionaries

IBM, Microsoft, Domino Data Lab, Dataiku, Databricks (new)

Niche Players

SAP, Angoss, Anaconda (new), Terad

Tabelul 2: Machine-Learning Platforms
H2O.ai

Leader in Gartner's 2018 Magic Quadrant7 for Data Science and Machine Learning
Platforms after being chosen as a Visionary in the prior edition.
Customers include eBay, Capital One, Comcast.

Microsoft Azure

The platform allows data scientists to deploy models into production quickly as a web
service and then share them on the Azure marketplace to gain exposure.
Customers include Carnival Cruises, JLL, Fujitsu.

IBM Watson

The platform comes with built in learning, collaboration features and notebook tools for
working with Jupiter Notebooks for Python and RStudio for R.
Customers include Chevrolet, Macy’s, The North Face

Dataiku

Startup. The platform provides a host of guided data science and machine learning
processes, integrating a level of abstraction so that anyone using it can either code in
Python, Pig, R, Hive etc.
Customers include L’Oreal, Trainline, AXA insurance

Databricks

Startup. New Entry Visionary. The platform provides a host for modeling machine learning
processes, integrating a level of abstraction so that anyone using it can either code in
Python, R, PySpark, etc
Customers include NBC, Viacom, HP

7

Figura 1.a.: Cost vs Decision Accuracy

7 Magic Quadrant for Data Science and Machine-Learning Platforms Published: 22 February 2018, https://www.gartner.com/doc/3860063/
magic-quadrant-data-science-machinelearning
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Figure 1.b.: Cost of forecasting vs Forecasting Accuracy [15]

Figura 2: Organizations maturity on analytic-related processes
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Figura 3: Data driven decision-making processes implementation

Figura 4: Traditional Loan Granting Process – Small Business Loans

Figura 5: Digital Data driven decision process Loan Granting Process – Small Business Loans
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