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Rezumat: Marea cantitate de informații pe care le generăm și pe care le primim ca urmare a activelor oferite
de internet face ca analiza distorsiunii de confirmare exprimată prin comportamentul online să fie una esențială.
Unii cercetători au constatat că interacțiunile pe internet încurajează distorsiunea de confirmare, pe când alții au
afirmat că internetul de fapt expune utilizatorii atât la conținut consecvent, cât și inconsecvent față de atitudinea
lor anterioară. Impactul internetului și toate oportunitățile oferite de acesta în relație cu distorsiunea de confirmare
într-un cadru politic au atras atenția multor cercetători, dar este necesar să se examineze implicațiile fenomenului
distorsiunii de confirmare în afaceri și marketing. Lucrarea urmărește să clarifice principalele constatări pe
această temă și să prezinte recomandări pentru cercetări viitoare.
Cuvinte cheie: informaţii, internet, social media, atitudine părtinitoare, sursă credibilă.
INTRODUCERE
Internetul reprezintă o revoluție tehnologică care a schimbat lumea. Cu toate acestea, impactul său
depășește sfera tehnologică. Evaluarea tuturor contribuțiilor este o provocare în sine. Unul dintre cele mai
importante efecte ale internetului a fost felul în care a schimbat modul în care oamenii accesează, procesează,
utilizează și creează informații. Un fenomen care ar putea fi numit democratizarea jurnalismului permite oricui are
un computer, un telefon mobil sau un gadget cu acces la internet să fie generator de informații și să disemineze
aceste informații în întreaga lume. Acest fapt oferă posibilitatea de a se exprima unor persoane care nu aveau
această posibilitate anterior, deoarece nu aveau acces la mass-media tradițională. (Gillmor, 2004). Prin urmare,
cantitatea de informații disponibile a crescut în ultimele decenii, dar, în același timp, credibilitatea informațiilor
disponibile a devenit neclară și dificil de evaluat. Găsirea informațiilor credibile reprezintă o mare provocare
pentru utilizatorii de internet, iar credibilitatea este una dintre cele mai importante resurse ale producătorilor de
informații. Credibilitatea a fost întotdeauna un atu important pentru media tradițională. Cu toate acestea, mai
mult ca oricând în istoria mass-media, credibilitatea este un factor vital pentru producătorii de informații, dar
caracteristicile care aduc credibilitate unui producător de informații, site-uri sau mărci nu sunt clare. A fi credibil
nu este ușor, cu atât mai mult cu cât credibilitatea nu este o caracteristică generalizată, ci depinde de percepție.
Un canal media care ar putea fi perceput ca fiind credibil pentru o persoană ar putea să nu fie credibil pentru
un alt individ. Cu toate acestea, una dintre cele mai interesante descoperiri ale cercetărilor anterioare este că
oamenii consideră credibilă o informație care susține credințele lor anterioare, iar oamenii ignoră informațiile care
contravin credințelor lor. Fenomenul este cunoscut ca distorsiune de confirmare.
Conform lui Taber and Lodge, distorsiunea de confirmare se referă la tendința de a căuta informații care
sunt consecvente cu atitudinile anterioare, cu privire la un subiect și de asemenea, tendința de a evita informațiile
care nu sunt consecvente cu atitudinile anterioare (Sülflow, M., et.al 2019). Această distorsiune de confirmare
duce la expunere selectivă la informații care susțin credințele și atitudinile pre-existente (Knobloch-Westerwick,
S. et. al. 2015; Arpan & Raney, 2003; Gunther & Liebhart, 2006; Gunther & Schmitt, 2004). Aceasta în mod clar
nu este un fenomen care a luat naștere odată cu internetul, însă anumiți oameni de știință au susținut faptul că
internetul accentuează frecvența acestor fenomene, deoarece oamenii pot selecta tipul de informații pe care
doresc să le utilizeze și pot ignora tipul de informații pe care nu doresc să le utilizeze (Sülflow, M., et.al. 2019). În
plus, s-a constatat că fenomenul distorsiunii de confirmare online influențează comportamentul politic. Conform
teoriei democratice, distorsiunea de confirmare amenință democrația, deoarece cetățenii trebuie să fie expuși la
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opinii divergente în ce privește chestiunile publice, pentru a-și forma opiniile și a participa în sfera politică. Acest
proces democratic împiedică polarizarea, în timp ce expunerea la canale care se aliniază cu opiniile oamenilor o
favorizează (Knobloch-Westerwick, S., et.al. 2014). Conștientizarea diferitelor atitudini în societate are potențialul
de a stimula toleranța politică (Sülflow, M., et.al.2019). Acest articol urmărește să exploreze principalele rezultate
ale cercetării cu privire la „efectul distorsiunii de confirmare online” în informarea politică.
COMPORTAMENTUL PRIVIRII
Unele studii au folosit instrumente de urmărire a privirii, pentru a analiza comportamentul privirii, deoarece
fixarea cu privirea pare a fi legată de procesarea în detaliu și de performanța memoriei (Loftus, 1972; Wedel
și Pieters, 2000), astfel încât pot oferi detalii importante asupra atenției pe care utilizatorii o acordă diferitelor
conținuturi. Studiile de urmărire a privirii sunt dovezi empirice asupra distorsiunii de confirmare și consecvenței
atitudinii (Marquart et al. (2016). Westerwick, A., et.al. (2017) utilizează metode de urmărire a privirii pentru a
analiza privirea atunci când utilizatorii sunt expuși la informații politice. Pe parcursul studiilor, oamenii au petrecut
mai mult timp privind anunțuri politice ale candidaților care sprijină orientarea lor politică. Comportamentul privirii a
fost interpretat ca atenție selectivă pe care participanții o manifestă în funcție de atitudini preexistente (Sülflow, M.,
et.al (2019); Westerwick, A., et.al. (2017).) Westerwick, A., et.al. (2017) a susținut faptul că, atunci când participanții
la studiu au fost expuși la mesaje politice consecvente cu atitudinea acestora, nu doar că era mult mai posibil ca
aceștia să selecteze acele mesaje, însă aceștia au avut tendința de a petrece mai mult timp citind acel conținut.
Totuși, constatarea lui Sülflow, M., et.al. (2019) arată că utilizatorii petrec aceeași perioadă de timp evaluând atât
informații consecvente cu atitudinile pre-existente, dar și informații neconsecvente cu acestea, deși informațiile
consecvente au avut mai multe șanse de a fi selectate. Aceste constatări reprezintă contradicția dintre anumite
studii: unele care arată că distorsiunea de confirmare afectează fixația pe informații neconsecvente cu atitudinile
pre-existente și alte studii care susțin că perioada de timp petrecută studiind informații atât consecvente, cât și
inconsecvente este aceeași. De fapt, rezultatele unui studiu desfășurat de Knobloch-Westerwick, S., et.al. (2014)
pe durata unei perioade electorale efective susțin confirmarea fenomenului de distorsiune de confirmare. Totuși,
așa cum au observat alți cercetători, acest lucru nu înseamnă neapărat că mesajele care nu sunt consecvente cu
atitudinea sunt evitate. Un alt studiu desfășurat de aceiași autori în 2009 susține de asemenea această constatare.
Cercetarea a descoperit că, deși oamenii petrec cu 36% mai mult timp pe conținut consecvent au atitudinile
pre-existente, 43% dintre articolele selectate pentru citire conțineau mesaje divergente față de atitudinile preexistente. Totuși, momentele când oamenii au ales să citească doar mesaje neconsecvente cu atitudinile preexistente au fost foarte rare (Knobloch-Westerwick, S., et.al. 2009).
UTILITATEA INFORMAȚIEI CA MODERATOR
Influența distorsiunii de confirmare asupra comportamentului online a fost studiată pe diferite platforme
online. Sülflow, M., et.al. (2019) a studiat tendința pe care oamenii o au de a aplica distorsiunea de confirmare cu
privire la știrile politice de pe Facebook. Această tendință a fost confirmată și în știrile de pe Facebook, deoarece
oamenii au selectat postările care le reconfirmau atitudinea. Acest rezultat este important, în special pentru că
Facebook a devenit un mediator important pentru informații despre chestiunile publice, deoarece 66% dintre
utilizatorii Facebook primesc știri în istoricul lor de postări (Gottfried și Shearer, 2016). Cu toate acestea, analiza
și constatările privind distorsiunea de confirmare în aceste platforme sunt departe de a ajunge la un consens.
Unii oameni de știință, cum ar fi Sülflow, afirmă în mod vehement că platformele precum Facebook și internetul
în general favorizează comportamentul de distorsiune de confirmare și duc la polarizare. Cu toate acestea, unele
date indică faptul că prietenii sunt mai diferiți decât se așteptau cercetătorii și că există dezacord între ei (Bakshy
et al., 2015), ceea ce afectează comportamentul de distorsiune de confirmare. Din cauza algoritmului folosit de
Facebook, faptul că prietenii sunt eterogeni are ca rezultat un flux de știri diversificat în ce privește informațiile
politice (Sülflow, M., et. 2019). Dezbaterea este dacă un flux de știri diversificat garantează o mai mică polarizare.
Bakshy et al. (2015) a susținut că, deși feedback-ul cu privire la știri de pe Facebook este mai diversificat, aceasta
nu schimbă într-adevăr comportamentul de distorsiune de confirmare (Sülflow, M., et.al. 2019). Expunerea la
opinii diferite și opuse este fundamentală pentru gestionarea dezacordului și căutarea unor soluții politice (Garrett,
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2009). Cu toate acestea, având acces la mai multe tipuri de știri nu aduce după sine o mai mare implicare în ideile
și argumentele opuse (Sülflow, M., et.al. 2019.)
INDICII EURISTICE: CREDIBILITATEA SURSELOR
Ce influențează decizia unei persoane de a citi un articol împotriva credințelor și atitudinilor sale actuale?
Până în prezent, cercetătorii au descoperit diferite indicii euristice sau comenzi rapide care influențează expunerea
și selecția articolelor de știri. Aceste indicii euristice ar putea spori sau afecta efectul distorsiune de confirmare
în comportamentul utilizatorilor. Unul dintre aceste indicii euristice este credibilitatea sursei (Sülflow, M., et.al.
2019). Mai multe studii indică faptul că gradul de credibilitate a sursei joacă un rol important în procesul de
selecție (Messing și Westwood, 2014; Metzger and Flanagin, 2013) (Nan, X. 2013) (Knobloch-Westerwick, S.,
et.al. 2015). Experimentele efectuate de Winter și Krämer (2014) au arătat că oamenii sunt influențați de reputația
sursei atunci când selectează un articol, indiferent de conținut. De fapt, conform lui Winter și Krämer (2012),
reputația sursei joacă un rol cheie atunci când utilizatorul nu are suficiente indicii despre calitatea articolului, ceea
ce se întâmplă în mod obișnuit pe Facebook (Sülflow, M., et.al 2019). Sülflow, M., et.al. (2019) indică faptul că
utilizatorii au petrecut mai mult timp și au selectat mai multe știri pe Facebook din surse foarte credibile. Aceleași
constatări se aplică și în cazul site-urilor web și al rețelelor de socializare în general (Sülflow, M., et.al. 2019).
Studiul nu arată însă clar ce cerințe sau pași trebuie îndepliniți de către o sursă de informație pentru a fi credibilă.
Cu toate acestea, credibilitatea sursei a fost împărțită în două dimensiuni: expertiza sursei și credibilitatea
sursei (Nan, X. 2013). Studiul lui Knobloch-Westerwick, S., et. Al. (2014) a arătat că, deși credibilitatea surselor
influențează alegerea articolelor sau a informațiilor de explorat, comportamentul de distorsiune de confirmare este
mai puternic decât influența credibilității sursă. Prin urmare, dacă un utilizator găsește un mesaj inconsecvent față
de atitudinea sa, el tinde să evite aceste informații chiar și atunci când provin dintr-o sursă credibilă.
INDICII EURISTICE: COMENTARII
Unele cercetări sugerează ca indicii euristice comentariile la postări. În timpul analizei Facebook efectuată
de Sülflow, M., et.al. (2019), comentariile au fost relevante pentru atenție, dar nu pentru selecție în fluxul de știri.
Pe de altă parte, cu cinci ani înainte de aceste constatări, studiile realizate de Messing și Westwood (2014) au
furnizat dovezi că, atunci când utilizatorii susțin o postare pe Facebook prin comentarii, probabilitatea ca alți
utilizatori să aleagă acest articol, chiar și atunci când este vorba de informații inconsecvente, crește (Sülflow,
M., et.al. 2019.) Se poate ca puterea comentariilor să fi scăzut în ultimii ani, ca urmare a recenziilor false de pe
internet.

Figura 1: Interacțiunea între consecvența atitudinii față de postări și comentarii (n=80)
disponibil în: Sülflow, M., et.al. 2019.
Cu toate acestea, comentariile prietenilor – mai ales ale celor apropiați – sunt încă puternice și influente.
Porter et. al. (2007) afirmă: „În ceea ce privește canalele rețelelor de socializare specifice, Forrester Research
afirmă că numai 15% dintre americani au încredere în postări ale companiilor sau mărcilor pe site-uri de socializare
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precum Facebook și Twitter (în timp ce 70% au încredere în recomandări de mărci sau produse din partea familiei
sau prietenilor) (Wasserman, 2013)” (Porter, Sweetser, Trammell, Chung, & Kim, 2007).
În ceea ce privește comentariile, există o constatare foarte interesantă. Dacă relația dintre conținutul
mesajului și comentariile este negativă, postarea atrage mai multă atenție din partea utilizatorilor. Cu alte cuvinte,
dacă o postare cu știri este consecventă cu atitudinea utilizatorului și un comentariu este inconsecvent sau
invers, postarea atrage mai mult atenția utilizatorilor. (Vezi figura 1). Această constatare sugerează că informațiile
neașteptate ar putea determina utilizatorul să selecteze o postare, chiar și atunci când conținutul este inconsecvent
față de atitudinea sa.
ROLUL TRĂSĂTURILOR INDIVIDUALE
O altă constatare notabilă este că distorsiunea de confirmare online este influențată de trăsăturile individuale
de caracter. Westerwick, A., et.al. (2017) a cercetat stiluri de prelucrare a informației pe linia NFC (referitor la
motivație, Cacioppo & Petty, 1982) si a reflecției cognitive (CR) (referitor la capacitate, Frederick, 2005). Această
cercetare reprezintă unul dintre puținele studii care analizează trăsăturile de caracter și relația lor cu fenomenul
de distorsiune de confirmare. A constatat că atât NFC cât și CR sunt moderatori pentru comportamentul de
confirmare a prejudecăților. NFC și CR definesc care dintre cele două căi de proces este utilizată de către o
persoană atunci când procesează informații – rutele centrale sau periferice. Conținutul unui mesaj sau al unui
articol este mai important pentru ruta centrală, în timp ce indicii despre sursă sunt mai importante pentru cea
periferică (Westerwick, A., et. 2017). Prin urmare, importanța credibilității sursei este mai relevantă pentru
gestionarea comportamentul de distorsiune de confirmare atunci când utilizatorul utilizează un traseu periferic
pentru a procesa informații.
ROLUL UTILITĂȚII INFORMAȚIEI
Knobloch-Westerwick, S. et.al. (2014) au afirmat că importanța informațiilor este un factor de moderare
în fenomenul de distorsiune de confirmare. În cadrul experimentului desfășurat de acești cercetători, oamenii
au petrecut mai mult timp pe mesaje coerente cu atitudinea lor atunci când au acordat o mai mare importanță
subiectelor, dar și-au petrecut timp și pe mesaje inconsecvente față de atitudinea lor preexistentă. Ar putea fi
interpretat faptul că motivele referitoare la utilitate ar putea reduce comportamentul distorsiune de confirmare,
fie pentru că oamenii se simt atât de încrezători în argumentele lor că nu se tem de disonanță cognitivă, fie că
nu sunt siguri de argumentele lor și doresc să caute contra-argumente (Knobloch-Westerwick, S., et.al. (2009).
AFILIEREA POLITICĂ CA FACTOR MODERATOR
În plus, conform lui Garrett, R. K. (2009), apartenența politică joacă un rol în amplitudinea distorsiunii de
confirmare. Studiul său confirmă constatările anterioare conform cărora republicanii tind să caute informații care
susțin afilierea lor politică și candidatul republican, în timp ce democrații caută informații despre ambii candidați.
De fapt, conservatorii sunt mai puțin dispuși să accepte schimbarea (Amodio, Jost, Master, & Yee, 2007, Jost,
Glaser, Kruglanski, & Sulloway, 2003, Tetlock, 1989). Westerwick, S., et.al. (2009) afirmă că afilierea mai puternică
la partid diminuează, în general, comportamentul de distorsiune a confirmării.
COMPORTAMENTUL DE DISTORSIUNE DE CONFIRMARE ȘI BLOGGING-UL
Distorsiunea de confirmare online ar putea constitui baza succesului timpuriu al unor site-uri precum
blogurile. Oamenii de știință și cercetătorii politici au recunoscut patru motive pentru care oamenii accesează
bloguri: comunitate, comoditate (analiză profundă), verificarea informațiilor găsite pe alte medii de comunicare
și căutarea de informații. Atunci când caută informații politice, 63,4% dintre respondenții la studiul lui Johnson,
T.J., et.al. (2007) au recunoscut că se bazau pe bloguri. Una dintre principalele constatări ale cercetării lor a fost
că respondenții au recunoscut că informațiile întâlnite în bloguri sunt afiliate și părtinitoare față de unul dintre
partidele politice, dar acesta era tocmai tipul de informație pe care îl căutau utilizatorii de bloguri politice (Johnson,
TJ et. al., 2007).
După Banning et.al. (2007), „Aceste bloguri sunt printre cele mai citite și apreciate de pe internet dar și
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remarcate în cadrul presei tradiționale ca formatori de agendă (Drezner & Farrell, 2004; Kurtz, 2003). Această
afirmație este conformată de numărul de practicieni de relații publice care văd blogurile ca pe o tendință importantă
care nu trebuie ignorată (Porter, Sweetser, Trammell, Chung, & Kim, 2007) și de numărul mare de jurnaliști care
citează blogurile pentru a crea scandaluri și pentru a căuta surse sau idei de articole (Euro RSCG Magnet, 2005).
„Blogurile au devenit un instrument puternic de formare a opiniei publice, iar motivul pentru care acestea sunt
una dintre sursele preferate pentru a obține informații este că utilizatorii sau consumatorii interesați politic găsesc
acolo informații care prezintă în mod clar conținut care favorizează atitudinile și afilierile utilizatorilor”. Cu alte
cuvinte, comportamentul de distorsiune de confirmare pare să fie unul dintre principalele motive pentru succesul
blogurilor.
ROLUL CONTEXTULUI EXISTENT ÎN DIFERITE ȚĂRI
Toate cercetările sunt profunde, dar există o lipsă de informații despre fenomenul de distorsiune de
confirmare în afara Statelor Unite. Unul dintre puținele studii care compară incidența acestui comportament între
Statele Unite și Germania expune impactul pe care contextul / cultura îl are asupra fenomenului în mediul online.
Knobloch-Westerwick, S., et.al. (2015) a prezentat dovezi că tendința distorsiune de confirmare în expunerea
selectivă la informațiile politice face parte din comportamentul utilizatorilor de internet atât în Germania, cât și în
Statele Unite, deși este mai slab în Germania decât în Statele Unite.
Knobloch-Westerwick, S., et.al. (2015) au comparat comportamentele germanilor și americanilor în context
preelectoral. Potrivit autorilor, germanii sunt obișnuiți cu informații care pun la îndoială propriile convingeri,
deoarece sistemul public de radiodifuziune și sistemul politic de tip coaliție pluripartită sunt concepute pentru a
difuza informații despre fiecare partid în sfera politică. Pe de altă parte, mass-media din America este puternic
polarizată și prezintă informații părtinitoare, care aparent influențează comportamentul cetățenilor. Această
lucrare este o dovadă a faptului că este important contextul din țara respectivă, dar, surprinzător și indiferent
de diferențele dintre abordările mass-media, atât germanii, cât și americanii au selectat informații coerente cu
atitudinea lor preexistentă, confirmând fenomenul de distorsiune de confirmare. Constatările sugerează că
persoanele din diferite țări au abordări diferite față de informațiile politice, însă distorsiunea de confirmare este
un fenomen pe care toată lumea tinde să îl manifeste atunci când selectează și răspunde la conținutul politic.
CONCLUZII, IMPLICAȚII ȘI RECOMANDĂRI
Una dintre cele mai mari probleme legate de comportamentul de distorsiune de confirmare este faptul că
se consolidează comportamentele anterioare și se manifestă respingerea mesajelor care nu sunt consecvente
cu atitudinile anterioare. Cu un astfel de comportament, este foarte puțin probabil ca oamenii să fie capabili să ia
în considerare și alte puncte de vedere, ceea ce duce la polarizare și comportamente de toleranță zero. Astfel,
distorsiunea de confirmare este un subiect interesant de analizat în context politic și majoritatea cercetărilor au
fost desfășurate cu privire la acest context. Multe dintre aceste constatări pot fi extrapolate în alte domenii cum ar
fi impactul fenomenului în afaceri și în publicitate. Cu toate acestea, distorsiunea de confirmare este un fenomen
care are cu siguranță un impact enorm în interacțiunile de afaceri online, deci este nevoie de cercetări extinse și
mai aprofundate în acest domeniu.
După examinarea cercetărilor anterioare privind impactul internetului asupra distorsiunii de confirmare în
context politic, se poate observa că acesta este un comportament prezent nu numai în offline, ci și în massmedia online. Acest lucru este important deoarece dezvăluie faptul că distorsiunea de confirmare este o
manifestare inerentă la ființele umane. Deci, este important să înțelegem că distorsiunea de confirmare nu este
un fenomen nou și nici o creație a internetului și a platformelor sale, ci un comportament uman care predomină
în interacțiunile umane. Prin urmare, managerii trebuie să recunoască faptul că distorsiunea de confirmare
influențează comportamentul uman, astfel încât este foarte probabil ca multe interacțiuni între mărci și comunități
să fie marcate de acest comportament. Este nevoie de mai multe cercetări care să analizeze rolul distorsiunii de
confirmare atunci când cineva decide dacă să cumpere sau nu o altă marcă în context online și rolul distorsiunii de
confirmare în consolidarea loialității față de o marcă. Ignorarea efectului distorsiunii de confirmare în interacțiunile
dintre mărci și comunități în context online ar putea fi o problemă care ar diminua atingerea obiectivelor de
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marketing în noile medii. De fapt, unul dintre cele mai importante obiective de marketing utilizând noile medii
de comunicare este câștigarea de noi clienți sau creșterea cotei de piață și a loialității clienților actuali (retenția
clienților).
Pe de altă parte, deși nu există un consens dacă rețelele de socializare favorizează distorsiunea de
confirmare, există anumite strategii care pot fi practicate în rețelele de socializare, care ar putea diminua acest
comportament atunci când se atrag clienți noi. După cum arată cercetările anterioare, puterea comentariilor și
recomandărilor de la prieteni este încă mare (chiar dacă există recenzii false). Platformele precum Facebook
cunosc puterea recomandărilor de la prieteni și arată comentariile prietenilor într-o postare, plasează conținut
și produse despre care prietenii au comentat în istoricul altora și le permit utilizatorilor să recomande conținut și
produse prietenilor lor. Aceasta este o oportunitate pentru manageri. Cu toate acestea, fiecare oportunitate vine
cu o provocare. Provocarea unui manager este să creeze un conținut cu care să se poată genera cu ușurință
implicare, astfel cu care clienții actuali să se identifice și despre care să dorească să comenteze sau, în cel mai
bun caz, pe care să îl partajeze cu un prieten. Chiar dacă prietenul care primește postarea sau publicitatea deține
convingeri negative anterioare despre respectiva marcă, probabilitatea ca această persoană să dea o șansă mărcii
crește, conform cercetărilor anterioare (Wasserman, 2013) (Porter, Sweetser, Trammell, Chung și Kim, 2007).
O altă provocare pentru manageri este să fie prezenți în mediul online. Potrivit cercetării, expunerea reală
la atitudini neconsecvente slăbește atitudinile anterioare. Se pare că atunci când utilizatorii observă că jumătate
din postări se opun opiniei lor, atitudinea lor slăbește în intensitate, deoarece s-a răspândit o viziune alternativă.
Pentru mărci, această constatare ar putea sugera că este important să fii prezent online, deoarece ceea ce
găsesc oamenii online ar putea schimba dramatic percepția și convingerile lor despre o marcă sau un produs.
Această constatare și aplicare merită cercetări ulterioare.
Constatările privind distorsiunea de confirmare au aplicabilitate și în capitalul de marcă, de asemenea.
Există cazuri când publicul deține convingeri despre un brand care diminuează capitalul mărcii. Unele dintre
aceste convingeri apar după o situație de criză reputațională. Cum poate o marcă să-și reconstruiască reputația
după aceste perioade turbulente? Cum poate o marcă sa depășească distorsiunile de confirmare? Constatările
legate de informații neașteptate ale lui Sülflow, M., et.al. (2019) oferă răspunsuri la aceste întrebări. Această
constatare sugerează că informațiile neașteptate ar putea determina utilizatorul să selecteze o postare, chiar și
atunci când conținutul este inconsecvent cu atitudinea sa anterioară. Dacă o marcă dorește să-și restabilească
reputația, mediul online ar putea fi un mare aliat, deoarece structura internetului și a rețelelor sociale face mai
ușoară prezentarea de informații neașteptate prin știri sau campanii. De exemplu, una dintre cele mai bune
recomandări găsite în cercetare este că postările care conțin știri trebuie să precizeze titlul și informațiile de pre
-vizualizare într-un mod echilibrat, evitând accentuarea unei părți a subiectului. Dacă opinia din articol nu este
clară în postare, distorsiunea de confirmare va scădea și utilizatorii trebuie să citească articolul pentru a afla
care este poziția articolului. Acest lucru ar putea expune cu adevărat utilizatorii la diferite perspective și informații
despre o marcă, ceea ce reprezintă primul pas pentru a schimba atitudinile și convingerile deținute anterior
cu privire la o marcă. De asemenea, ar putea fi posibil ca în aceste cazuri credibilitatea sursei să joace un rol
mai important în selectarea conținutului care trebuie consumat. Prin urmare, studiile privind impactul credibilității
surselor în cazul distorsiunii de confirmare reprezintă o altă zonă demnă de studiu ulterior.
Unele întrebări rămân importante pentru cercetările viitoare. Este expunerea la o cantitate mică de informații
plasate în postări de pe rețelele de socializare suficientă pentru a reduce comportamentul de distorsiune de
confirmare? Aceasta este una dintre cele mai valoroase întrebări pentru cercetările viitoare. În plus, este nevoie
de mai multe cercetări care să analizeze diferiți moderatori ai distorsiunii de confirmare. Studiile anterioare au
constatat că trăsăturile individuale de caracter, importanța informațiilor pentru utilizatori, apartenența politică,
comentariile în conținut și credibilitatea sursei sunt moderatori importanți în anumite condiții pentru distorsiunea
de confirmare în context politic.
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INFLUENȚA POTENȚIALĂ A INTELIGENȚEI ARTIFICIALE ASUPRA
COMPETENȚELOR MANAGERIALE ALE MANAGERILOR RESPONSABILI DE
LANȚUL DE APROVIZIONARE-LIVRARE
Prof. Univ. Dr. Carmen BĂLAN: carmen.balan@mk.ase.ro
Academia de Studii Economice din București, România
Rezumat: Scopul acestui studiu este de a răspunde la următoarea întrebare de cercetare: „Care este influența
potențială a inteligenței artificiale asupra competențelor manageriale ale managerilor responsabili de lanțul de
aprovizionare-livrare?”. Cercetarea se bazează pe trei ipoteze referitoare la competențele managerilor de la nivelul
superior al companiilor, în contextul adoptării și implementării IA. Rezultatele cercetării exploratorii confirmă cele
trei ipoteze. Cu toate acestea, datele existente oferă o perspectivă limitată asupra influenței specifice a IA asupra
competențelor manageriale ale managerilor responsabili de lanțul de aprovizionare-livrare. Concluziile precizează
o serie de implicații pentru cercetare. Se prezintă implicațiile pentru practică și pentru principalii deținători de
interese din lanțul de aprovizionare-livrare. Sunt formulate recomandări concrete privind introducerea unei noi
discipline privind lanțul de aprovizionare-livrare, care să fie axată pe IA, în planul de învățământ al programelor
EMBA și MBA ale școlilor de afaceri. Sunt sugerate potențialele module, obiectivele și tematica lor.
Cuvinte cheie: Inteligență artificială, lanț de aprovizionare-livrare, logistică, manageri de nivel superior, competențe
manageriale, plan de învățământ, programe EMBA și MBA
Clasificare JEL: M15; M31; M54
INTRODUCERE
Recent, inteligența artificială (IA) a devenit unul dintre cuvintele „la modă”, care sunt utilizate de producători,
furnizori de servicii logistice, detailiști și companii de consultanță. Există numeroși experți care prevăd o schimbare
majoră de status-quo și o influență directă asupra competențelor angajaților. Sunt discutate implicațiile pozitive și
negative, fiind subliniate „pericolele” posibile pentru angajați.
Noul val tehnologic – din care inteligența artificială face parte integrantă – evoluează pe fundalul reprezentat
de tehnologiile tradiționale. În prezent, majoritatea lanțurilor de aprovizionare-livrare ale companiilor se bazează
pe tehnologii adoptate cu până la două decenii în urmă (Accenture, 2018). Cu toate acestea, managerii acordă
importanță inovării în domeniul lanțului de aprovizionare-livrare. Acest aspect este relevat de cercetarea realizată
în rândul liderilor firmelor furnizoare de servicii logistice și ai funcției logistice din companii focalizate pe produs,
din SUA, Suedia și Marea Britanie (Flint, Larson, Gammelgaard și Mentzer, 2005). IA este parte a demersului
companiilor de a inova în lanțurile de aprovizionare-livrare.
În acest cadru, este necesar să se răspundă la o întrebare de cercetare distinctă: „Care este influența
potențială a inteligenței artificiale asupra competențelor manageriale ale managerilor responsabili de lanțul de
aprovizionare-livrare?”.
1. INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ: VALOAREA POTENȚIALĂ ȘI PRINCIPALELE OBIECTIVE
Inteligența artificială se referă la un grup amplu de tehnologii, printre care se înscriu: viziunea computerizată;
limbajul natural; asistenții virtuali; automatizarea robotizată a proceselor și învățarea avansată de către mașină.
În prezent, difuzarea IA în companii este într-un stadiu preliminar. Integrarea IA în procesele de afaceri a
început doar în 17% dintre companiile din țările avansate din punct de vedere digital (McKinsey & Company, 2017).
McKinsey Global Institute (2018) a estimat că rețelele neurale – una dintre formele de IA – poate contribui
cu 4,9-6,4% la veniturile din sectorul transportului și logisticii. Astfel, valoarea potențială a IA va ajunge la 0,4-0,5
trilioane USD în acest sector.
Evoluția viitoare a IA în mediul de afaceri este determinată de o serie de obiective ale investițiilor în această
tehnologie disruptivă. Cea de-a șaptea ediție a sondajului anual realizat de NewVantage Partners în 2019, în
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rândul managementului superior al companiilor lider (în special din sectorul financiar, dar și din sectorul sănătății
și din alte sectoare) a arătat că firmele sporesc investițiile în big data și IA, pentru a accelera propria agilitate. În
2019, principalul obiectiv al investițiilor în big data și IA a fost transformarea / agilitatea / concurența, pentru 91,7%
dintre respondenți, în timp ce reducerile de costuri au fost principalul obiectiv pentru doar 4,8%, iar alte obiective
au fost menționate de numai 3,5% (NewVantage Partners, 2019).
Așteptările experților referitoare la IA sunt îndeplinite parțial. Specialiștii consideră că IA are un mare
potențial de a fi accelerator de afaceri și instrument de inovare (Press, 2018). Totuși, în prezent, perspectiva este
centrată pe aspectele analitice și de tehnologie a informației.
2. METODOLOGIA CERCETĂRII
Acest studiu are ca scop să răspundă la următoarea întrebare de cercetare: „Care este influența potențială a
inteligenței artificiale asupra competențelor manageriale ale managerilor responsabili de lanțul de aprovizionarelivrare?”.
Ipotezele formulate în legătură cu această întrebare de cercetare sunt următoarele:
H1: Nivelul actual de dezvoltare a tehnologiilor IA poate face posibilă perfecționarea competențelor
manageriale ale managerilor de la nivelul superior al companiilor.
H2: Utilizarea IA poate influența managerii de la nivelul superior al companiilor să obțină noi competențe
manageriale, pentru a valorifica integral potențialul IA.
H3: Utilizarea IA poate conduce la apariția unor noi ocupații focalizate pe IA, care vor determina managerii
responsabili de lanțul de aprovizionare-livrare să își dezvolte competențele cu scopul de a gestiona resursele
umane angajate în aceste ocupații.
Cercetarea este de tip exploratoriu și orientată spre practică. Această abordare se bazează pe mai multe
motive. În primul rând, IA este într-un stadiu timpuriu al dezvoltării sale în logistică și lațul de aprovizionare-livrare.
IA nu este adoptată pe scară largă. În al doilea rând, practica de afaceri în acest domeniu este mai avansată decât
cercetarea economică privind subiectul abordat. Nu în ultimul rând, deciziile de a investi în IA pentru aplicațiile din
lanțurile de aprovizionare-livrare necesită informații despre impact și potențialele beneficii.
Studiul se bazează pe analiza surselor de date secundare.
3. REZULTATELE CERCETĂRII
Implementarea noilor tehnologii va crește importanța dezvoltării setului de competențe și expertizei
nivelurilor manageriale și operaționale din lanțurile de aprovizionare-livrare.
Un sondaj global realizat în rândul respondenților din Europa, America, Asia, Orientul Mijlociu și Africa
a evidențiat faptul că setul de competențe și expertiza sunt parametrii față de care operațiunile din lanțul de
aprovizionare-livrare manifestă cea mai mare sensibilitate (PWC, 2013). Sondajul arată că setul de competențe
și expertiza ocupă primul loc în ierarhia parametrilor de influență, conform opiniilor exprimate de 31% dintre
respondenți.
Personalul reprezintă provocarea majoră pentru accelerarea transformării firmelor în companii axate pe
date. În 2019, sondajul anual realizat de NewVantage Partners a arătat că 62,5% dintre managerii de nivel
superior consideră personalul ca fiind principala provocare, în timp ce 30% consideră procesul și respectiv 7,5%
tehnologia.
3.1. Dezvoltarea competențelor manageriale
Utilizarea IA poate conduce la perfecționarea competențelor actuale ale managerilor de la nivelul superior
al companiilor. În prezent, există un deficit de exemple referitoare la perfecționarea competențelor manageriale în
rândul managerilor de nivel superior, ca urmare a adoptării și implementării IA în lanțul de aprovizionare-livrare.
Cu toate acestea, există exemple în alte sectoare de activitate sau funcții ale companiilor. Astfel de exemple
semnalează că aspecte similare vor deveni realitate și în lanțurile de aprovizionare-livrare.
Deocamdată, IA nu a ajuns încă în stadiul unei capacități complete de a adopta toate deciziile strategice
ale unei companii sau ale unei întregi strategii funcționale. Totuși, IA este capabilă să rezolve probleme de natură
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strategică (Davenport, 2016). Astfel, IA este un facilitator potențial al elaborării deciziilor strategice de către
managerii de la nivelul superior al companiilor.
O competență majoră care va fi îmbunătățită cu ajutorul IA este capacitatea de a adopta decizii strategice și
operaționale. Exemple sunt oferite de companii lider, ca IBM și Netflix.
Grupul tehnologic IBM a dobândit o experiență de cinci ani în experimentarea unui algoritm de computer
care îi ajută pe decidenți în procesul due diligence pentru fuziuni și achiziții (M&A). Algoritmul M&A Pro identifică
principalele riscuri asociate companiilor țintă. Astfel, IBM și-a îmbunătățit abilitatea de a încheia mai repede (chiar
în doar trei săptămâni), întregul proces M&A, de la identificarea companiei la due diligence și apoi la integrarea
post-achiziție. M&A Pro învață să realizeze evaluări pe baza datelor istorice privind 28 variabile referitoare la
compania țintă, cum sunt: aria geografică; regiunea în care compania are cel mai mare număr de angajați; intenția
de a dezvolta modelul de afaceri de tip SaaS (software ca serviciu); funcția de vânzări etc. (Financial Times, 2019).
Algoritmul M&A Pro oferă un sprijin substanțial managerilor IBM pentru evaluarea companiilor țintă. Astfel,
algoritmul care învață din volume semnificative de date nu îi înlocuiește pe decidenții umani în procesul M&A,
ci completează abilitățile manageriale cu ajutorul unor perspective relevante, pentru a fundamenta adoptarea
deciziilor.
Un asemenea algoritm ajută companiile să îmbunătățească managementul riscului. Probabil, algoritmi
similari vor fi elaborați pentru managementul eficace al riscului în diverse sectoare. Aplicații potențiale pot exista
în diverse domenii: evaluarea și selecția proiectelor de cercetare-dezvoltare, în cazul investițiilor din sectorul
farmaceutic; evaluarea și alegerea partenerilor de afaceri în proiectele integrative din lanțul de aprovizionarelivrare; evaluarea și alegerea amplasamentelor pentru noile centre de distribuție din domeniul logistic etc.
Exemplul IBM arată că IA contribuie la perfecționarea competențelor manageriale de a elabora decizii
strategice și operaționale referitoare la M&A. Contribuția IA constă în îmbunătățirea managementului riscului, pe
baza unei analize temeinice a unor volume ample și complexe de date și a oferirii de insight.
Un alt lider digital care utilizează IA pentru a îmbunătăți adoptarea deciziilor este Netflix. Soluțiile IA sunt
aplicate de Netflix pentru ameliorarea produselor prin mai buna adaptare la utilizatorii țintă. Obiectivul este
menținerea și dezvoltarea numărului de abonați.
Netflix utilizează IA, știința datelor și învățarea de către mașină pentru: personalizarea recomandărilor de
filme; auto-generarea și personalizarea thumbnails; găsirea locurilor pentru producerea filmelor (pre-producție);
editarea filmelor (post-producție); previziunea utilizării lățimii de bandă pentru a asigura calitatea procesului de
streaming (Yu, 2019).
Practica Netflix poate fi o referință pentru managerii din alte sectoare de activitate care interacționează
cu clienții individuali sau organizaționali. IA poate perfecționa capacitatea managerilor de nivel superior de a
elabora decizii de proiectare a ofertelor cu grad înalt de personalizare. În viitorul apropiat, managerii din lanțul
de aprovizionare-livrare probabil vor utiliza IA pentru a-și adapta oferta în mediul online, pe platforme care
furnizează pachete de produse și servicii de transport sau servicii logistice integrate pentru clienții organizaționali.
IA are potențialul de a contribui la dezvoltarea abilităților de soluționare a problemelor de către oameni, prin
perfecționarea competențelor analitice. Un experiment realizat de cercetători de la Universitatea Yale a arătat
că agenții autonomi (“bots”) pot dezvolta competențele analitice ale oamenilor (Shirado și Christakis, 2017).
Experimentul a constat într-un joc de coordonare în rețea, în care 4.000 de subiecți au interacționat cu agenți
software autonomi. Tehnologia a condus la sporirea performanței umane, diminuând cu 55,6% timpul median
necesar echipelor umane pentru a rezolva problemele.
Tehnologia cognitivă este capabilă să îi ajute pe angajați să realizeze o serie de sarcini majore (Davenport și
Kirby 2016). Astfel de sarcini pot fi: analiza numerelor; analiza cuvintelor și imaginilor; realizarea sarcinilor digitale;
îndeplinirea sarcinilor fizice. Pentru viitorul apropiat, se poate aștepta ca managerii din lanțul de aprovizionarelivrare să utilizeze această tehnologie pentru sarcini cum sunt: aplicarea business intelligence pentru a gestiona
mai eficace întregul lanț de aprovizionare-livrare; conducerea fiecărui proces de afaceri; operarea de la distanță
a echipamentului logistic în transporturi și în centrele de distribuție.
Competența de a rezolva probleme multidimensionale (Croom, 2018) va trebui să fie dezvoltată în contextul
difuzării IA în companii. Managerii de nivel superior trebuie să fie capabili să conducă echipele într-un mediu
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dinamic și plin de provocări, caracterizat de: mutații ale cererii; schimbări în programul de livrare; echipamente
logistice cu diferite niveluri de performanță etc.
Companiile și managerii din domeniul lanțurilor de aprovizionare-livrare trebuie să beneficieze împreună de
adoptarea și implementarea IA.
3.2. Noi competențe manageriale
În timp ce unele competențe manageriale ale managerilor de nivel superior trebuie să fie perfecționate, noi
competențe sunt necesare pentru a gestiona IA. Există un deficit de informații despre acest subiect referitor la
managerii responsabili de lanțul de aprovizionare-livrare. Informațiile disponibile se referă în termeni generali la
companii, manageri și angajați.
Lipsa ori caracterul neadecvat al competențelor poate deveni o barieră în procesul de implementare a IA
în lanțul de aprovizionare-livrare. De exemplu, cercetătorii formulează întrebări referitoare la măsura în care
personalul operațional și managementul au competențe adecvate pentru a implementa IA în domeniul depozitelor
inteligente (Mahroof, 2019).
O nouă competență pe care trebuie să și-o dezvolte managerii de nivel superior pentru a valorifica integral
potențialul IA este capacitatea de a asigura planificarea sincronizată.
Specialiștii discută despre planificarea sincronizată, care devine posibilă în rețelele de aprovizionare-livrare
digitale, cu ajutorul previziunii multi-algoritmice (Gaus, Olsen și Deloso, 2018). În esență, datele disponibile în
nodurile rețelei digitale vor facilita planificarea producției care concordă cu cererea efectivă a pieței. Comparativ
cu lanțul de aprovizionare-livrare tradițional, care constă într-o succesiune statică de operatori, rețeaua digitală
de aprovizionare-livrare este un sistem dinamic, interconectat, alcătuit din operatori care fac schimb de informații.
În rețeaua digitală, conexiunile se stabilesc între membrii care nu sunt conectați în lanțul de aprovizionare-livrare
tradițional. În contrast cu procesul de planificare rigid, care este bazat pe date istorice, rețeaua digitală face
posibilă planificarea ce permite mutații neașteptate și considerarea informațiilor privind cererea efectivă, datele
fiind obținute în timp real, de la jucătorii interconectați. Utilizarea IA în rețelele digitale de aprovizionare-livrare
conduce la contopirea planificării tactice și execuției (Gaus, Olsen și Deloso, 2018). Managerii trebuie să dezvolte
noi competențe, pentru a valorifica posibilitatea de planificare sincronizată.
Este necesară o revoluție a competențelor (McKinsey Global Institute, 2018). Adoptarea IA și a altor
tehnologii disruptive va impune noi competențe pentru manageri și ceilalți angajați.
Procesul de dezvoltare a noilor competențe probabil va include managerii de la nivelul superior al companiilor,
care au responsabilități privind lanțul de aprovizionare-livrare. Astfel, foarte probabil, noile competențe vor
consta în crearea unei noi viziuni asupra lanțului de aprovizionare-livrare care este armonizat cu tehnologia. De
asemenea, noile competențe vor include proiectarea și managementul strategiilor și proceselor privind lanțul
de aprovizionare-livrare, care sunt focalizate pe tehnologie. Chiar dacă o serie de sarcini vor fi externalizate cu
ajutorul consultanților, managerii de la nivelul superior vor trebui să dezvolte noi competențe de a elabora decizii
strategice, care se bazează pe IA și pe alte tehnologii disruptive.
Pe măsură ce tehnologiile IA vor deveni mai prezente în companii, va fi necesar ca managerii de nivel
superior să dobândească noi competențe de a coordona deopotrivă resursele umane și IA. În viitor, managerii
vor fi responsabili pentru structurarea relațiilor dintre o IA puternică și angajații umani (KPMG, 2018). Pentru a
îndeplini această responsabilitate, managerii de nivel superior vor avea nevoie foarte probabil, de cunoștințe
despre IA și despre modul în care IA învață și își dezvoltă „abilitățile”. Ei trebuie să-și dezvolte capacitatea de a
explora și soluționa problemele percepute de angajați ca fiind sensibile din perspectiva noii „diviziuni a muncii” și
„specializării”.
Managerii de nivel superior trebuie să fie capabili să abordeze preocupările angajaților, care sunt generate
de adoptarea și implementarea IA. Ei vor aplica și îmbunătăți propriile competențe în domeniul managementului
schimbării și al comunicării. Altă competență se va referi la schimbarea competențelor angajaților. Managerii vor
trebui să fie capabili nu numai să identifice sarcinile angajaților care sunt repetitive și pot fi îndeplinite de IA, ci și
să sprijine angajații să fie mai bine pregătiți să utilizeze IA și să valorifice potențialul acesteia. O astfel de abordare
va impune managerilor să îndeplinească obiective soft referitoare la integrarea IA în organizație, în afară de
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obiectivele hard. Perspectiva soft se va referi la menținerea echilibrului în mediul de lucru al companiei, pentru a
asigura starea de bine a personalului confruntat cu provocările noilor tehnologii IA. Perspectiva hard se axează pe
potențialul IA de a reduce costurile și a crește productivitatea, cu impact direct asupra competitivității companiei.
3.3. Noi ocupații centrate pe IA
În cazul anumitor activități din lanțul de aprovizionare-livrare se va înregistra o scădere a numărului de
locuri de muncă, datorită automatizării bazate pe IA și pe diferite alte tehnologii digitale. Automatizarea bazată pe
tehnologii digitale și IA va scădea nevoia de muncitori calificați în producție și în serviciile de transport. Potențialul
de automatizare exprimat ca pondere a orelor de lucru ce pot fi automatizate este mare. De pildă, în producție,
acest potențial poate ajunge la 85%, în timp ce în transporturi poate fi de 65% (McKinsey & Company, 2017,
p.41). Experimente privind automobilele și camioanele fără șofer au fost deja realizate.
În lanțurile de aprovizionare-livrare, combinația între experiența umană și potențialul IA va conduce la
apariția mai multor ocupații bazate pe IA. Trei astfel de ocupații au fost identificate (Hanifan și Timmermans,
2018). Aceste ocupații sunt denumite generic astfel:
a. trainer – cu misiunea de a învăța sistemele IA cum să performeze în diferite arii ale lanțului de aprovizionarelivrare;
b. interpret – care are rolul de a interpreta rezultatul algoritmului, pentru a facilita adoptarea deciziilor pe
baza IA;
c. susținător – care are scopul de a asigura respectarea cerințelor etice de sistemele IA și de a evita
accentuarea erorilor sistematice.
O altă ocupație în lanțul de aprovizionare-livrare va fi inginerul digital (Hanifan și Timmermans, 2018).
Aceasta va fi bazată pe competențe analitice de nivel înalt și pe cunoștințe excelente referitoare la știința datelor.
Pe termen scurt, experții așteaptă o creștere a cererii de specialiști analiști ai lanțului de aprovizionarelivrare (Lyall, Mercier și Gstettner, 2018). Această ocupație va permite îndeplinirea unor sarcini ca: validarea și
analiza datelor; aplicarea algoritmilor; previziunea etc.
Pe termen lung, înlocuirea unor competențe vechi cu unele noi va fi necesară pentru a valorifica tehnologiile
disruptive, printre care și IA. Noile ocupații vor impune o combinație a competențelor operaționale și a abilității de
a gestiona eficace gama largă de noi tehnologii.
Evoluția tehnologiilor IA va genera nevoia ca managerii de nivel superior să fie capabili să identifice noi
oportunități pentru itinerarul de carieră al angajaților umani. Pe de o parte, noi profiluri de ocupații vor apărea, iar
pe de altă parte, noile generații de angajați cunoscători ai tehnologiei vor avea așteptarea de a accesa itinerarii
de carieră relevante și recompensante.
CONCLUZII
Rezultatele cercetării exploratorii confirmă ipotezele H1-H3. Totuși, datele existente oferă o perspectivă
limitată privind influența IA asupra competențelor manageriale ale managerilor responsabili de lanțul de
aprovizionare-livrare.
Implicații semnificative pentru cercetare pot fi identificate pe baza acestui studiu exploratoriu. Tema
influenței potențiale a IA asupra competențelor manageriale ale managerilor responsabili de lanțul de aprovizionarelivrare reprezintă un domeniu de cercetare relativ neabordat. Aceasta este o nouă direcție de cercetare ce se
poate dezvolta în viitor. Difuzarea IA în lanțurile de aprovizionare-livrare va stimula nevoia de a înțelege mau bine
acest subiect. În consecință, cercetarea poate avea o contribuție valoroasă în acest domeniu. În plus, se așteaptă
din partea cercetătorilor o perspectivă aprofundată și cantitativă asupra influenței IA.
Cercetările viitoare se pot focaliza pe întrebări referitoare la aspecte cum sunt: mutațiile necesare în
competențele manageriale ale managerilor de nivel superior, pentru a monetiza potențialul IA în lanțurile de
aprovizionare-livrare; noul setul de competențe manageriale necesare managerilor responsabili de lanțul de
aprovizionare-livrare pentru a elabora și implementa decizii strategice și operaționale utilizând IA ca facilitator;
modalitățile de a rezolva provocările managementului resurselor umane și IA în lanțul de aprovizionare-livrare;
principalii factori care influențează performanța managerială a managerilor responsabili de lanțul de aprovizionare-
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livrare, care se bazează pe IA în adoptarea deciziilor; metodele adecvate pentru evaluarea influenței IA asupra
competențelor manageriale; eficacitatea variatelor metode de training și educație care pot îmbunătăți competențele
managerilor de nivel superior, privind gestionarea IA în lanțurile de aprovizionare-livrare.
Adoptarea și implementarea IA are multiple implicații pentru deținătorii de interese din lanțul de
aprovizionare-livrare, cum sunt companiile, managerii și școlile de afaceri. O serie de aspecte pot fi subliniate în
privința implicațiilor pentru practică.
În primul rând, este necesară o nouă abordare a IA în contextul afacerilor. Managerii trebuie să aibă o
perspectivă centrată pe simbioza dintre angajați și IA. Este necesar ca ei să evite perspectiva reducționistă
privind impactul IA asupra angajaților, conform căreia aproape fiecare ocupație umană poate fi înlocuită parțial
sau integral de IA, în principal pentru reducerea costurilor și creșterea eficienței. Există opinii conform cărora în
5-10 ani, companiile vor fi martorele decesului managementului lanțului de aprovizionare-livrare (Lyall, Mercier și
Gstettner, 2018). Această abordare se bazează pe ideea că noile tehnologii disruptive vor înlocui funcția lanțului
de aprovizionare-livrare cu o utilitate care se auto-reglează și este capabilă să gestioneze optim fluxurile, în
condițiile unei intervenții umane limitate.
Noua abordare se poate focaliza pe modul în care IA poate stimula capacitățile umane ale nivelurilor
manageriale și operaționale. Jucători de top cum sunt Procter & Gamble și American Express au implementat
deja această abordare utilizând în principal IA pentru augmentare, nu pentru automatizare (Davenport și Bean,
2017). Acești lideri nu urmăresc să îi înlocuiască pe angajați cu tehnologia cognitivă, ci intenționează să asigure o
relație strânsă între IA și oameni. IA are un rol complementar în procesul uman de adoptare a deciziilor.
În al doilea rând, companiile trebuie să demonstreze angajamentul continuu pentru organizarea
programelor de training în domeniul IA, în cazul diferitelor niveluri manageriale. Competențele slabe privind IA
pot influența negativ dezvoltarea modelelor de afaceri bazate pe IA (Vinnova, 2018). Companiile trebuie să devină
conștiente că programele de training (de la cele simple, la cele complexe), care au ca scop dezvoltarea cunoștințelor
și competențelor manageriale, sunt o investiție necesară și o condiție preliminară pentru amplificarea lor.
În al treilea rând, o implicație importantă pentru practică este faptul că decidenții trebuie să se familiarizeze
cu IA. În acest sens, ei trebuie să amplifice cunoștințele și competențele lor privind modul în care capacitățile
analitice ale tehnologiei cognitive pot fi integrate în procesul decizional. Managerii de la toate nivelurile trebuie să
înțeleagă cum să interacționeze eficace cu IA în procesul de adoptare a deciziilor. Învățarea pe tot parcursul vieții
este mai necesară ca oricând și importanța sa nu se va diminua. În acest scop, cursurile digitale pot fi foarte utile.
Nu în ultimul rând, sistemul educațional trebuie să contribuie la dezvoltarea cunoștințelor și competențelor
referitoare la IA, ale managerilor de nivel superior din companii. Atât competențele tehnice, cât și cele soft trebuie
să fie adaptate și implementate în cadrul noilor lanțuri de aprovizionare-livrare care se vor baza pe tehnologii
digitale și IA. Programele școlilor de afaceri, în special cele de tip EMBA și MBA, pot contribui substanțial.
În planurile de învățământ ale programelor EMBA și MBA, școlile de afaceri ar putea introduce o nouă
disciplină privind lanțul de aprovizionare-livrare, care să fie centrată pe IA. Denumiri posibile ale disciplinei pot fi:
„Managementul lanțurilor de aprovizionare-livrare centrate pe IA”; „Perspective de business asupra IA în lanțul
de aprovizionare-livrare”, „Managementul integrativ al IA și resurselor umane în lanțul de aprovizionare-livrare”.
Conținutul noii discipline poate include mai multe module focalizate pe IA. Denumirea fiecărui modul,
principalele sub-module și teme sunt propuse în continuare:
a. Primul modul: „O perspectivă tehnică asupra IA pentru managerii de nivel superior ai companiilor”.
Acest modul are scopul de a furniza cunoștințe despre IA în principal, dar și despre alte tehnologii disruptive.
Principalele sub-module abordate vor fi următoarele:
•
Introducere în IA. Obiectivul acestui sub-modul este de a defini și prezenta IA pentru managerii de
nivel superior ai companiilor. Nivelul tehnic va fi adaptat la participanți care nu au neapărat o pregătire
tehnică. Exemple de teme ce pot fi abordate sunt: definirea IA; efectele disruptive ale IA; stadiul actual
de dezvoltare a IA; evoluțiile viitoare în cercetarea internațională privind IA.
•
Tipuri de tehnologii IA. Un astfel de sub-modul are ca obiectiv să ofere profunzime cunoștințelor
referitoare la IA. Cunoștințele se vor referi la: gama de tehnologii IA; principalele aplicații tehnice ale
fiecărei tehnologii IA; avantajele și limitele specifice.
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Alte tehnologii disruptive. Obiectivul acestui sub-modul este să asigure managerilor de nivel superior
capacitatea de a selecta tehnologia adecvată pentru tipul de aplicație dorit. Temele potențiale ce
urmează a fi discutate se referă la aspecte cum sunt: comparația dintre IA și alte tehnologii disruptive;
tipurile de efecte; efectele tehnice ale utilizării unor astfel de tehnologii; evoluțiile viitoare ale altor
tehnologii decât IA.
b. Al doilea modul: „O perspectivă de business asupra IA în lanțurile de aprovizionare-livrare”. Scopul
acestui modul este de a dezvolta în rândul managerilor de nivel superior, cunoștințele și competențele pentru
managementul eficace și eficient atât al IA, cât și ale relațiilor dintre angajați și IA în lanțurile de aprovizionarelivrare. Sub-modulele ce pot fi proiectate pentru a îndeplini acest scop sunt următoarele:
•
Aplicarea IA în procesul de management al lanțurilor de aprovizionare-livrare. Obiectivul acestui
sub-modul este de a oferi cunoștințele și competențele referitoare la utilizarea IA în principalele etape
ale procesului de management al lanțului de aprovizionare-livrare. Printre principalele teme abordate
se înscriu: ingineria datelor bazată pe IA; utilizarea IA în planificarea sincronă; rolul IA în selectarea
alternativelor strategice și elaborarea deciziilor strategice privind lanțurile de aprovizionare-livrare.
•
Aplicarea IA în funcția logistică. Obiectivul acestui sub-modul este să dezvolte cunoștințele și
competențele de a adopta și implementa IA în managementul diferitelor componente ale sistemului
logistic al unei companii. Principalele teme se referă la implementarea IA la nivelul componentelor cum
sunt: serviciile pentru clienți, transportul; depozitarea; managementul stocurilor; recrutarea și trainingul
personalului.
•
Utilizarea comună a IA, cu alte companii din lanțurile de aprovizionare-livrare. Acest modul are
ca obiectiv să dezvolte capacitățile managerilor de nivel superior, de la diferitele niveluri ale lanțului
de aprovizionare-livrare, de a utiliza în comun IA, pentru țeluri comune. Acest obiectiv este concordant
cu integrarea externă care este o caracteristică a lanțurilor de aprovizionare-livrare ce coordonează
eforturile tuturor partenerilor, de la furnizorii de inputuri, la procesatori, distribuitori și clienții finali.
Principalele teme pot include aspecte cum sunt: tipurile de decizii comune, care sunt facilitate de
utilizarea IA; beneficiile potențiale ale IA pentru partenerii din lanțul de aprovizionare-livrare; barierele
potențiale în calea utilizării comune a IA.
c. Al treilea modul: „Elaborarea cazului de business pentru IA în lanțurile de aprovizionare-livrare”.
Scopul acestui modul este de a susține eforturile managerilor de nivel superior de a evalua oportunitatea adoptării
IA în lanțurile de aprovizionare-livrare ale companiile lor și de a promova IA pe baza unei argumentări clare și
relevante. Sub-module și principalele teme abordate sunt următoarele:
•
Rezultatele așteptate ale IA. Obiectivul acestui sub-modul este de a-i ajuta pe managerii de la nivelul
superior să identifice rezultatele potențiale ale adoptării și implementării IA. Principalele teme ce vor
fi considerate sunt următoarele: impactul asupra indicatorilor de performanță ai companiei (venituri,
productivitate, profitabilitate etc.); impactul asupra managerilor și a personalului operațional; efectele
asupra relațiilor umane; efectele asupra relațiilor dintre angajați și IA; metodele de măsurare a
impactului IA asupra companiei și a lanțurilor de aprovizionare-livrare.
•
Estimarea costului total al deținerii și utilizării IA. Obiectivul sub-modului este de a asigura în
rândul managerilor de nivel superior, o perspectivă completă asupra adoptării și implementării IA.
Principalele teme referitoare la costul total pot include costuri cum sunt: costul evaluării soluțiilor de IA
alternative, care sunt există pe piață; costul achiziției unei soluții IA; costul recrutării, angajării, motivării
și evaluării managerilor și altor angajați specializați în domeniul IA și lanțurilor de aprovizionare-livrare
centrate pe IA; costurile la alte niveluri din lanțul de aprovizionare-livrare; costurile pe termen scurt
în comparație cu cele pe termen lung; costul externalizării cunoștințelor și competențelor privind IA;
costurile necesare pentru reproiectarea organizațională etc.
d. Al patrulea modul: „Perspectiva etică asupra IA în lanțurile de aprovizionare-livrare”. Noua
disciplină trebuie să includă un modul despre aspectele etice ale adoptării și implementării IA în lanțurile de
aprovizionare-livrare. Obiectivul modulului este de a asigura competența managerilor de nivel superior, de a
direcționa eforturile organizaționale privind IA. Ca principale teme pot fi enumerate:
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Dilemele etice. Obiectivul sub-modulului constă în familiarizarea managerilor de la nivelul superior cu
dilemele etice referitoare la IA. Exemple de teme posibile sunt: rolul oamenilor comparativ cu rolul IA;
prioritatea IA sau a oamenilor în elaborarea și adoptarea deciziilor; investițiile în IA care pot conduce
la concedierea unor angajați etc.
•
Modalitățile recomandate de soluționare a problemelor etice. Obiectivul sub-modului este să ofere
linii directoare privind comportamentul managerilor de nivel superior, pentru gestionarea aspectelor
etice ale IA în lanțurile de aprovizionare-livrare. Utilizarea studiilor de caz poate fi o metodă utilă de a
clarifica aceste modalități.
Noua disciplină va necesita o actualizare continuă sub influența noilor cercetări tehnologice referitoare la
IA. Aceasta poate crește atractivitatea programelor EMBA și MBA, printr-un sprijin real privind decizia dificilă de
adoptare a IA în lanțurile de aprovizionare-livrare.
Viitorul va oferi noi oportunități pentru managerii de la nivelul superior ai companiilor, în privința competitivității
focalizate pe un mix dinamic de oameni și tehnologii IA în lanțurile de aprovizionare-livrare. Managerii responsabili
de lanțul de aprovizionare-livrare vor trebui să se ridice la nivelul provocărilor generate de IA, cu ajutorul unor noi
cunoștințe și competențe.
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Rezumat: Revoluția digitală este cu siguranță una generatoare de risc. Depinde doar de manageri dacă vor
considera că acest nou spectru de risc reprezintă o amenințare sau o oportunitate. Generația Z este reprezentată
de așa-numiții nativi digitali. Având în vedere acest lucru, aceștia pot fi o resursă valoroasă și importantă în cadrul
unei organizații. Această cercetare evaluează diferitele generații care coexistă astăzi pe piața muncii, cu accent
pe generația Z, prin prisma nivelului de inovație pe care îl aduc la nivel organizațional. Pe de o parte, lucrarea
analizează mediul intern al organizației și, pe de altă parte, piața reprezentată de consumatorii din generația Z,
subliniind provocările căruia un manager trebuie să le facă față în această eră a industriei 4.0.
Cuvinte cheie: Generația Z, performanță, inovare
INTRODUCERE
În prezent suntem cu toții înconjurați de tehnologie. Revoluţia digitală este considerată a patra Revoluţie
Industrială din istorie. Cu alte cuvinte digitalizarea economiei, o combinaţie de tehnologii noi, progresul roboţilor,
IoT (Internet of Things), „big data”, imprimantele 3D utilizate inclusiv pentru transplantul de organe în medicină,
realitatea virtuală, modificările genetice, inteligenţa artificială, economia comună sunt elemente care nu mai ţin
de domeniul Science Fiction. A patra Revoluţie Industrială are potenţialul să crească veniturile şi nivelul de trai al
populaţiei de pe întreg globul. Calea transformării afacerilor înspre mediul digital este vitală pentru companii dacă
doresc să fie eficiente și să evite insolvența.
Pe de altă parte, sufletul oricărei afaceri este reprezentat de oameni (fie că ne referim la forţa de muncă sau
la clienţi). Prin urmare, cu fiecare generație care apare, ar trebui sa existe un nou fel de a face afaceri.
În anul 2000 Kupperschmidt [1] afirma că termenul generaţie reprezintă un grup care împărtășește anii
de naștere, locurile de naștere și evenimentele critico-sociale în același timp. Deoarece anul de început și anul
de sfârşit al fiecărei generații reprezintă un subiect de dezbatere și există opinii diferite în literatură cu privire la
clasificarea generațiilor, autorii au luat în considerare următoarele perioade, propuse de J. Schroer [2] și Pop D
și Pop M [3]
Generațiile sunt construite din oameni care s-au născut într-o anumită perioadă de timp și care au fost
expuși la aceleași evenimente, au fost afectați de tehnologii similare și își petrec viața în aceleaşi condiții [4].
Potrivit lui Burrus [5], fiecare generație este cel mai probabil să formeze nevoi, aspirații și dorințe corespunzătoare
în funcție de diferitele perioade din viața lor atunci când responsabilitățile și sarcinile lor se schimbă.
Această cercetare evaluează diferitele generații care coexistă astăzi pe piața muncii, cu accent pe generația
Z, pornind de la nivelul de inovație pe care îl aduc la nivel organizațional. Pe de o parte, lucrarea analizează
mediul intern al organizației și, pe de altă parte, piața reprezentată de consumatorii din generația Z, subliniind
provocările căruia un manager trebuie să le facă față în această eră a industriei 4.0.
Studiul literaturii de specialitate realizat în cadrul prezentei cercetări a relevat faptul că inovația atunci când
ne raportam la o companie, poate fi definită ca o activitate care are ca rezultat un serviciu nou sau unul îmbunătățit
semnificativ, precum și rezolvarea unei probleme organizaționale cu scopul de a îmbunătăți productivitatea
muncii, a tehnicii și a organizării. [6]
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Generaţia

Intervalul anilor
de naştere

Generaţia silenţioasă

1925 - 1945

The Boomers

1946 - 1966

Generaţia X

Generaţia Y

Generaţia Z

Generaţia Alpha

Caracteristici
Născuţi într-o perioadă marcată de Marea Criză și al
Doilea Război Mondial; au o morală puternică, sunt lideri,
responsabili, muncitori și își iubesc familia.
Generația optimistă care a avut oportunități economice
semnificative specifice perioadei post-al doilea război
mondial; sunt individualişti, orientaţi spre interesele lor și
sceptici faţă de mass-media.

1967 - 1976

Este generația de copii cu părinți divorțați, crescuți de un
singur părinte; este considerată cea mai educată generație
de până acum, cu cel mai mare procent de absolvenți; sunt
pragmatici, dar precauti.

1977 - 1994

Generație orientată către tehnologie; indivizii acestei
generații sunt creativi, sofisticați în cunoștințe, sceptici față
de elementele tradiționale de marketing, loiali brandurilor care
le plac; este considerată a fi generația care caută consiliere,
dar dorește și respect, inclusiv prin produsele și serviciile de
calitate pe care le vizează; este prima generație de nativi
digitali.

1995 - 2012

Persoanele din această generație cresc cu computerul și
telefonul mobil la îndemână; au acces facil la internet; sunt
multitasking; se plictisesc repede; pe scurt, sunt: digitali,
sociali, globali, mobili, flexibili, independenţi și vizuali; au
abilităţi de antreprenori

2013-

Este o generație care se naște în această perioadă, iar studiile
asupra acesteia sunt încă în desfășurare; este considerată a
fi cea mai educată generație, dispusă să învețe, va fi cea mai
bine plasată financiar și cea mai longevivă; indivizii acestei
generaţii sunt orientaţi spre prezent, trecutul fiind mai puțin
interesant; sunt foarte sociali, dar on-line; este dificil să
comunici față în față cu indivizii acestei generații, chiar și
comunicarea cu părinții lor fiind considerată dificilă.

Obiectivul principal al prezentei lucrări este de a analiza comportamentul generației Z la locul de muncă, ca
forţă de muncă, dar și prin prisma atitudinii de consumatori, deoarece majoritatea autorilor atunci când evaluează
această generație consideră că este foarte diferită în comparație cu predecesorii săi. În percepția autorilor, „a fi
diferit” reprezinta un factor important de inovație.
ATITUDINEA GENERAŢIEI Z FAŢĂ DE PIAŢA MUNCII:
Cercetătorii au demonstrat că fiecare generație are atitudini diferite față de muncă și faţă de locul de muncă
[7,8]. Prin urmare, angajatorii și managerii de resurse umane ar trebui să anticipeze nevoile locului de muncă
(structura postului) și să-și schimbe strategia cu privire la recrutarea, motivarea și reţinerea în firmă a acestor
tineri, care vor ajunge foarte curand pe piaţa muncii.
Experții [9] prognozează că până în anul 2020, generația Y va constitui 35% din forța de muncă globală, iar
„Generația Z” va constitui 24% din aceasta. Deci, în doar un an, mai mult de jumătate din forţa de muncă a lumii
va fi formată din personal tânăr. Piața forței de muncă a Uniunii Europene (UE) în primul trimestru al anului 2019
poate fi vizualizată în figura 1.
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Figura 1: Piaţa muncii în Uniunea Europeană în anul 2019
Având în vedere populația UE28, participarea cu 19,8% a Gen Z în UE28 reprezintă o resursă umană uriașă
pentru societate.
Înțelegând caracteristicile și preferințele Generației Z, recrutorii vor putea atrage și păstra cei mai buni
candidați. Mai mult, angajatorii îi vor putea motiva să dea tot ce este mai bun la locul de muncă [10]. Deoarece
preferințele legate de muncă și de locul de muncă sunt diferite pentru generații diferite, este esențial să înțelegem
preferințele tinerilor Z, astfel încât canalul de comunicare să poată fi recunoscut și să se creeze un mediu bun în
organizație. De asemenea, este important să înțelegem ce îi motivează pentru creșterea randamentului în cadrul
organizației. Preferințele generatiei Z, recunoscute de literatura de specialitate sunt următoarele:
(a) Bascha [11] subliniază faptul că preferă transparența; încrederea în sine, flexibilitatea și libertatea
personală sunt aspecte care nu sunt negociabile. Lipsa eticii muncii, neimplicarea, neglijarea părerii lor ar putea
conduce la frustrare, productivitate redusă, moral scăzut și lipsa angajamentului angajaților. Aceștia se așteaptă
să fie informați, să poata oferi feedback, iar opiniile și soluţiile lor să fie acceptate și implementate.
(b) Max Mihelich [12] a afirmat că această generaţie trebuie să aibă libertatea adecvată pentru a se dezvolta
și pentru a obține o recunoaștere imediată. De asemenea, întrucât această generație nu a trăit niciodată într-o
lume fără telefon inteligent sau tabletă, ei doresc să folosească aceste dispozitive și la birou.
(c) Dan Schawbel [13] a ajuns la concluzia că aceştia doresc ca managerii lor să le asculte ideile și să le
aprecieze sentimentele. Acesta indică faptul că angajatorul ar trebui să ceară mai puţin experiență sau vechime
pentru un loc de muncă și să pună accent mai mult pe idei și contribuții.
(d) Potrivit Teresei Bridge [14], ei preferă mediul de lucru care să sprijine oportunitățile de îndrumare,
învățare și dezvoltare profesională. Indivizii din generația Z au impresia că educația lor nu le oferă abilitățile
necesare pentru a face față problemelor din viața reală. Serviciul care să le încurajeze abilitățile antreprenoriale,
mediul de lucru sociabil și un program flexibil sunt atributele pe care Generația Z le caută un loc de muncă.
(e) Ei doresc un mediul de luru sa fie ajustat din interior. Ei apreciază aranjamentul și certitudinea la locul de
muncă și consideră planificarea indezirabilă. [15]
Tabelul 1: Evaluare critică a comportamentului Generatiei Z pe piaţa muncii [16]
Obiectivele carierei

Construirea mai multor cariere în paralel, mai multe locuri de muncă simultan

Mediul de lucru

La birou sau acasă cu un program flexibil

Tehnologia

Îşi crează propriile documente, baze de date, utilizează mediul online pentru
cercetări și mailul 24/7

Orientarea către client

E-mail/IM/Text

Fidelizarea

Relaţiile personale

Consiliere

Au nevoie constant de feedback

Factori motivatori

Cei care îi susțin în viaţa personală
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Ce înseamnă aceste lucruri pentru recrutori și angajatori? Că vor trebui să vină cu modalități inovatoare și
neobişnuite pentru a-i atrage și păstra în organizatie. Deoarece indivizii Z fac parte din generația care înainte de
a „cumpăra” orice, chiar o companie sau un loc de muncă în acest caz, vor căuta pe internet opinii, la fel cum fac
înainte de a cumpăra ceva online. Acest lucru înseamnă că managerul va trebui să acorde o mai mare atenție
brandului firmei, acest lucru fiind mai important ca oricând înainte.
Mangerul de resurse umane va trebui să folosească tehnici moderne de recrutare, precum aplicaţii şi
platforme sociale, să construiască și să utilizeze modalităţi personalizate pentru recrutarea și reținerea generației
Z. În plus, procesul de recrutare trebuie să țină pasul cu schimbările tehnologice. Aceasta înseamnă lipsa
birocrației, mai puține cuvinte și mai multe aplicații, conținut video și realitate virtuală.
Spre deosebire de „frații” lor mai mari, generatia Y, tinerii din Generația Z pun mai puțin valoare pe bani și
sunt orientați mai puțin către câștiguri materiale. Un aspect esențial pentru ei, mai important decât salariul lor, este
să aibă un plan de carieră coerent și transparent. Sunt mai interesați să-și urmărească pasiunile și să facă ceea
ce le place decât să câștige bani. Preferă să ştie că pot avansa în carieră, ce trebuie să facă pentru a ajunge
acolo, nu se mulţumesc cu un loc de muncă care le plătește facturile și alte lucruri pe care și le doresc. Ei vor să
știe că ceea ce fac contează în binele general al companiei și că munca lor va face diferența.
O altă consecință a contextului economic în care s-a format Generația Z este faptul că ea are nevoie de
mai multă stabilitate și securitate decât generatia Y, ceea ce o va face mai fidelă angajatorului care oferă ceea
ce își dorește.
Dacă un manager dorește să atragă și să păstreze un tânăr Z, trebuie să sublinieze oportunitățile de
dezvoltare și carieră pe care i le oferă, înaintea unui salariu bun.
Având în vedere că ei sunt Generația Digitală, ei știu foarte bine în ce colț al Google-ului să caute și să
găsească informațiile de care au nevoie. Născuţi între lansarea smartphone-ului și cea a iPad-ului, nimic nu le
scapă; ei pot găsi cele mai ascunse detalii despre ceea ce îi interesează, deoarece știu unde să caute și ce să
caute. Acest lucru constituie atât o amenințare cât și o oportunitate în același timp, iar un manager ar trebui să se
concentreze pe aceasta din urmă atunci când își construiește marca organizațională.
GENERAŢIA Z ÎN CALITATE DE CONSUMATOR
Strategia de marketing desemnează liniile definitorii ale atitudinii și comportamentului unei companii pentru
a atinge anumite obiective. Aceasta este reprezentată de setul de obiective concrete care trebuie atinse într-o
perioadă de timp, de mijloacele și metodele prin care acestea sunt transpuse în practică, exprimând tendințele și
cerințele necesare pentru realizarea performanțelor stabilite, al căror nivel este măsurat prin mijloace de indicatori
economici precum: volumul activității, cota de piață, profit etc.
Într-un mediu de afaceri din ce în ce mai competitiv, companiile se bazează pe o planificare publicitară
eficientă pentru a transmite cel mai bine mesajele lor cu privire la produsele și serviciile lor potențialilor clienți.
Succesul reprezintă arta de a comunica creativ, la momentul potrivit, prin mijloacele corecte de comunicare în
masă, deoarece consumatorul obișnuit este agresat cu sute de mesaje publicitare zilnic și are nevoie de acel ceva
care face ca publicitatea unei anumite companii să se impună în fața concurenţei.
Targamadze [17] identifică următoarele caracteristici ale generației Z: hiperactivitate în creștere, infantilism
(lipsă de maturitate), comunicativitate, alfabetizare multimedia, autism social, consumism, lipsă de abilități în
evaluarea analitică a unui text și redarea sensului său, individualism, dorință de a munci în echipa, dependență
de internet, lipsă de încredere în sine, dependență de social media, distragerea atenției, moduri diferite de citire
și gândire, restricționarea interesului doar pentru activități care sunt interesante și relevante pentru ei, preferinţă
pentru munca intensivă, curiozitate, orientare spre rezultate, nerăbdare, incapabilitate de a-și finaliza munca etc.
Ozkan și Solmaz [18] au identificat 5 factori care determină preferințele de cumpărare ale acestora. Acești
factori sunt: influenţa internetului, caracteristicile produsului, factorii externi, oferta și identitatea produsului.
Specialiștii în marketing se concentrează în prezent pe noi tehnici și modalități de a menține o relație constantă
între marcă, produs și consumator. Ei folosesc cele cinci canale media, și anume: televiziune, mass-media, radio,
cinema și panouri în aer liber, combinând promovarea tradițională cu elemente noi care fac imaginea mărcii mai
puțin agresivă în atenția publicului.
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Mottoul acestei generații este „stilul meu și regulile mele”. Avatarele online ale acestor indivizi depășesc
realitatea, iar caracteristicile produselor sunt testate mai întâi pe ecranele smartphone‑urilor. Marea majoritate
utilizează telefonul mobil din momentul trezirii. Având în vedre acest aspect, companiile ar trebui să înțelegă faptul
că un monolog clasic adus în fața lor prin intermediul televizorului nu va aduce companiei un profit substanțial.
Este obligatoriu ca toate campaniile publicitare să fie adaptate pentru a interacționa cu generația Z. Aceste
anunțuri trebuie plasate în jocuri pe site-urile de socializare (de ex. Facebook, Instagram). Un studiu realizat de o
agenție media a arătat că 77% dintre tinerii Z sunt pasionați de jocuri și urmăresc în principal conturile oamenilor
care fac vlog-uri pe acest subiect. De asemenea, tinerii consumă conținut video de 99% (video Facebook, video
YouTube…). Prin urmare, campaniile TV tradiționale nu mai sunt cheia succesului și brandurile vor începe să
își schimbe strategiile și direcțiile în următorii ani. Tot mai multe companii sunt prezente în mediul online prin
diferite forme. Indivizii Z preferă reclamele care sunt amuzante, au design interesant și mai ales care au muzică
în fundal. Totuşi, companiile pot să continue să folosească şi strategiile de marketing tradiționale pentru a ajunge
la generația Z, deoarece tinerii sunt încă deschiși şi la anunțuri de televiziune și panouri publicitare, chiar dacă
sunt mult mai prezenți în mediul online.
Companiile ar trebui să înțeleagă, de asemenea, că utilizarea formatelor invazive nu va crește vânzările,
ci chiar îndepărtează toate generațiile de consum, în special generația Z. Acestea din urmă sunt mai atrase de
formate online inovatoare și prietenoase pentru mobil sau care sunt interactive. În cele din urmă, se recomandă
crearea de reclame amuzante, care conțin muzică de calitate sau o linie melodică plăcută, surprinzătoare și
care se concentrează tot mai mult pe design. În cazul videoclipurilor, este recomandabil să se ofere povești,
comploturi, acțiune...
CONCLUZII
Majoritatea angajaților din generatia Z au obiective pe termen scurt și nu îşi planifică angajarea pe termen
lung într-o singură companie, sunt pregătiți să-și părăsească angajatorul actual în căutarea de oportunități mai
bune, inovație, noutate. Această lipsă de loialitate față de angajatorul lor actual și prioritățile în schimbare rapidă
necesită adaptare permanentă la nevoile și valorile lor, comunicare permanent activă, reacție rapidă la schimbare
și inovație continuă în companii. [19]
Tehnologia este partea esențială din viața lor și preferă organizațiile care îi sprijină și le permit să comunice,
să editeze documente și să muncească fără graniţe de timp și spaţiu. Companiile trebuie să se poată identifica
cu generațiile, cu consumatorii, să-şi menţină aceleaşi atitudini și valori în timp, să fie întotdeauna consecvente și
convinse de politica lor de a se conecta cu diferite categorii de oameni de pe glob.
Thomas J. Barratt a declarat în anul 1907 că „gusturile se schimbă, moda se schimbă, iar agentul de
publicitate trebuie să se schimbe odată cu ele. O idee care a fost eficientă cu o generație în urmă poate fi inutilă și
neprofitabilă dacă este prezentată publicului astăzi. Acest lucru nu înseamnă că ideea de astăzi este întotdeauna
mai bună decât ideea mai veche, dar este diferită și prin urmare atinge gustul actual.” Această afirmație este
cu atât mai adevărată în zilele noastre, când Generația Z este la începutul său în ceea ce privește atât viața de
angajat cât și puterea sa de cumparare.
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Rezumat: Unul din sectoarele în creșterea cea mai rapidă și mai productivă din economia românească este
sectorul TIC. România a avut în istoria sa recentă o bază de ingineri TIC bine educați în jurul căreia s-a organizat
acest sector. Atât companii românești cât și străine, s-au deschis și au crescut într-un ritm rapid. Totuși, acest
sector înfruntă provocări în privința capacității sale de a se ridica pe scările valorii adăugate și competitivității
internaționale. Unele dintre acestea sunt provocări externe cum ar fi competiția internațională și oferta națională
de forță de muncă calificată care își atinge limitele. Altele sunt limitări interne, manageriale și organizaționale
legate de modalitățile în care companiile din România reușesc să se adapteze și să inoveze. Această lucrare
se concentrează pe cel din urmă aspect: provocări și limitări interne care pot limita competitivitatea și creșterea
companiilor bazate pe proiecte tehnologice. Este folosit un cadru teoretic oferit de Christensen și colegii pentru a
analiza limitările organizaționale la trei nivele: resurse, procese (si organizație) și valori. De asemenea ne bazăm
pe literatură despre managementul organizațiilor bazate pe proiecte (OBP). Sunt dezvoltate sugestii pentru
asemenea limitări și provocări înfruntate de companii din sectorul TIC din România, pe baza experienței din ultimii
peste 10 ani de a lucra cu astfel de companii.
Cuvinte cheie: Organizații bazate pe proiecte; Managementul proiectelor; Tehnologia Informației și Comunicațiilor;
Inovare
Clasificare JEL: M100 Business Administration: General
INTRODUCERE
Sectorul Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) este unul dintre cele mai dinamice din economia
româneasca si în comparație cu sectoarele TIC din Uniunea Europeană (UE), așa cum arată Figura 1.

Figura 1: Creșterea sectorului TIC în România și în UE28
(Euro, PPP, prețuri constante la nivelul 2019; 2000 = 100%); Sursa: Eurostat și calculele autorilor
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Această creștere susținută s-a datorat în mare parte existenței unei forțe de muncă bine calificată și
numeroasă, raportat la populație, produsă de o tradiție puternică a învățământului tehnic în România. Aceasta a
permis companiilor românești din acest sector să crească dar a și atras numeroase companii străine. Companii
internaționale mari din domeniu precum Microsoft, Oracle, Intel etc. și-au deschis filiale în România. România a
produs de asemenea câțiva „unicorni” precum UiPath sau Bitdefender.
Cu toate acestea, există provocări semnificative pentru acest sector. Unele din aceste provocări țin
concurența internațională. Altele sunt legate de oferta internă de personal calificat în IT: în ciuda existenței unei
forțe de muncă numeroase, cererea a devenit și mai mare. Însă alte provocări sunt manageriale și sunt legate de
abilitățile companiilor românești de a-și gestiona activitățile în mod eficient.
Această lucrare se concentrează asupra provocărilor și limitărilor manageriale pentru companiile din sectorul
TIC din România. O mare parte din activitatea din acest sector este bazată pe proiecte. Analizăm aceste probleme
manageriale din perspectiva managementului proiectelor dar și a „meta-managementului proiectelor”, adică
a managementului organizațiilor bazate pe proiecte. Sugestiile noastre de probleme manageriale se bazează
pe o experiență combinată de decenii în a lucra cu sau pentru asemenea organizații. Din moment ce această
experiență nu a fost planificată si structurată pentru scopul acestei lucrări, ea nu are caracterul unui studiu de caz.
Totuși, considerăm acest demers ca un exercițiu util în generarea unor ipoteze cu privire la provocările și limitările
înfruntate de companiile IT din România.
CADRUL TEORETIC
Proiectele sunt înțelese ca „o mulțime de activități legate între ele ce sunt executate pe o perioadă prestabilită
în cadrul unor costuri și a altor limitări” (BusinessDictionary.com, n.d.). Spre deosebire de alte activități organizate
ca procese, proiectele au scopuri unice si au loc pe o perioadă definită de timp (Scarlat, 2014). Proiectele sunt din
ce în ce mai importante în economia neo-industrializată (Ekstedt et al., 1999). Acest fapt a condus la o preocupare
crescândă in literatura despre management cu privire la organizațiile bazate pe proiecte (OBP). Activitatea bazată
pe proiecte tunde să fie prevalentă în sectoare producătoare de produse și servicii complexe (PSC) (Hobday,
2000, 1998). Astfel de sectoare sunt „industria” filmelor (Baker and Faulkner, 1991; Ferriani et al., 2009), a muzicii
(Lorenzen and Frederiksen, 2005), sectorul construcțiilor (Eccles, 1981), al biotehnologiilor (Powell et al., 1996) etc.
Activitatea bazată pe proiecte este de asemenea larg răspândită în sectorul TIC, fie că vorbim de hardware,
software, multimedia sau alte servicii de business conexe (de exemplu consultanța) (Ibert, 2004; Sydow et al.,
2004). În timp ce o parte din activitatea sectorului TIC este organizată în jurul produselor Commercial-off-the-shelf
(COTS) (de exemplu producția de produse hardware sau software de serie precum laptop-uri, telefoane mobile,
pachete software, etc.) – și aceasta poate fi o activitate foarte lucrativă mai ales când producții la scală largă sunt
obținute – mare parte din restul sectorului TIC produce soluții integrate si customizate (pentru organizații publice
sau private). Astfel de soluții sunt de obicei construite pe tehnologii hardware și software deja existente, dar care
necesită integrare, customizare și adesea dezvoltare semnificativă. Aceste produse și servicii se pretează de
obicei la a fi produse și livrate în cadrul unor proiecte.
O OBP înseamnă de obicei mai mult decât a avea activitatea organizată ca proiecte. OBP se referă
adesea și la cum o firmă este organizată pentru a gestiona optim proiectele. „În contrast cu formele matriciale,
funcționale sau altele, OBP este formă în care proiectul este unitatea primară de organizare a producției, inovării
și concurenței” (Hobday, 2000). Depinzând de cât din afacere este bazată pe proiecte, organizațiile/firmele pot fi
structurate diferit, de la forme clasice funcționale, la OPB. Bazându-se pe distincții oferite anterior de literatura de
specialitate, Hobday propune o tipologie de forme de organizare de la funcțional la OPB:
A. Funcțională (Functional);
B. Funcțional matricială (Functional Matrix);
C. Matricial echilibrată (Balanced Matrix);
D. Proiect matricială (Project Matrix);
E. Organizație condusă de proiecte (Project-led Organizations);
F. Organizată bazată pe proiecte (Project Based Organizations).
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În cele ce urmează vom folosi concepte din literatura despre OBP pentru a analiza anumite limitări și
provocări din sectorul TIC din România. Găsim de asemenea util să folosim distincția operată de Christensen și
colegii (Christensen, 1997; Christensen and Overdorf, 2000) între: resurse, procese și valori. În timp ce ei s-au
concentrat mai ales asupra schimbărilor și inovațiilor disruptive, considerăm că acest cadru este util chiar și când
ne referim la schimbări graduale.
PROVOCĂRI ȘI LIMITĂRI MANAGERIALE ÎN COMPANII DIN SECTORUL TIC DIN ROMÂNIA
Resurse
Planificarea și alocarea resurselor umane
Datorită naturii temporare a proiectelor, planificarea și alocarea resurselor este în general provocatoare
în OBP în general și în particular în OBPuri din sectorul TIC. În perioade de vârf, cererea poate suprasolicita
resursele interne ale unei firme, în timp ce în alte perioade cererea redusă poate duce la subutlizarea resurselor
și ineficiență. De aceea planificarea și alocarea atentă a resurselor umane este o necesitate în astfel de companii.
Totuși, multe companii pe care le-am observat au o abordare nesistematică a acestui aspect.
Deși formal se recunoaște că planificarea și alocarea resurselor este un aspect important, in practică adesea
acest aspect nu este abordat sistematic. Acest lucru se întâmplă atât la nivelul managementului proiectelor cât
și la nivelul „meta managementului” proiectelor. Managerii de proiect sunt adesea supraîncărcați trebuind să
gestioneze multe proiecte în același timp. În plus, personalul senior precum lideri de echipă tehnică sau analiști
nu sunt alocați suficient de devreme în cursul proiectelor astfel încât planificarea activităților și a resurselor să fie
cât mai realiste. La nivelul de „meta proiect” abordarea tinde să fie mai puțin sistematică decât ar trebui, parțial
pentru că persoanele care sunt responsabile pentru a analiza viziunea de ansamblu a proiectelor nu sunt aceiași
cu decidenții. Muncii celor dintâi nu i se acordă suficientă atenție de către cei din urmă, deoarece decidenții sunt
adesea suprasolicitați de probleme curente și urgențe (adesea datorate lipsei de planificare).
O problemă adițională în planificarea resurselor umane este faptul că managementul tinde să subaprecieze
nevoile reale de resurse ale proiectelor. În lipsa unei viziuni sistematice despre nevoile proiectelor și a încrederii
în procesul de evaluare a nevoilor, viziunea managementului este că subevaluarea nevoilor de resurse ale
proiectelor nu este doar o reflexie a lipsei de resurse disponibile, dar este văzută (adesea greșit) ca o modalitate
de a obține eficiență prin a spune managerilor de proiecte să obțină rezultate cu mai puține resurse. Unii manageri
sunt ezitanți în a planifica resurse gândind că poate se poate și fără și astfel are putea economisi anumite costuri.
Uneori lipsa de înțelegere a managerilor cu privire la activitățile și specializările necesare pe unele proiecte, sau
a modului cum necesitățile de resurse ale proiectelor se scalează cu creșterea complexității, poate ranforsa
această atitudine.
Rezultatul final este că proiectele, fie au întârzieri (iar resursele adesea tot trebuie implicate mai târziu),
fie rezultatele finale pot fi sub nivelul calitativ posibil, punând în dificultate relația cu clientul. Paradoxul este ca
nealocarea la timp și în suficientă măsură a resurselor umane poate avea ca rezultat necesitatea de a utiliza chiar
dacă mai târziu resurse din moment ce o parte; din muncă a fost făcută în grabă și fără suficienți oameni o parte
din muncă s-ar putea să trebuiască refăcută.
Absența abordării sistematice a planificării resurselor poate conduce la un efect de domino in astfel de
companii. Proiectele și managerii lor sunt constant în căutare de resurse. Multe din alocări sunt provizorii,
managerilor de proiecte li se promit resurse pe hârtie, dar la momentul implicării efective a acestora se poate ca
să nu le primească așa cum s-a planificat (le primesc fie cu întârziere, fie alte persoane decât cele promise inițial,
etc.). Managerii de proiecte sunt nevoiți să piardă timp făcând lobby pe lângă departamentul de resurse umane
sau conducerea superioară pentru a putea obține resursele necesare pentru a își putea continua proiectele. O
dinamică conflictuală poate apărea deoarece managerii de proiecte concurează între ei pentru resurse, într-un
mediu în care regulile pentru alocare sunt neclare. Un efect de domino poate apărea și între proiecte. Dacă un
proiect intră în criză (din lipsa planificării corecte) atunci resurse pot fi luate de pe alte proiecte pentru a ieși
din acea criză, însă acest lucru poate conduce alte proiecte în criză. Pentru a gestiona problemele generate
de alocarea resurselor, managerii de departamente adesea sfârșesc prin a nu avea timp pentru planificare
sistematică și astfel ciclul se repetă.
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Resurse tehnologice
Companiile de servicii TIC nu lucrează niciodată plecând de la zero. Ele au nevoie de alte tehnologii
furnizate de alte companii TIC pentru a își îndeplini munca. Fie că le folosesc ca platforme tehnologice deasupra
cărora construiesc produsele lor, fie că le folosesc ca instrumente prin care să gestioneze aspecte diverse ale
activității interne (scrierea de cod, testare, contabilitate, design grafic, etc.) sau funcții auxiliare (contabilitate,
managementul documentelor, etc.). Experiența noastră cu utilizarea de astfel de resurse este ca în timp ce
companiile TIC folosesc într-adevăr astfel de resurse, abordarea lor este, din nou, nesistematică si adesea
nebugetată la nivel de companie (cu excepția bugetelor de proiecte mai ales cu privire la licențe necesare pentru
acele proiecte).
Adesea angajații sunt cei care decid, în mod ad hoc, ce soluții software să folosească pentru programare,
testare, scrierea de specificații, design grafic, etc. Dacă soluții open source sunt disponibile și satisfăcătoare,
acestea sunt descărcate și instalate fără ezitare (ceea ce poate ridica probleme de securitate, compatibilitate
etc.). Problema apare atunci când astfel de soluții sunt nesatisfăcătoare. Pentru câteva tehnologii se adoptă
o abordare la nivel de companie, de exemplu în achiziționarea de soluții Office folosite de toți angajații. Totuși
reînnoirea licențelor se face rar, ajungându-se la folosirea de pachete depășite moral.
Alte tehnologii care nu sunt atât de larg utilizate (precum pachete grafice destul de scumpe) necesită un
„du-te vino” între angajat și management adesea achiziția de astfel de soluții fiind fie respinsă (ori amânată în mod
indefinit), fie fiind achiziționată, dar cu întârzieri semnificative. Unele soluții pentru funcții interne auxiliare precum
managementul documentelor sau proceselor interne adesea nu sunt utilizate deloc, conducând la cereri interne
și alte procese să fie procesate prin vechiul proces bazat pe hârtie.
Resurse de cunoaștere
Învățarea și managementul cunoașterii (knowledge management) sunt probleme inerente in OBPuri
(Hobday, 2000; Scarbrough et al., 2004), iar companiile românești de TIC nu sunt o excepție aici. Iar multe
probleme pot fi evitate printr-o abordare mai sistematică a managementului cunoașterii.
În situațiile întâlnite de noi, abordarea construcției pe baza cunoașterii acumulate deja era destul de
nesistematică. Acest aspect este legat parțial de planificarea activităților tehnologice pe proiecte. Alegerea
tehnologiilor folosite este adesea făcută ad hoc de către experți la nivel de proiecte, fără o preocupare mai
largă cu privire la experiența deja acumulată la nivel de companie. Reutilizarea redusă a muncii, produselor și
experienței anterioare conduce la risipa de resurse umane în procesul de a „reinventa roata”, dar și la construcția
firavă de cunoaștere (know how) și sub-aprecierea cunoașterii și experienței anterioare.
Mai îndeaproape legat de managementul cunoașterii, mecanismele de reutilizare a cunoașterii sunt adesea
ad hoc și nu bazate pe o abordare comprehensivă și bazată pe tehnologie. Cunoașterea despre activitatea
desfășurată pe proiecte anterioare este deținută de echipele care au lucrat în acele proiecte și în documente
specifice. Acestea din urmă sunt stocate în format electronic în rețea, dar acccesul la acele fișiere nu este
gestionat sistematic. Accesul la fișiere mai vechi de obicei necesită discuții informale cu managerii acelor proiecte
sau alți membrii ai echipei pentru a identifica informații posibil relevante. Indisponibilitatea managerilor de proiect
sau a membrilor echipei (temporară sau permanentă, dacă persoana respectivă a plecat din firmă) conduce la
aproape imposibiltiatea de a găsi informația respectivă. În ciuda acestei probleme, este rar ca astfel de companii
să implementeze un sistem intern căutabil de gestiune a cunoasțerii/informațiilor legate de proiecte.
Procese și organizare
Companiile de TIC românești care au activități semnificative pe proiecte tind să fie organizate în feluri
care reflectă o îndepărtare de la organizațiile funcționale clasice, dar sunt adesea departe de a fi făcut pași
semnificativi spre stilul organizațional al unei OBP. Departamentele mai largi tind să reflecte unele linii funcționale
și tipuri de conturi depinzând de domeniul de activitate al clienților (educație, sănătate etc.) dar tipurile de experți
lucrând în aceste departamente sunt adesea de același tip între departamente cu unele variații și unii experți
trebuind să fie mai specializați, dar alții având competențe complet transferabile între departamente. Deciziile
de planificare și alocare aparțin în general managerilor de departamente. Managerii de proiecte au foarte puțină
autonomie și control asupra resurselor ceea ce contribuie la problemele descrise anterior. Unele departamente
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precum financiar, marketing, juridic tind să fie organizate ca departamente clasice funcționale, considerându-se în
slujba companiei ca un tot, în timp ce implicarea lor pe proiecte este secundară și limitată. Managerii de proiecte
au foarte puțin control asupra resurselor venind din aceste departamente. Pentru fiecare sarcină ei trebuie să facă
o cerere specifică la care se răspunde in limita resurselor disponibile în acele departamente.
Referitor la procesele din astfel de companii, se tinde să existe o deconectare între procese formale și felul
în care activitățile reale se desfășoară. Așa cum am menționat, planificarea formală a resurselor umane de către
personal specializat are loc într-o anumită măsură. Însă deciziile de alocare pe termen scurt tind să înlocuiască
planificarea formală. În mod similar, așa cum am menționat, managementul tehnologic este nesistematic si
neplanificat. Unde companiile românești mai mari tind să „exceleze” este în a avea o mulțime de proceduri
și formulare pe hârtie pentru activitatea birocratică internă, dar puțin efort este făcut pentru implementarea lor
digitală.
Valori
Multe din problemele ilustrate mai sus își au manifestări și lecții de învățat la nivelul valorilor Abordarea
nesistematică a planificării resurselor umane sau de alt fel ilustrează o anumită atitudine față de managementul
sistematic. Pe de o parte există o oarecare atitudine de suficiență cu privire la ceea ce se poate obține prin
managementul planificat atent și un abandon în fața circumstanțelor haotice. Nu se poate face mult prin planificarea
pe termen lung, mai degrabă suntem nevoiți să gestionăm problemele când apar pe termen scurt. Pe de altă
parte există o oarece atitudine că acest stil de management pe termen scurt este „realist”: managementul care
se ocupă de haosul pe termen scurt este unul care cunoaște problemele „lumii reale”, în timp ce managementul
bazat pe principii și instrumente formale de planificare este mai degrabă „teoretic” și își are locul în cărți.
Alte probleme discutate în special cele legate de managementul tehnologic și al cunoașterii ilustrează o
diferență între valorile predicate și cele practicate. Companiile românești de TIC tind să se perceapă ca inovatoare
și modernizatoare pentru clienții lor. Totuși, mult prea des, aceste companii eșuează să se modernizeze pe sine
în acest proces, uitând de zicala care spune că schimbarea vine din interior. Acest aspect poate conduce și la o
cultură de cinism și dezangajare în rândul personalului.
CONCLUZII ȘI LIMITĂRI
În această lucrare am reflectat asupra provocărilor și limitărilor la nivel managerial în rândul companiilor de
TIC bazate pe proiecte din România, la nivelul resurselor, proceselor și valorilor.
Principalele limitări ale prezentei lucrări țin de faptul că este un set de reflecții post factum asupra experiențelor
autorilor de a lucra cu astfel de companii. Prin urmare acestui studiu îi lipsește caracterul pre-planificat al studiilor
de caz comparative. Cu toate acestea, credem că analiza noastră este un început bun în studiul acestui domeniu
și poate fi o sursă de ipoteze pentru viitoare abordări mai sistematice cu privire la colectarea de date. Credem
că experiențele noastre pot să expună niște provocări relevante pentru managementul companiilor de TIC din
România. Depășirea acestora poate permite acestui sector să avanseze și să devină mai inovator și competitiv.
Acestea fiind spuse, mai multă muncă este necesara în cercetarea și practica acestui sector pentru a se putea
obține creșterea și competitivitatea dorite.
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REGULILE DE BAZĂ PENTRU MANAGERI ȘI LIDERI ÎN PROCESUL DE
MANAGEMENT AL SCHIMBĂRII SPRE DIGITIZARE
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Rezumat: Digitizarea este aici pentru a rămâne o lungă perioadă de timp, ca o investiție. În acest efort, organizațiile
se lanseze într-o metamorfoză ca de la omidă la fluture, chiar dacă unele dintre ele nu își dau seama că nu este
suficientă doar cumpărarea sau crearea unei noi tehnologii digitale. Managerii si liderii trebuie să construiască în
timp și noi competențe și cunoștințe. Nu există nici o rețetă pentru procesul de digitalizare, dar unele aspecte ar
trebui clarificate pentru manageri și lideri, pentru că ei se confruntă cu o lume din ce în ce mai complexă. Autorul
a ales să se concentreze asupra aspectelor de afaceri și de gestionare a digitalizării, știind a priori că are efecte
mai ample asupra viitorului muncii și asupra bunăstării sociale. Ideea de bază a lucrării este centrată pe regulile
de bază pentru manageri și lideri în procesul de management al schimbării spre digitizare, după cum urmează: o
mentalitate adecvată corelată cu cultura, noi competențe și roluri incluse într-o structură adaptată pentru călătoria
digitală a organizațiilor, angajați implicați în procesul de luare a deciziilor, scanare strategică pentru viitor, dotări
digitale înțelept bazate pe resurse alocate suficient, totul fiind sub umbrela angajamentelor conducerii.
Cuvinte cheie: adaptare, schimbare, managementul schimbării, tehnologii digitale, digitalizare, organizare
internă, metode de management, organizare, îmbunătățirea performanței, reorganizare,
Clasificare JEL: D23, L22, M10, O32, O33.
„Când transformarea digitală se face corect,
rezultatul este ca atunci cănd o omidă se transformă într-un fluture,
dar atunci când este făcută greșit, tot ce rezultă este o omidă rapidă“
George Westerman | Principal Research Scientist - MIT Sloan
Lumea în care trăim se caracterizează prin punerea în aplicare a noilor tehnologii digitale, cauzând șocuri și
determinând ca recompensele pentru succes și sancțiunile pentru eșec să fie din ce în ce mai mari. Noile familii
de tehnologii digitale, cum ar fi: social media, baze de date mari, și inteligență artificială (AI), au apărut afectând
economii, sectoare și companii.
Să vedem care sunt cele cinci aspecte mai importante ale transformării digitale (DT), în lumea afacerilor și
nu numai:
I. Întregul potențial economic absoarbe zilnic tehnologii digitale
II. Digitizarea schimbă totul, chiar și viața personală
III. Concurența în DT are un aliat nou și puternic, pe „Agile” care operează prin învățare rapidă
IV. Calea în procesul de digitizare, uneori, este auto-reinventarea
V. Mentalitatea adecvată pentru management este cheia în călătoria digitizării
Conform „Institutului Global McKinsey” (MGI), ritmul de adoptare al tehnologiilor digitale în organizațiile din
Statele Unite, Europa și China, este departe de nivelul maxim al digitizării, care începând cu 2015, în medie, a
fost de numai aproximativ 20% din totalul potențialului ITC” [1].
Acest studiu digital al MGI, care a fost continuat în 2018, relevă un apetit scăzut pentru creștere, de doar
circa 25 la sută din potențial, iar pe sectoare: „doar 26 la sută din vânzările la nivel mondial au fost realizate prin
canale digitale, doar 31 la sută din volumul operațiunilor a fost digitalizat automat și 25 la sută din interacțiunile
din lanțurile de aprovizionare au fost digitizate. Cea mai mare parte a digitizării a fost de 30 de procente în
automatizarea operațiunilor interne“[1].
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Directori cu MBA-uri, cu care am discutat recent cu privire la digitizare, împărtășesc convingerea că, în ciuda
accesului la date tot mai mare din deceniile anterioare, digitizarea este doar la început și ei se simt nepregătiți
pentru această lungă călătorie, disciplina digitizare fiind un nou intrat în școlile de afaceri.
În fapt, transformarea digitală este mai puțin despre expertiza tehnologică, cât este despre pregătirea liderilor,
managerilor și angajaților pentru a se implica în procesul de schimbare și despre integrarea sistemelor organizației
cu noile tehnologii digitale. În timp ce această lucrare de modelare a viitorului digital al organizațiilor este în curs de
desfășurare, mai jos sunt propuse șase reguli de bază care trebuie urmate de către manageri și lideri:
1. Mentalitate adecvată – Mentalitatea trebuie să fie corelată cu cultura organizațională
2. Competențe și Roluri noi – Transformarea Digitală (TD) solicită inventarea unor noi roluri cu
icompetente specifice
3. Scanare Strategica – Scanarea strategică a mediului de afaceri pentru a înțelege ce se va întâmpla
în viitor
4. Angajați potriviți procesului schimbării – Aceștia trebuie să fie deschiși pentru schimbare și implicați
în proces pentru a se diminua erorile
5. Alocarea și utilizarea corectă a resurselor – Alocarea și utilizarea resurselor în proces trebuie să fie
suficientă și eficiență
6. Angajamentul conducerii – Conducerea trebuie să aprobe și să sprijine procesul, altfel acesta este
compromis

Figura „Casa Regulilor de Baza”: Cele șase reguli de bază care trebuiesc îndeplinite integral pentru un
management eficient în transformarea digitală
1) Mentalitate adecvată – Mentalitatea trebuie să fie corelată cu cultură organizațională
În general, pentru indivizi, și nu numai pentru manageri și lideri, totul începe de la mentalitatea lor. Acesta
este baza care ar trebui să fie ajustată în primul rând pentru a avea succes în efortul de digitizare.
Efortul de a învăța, de a crește și de a te schimba este obligatoriu pentru o digitalizare de succes iar, în
acest sens Carol Dweck [2] cu „Teoria Mentalității”, ar putea să ne ajute. Există două mentalități de bază, care pot
exista în noi în timpul vieții: fixa și de creștere. Persoanele cu o stare de spirit fixă cred că aptitudinile și abilitățile
lor sunt fixe pe timpul vieții, în timp ce persoanele cu o stare de spirit de creștere cred că pot face orice. De aceea
persoanele care sunt implicate în provocatorul proces de transformare digitală mentalitate, trebuie să-si apropie
o mentalitate de creștere.
Există mai multe teorii de conducere, iar fiecare dintre ele dezvăluie de multe ori doar o parte din modul de
conducere, dar mentalitățile de gândire în sensul creșterii pot avea impact în performanța unui lider de la început
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până la sfârșit. În ciuda sentimentelor că unele probleme sunt în afara zonei de acoperite de o teorie, esențialul
este de a vedea în mod continuu imaginea de ansamblu și scopul final. Pe de altă parte, liderii trebuie să
pregătească companiile lor pentru efortul de digitizare. Conform unei teorii a comportamentului organizațional,
numită „capacitate de absorbție“, companiile care se străduiesc pentru a obține cunoștințe, competențe și idei,
construiesc capacitatea mai rapid, apreciind mai bine valoarea informațiilor noi ce s-ar putea aplica la nevoile
comerciale. Liderii, fiind conștienți de faptul că învățarea cunoașterea este cumulativă, aceștia ar trebui să
implementeze idei noi, simple și complexe și să pregătească astfel terenul pentru viitorul capacității de absorbție
al angajaților. Organizațiile nu pot să alerge înainte de a putea merge. Pe scurt, construirea de capabilitați și de
cunoaștere este o condiție prealabilă pentru călătoria specială de schimbare spre digitizare. Un exemplu relevant
despre evoluția mentalității este renumită întreprindere Caterpillar divizia de tractoare, care acum sunt echipate
cu senzori conectați la internet și care furnizează date clienților și lor însele pentru întreținere și performanță.
Un alt aspect al transformării digitale este că ar putea fi folosit ca un „cal troian” pentru schimbarea în
cultură. Asta are de a face cu munca pe care ați căutat s-o faceți de ani de zile, pentru schimbarea culturii
organizaționale care dar nu ați avut contextul potrivit. Deoarece digitizarea este de fapt despre integrare, și
despre introducerea redirecționării culturale ca parte a transformării digitale, aceasta poate face ca schimbările
și provocările de-a lungul procesului să fie mai ușor de „înghițit“. Ca urmare, digitizarea trebuie să fie privită
ca o șansă de a face în cele din urmă modificările semnificative necesare modelului de afaceri și să stimuleze
totodată motivația. Ne putem aștepta ca cele mai importante efecte ale culturilor digitale asupra comportamentului
organizațional în curs de dezvoltare pe drumul digitizării să fie după cum urmează:
- creșterea centricității pe client
- proliferarea instrumentelor de măsură
- organizațiile se vor concentra din nou pe meritocrație
- tolerarea eșecului cu o benefică creștere capacitații de inovare, pentru că angajații vor fi în măsură să
extragă invățăminte din erori.
Uimitor este și faptul că, aceste schimbări culturale, în cazul în care sunt sprijinite, ar putea fi la fel de utile
ca și modificările digitale făcute în aceste organizații.
2) Competențe și roluri noi
Multe și diferite vor fi competențele necesare pentru călătoria digital. Digitizarea este în fapt tehnologie
de calcul și de date, acestea utilizând dispozitive inteligente concepute cu o lățime de bandă și putere fără
precedent. În anii 1990, era o întreagă poveste pentru analiza datelor, pornind de la colectarea lor din studii,
interviuri, focus grupuri și din alte date agregate, după care mașinile creau grafice și tabele, urmând ca acestea
să fie analizate. Acum, că avem informații de la mai multe produse digitale, cheia este să extragem semnificații
din toate aceste date, efort ce trebuie făcut de noile poziții de personal cu competențe noi. Deci, managementul
resurselor umane în DT trebuie să inventeze noi competențe și roluri, cum ar fi CAO (Chief Analytical Officer)
și / sau CDO (Chief Digital Officer) [3] într-o nouă structură adaptată cerințelor. Întrebarea este dacă angajarea
să se facă pe plan intern sau extern? Raportul MIT [4] din 2019 are un răspuns: „Considerăm că decizia de a
angaja un CDO din interiorul său din afara organizației este legată de ambiguitatea rolului. Rolurile cu ambiguitate
scăzută, cum ar fi cele axate în principal pe marketing digital sau IT, necesită un nivel ridicat de competențe
digitale, dar nivel mediu de credibilitate internă. Prin contrast, CDO cu roluri de mare ambiguitate necesită niveluri
foarte ridicate de credibilitate internă“[4]. Pornind de la partea de sus a managementului organizației, CDO (Chief
Digital Officer) este rolul nou cu cea mai mare vizibilitate în ierarhie, uneori confundat cu Chief Technology Officer
(CTO). CDO este o persoană cu experiență în tehnologia digitală, care trebuie să fie în măsură să facă legătura
cu modelul afacerii de bază, alinierea cu piața și cultură. Deoarece acești CDO sunt, de obicei în roluri cu mare
ambiguitate din cauza lipsei de claritate în sarcinile date pe care trebuie să le dezvolte, recomandarea este de
a avea această persoană aleasă din interiorul organizației, pentru că el sau ea ar trebui să aibă o înțelegere
profundă a întregii afaceri pentru a fi un facilitator și integrator real în acest proces. În acest sens, modul în care
companiile își proiectează procesele va însemna, de asemenea, diferența dintre succes și eșec în urmărirea
schimbărilor externe și adaptarea la acestea.
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O altă funcție cheie care apare ca lider digital ar putea fi CAO. CAO poate să ofere idei în deciziile
operaționale pe baza analizei și experienței lui sau ei în statistică, marketing, finanțe și operațiuni. În funcție de
tipul organizației, CAO poate fi un membru din cel mai înalt nivel de conducere.
3) Scanare Strategică pentru Viitor
Scanarea strategică a mediului de afaceri are scopul de a înțelege ce se întâmplă în piață și a determina
ce este posibil și cel mai probabil să perturbe afacerea. Privind la perturbatorii de afaceri și la ideile lor, care ar
putea amenința compania, manageri și lideri în mod constant trebuie să re-examineze strategia, pentru a absorbi
cele mai noi tehnologii și să exploateze oportunitățile. Scanarea ar trebui să implice imaginație despre ce noi
amenințări pot să apară, ghidând în cele din urmă conducerea spre soluții digitale obținute, de exemplu, prin
combinații de soluții și gândire inversă.
Este vital ca societățile comerciale prin combinare creativă, testare și noi colaborări, să căute să găsească
noi domenii de afaceri, cu resursele existente recombinate în așa fel încât să-și definească propria lor cale
digitală. O soluție este puțin probabil să se potrivească tuturor. „Secretul“ tuturor acestor soluții este să se utilizeze
o abordare de lucru inovatoare prin conectarea în proces a mai multor persoane decât de obicei și prin crearea
unui loc de muncă care să încurajeze colaborarea.
4) Angajați potriviți procesului schimbării
Angajații potriviți pentru procesul de schimbare sunt cei care cred în el și se implică fiind dispuși să-și
diminueze părtinirile și erorile. Din acest motiv, ei trebuie să fie implicați în procesul de luare a deciziilor de
transformări digitale, care să faciliteze colaborarea creativă a mai multor persoane.
Rezistența la schimbare care apare de obicei în proces este datorată faptului că angajații percep ca o
amenințare necesitatea de a învăța noi tehnologii. Această situație reală ar putea fi rezolvată în cazul în care
managementul ar fi capabil să înțeleagă necesitatea unui sistem special de premiere, în plus față de cel existent,
și care să urmeze să fie implementat pentru a motiva eforturile angajaților implicați în inițiativele digitale.
Un alt tip de amenințare este perceput de către conducerea de mijloc. Aceștia pot să opună rezistență pentru
simplul motiv că o idee digitală sau o inițiativă este lipsită de valoare în mintea lor. Aceasta este o altă situație
care se datorează lipsei de claritate ce vine din partea liderilor lor, care, uneori, nu sunt în măsură să explice
ceea ce angajații trebuie să realizeze și modul în care competențele lor sau ce trebuie să învețe se încadrează în
strategia de schimbare. Claritatea în explicații ar trebui să creeze angajaților o imagine de oportunitate de piață
pentru companie și o șansă pentru dezvoltarea lor personală cu ocazia procesului de transformare digitală. În
acest sens, angajații și managerii de mijloc, trebuie să fie recalificați în competențe specifice care pot fi valoroase
și perfect adecvate pentru noile tehnologii digitale.
În cele din urmă, rezistența la schimbare poate proveni și din lipsa de putere și statut real alocat noilor
roluri. Liderii, prin urmare, trebuie să se asigure că rolurile digitale și structura organizatorică în care au fost
introduse, a fost adaptată astfel ca să dea putere acestora să-și îndeplinească sarcinile. În trecut, managementul
digital nu a fost la fel de important ca astăzi și de aceea managementul de vârf ca parte importantă a strategiei
de digitizare, trebuie să adapteze structura organizatorică a companiei, astfel încât aceasta să dea mai multă
putere liderilor digitali,. După cum se poate observa schimbarea reală nu este doar digitală, pentru că există și o
schimbare de paradigmă în modul în care privim organizațiile. Această schimbare este adusă de conceptul „Agile”
și de presupunerea că lucrurile se vor schimba foarte rapid, iar acest lucru ar trebui să ne forțeze pe noi să fim în
măsură să ne schimbăm și să ne adaptăm. În mod tradițional, organizațiile au fost construite în jurul unor ierarhii
statice, în timp ce organizațiile de tip „Agile” sunt formate utilizând „rețele de echipe“ [5], care lucrează în medii cu
învățare rapidă și cu cicluri scurte de luare a deciziilor. Ca rezultat, organizațiile din ce în ce se descentralizează,
angajații devin mai autonomi.
Dacă vrem motivație intrinsecă și ca organizație să nu ne mai bazăm pe motivație extrinsecă cum este
obiceiul, managerii și liderii trebuie să insufle scop, profesionalism și autonomie în procesul de transformare
digitală, așa cum explică Daniel Pink în cartea sa „Drive“. [6]
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5) Resursele și utilizarea lor
Resursele trebuie să fie alocate suficient, iar investițiile în produse și servicii digitale trebuie să fie înțelept
și profesional făcute pentru a evita pierderile. În Europa, contextul resurselor este creat de Comisia Europeană
prin care „s-au alocat fonduri de peste 6 miliarde de euro pentru digitalizare R & I în programul (Horizon 2020),
iar în ultima fază a programului pentru perioada 2018-2020, s-au alocat 1,7 miliarde de euro pentru programul
“Digitization Focus Area “[7].
Pentru a ține pasul cu noua lume a tehnologiei digitale, investițiile publice ar trebui să fie echilibrate de
investițiile din sectorul privat. În această privință, Comisia Europeană „instituie o serie de parteneriate publicprivat (PPP) în securitatea cibernetică, de înaltă performanță de calcul, infrastructuri 5G, fotonică, mari baze de
date, componente electronice și sisteme, și robotică. Aceste PPP reunesc industria europeană, cercetători, cadre
universitare și Comisia Europeană să coopereze în R&I“[7]. În același timp, sectoarele high-tech se confruntă cu o
concurență severă din alte părți ale lumii, IMM-urile din Europa fiind mai puțin dezvoltate și având diferențe mari în
dezvoltarea digitizării între regiuni. Ca urmare, sectorul privat în UE nu trebuie să rateze oportunitățile menționate
mai sus, cum ar fi PPP. Pentru România, un document orientativ valoros în transformarea digitală este „Manifestul
pentru România digitală“ [8].
6) Angajamentele conducerii trebuie să sprijine călătoria digitală a organizației
Se pare că, digitizarea, scoate în evidență o nouă formă de rezistență, și anume, rezistența la
transformare. Aceasta este teama de auto-reinventare care vine din partea de sus a managementului organizației.
De obicei, ideea de digitizare pornește de la angajații care lucrează în echipe mici, de multe ori în
departamentul IT, dar inițiativele fără „binecuvântările “din partea managementului de vârf sunt în cele din urmă
compromise. De aceea, managerii și liderii care sunt obisnuiți să audă că eforturile de digitalizare trebuie să vină
de sus, greșesc. Ei trebuie să aibe o reacție de tip „Agile” la evenimente digitale care provin nu numai din afara
organizației, ci și din inițiativele interne. Inițiativele de schimbare care provin din interior sunt mai ușor să fie
asimilate în procesul de transformare. Toate aceste eforturi ar trebui să devină o parte din activitatea de bază a
managementului de nivel înalt iar acesta ar trebui să stabilească în acest sens politici și structuri clare. În acest
fel, proiectele digitale vor avea recunoașterea necesară pentru a fi integrate cu activitatea de bază. Prin urmare,
angajamente strategice concrete trebuie să se facă de către managementul de vârf, înainte ca anumite inițiative
să devină factori perturbatori pe plan intern, sau alte inițiative valoroase să dispară pentru totdeauna. Aceste
angajamente strategice, vor avea în mod normal și implicații în structura stimulentelor existente, proceselor
decizionale și politicilor dedicate clienților, trebuind să fie examinate și eventual modificate corespunzător.
CONCLUZII
Transformarea digitală este mai puțin despre expertiza tehnologică cât este vorba de pregătirea de lideri,
manageri și angajați pentru a se dedica procesului de schimbare și de a integra sistemele organizației cu noile
tehnologii digitale. Deoarece digitizarea este de fapt despre integrare, introducerea redirecționării culturale ca
parte a transformării digitale poate face ca schimbările și provocările de-a lungul procesului să fie mai ușor
de asimilat Aceste schimbări culturale, în cazul în care sunt sprijinite, ar putea fi cel puțin la fel de utile ca și
modificările digitale din aceste organizații.
Echilibrarea balanței dintre competență și credibilitate este esențială în alegerea celui mai bun lider
digital. „Decizia de a angaja un CDO din interiorul său din afara organizației este legată de ambiguitatea rolului“
[4]. Deși candidații externi pot aduce experiență digitală organizațiilor, ei trebuie să depună mari eforturi pentru
a-și construi credibilitate în procesul de schimbare organizațională. Candidații interni însă au un avantaj inerent
datorită cunoștințelor lor de reguli, structuri și contexte ascunse candidaților din afară.
Scanarea ar trebui să implice imaginație despre ce noi amenințări pot să apară, ghidând în cele din urmă
conducerea spre soluții digitale obținute, de exemplu, prin combinații de soluții și gândire inversă. „Secretul“
tuturor acestor soluții este să se utilizeze o abordare de lucru inovatoare prin conectarea în proces a mai multor
persoane decât de obicei și prin crearea unui loc de muncă care să încurajeze colaborarea.
Una din rezistențele la schimbare care apare de obicei în proces este datorată faptului că angajații percep
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ca o amenințare necesitatea de a învăța noi tehnologii. Această situație reală ar putea fi rezolvată în cazul în care
managementul ar fi capabil să înțeleagă necesitatea unui sistem special de premiere, în plus față de cel existent,
și care să fie implementat pentru a motiva eforturile angajaților implicați în inițiativele digitale.
Angajații și managerii de mijloc, trebuie să fie recalificați în competențe specifice digitalizării care pot fi
valoroase și perfect adecvate pentru noile tehnologii adoptate.
Angajamente strategice concrete trebuie să se facă de către managementul de vârf, înainte ca anumite
inițiative să devină factori perturbatori pe plan intern, sau alte inițiative valoroase să dispară pentru totdeauna.
Pe scurt, digitizarea are nevoie de o viziune comună, de o cultură organizațională de toți acceptată, de
autonomie fără haos și de o mult mai mare implicare a persoanelor decât în procesele uzuale de schimbare.
BIBLIOGRAFIE
[1] MGI, (2019), Twenty-five years of digitization: Ten insights into how to play it right
[2] Carol S. Dweck, (2006), Mindset: The New Psychology of Success Hardcover, Random House
[3] Galunic, C. (2017), Who You Need for Your Digital Journey, INSEAD
[4] Michael Wade, Nicholas Obgeweser, (2019), report in MIT Sloan Management Review
[5] Deloitte Study, (2016) Global Human Capital trends - The new organization: Different by design, https://www2.
deloitte.com/content/dam/Deloitte/ie/Documents/Consulting/IE_Human_Capital_Trends_2016.PDF
[6] Daniel H. Pink, (2011), Drive (The Surprising Truth About What Motivate Us), Riverhead Books
[7] Andrus Ansip, Carlos Moedas, Mariya Gabriel, (2017), DIGITISATION RESEARCH AND INNOVATION Transforming European industry and services European Commission Directorate-General for Research and
Innovation, European Union
[8] “Digital Romania – International Forum”, (2017), Bucharest

Quality-Access to Success, Vol. 20, S3, October 2019

131

MANAGEMENTUL TIMPULUI –
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Rezumat: Tema propusă devine din ce în ce mai actuală, întrucât timpul reprezintă o resursă ireversibilă și
limitată, iar sarcinile care trebuie rezolvate par nelimitate, într-o lume în continuă schimbare și ritmul de viață se
accelerează, cu precădere în zona profesională. Din această perspectivă, timpul apare ca cea mai importantă
resursă. O bună gestionare a timpului poate conduce la îmbunătățirea calității vieții. Lucrarea este structurată
pe trei direcții: definirea conceptului de management al timpului și identificarea factorilor care pot influența o
bună gestionare a timpului, prezentarea unor aspecte legate de modul în care este perceput timpul în cadrul
companiilor multinaționale din România, respectiv prezentarea unor metode și instrumente utilizate pentru
eficientizarea utilizării timpului.
Cuvinte cheie: managementul timpului, eficientizare, ierarhizare, planificare, organizare, stres.
Clasificare JEL: L2, M14, O20
INTRODUCERE
Majoritatea oamenilor activi se confruntă cu problema lipsei de timp suficient pentru rezolvarea sarcinilor
zilnice profesionale, dar și în viața personală. Cu cât stresul datorat crizei de timp crește, cu atât crește și
ineficiența în rezolvarea problemelor: ele sunt amânate de pe o zi pe alta, sunt abordate superficial, sunt lăsate
neterminate și, în felul acesta, se adună din ce în ce mai multe. Timpul nu poate fi „lungit”, nu putem deține
controlul timpului în sine. Cele 24 de ore pot face diferența între oamenii productivi, care își ating obiectivele și
cei care au sentimentul că sunt din ce în ce mai stresați și ziua este din ce în ce mai scurtă. Atunci, ce se poate
face? În cele ce urmează sunt prezentate anumite reguli, principii, metode, instrumente, care pot contribui la
schimbarea viziunii pe care o avem asupra modului în care oamenii folosesc timpul, în vederea creșterii eficienței
și în ultimă instanță a îmbunătățirii vieții.
MANAGEMENTUL TIMPULUI – CONCEPT, NECESITATEA ȘI IMPORTANȚA GESTIONĂRII EFICIENTE
A TIMPULUI
Înainte de a defini managementul timpului sunt necesare câteva precizări care pot contribui la înțelegerea
cu mai multă acuratețe a conceptului. Timpul este o mărime fizică abstractă, iar trecerea cronologică a orelor, a
zilelor, anilor este un fenomen constant și măsurabil. Există diferențe între timp, ca mărime fizică reală și percepția
asupra timpului. Percepția fiecărui individ asupra timpului se schimbă în mod cert de-a lungul vieții, în funcție și
de activitățile desfășurate. Experiența individuală a timpului este pur subiectivă. Albert Einstein a fost cel care
a schimbat radical perspectiva asupra timpului. Mai mult decât atât, percepția este total diferită de la o ființă la
alta, în funcție de mai mulți factori. Specialiștii în neuroștiințe și psihologie (James Kellaris, David Eagleman,
Steve Taylor), prin cercetările mai recente din ultimii ani, explică modul în care oamenii percep diferit timpul și
consecințele pe care le are acest lucru asupra realității umane. Tehnologia schimbă percepția timpului. Studiile
recente demonstrează că tehnologia este o adevărată capcană pentru percepția timpului. Cu cât oamenii sunt
angrenați mai mult într-o lucrare pe computer, sau pur și simplu pe rețele de socializare, percepția timpului este
accelerată, creierul nu mai percepe timpul în mod real. Managementul timpului trebuie să țină seama de aceste
aspecte legate de dimensiunea fizică și măsurabilă a timpului, dar și de percepția subiectivă asupra timpului.
În context organizațional, managementul timpului poate fi definit ca „un proces personal de programare,
de anticipare și de reacție într-o manieră planificată, predictivă, efectivă și eficientă a activităților într-o anumită
perioadă de timp”. (Godin, S., 2007). Pentru a-și atinge scopul, de exemplu, de a folosi cât mai eficient timpul
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disponibil, managementul timpului are la bază” un set de reguli și principii, practici și sisteme pentru a realiza în
mod eficient o anumită activitate.”(Deaconu A., et al., 2004).
Necesitatea și importanța unei bune gestionări a timpului rezultă cel puțin din următoarele considerente,
prezentate în tabelul nr. 1, care enumeră factorii asupra cărora poate acționa managementul timpului și
consecințele unei bune gestionări a timpului.
Tabel 1: Valoarea gestionării timpului
Factori

Explicații/consecințe

Stres

Timpul este considerat cel mai important factor de stres cu consecințe
importante asupra: îmbolnăvirilor, scăderea productivității, creșterea
ratei accidentelor, conflicte interne, rata ridicată a fluctuației de
personal. Un management eficient al timpului poate conduce la
eliminarea sau cel puțin scăderea considerabilă a stresului datorat
lipsei de timp.

Atingerea obiectivelor

Scopurile, obiectivele companiilor pot fi atinse printr-o bună planificare
care presupune și o bună estimare a termenelor necesare pentru
realizarea tuturor activităților necesare atingerii obiectivelor. În multe
situații managerii gândesc în termeni de timp necesar pentru realizarea
unui anumit proiect și apoi la celelalte resurse.

Echilibru emoțional și starea
de bine

Performanța se află într-o strânsă legătura cu echilibrul emoțional și
starea de bine. Managementul eficient al timpului permite realizarea
unui echilibru între timpul alocat vieții profesionale și vieții personale,
în sensul de a mai avea timp și pentru a petrece cu familia și de a face
lucruri plăcute, în afara orelor de serviciu. Totodată crește starea de
bine și sentimentul împlinirii. Foarte importantă în acest context este
și gândirea pozitivă.

Creativitate

Creativitatea este extrem de importantă atât în activitatea profesională,
cât și personală. Însăși găsirea unor noi metode, tehnici, instrumente
pentru economisirea timpului înseamnă creativitate. Prin dezvoltarea
creativității se pot aduce îmbunătățiri managementului timpului.

Eficiență și eficacitate

În lumea afacerilor timpul este echivalent cu productivitatea, mai ales
din punct de vedere fizic. Mai mult decât atât, aplicarea și utilizarea
cu succes a metodelor, tehnicilor și instrumentelor de management
al timpului permite creșterea eficienței prin economisirea timpului și
reducerea efortului depus, concomitent cu creșterea efectului și a face
lucrurile care trebuie și așa cum trebuie (eficacitate) .

MANAGEMENTUL TIMPULUI – METODE, TEHNICI ȘI INSTRUMENTE FOLOSITE PENTRU
GESTIONAREA ȘI ECONOMISIREA TIMPULUI
Buna gestionare a timpului nu constă în controlul timpului în sine, ci în modul în care este folosit timpul
de către manageri și angajați, prin utilizarea unor metode, tehnici, instrumente, respectând anumite principii.
Aşadar, un bun management al timpului ține de sistemul de management și de fiecare manager în parte, dar și
de fiecare angajat. Prin urmare, se poate afirma că managementul timpului începe cu managementul fiecărei
persoane, cauza principală a eșecului fiind lipsa autodisciplinei. În acest demers sigur un rol mai important îl joacă
managerul care stabilește niște reguli.
Înainte de prezentarea unor metode, tehnici și instrumente folosite pentru eficientizarea utilizării timpului
este necesară prezentarea unor principii și a unor reguli de bază, care trebuie avute în vedere și fără de care este
greu de imaginat un management performant:
m Principiul Pareto, sau Regula 80:20, care se aplică și în domeniul managementului timpului, spune că
din rezultate pe care le produce un individ într-o zi, 80% sunt realizate cu 20% din efortul depus, restul
de 80% de efort generează doar 20% din rezultate, deci este loc suficient pentru a deveni mai eficienți;
acest lucru presupune identificarea acelor lucruri importante care însemnă 80% din rezultat și a celor mai
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puțin importante, dar care consumă 80% din efort;
m Fixarea obiectivelor generale și specifice pentru fiecare sector de activitate; obiectivele trebuie să fie
cuantificabile, reale, realiste, fezabile, relevante și cu precizarea termenelor limită de timp; obiectivele
reprezintă punctul de plecare pentru managementul timpului și care dau direcție strategică acțiunilor
companiilor;
m Ierarhizarea sau stabilirea activităților prioritare, principiu de bază aplicabil pentru fiecare activitate,
pentru fiecare loc de muncă. Activitățile sau „lucrurile de făcut” sunt ierarhizate în funcție de urgență și
importanță. În acest sens, foarte utilă este Matricea Urgent și Important, ce va fi prezentată la instrumente
utilizate pentru gestionarea timpului;
m Planificarea și programarea utilizării timpului, zilnic sau săptămânal, în funcție de necesități și folosind
anumite instrumente specifice fiecărui loc de muncă și domeniu de activitate;
m Gândirea pozitivă și echilibrul emoțional fără de care nicio activitate nu poate fi dusă la bun sfârșit cu
succes. Gândirea pozitivă ajută la focalizarea energiei necesare îndeplinirii la termen a sarcinilor, la
creșterea satisfacției și a unei stări de spirit bune. Gândirea pozitivă permite depășirea cu mai multă
ușurință a crizelor datorate lipsei de timp în anumite situații și găsirea unor soluții. Gândirea pozitivă nu
schimbă lucrurile, dar ceea ce poate schimba este modul în care reacționăm.
Metodele și instrumentele folosite pentru gestionarea timpului și creșterea eficienței utilizării timpului pot să
difere de la o companie la alta, în funcţie de sistemul de management și obiectul de activitate (Stoica, M., 2010.
Cele mai utilizate sunt următoarele:
m Managementul prin obiective prin mecanismele de stabilire și planificare a tuturor obiectivelor strategice,
operaționale și tactice permite planificarea activităților și alocarea mult mai riguroasă și realistă a
rezervelor de timp;
m Jurnalul de activitate utilizat pentru planificarea activităţilor, care reprezintă o oglindă a tuturor activităților
zilnice desfășurate, inclusiv a pauzelor, discuții între colegi, prânz etc. Pentru fiecare activitate trebuie
înregistrate timpul petrecut, starea de spirit sau consumul necesar de energie. O analiză a jurnalului
de activitate pentru o anumită perioadă de timp permite identificarea activităților importante și a celor
neimportante, perioada din zi în care energia este maximă, crizele de timp etc.
m Pentru gestionarea activităților zilnice la multinaționale există un alt document mai complex, de tipul
foilor de calcul, conținând coloane pentru: arii cheie, obiective, termene limită, costuri și alte detalii, ca
în exemplul din figura 1.

Figura 1: Un exemplu de foaie de lucru
Source: The internal drive of Allianz SE (https://www.allianz.com/en/)
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Important

1

2

Neimportant

m Pentru ierarhizarea activităților poate fi folosită Matricea important/urgent ca matrice de gestionare a
timpului (Covez, S., et al., 1994).
Cu ajutorul acestei matrice, activitățile pot fi ierarhizate în funcție
Urgent
Neurgent
de urgență și importanță; se pot identifica 4 situații/cadrane (vezi
figura 2):
•
Situaţia/cadranul 1 – Sarcinile urgente și importante:
Acestea sunt cele mai importante și urgente și sunt strâns
legate de îndeplinirea obiectivelor. Ele trebuie rezolvate;
•
Situaţia/cadranul 2 – Activități care nu sunt urgent dar sunt
importante pentru realizarea obiectivelor. Ele nu au un
termen limită, şi, de aceea pot fi amânate;
•
Situaţia/cadranul 3 – Sarcini care nu sunt importante, dar
urgente, cum sunt situațiile neprevăzute și care nu au o
legătură directă cu activitatea desfășurată sau cu sarcinile
personale şi pot fi delegate;
Figura 2: Matricea Important/Urgent
•
Situaţia/cadranul 4 – Activități care nu sunt importante și nici
urgente, precum convorbirile telefonice, rețele de socializare
etc. Aceste activități trebuie eliminate.
m Multinaționalele obișnuiesc să întocmească o „Listă cu priorități” (vezi figura 3).

3

4

Figura 3: Listă prioritară
Sourca: The internal drive of Allianz SE (https://www.allianz.com/en/)
În funcție de necesitățile impuse de derularea anumitor activități, proiecte, companiile folosesc și alte
instrumente pentru eficientizarea utilizării timpului, cum sunt: Graficul Gantt, pentru eșalonarea în timp a
activităților dintr-un proiect, indicând timpii de începere și respectiv de finalizare, Matricea acțiunilor prioritare pentru ierarhizarea activităților, care compară valoarea realizării unei sarcini cu energia necesară în îndeplinirea
acesteia, Matricea Ansoff pentru evaluarea priorității activităților în funcție de risc etc.
În ultima perioadă, companiile multinaționale folosesc instrumente mai moderne pentru contorizarea
timpului, cum sunt diverse programe informatice cu ajutorul cărora se poate gestiona adecvat timpul și folosirea
aplicațiilor pe dispozitive electronice. Una dintre ele este Metoda Kanban care grupează activitățile aferente unui
proiect în trei categorii: activități de făcut, activități în desfăşurare şi activități finalizate. În felul acesta, toți membrii
din cadrul echipei care lucrează la un proiect pot vizualiza în orice moment starea în care se află proiectul. Scopul
principal al metodei este de creștere a gradului de cooperare în cadrul echipei, scăderea termenelor de execuție,
creșterea calității.
PERCEPȚIA ASUPRA TIMPULUI ȘI ATITUDINEA FAȚĂ DE TIMP ÎN MULTINAȚIONALE
În ultima vreme, s-a discutat tot mai mult despre atitudinea multinaționalelor față de timp, în sensul a ceea
ce pot face multinaționalele ca să nu aibă angajați lenți, foarte obosiți și nefericiți.
Este bine cunoscut faptul că în multinaționale există un volum mare de muncă, ritm accelerat, iar sarcinile
zilnice care revin angajaților sunt nenumărate, iar nivelul stresului este ridicat. Managementul timpului apare
ca o necesitate vitală având în vedere și prezența elementului intercultural. Diversitatea și adaptabilitatea sunt
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caracteristici importante ale mediului organizațional de care trebuie să se țină seama în derularea diferitelor
proiecte ale companiilor.
În multe multinaționale există reguli stricte de contorizare a timpului necesar pentru desfășurarea diferitelor
activități (time tracker, timesheet etc.). Managerii pun un accent deosebit pe planificare și organizare, dar acest
lucru nu exclude posibilitatea existenței unor carențe datorate faptului că există o mare presiune pe rezultate și
profitabilitate, fără o legătură clară cu misiunea și scopurile declarate ale organizației. În funcție de obiectivele,
generale și specifice (exprimate mai ales în termeni de cifră de afaceri și profit) activitățile sunt planificate pe
departamente și, mai în detaliu, pe fiecare sector de activitate, cu mult timp înaintea termenelor de realizare. Chiar
dacă există un mecanism de delegare a autorității, deseori acesta este rigid și imperfect.
De multe ori, în multinaționale deciziile vin de la sediul central, compania mamă situată într-o altă țară, fără a
se ţine seama de diferențele de fus orar, modul în care este perceput timpul, diferențe de mentalitate, obiceiuri, stil
de lucru etc. Astfel poate fi convocată o video conferință la sfârșitul programului, sau în timpul sărbătorilor legale.
Aceste situaţii, împreună cu termene limită strânse, pot genera tensiuni interne. Este cunoscut faptul că, de multe
ori, termenele limită din multinaționale sunt nerealiste, având în vedere faptul că managerii sunt concentrați pe
obţinerea unor beneficii cât mai mari într-un termen scurt. Salariații sunt motivați să fie mai buni decât colegii lor,
dar și împinși către hipercompetitivitate și cu mai mult stres din cauza termenelor limită.
În multe situații, încercând să facă o impresie bună, angajaţii românii care lucrează în multinaționale pleacă
mereu ultimii acasă, muncind peste program, poate chiar fără plată. Ei cred că, în felul acesta, apar implicați și vor
intra în grațiile șefului. Nu prea au încredere în forțele lor și, în felul acesta, se situează pe o poziție de inferioritate
față de angajator. Românii pot fi mai predispuși decât colegii lor străini din multinaționale să facă sacrificii și să
pună cariera pe primul loc.
Pe de altă parte, există și salariați străini și români care consideră că, prin contractul de muncă îşi „închiriezi”
aptitudinile profesionale timp de opt ore pe zi, de luni până vineri, unei organizații în care joacă un anumit rol și
este treaba organizației să le organizeze munca și să le folosească cât mai bine și cât mai profitabil cunoștințele și
abilitățile. Totuşi, de cele mai multe ori, șefii din multinaționale consideră orele suplimentare o excepție, costisitoare
pentru angajator și cred că necesitatea efectuării lor în mod constant este dovada unei proaste organizări sau
existența unor probleme de adaptare, nevoia efectuării unor cursuri de către angajat etc.
În continuare, sunt redate trăsături ce caracterizează percepția salariaților români, manageri sau angajați,
care lucrează în multinaționale legate de timp: mentalitate, atitudini, comportamente, lucruri care se manifestă
în majoritatea multinaționalelor (chiar dacă sunt aspecte mai degrabă negative, nu înseamnă că nu există destui
angajați foarte eficienți și care reușesc să-și gestioneze bine timpul):
m Tratarea cu superficialitate a fazei de planificare a unui proiect (buget, timp estimativ de lucru, resurse) în
dorința de a termina cât mai repede această etapă;
m Angajații români nu anunță din timp dacă se simt supraîncărcați cu activități și preferă să lucreze peste
program sau în weekend-uri pentru a finaliza sarcinile și din teama de a nu fi considerați ineficienți;
m Angajații din multinaționalele din România tind să estimeze timpi nerealiști în rezolvarea problemelor şi
să promită că vor termina mai repede sarcinile, fără a-și lua o marjă de timp pentru situații neprevăzute;
m Neînțelegerea în totalitate a procedurilor pe baza cărora se desfășoară activitățile poate conduce la
depășirea termenelor și apariția erorilor;
m Ducerea la bun sfârșit întâi a lucrurilor ușoare și la care se pricep mai bine și amânarea sarcinilor mai
complexe pentru că nu au o viziune clară asupra modului cum trebuie rezolvate, creează probleme
legate de ierarhizarea activităților în funcție de urgență și importanță;
m Angajații români de multe ori nu știu să spună nu. Deși pot avea o listă lungă de sarcini de rezolvat care
stau în sarcina lor, în momentul în care li se cere ajutorul pentru rezolvarea altor sarcini noi, care nu le
revin în mod normal, evită să refuze și pot sta ore peste program;
m Deși există o serie întreagă de instrumente de contorizare a timpului necesar desfășurării activităților,
mulți salariați nu conștientizează utilitatea concretă a acestei planificări și completează aceste liste
superficial, în grabă, la sfârșitul zilei;
m În sfârşit, mulți salariați se simt stresați mai ales din cauza timpului, obosiți și mai puțin eficienți.
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CONCLUZII

Tehnologia schimbă percepția asupra timpului, în sensul accelerării senzației de scurgere a timpului. În
aceste condiții, crește necesitatea utilizării unor metode și instrumente folosite pentru economisirea timpului.
Social Media devine cel mai mare consumator de timp online. Prin urmare, trebuie stabilite limite de acces a
acesteia. Totodată, este necesară o bună gestionare a poştei electronice: de exemplu, se poate verifica e-mail-ul
o dată pe zi și nu este indicată începerea zilei răspunzând la e-mail-uri, cutia de intrări cu cât mai puține mesaje
necitite etc.
Pentru un bun management al timpului foarte important este identificarea „hoților de timp” și întocmirea unei
liste cu cei mai importanți, pentru eliminarea acestora.
Analiza comportamentului și a obiceiurilor față de timp și identificarea stilului comportamental (de la
angajatul supus, căruia îi este greu să zică nu și care ajută pe toată lumea, la angajatul versatil, perfecționist care
lucrează din greu, rigid etc.) este esențială pentru fiecare salariat. Conștientizarea tipului comportamental poate
contribui la îmbunătățirea stilului de lucru.
Multe companii multinaționale pot fi considerate modele în ceea ce privește aplicarea unor metode, tehnici și
instrumente pentru economisirea timpului, fiind o mare diferență între sectorul public și privat. Există o multitudine
de instrumente pentru contorizarea timpului dar, uneori, prea greoaie și care necesită mult timp pentru completare.
În acelaşi timp, se constată preocuparea pentru introducerea de noi metode și instrumente mai eficiente.
Una dintre abilitățile cerute de către actuala etapă digitală se referă la cunoașterea, însușirea și stăpânirea
metodelor și instrumentelor necesare gestionării timpului, pe măsură ce timpul devine o resursă din ce în ce mai
importantă.
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COMPANIILE BIG TECH,
O PROBLEMĂ DE CONCURENȚĂ EXTINSĂ? 1
Dr. Daniela ELEODOR: danyelero@yahoo.com
Consiliul Concurenței, București, România
Rezumat: Platformele digitale au fost recunoscute de consumatori în ceea ce privește beneficiile acestora în
special pentru că platformele facilitează accesul la informații și comunicare, creează noi oportunități de afaceri
și sporesc alegerea produselor și serviciilor. Dezvoltarea acestora ușurează viața oamenilor în diverse moduri,
de la cumpărături la interacțiuni sociale. Cu toate acestea, platformele digitale controlează în mod semnificativ
datele consumatorilor, iar din perspectiva dreptului concurenței, acestea au câștigat o putere semnificativă pe
piață, în măsura în care multe dintre acestea ridică probleme nu numai în privința concurenței, ci și în ceea ce
privește protecția și viața privată a consumatorilor. De aceea, multe țări studiază efectele negative ale puterii de
piață a acestor platforme și explorează modalități de a face față provocărilor asociate. În acest context, prima
parte a lucrării aduce în prim-plan caracteristicile specifice platformelor digitale, schimbările pe care le-au adus
acestea în peisajul global de afaceri și preocupările legate de concurență generate de tehnologiile mari. A doua
parte a lucrării pune accentul pe analiza implicațiilor platformei economiei pentru legislația, politica în domeniul
concurenței și factorii de aplicare a acestora. A treia și ultima parte a lucrării examinează evaluarea adecvării
instrumentelor actuale ale politicii în domeniul concurenței pentru a face față provocărilor generate de digitalizare
prin examinarea unei serii de cazuri gestionate de Comisia Europeană în domeniul digital. Unele remarci de
încheiere vorm urma.
Cuvinte cheie: economia digitală, politica în domeniul concurenței, platforme online, date importante, algoritmi,
puterea de piață, inovație, piețe dinamice.
Clasificare JEL: L00
INTRODUCERE
Platformele oferă o infrastructură digitală pentru o varietate de servicii, inclusiv piețe (Amazon), magazine
de aplicații (Apple), site-uri de socializare (Facebook) și motoare de căutare (Google). Acestea permit părților
implicate de pe piață să ofere o varietate de bunuri și servicii prin intermediul canalelor și către clienți la care
anterior nu avea acces în totalitate sau parțial.
În prezent, acestea acoperă o gamă largă de activități, inclusiv platforme de publicitate online, piețe, motoare
de căutare, rețele sociale și de conținut creativ, platforme de distribuție a aplicațiilor, servicii de comunicații,
sisteme de plăți și platforme pentru economia colaborativă.
Companiile mari de tehnologie au schimbat peisajul global al afacerilor. Dacă în anul 2009, în primele 10
companii globale cu capitalizarea pieței, se afla doar o singură companie de tehnologie și trei companii petroliere
și gaze, în 2019, lista include șase companii de tehnologie și o companie de servicii pentru consumatori, care
reprezintă o piață mare online (tabelele 1 și 2) .
Toate aceste industrii sunt în mare parte dominate de companii americane.
Tabelul 1. Top 10 companii cele mai valoroase din lume, 13 ianuarie 2019 2
Clasificare
Companie
1
Amazon Inc
2
Microsoft

Industrie
Activitate de retail
Dezvoltare de software

1 Opiniile exprimate în această lucrare aparțin autorului și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale instituției sale și nu implică instituția
în niciun fel.
* Alphabet este compania mamă a Google din 2015.
2 https://fxssi.com/top-10-most-valuable-companies-in-the-world
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3
4

Alphabet Inc *
Apple Inc

5

Berkshire Hathaway Inc

6
7
8
9
10

Facebook
Tencent
Alibaba Inc
Johnson & Johnson
JPMorgan Chase

Internet
Electronics, tehnologia informației
Asigurări, finanțe, transport feroviar, utilități,
produse alimentare și nealimentare
Internet
Internet
Internet
Servicii de sănătate
Activitate bancară

Tabel 2. Top 10 companii cele mai valoroase din lume, 2009 3
Clasificare
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Companie
Exxon Mobil
Petro China
Walmart
Industrial and Commercial Bank of China
China Mobile
Microsoft
AT and T
Johnson & Johnson
Royal Dutch Shell
Procter and Gamble

Industrie
Petrol și gaze
Petrol și gaze
Servicii de consum
Domeniul financiar
Telecomunicaţii
Tehnologie
Telecomunicaţii
Îngrijirea sănătăţii
Petrol și gaze
Bunuri de larg consum

Ratingul se bazează pe capitalizarea pieței. Capitalizarea pieții se calculează prin înmulțirea numărului de
acțiuni emise de companie în funcție de valoarea unei astfel de acțiuni.
În ceea ce privește sectoarele specifice, Amazon a deținut o cotă de peste 90% pe cinci piețe diferite de
produse în primul trimestru al anului 2018, Facebook este cel mai important site de socializare, cu o cotă de
68,95% în februarie 2019, iar Google domină motorul de căutare pe piață, cu o pondere de 89,95% în ianuarie
2019 4 .
În Europa, piața unică digitală a fost atât un pilon cheie, cât și un factor de schimbare pentru serviciile
digitale și platformele electronice.
Unul dintre principalele obiective ale strategiei Comisiei privind piața unică digitală 5 este acela de a acorda
consumatorilor și întreprinderilor un acces mai bun la bunuri și servicii, de exemplu prin asigurarea respectării
normelor UE în materie de concurență, prin încetarea geo-blocării nejustificate și prin facilitarea portabilității
transfrontaliere a serviciilor de conținut online.
Pentru ca Europa să beneficieze pe deplin de avantajele economiei platformei și să stimuleze creșterea
economică în cadrul start-up-urilor platformei europene, normele armonizate la nivelul UE, cum ar fi Regulamentul
general privind protecția datelor 6 și Directiva privind securitatea rețelelor și a informațiilor 7 sunt importante pentru
a facilita creșterea și dezvoltarea rapidă a platformelor inovatoare.
În plus, platformele online fac obiectul normelor UE existente în domenii precum concurența, protecția
consumatorilor, protecția datelor cu caracter personal și libertățile pieței unice. Respectarea acestor reguli
3 PricewaterhouseCoopers, 2018, Global Top 100 Companii în funcție de capitalizarea pieței - https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/
capital-market/publications/assets/document/pwc-global-top-100-march- update.pdf
4 A se vedea https://marketingland.com/amazon-owns-more-than-90-market-share-across-5-different-product-categories-report-241135,
http://gs.statcounter.com/social-media-stats and https://www.statista.com/statistics/216573/worldwide-market-share-of-search-engines/.
5 Comunicarea din 6 mai 2015 a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul
Regiunilor „O strategie digitală pentru piața unică pentru Europa”, COM (2015) 192 final. A se vedea: http://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/
EN/TXT/?qid=1447773803386&uri=CELEX%3A52015DC0192.
6 Regulamentul (UE) 2016/679.
7 Acceptat de Parlamentul European și de Consiliu la 7 decembrie 2015, ca urmare a propunerii Comisiei din 2013: COM/2013/048 final 2013/0027 (COD).
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de către toate platformele inclusive este esențială pentru a asigura concurența echitabilă pentru toate părțile
implicate. Acest lucru dă încredere companiilor și publicului larg să se implice cu încredere în platforme online.
CARACTERISTICILE PLATFORMELOR DIGITALE ȘI PROVOCĂRILE ACESTORA PENTRU POLITICA
DE CONCURENȚĂ
Transformarea digitală a schimbat modelele de afaceri, metodele de producție și distribuție și modul în care
firmele concurează. Platformele digitale funcționează cu algoritmi, concepuți să colecteze și prelucreze date, cu
decizii luate pe baza acestor date. Astfel de platforme implică costuri irecuperabile ridicate și au costuri marginale
mici. Tehnologiile utilizate pentru colectarea, stocarea și procesarea unor cantități mari de date pot fi costisitoare,
dar, odată ce sistemul este operațional, costurile marginale aferente datelor suplimentare sunt reduse, iar datele
pot ajuta la îmbunătățirea algoritmilor oferind consumatorilor servicii mai bune și mai personalizate Potrivit OCDE,
această structură a costurilor este caracterizată de economii de scară largă și domeniu de aplicare și, prin urmare,
pot facilita concentrarea pieței de big data în mâinile câtorva actori implicați”8.
Valoarea economiei de date UE a fost de peste 285 miliarde € în anul 2015, reprezentând peste 1,94%
din PIB-ul UE. Datorită unui procent de creștere anual de 5,03%, această valoare a crescut la 300 de miliarde de
euro, reprezentând 1,99% din PIB în 20169 Dacă sunt stabilite condiții politice și legislative favorabile la timp și
investițiile în TIC sunt încurajate, valoarea economiei de date europene a fost estimată să ajungă la 739 miliarde
EUR până în 2020, reprezentând 4% din PIB-ul total al UE.
Prin urmare, capacitatea de a utiliza date pentru a dezvolta produse și servicii noi și inovatoare este un
parametru competitiv a cărui relevanță va continua să crească.
Potrivit Comisiei Europene, o platformă online este considerată „o întreprindere care operează pe două
(sau mai multe) piețe, și care folosesc internetul pentru a permite interacțiuni între două sau mai multe grupuri
distincte, dar interdependente de utilizatori, astfel încât să genereze valoare pentru cel puțin unul dintre grupuri”10.

.

Platformele implică servicii și activități precum piețe, rețele de socializare, motoare de căutare, sisteme de plată
și partajare video.
Într-o lucrare anterioară intitulată „Impactul dezvoltării economiei digitale asupra concurenței”11, analiza
literaturii economice și a autorităților de concurență’ acțiuni de aplicare pe piețele online, în special și pe piețele
digitale, în general, a vizat anumite caracteristici ale platformelor digitale care fac dificilă analiza concurenței.
Astfel, o caracteristică importantă a platformelor digitale este prezența efectelor de rețea bazate pe date între cele
două grupuri diferite care utilizează platforma.
Efectul de rețea se referă la efectul pe care un utilizator al unui bun sau serviciu îl are asupra valorii acelui
produs pentru alți utilizatori existenți sau potențiali12.
De exemplu, oamenii pot dori să folosească Facebook pentru rețelele de socializare pur și simplu pentru că
prietenii lor fac acest lucru. Valoarea utilizării platformelor digitale depinde direct de numărul de utilizatori. Aceste
platforme beneficiază de două bucle de feedback ale utilizatorilor, după cum urmează: „pe de o parte, o companie
cu o bază mare de utilizatori este capabilă să colecteze mai multe date pentru a îmbunătăți calitatea serviciului
și, în acest fel, pentru a dobândi noi utilizatori, iar pe de altă parte, companiile sunt capabile să exploreze datele
utilizatorului pentru a îmbunătăți destinația reclamelor și monetizarea serviciilor lor; aceste bucle interminabile pot
îngreuna concurarea oricărui participant împotriva unui titular cu o bază mare de clienți13.
8 Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), 2016, Big data: Bringing competition policy to the digital era, DAF/
COMP(2016)14, Paris, 27 Octombrie.
9 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/building-european-data-economy
10 Vezi sondajul la https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-regulatory-environment-platforms-onlineintermediaries-data-and-cloud.
11 Oprescu Gh., Eleodor, D., (2014). The impact of the digital economy’s development on competition, International Conference ASEBUSS
“The digital economy: challenge or growth driver for SMEs and Corporations”, 30 septembrie.
12 Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), (2017). Efecte și eficiența rețelei pe piețele multilaterale - Audierea
cu privire la re-gândirea utilizării instrumentelor tradiționale de aplicare antitrust pe piețele multilaterale, Întâlnirile Comitetului de
concurență OECD, 21 -23 iunie.
13 Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), (2016), Big data: Bringing competition policy to the digital era, DAF/
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În ceea ce privește prezența externalităților rețelei pe piețele duble, am susținut și am explicat în continuare
într-o lucrare mult mai veche intitulată „Refuzul acordării accesului – din perspectiva dublă a legislației privind
protecția concurenței și a reglementării sectoriale”14 că prețurile relative percepute de la fiecare parte a platformei
sunt strâns legate între ele datorită faptului că platforma dublă trebuie să coordoneze cererea între două grupuri
de clienți interdependenți. Așadar, o schimbare a prețurilor pe o parte a pieței are efecte de feedback pozitive
asupra celeilalte părți a pieței, iar acest lucru este de fapt ceea ce complică în mod semnificativ definiția relevantă
a pieței și instituirea dominanței în cazul piețelor digitale similar cu industria telecomunicațiilor.
Așa cum am văzut, platformele online se caracterizează prin faptul că au costuri de comutare mari, economii
de scară și niveluri de control al datelor, toate acestea creând bariere la intrare. De exemplu, Google poate utiliza
datele de căutare ale utilizatorilor pentru a îmbunătăți algoritmii motorului de căutare, în timp ce părțile nou intrate
pe piață nu au acest avantaj. Astfel, datele și efectele rețelei conduc la o strategie de tipul „câștigătorul ia totul”
pe piețele platformelor digitale. Prin urmare, firmele „concurează pentru piață” în loc să concureze pe piață15. În
final, toate aceste caracteristici ale platformelor digitale joacă un rol important pentru definirea pieței relevante.
De exemplu, în cazul platformelor precum Facebook și Google, există un consens asupra faptului că fiecare
parte ar trebui definită ca o piață separată, atât timp cât consumatorii, agenții de publicitate, furnizorii de conținut
și orice alți agenți implicați nu se implică în tranzacții între ei., deoarece produsele sunt percepute ca având grade
diferite de substituibilitate pe fiecare parte a unei platforme; spre exemplu, rețelele de socializare și motoarele
de căutare pot fi privite de către companiile de publicitate ca elemente înlocuitoare, însă nu și de consumatori16.
Pentru toate motivele prezentate mai sus, platformele digitale de succes, cum ar fi Amazon, Apple și Google,
au putut dobândi o putere de piață semnificativă dezvoltând produse care să corespundă îndeaproape cerințelor
consumatorilor. În plus, puterea de piață și poziția dominantă pe anumite piețe ale platformelor cheie pot afecta
micile companii inovatoare, precum și accesul acestora la aceste piețe. Acest lucru se datorează faptului că
platformele dominante pot deține și pot opera infrastructură și pot furniza un serviciu de care depind comercianții
și dezvoltatori, fiind obligați să concureze cu furnizorul de servicii pe aceste piețe. Voi detalia această problemă
în a treia parte a lucrării.
Platformele dominante s-au extins și în alte afaceri conexe, având ca obiectiv accesarea mai multor date.
De exemplu, Google oferă producătorilor de telefonie mobilă sistemul său de operare Android gratuit, permițândule să colecteze datele utilizatorului17.
Dezvoltarea economiei digitale și a Big Data a dat naștere unor preocupări că utilizatorii serviciilor online pot
pierde controlul asupra modului în care datele lor sunt colectate și utilizate. Într-un astfel de mediu dinamic, din
ce în ce mai mulți comentatori și-au exprimat îngrijorarea legată de deținerea de către autoritățile competente din
întreaga lume a instrumentelor adecvate pentru a proteja concurența eficientă pe piețele digitale.
Cu toate acestea, la 11 octombrie 2018, directorul general al DG Competition, Johannes Leitenberger a
susținut într-un discurs care a abordat provocările actuale pentru politica în domeniul concurenței și aplicarea
acesteia, inclusiv platforme digitale, algoritmi și relevanța datelor18 că principala provocare a dreptului concurenței
în era digitalizării constă în captarea faptelor relevante, în mod precis, dar în timp util, pentru a permite o rezolvare
precisă și la timp a întrebărilor relevante de natură juridică.
La rândul său, Angel Gurria, Secretarul general al OCDE, cu ocaza unei conferințe despre Concurență și
Economia Digitală, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la tendințele în scădere ale intensității concurențiale pe
anumite piețe digitale, puterea tot mai mare de piață a anumitor platforme digitale, reducerea accesului unor noi
COMP(2016)14, Paris, 27 Octombrie.
14 Oprescu Gh.., ELEODOR D., Refuzul de a acorda acces - Din perspectiva dublă a legislației privind protecția concurenței și a
regulamentului sectorial, a 6-a Conferință internațională IBAB intitulată Transforming Business, Transforming People - The Art and Science
to Build High-Performance Organizations in Global Environment, 2 octombrie 2013.
15 Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), 2016, Big data: Bringing competition policy to the digital era, DAF/
COMP(2016)14, Paris, 27 Octombrie.
16 Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), 2016, Big data: Bringing competition policy to the digital era, DAF/
COMP(2016)14, Paris, 27 Octombrie.
17 A se vedea https://www.businessinsider.com/chart-why-google-gives-away-android-2013-12?r=US&IR=T.
18 http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2018_14_en.pdf
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participanți și creșterea concentrării nivelului pe anumite piețe în cadrul Președinției franceze a G7 în 201919.
Acesta a precizat că indicatorii dezvoltați de OCDE sugerează că, în sectoarele cu intensitate digitală, creșterile
percepute de firme asupra costurilor lor sunt cu până la 55% mai mari decât cele din sectoarele cu potențial mai
puțin intensiv digital. În plus, creșterea productivității agregate a fost lentă în majoritatea țărilor OCDE în ultimele
decenii. În medie, în întreaga UE, 33% din firmele mari efectuează analize de big data, în timp ce doar 19% din
întreprinderile mijlocii și 11% din firmele de talie mică fac astfel de analize.
Întrucât avantajele concurenței se referă la prețuri mai mici, productivitate mai mare, mai multă inovație,
acces mai ușor la piețe și inegalitate redusă a veniturilor, guvernele și autoritățile de concurență din cadrul
G7 au început să evalueze dacă trebuie adaptat cadrul politicilor existente ca răspuns la digitalizare. Aceste
eforturi au culminat cu mai multe inițiative, inclusiv raportul asupra „Deblocarea concurenței digitale” pregătit
pentru guvernul Regatului Unit, audierile susținute de Comisia Federală de Comerț a SUA privind „Concurența și
protecția consumatorilor în secolul XXI”, raportul „Politica de concurență pentru era digitală” comandat de Comisia
Europeană, înființarea Comisiei pentru dreptul la concurență 4.0 în Germania, mandatul către Biroul canadian de
concurență în contextul Cartei digitale a Guvernului Canadei, raportul Grupului de studiu privind politica de date
și concurență, comandat de Comisia de comerț echitabil din Japonia.
CONTRIBUȚIA POLITICII DE CONCURENȚĂ LA PROVOCĂRILE DIGITALE
Față de aceste provocări, vom investiga acum dacă autoritățile de concurență sunt pregătite să facă față
acestor schimbări dinamice ale mediului de piață pe care le prezintă digitalul.
Importanța crescândă a platformelor online, digitalizarea, convergența tehnologică și implementarea
anumitor inovații perturbatoare reprezintă tendințele actuale care oferă beneficii majore economiei și societății.
Datorită provocărilor pe care le reprezintă ritmul rapid de dezvoltare tehnologică care a schimbat natura
piețelor și a modelelor de afaceri, unele autorități din domeniul concurenței au intervenit și au început să folosească
criterii suplimentare pentru definirea pieței relevante din sectoarele digitale. De exemplu, Germania a revizuit
legea concurenței din 2017 pentru a-și adapta cadrul legal și instrumentele la noile caracteristici ale economiei
digitale și a introdus o dispoziție care recunoaște produsele sau serviciile gratuite furnizate de platforme ca
piață, afirmând că „ipoteza unei piețe nu va fi invalidată de faptul că un bun sau un serviciu este furnizat gratuit”
18(2a))20.
Din nou, în Germania, într-o decizie recentă cu privire la Facebook21, Oficiul Federal de Cartel a definit piața
de produse relevantă ca fiind „piața privată a rețelelor sociale” și analiza definiției sale de piață a inclus luarea în
considerare a diverselor servicii online menționate ca mediu de socializare și a relațiilor lor concurențiale, precum
și efectele directe ale rețelei și măsura în care platformele digitale modelate de efectele de rețea pot face dovadă
de flexibilitate în adaptarea produselor oferite.22.
Observăm totodată în acest caz că lipsa consimțământului voluntar pentru un tip specific de prelucrare a
datelor a fost considerată un abuz de poziție dominantă de către autoritatea germană pentru concurență. Cu
alte cuvinte, în cazul în care o companie dominantă condiționează utilizarea serviciului său de către utilizatorii
care acordă companiei o permisiune extinsă pentru prelucrarea datelor personale, acest lucru poate fi luat de
autoritățile de concurență ca fiind un caz de „termeni de afaceri de exploatare”.
Aceasta mai semnifică totodată că intersecția dintre concurență, protecția datelor și politica consumatorilor
pare a fi deosebit de importantă pentru economia digitală, în care tranzacțiile care implică transferul de date cu
caracter personal joacă un rol central.
De fapt, comisarul UE Margrethe Vestager23 a susținut într-o conferință la Digital Life Design că nu crede că
autoritățile în domeniul concurenței trebuie să se uite la implementarea concurenței pentru a remedia problemele
19 Conferința G7 privind concurența și economia digitală, găzduită în comun de Ministerul francez al Economiei și Finanțelor, Autorité de
la concurrence (autoritatea franceză de concurență), OCDE și Banque de France, 3 iunie 2019
20 A se vedea https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gwb/englisch_gwb.html#p0024.
21 Cazul B6-22/16, Facebook, 6 februarie, 2019.
22 Oficiul Federal de Cartel, Germania, 2019a, Facebook, termeni de exploatare în conformitate cu secțiunea 19(1) GWB [Legea germană
a concurenței] pentru prelucrarea inadecvată a datelor, Rezumatul cazului, 15 februarie.
23 Concurența într-o lume a Big data”, discursul ținut la 17 ianuarie 2016 la Digital Life Design
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de confidențialitate. Însă acest lucru nu înseamnă că autoritățile de aplicare a concurenței vor ignora problemele
reale ale concurenței doar pentru că au o legătură cu datele.
În anul 2018, Comisia a început un proces de reflecție privind modul în care politica de concurență poate servi
cel mai bine pentru consumatorii europeni într-o lume în schimbare rapidă. În acest scop, Comisia a externalizat
un Raport privind provocările viitoare ale digitalizării pentru politica de concurență24 care a fost finalizată de
consilierii speciali la 4 aprilie 201925.
Raportul a clarificat faptul că, în ciuda tuturor schimbărilor pe care tehnologia digitală le-a adus pe piețe,
principiile de bază ale politicii de concurență sunt la fel de relevante ca oricând. Același raport sugerează
că aplicarea antitrust ar putea fi adecvată, dacă autoritățile vor constata că platforme puternice încearcă să
îngreuneze accesul utilizatorilor.
APLICAREA REGULILOR ANTITRUST, PILONUL INOVĂRII PE PIEȚELE ONLINE
Cazul Google Shopping
În iunie 2017, Comisia a constatat că Google a abuzat de poziția sa dominantă pe piață și a aplicat o
amendă de 2,42 miliarde de euro pentru că Google a oferit serviciului său de comparație-cumpărături un avantaj
ilegal pe paginile de rezultate ale motorului de căutare.26.
Decizia Comisiei a obligat Google să respecte principiul acordării unui tratament egal serviciilor de
cumpărături comparabile și propriilor sale servicii.
Comportamentul Google ca fiind discriminatoriu este o teorie și o practică care se aplică atât offline, cât și
la nivelul online. Este de fapt un vechi principiu fundamental al normelor UE privind concurența - faptul că firmele
dominante au o responsabilitate specială de a nu-și folosi puterea într-un mod care să submineze concurența.
Cu ocazia Zilei Europene a Consumatorului și a Concurenței, care a avut loc la București, pe 4 aprilie
2019, comisarul Vestager a subliniat că dacă acum doi ani ați căutat pe Google un produs pe care doreați să-l
cumpărați, fiecare ofertă din partea de sus a paginii provenea de la Google Shopping. Astăzi, trei sferturi din
paginile cu rezultatele căutării au cel puțin o ofertă de la rivalii Google în caseta din partea de sus - și aproximativ
40% din clicurile din respectivele căsuțe se duc la unul dintre acei rivali.27.
În concluzie, pare să existe o teorie a prejudiciului bazată pe discriminare pe care Comisia Europeană
își susține decizia. Decizia a fost atacată la Curtea Generală a Uniunii Europene și dă naștere unor întrebări
interesante din perspectiva bunăstării consumatorilor, deoarece discriminarea are efecte ambigue. Într-adevăr,
acest lucru poate reprezenta un exercițiu malign al puterii de piață, dar, în egală măsură, ar putea reprezenta
din perspectiva Google modul optim de recuperare a investiției firmei în capitalul necesar pentru furnizarea unui
produs sau serviciu.
În viitor, vom putea vedea mai multe cazuri precum Google Shopping, în cazul în care Comisia Europeană
sau alte autorități din domeniul concurenței din Europa trebuie să solicite platformelor să trateze serviciile altor
companii în același mod cu propriile platforme.
Pentru a împiedica realizarea unui astfel de scenariu, în februarie 2019, Parlamentul European și Consiliul
au ajuns la un acord cu privire la propunerile CE de noi reglementări, asigurându-se că platformele își tratează
clienții în mod echitabil și transparent. Și acest tip de abordare de reglementare ar putea fi un model util, pentru
rezolvarea altor probleme pe care le creează economia platformei.
O prioritate a Preşedinţiei României la Consiliul UE a vizat promovarea corectitudinii și a transparenței în
ceea ce priveşte activitatea platformelor electronice şi serviciilor de intermediere on-line, găzduite de acestea.
Digitalizarea și utilizarea datelor, algoritmilor și platformelor electronice pot promova concurenţa şi pot stimula
competitivitatea, oferind IMM-urilor oportunităţi de dezvoltare a modelelor de afaceri, menţinând o varietate
24 A se vedea: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/commissionappoints-professors-heikeschweitzer-jacques-cremer-and-assistant-professor-yves_en and http://ec.europa.eu/competition/scp19/.
25 A se vedea: http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf
26 Cazul AT.39740 Google search (Shopping), a se vedea IP/17/1784 din 27 iunie 2017, disponibil la adresa http://europa.eu/rapid /pressrelease_IP-17-1784_en.htm.
27 https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/defending-competition-digitised-world_en
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de oferte pentru consumatorul final, în condiţiile aplicării unor reguli clare, transparente şi uniforme la nivelul
Uniunii. În acest sens, sub egida Preşedinţiei României a Consiliului UE din primul semestru al anului 2019, au
fost finalizate negocierile cu privire la propunerea de Regulament CE Platform to Business, pentru a răspunde
provocărilor cu care se confruntă economia digitală.
Cazul Google Android
Timp de zeci de ani, companiile au încercat să-și protejeze dominanța blocând clienții în oferte exclusive.
Aceasta a fost situația cazului Android, în care Comisia a amendat Google 4,34 miliarde EUR pentru încălcarea
normelor antitrust ale UE28, la 18 iulie 2018.
Comisia a constatat că Google a impus restricții ilegale producătorilor de dispozitive Android și operatorilor
de rețele mobile pentru a-și cimenta poziția dominantă în căutarea generală pe internet, plătind producătorii de
telefon și operatorii să nu instaleze alte aplicații de căutare.
Cazul este o bună ilustrare a modului în care companiilor digitale dominante încearcă să-și consolideze
dominanța pe teren. Cazul arată cum liderul incontestabil pe piața UE pentru căutarea pe desktop nu s-a bazat
doar pe concurență pe fond, în eforturile sale de a-și extinde poziția privind căutarea pe mobil pe o piață conexă.
Comportamentul Google a refuzat altor companii șansa de a concura pe fond și de a inova. Cel mai important, a
refuzat consumatorilor europeni o alegere autentică a serviciilor și beneficiilor depline ale inovației.
Cazul Google Search (Adsense29)
De asemenea, Comisia a investigat și sancționat abuzurile de poziție dominantă ale Google, cu amenzi în
valoare de 1,49 miliarde de euro într-un alt caz, în ceea ce privește reclamele Google de căutare care apar pe
alte site-uri web.

Google a abuzat de dominanța sa pe piață, impunând o serie de clauze restrictive în contractele cu siteuri externe care împiedicau rivalii Google să-și plaseze reclamele de căutare pe aceste site-uri. Conducerea
necorespunzătoare a durat peste 10 ani și a refuzat altor companii posibilitatea de a concura pe fond și de a
inova - și consumatorilor avantajele concurenței.
Concurenții Google nu au putut concura pe fond, fie pentru că exista o interdicție totală pentru ca ei să apară
pe site-urile editorilor sau pentru că Google și-a rezervat de departe cel mai valoros spațiu comercial de pe acele
site-uri, controlând în același timp câtă publicitate oferită de concurenți poate să apară.

28 Cazul AT.40099 - Google Android. A se vedea: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4581_en.htm.
29 Cazul AT.40411 Google Search (AdSense), disponibil la http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_ details.cfm?proc_
code=1_40411.
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CONTROLUL CONCENTRĂRILOR ECONOMICE
Preluarea Whatsapp de către Facebook

Când Facebook a anunțat achiziția WhatsApp în 201430, aceasta a informat Comisia că nu va fi în măsură
să stabilească o potrivire automată fiabilă între conturile utilizatorilor Facebook și conturile utilizatorilor WhatsApp.
Cu toate acestea, ulterior, Comisia a aflat că, contrar afirmațiilor Facebook în procesul de revizuire a fuziunilor din
2014, posibilitatea tehnică de a asocia automat identitățile utilizatorilor Facebook și WhatsApp exista deja în 2014
și că Facebook era conștientă de o astfel de posibilitate. Comisia a aplicat Facebook o amendă de 110 milioane
EUR pentru furnizarea de informații incorecte sau înșelătoare31.
Preluarea de către Microsoft a LinkedIn
În anul 2016, Microsoft a plătit 26 de miliarde de dolari pentru a achiziționa LinkedIn. Prețul plătit a fost
pentru datele utilizatorului și potențialul acestuia de venit și nu pentru capital, mărci sau proprietate intelectuală.
De aceea, CE a investigat în acest caz dacă fuziunea Microsoft / LinkedIn ar putea avea efecte anticoncurențiale
de conglomerat, adică dacă alte platforme de rețea socială profesioniste concurente nu ar putea să asocieze
datele, acest lucru fiind în avantajul competitiv al firmei fuzionate. Comisia a constatat că Microsoft / LinkedIn ar
avea capacitatea tehnică și stimulentul comercial să preinstaleze LinkedIn pe sistemul său de operare Windows
omniprezent. De asemenea, Comisia a constatat că acest comportament ar putea împiedica în mod semnificativ
o concurență eficientă din cauza efectelor puternice ale rețelei. Cu alte cuvinte, cu cât sunt mai mulți profesioniști
care folosesc LinkedIn, cu atât devin mai valoros pentru ceilalți membri ai LinkedIn și mai atractiv pentru nonmembrii LinkedIn. În cele din urmă, fuziunea a fost aprobată, deoarece Microsoft a oferit remedii comportamentale
care au promis să nu facă întocmai lucrurile de care era preocupată Comisia.
CONCLUZII
Am văzut, pe parcursul lucrării, modul în care tehnologia digitală a afectat concurența în ultimii ani. Politica
de concurență și aplicarea acesteia au contribuit la punerea în aplicare a strategiei Comisiei unice digitale32,
creând noi creșteri și generând sute de mii de noi locuri de muncă, prin intermediul unei numeroase investigații în
sectoarele de informații, comunicare și mass-media.
CE s-a ocupat de platformele digitale în cele trei decizii ale sale împotriva Google, care arată importanța
crucială a concurenței pe piață, dacă consumatorii vor beneficia de cea mai înaltă calitate, alegere și inovație
ulterioară.
Am analizat, de asemenea, dacă fuziuni, cum ar fi preluarea de către Microsoft a LinkedIn, ar putea
permite companiilor să monopolizeze datele de care aveți nevoie pentru a concura. Din nou, în zona de control a
concentrărilor economice, preluarea Whatsapp de către Facebook dezvăluie obligația companiilor în cadrul unei
investigații de a furniza informații corecte neînșelătoare în conformitate cu Regulamentul UE privind concentrările
economice, indiferent dacă informațiile au sau nu un impact asupra rezultatului final al evaluării fuziunii.
Cazul Facebook tratat în acest an de Bundeskartellamt din Germania arată că, din perspectiva securității
juridice în interesul întreprinderilor, este necesară o delimitare clară între regulile privind confidențialitatea și
normele de concurență. Pe de altă parte, existența unei conexiuni cu regulile privind datele de confidențialitate nu
ar trebui să fie un motiv pentru anularea aplicării normelor de concurență.
Principalele aspecte legate de dinamica actuală a piețelor digitale și implicațiile sale asupra legislației și
politicii în domeniul concurenței sunt următoarele:
(i) Piețele digitale sunt diferite datorită caracteristicilor specifice, cum ar fi mai multe laturi, efecte de rețea etc.;
30 Cazul M.7217 Facebook / Whatsapp, Decizia Comisiei din 3 octombrie 2014, disponibilă la http://ec.europa.eu/competition/elojade/
isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7217.
31 Cazul M.8228 Facebook / Whatsapp (Art. 14.1 proc.), a se vedea IP/ 17/1369 din 18 mai 2017, disponibilă la http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-17-1369_en.htm.
32 Comunicarea din 6 mai 2015 a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul
Regiunilor „O strategie digitală pentru piața unică pentru Europa”, COM (2015) 192 final. A se vedea: http://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/
EN/TXT/?qid=1447773803386&uri=CELEX%3A52015DC0192.
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(ii) Dinamica concurenței conduce la creșterea barierelor de intrare pe piață, schimbarea stimulentelor și o
cursă în urma căreia partea câștigătoare primește totul;
(iii) Eșecurile de pe piețele digitale necesită o formă de răspuns normativ pentru a promova încrederea
pieței. Datorită obiectivelor comune ale aplicării legii concurenței, protecția datelor și politica consumatorilor, cum
ar fi promovarea încrederii pe piață, alegerea consumatorului și bunăstarea consumatorului, reacțiile eficiente și
prompte la astfel de eșecuri pot beneficia de un dialog și o cooperare mai strânse între diferite agenții, precum
cea prevăzută în reforma Regulamentului privind cooperarea pentru protecția consumatorilor33 și așa cum este
prevăzut în Regulamentul general privind protecția datelor 219/5000. În acest sens, este esenţial ca autorităţile
responsabile de implementarea politicilor publice care vizează pieţele afectate de inovaţie, să aibă în vedere, în
primul rând, interesele pe termen lung ale consumatorilor.
(iv) Autoritățile din domeniul concurenței în cadrul activității lor ar trebui să țină cont în continuare de date
- fie prin revizuirea fuziunilor seturilor de date ale firmelor care ar putea genera o putere de piață sustenabilă,
fie prin prevenirea comportamentului abuziv din partea firmelor dominante de a utiliza datele pentru a-și exclude
concurenții de pe piață.
În concluzie, într-un mediu atât de dinamic, autoritățile de concurență trebuie să fie deosebit de vigilente
cu privire la modul în care platformele dominante stabilesc regulile pentru piețele respective, astfel încât să nu-și
folosească puterea de a împiedica inovatorii să profite de oportunități în detrimentul consumatorilor. Însă acest
lucru nu trebuie să însemne schimbarea regulilor jocului.
Instrumentele și regulile de concurență continuă să fie adecvate și suficient de largi și flexibile pentru a se
adapta realității digitale, abordând un comportament potențial anticoncurențial în era digitală. Numai înțelegerea
comportamentelor care pot dăuna consumatorilor necesită să fie actualizată.
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ROLUL POLITICII DE RESPONSABILITATE
SOCIALĂ CORPORATIVĂ (CSR) ȘI A MARKETINGULUI DIGITAL ÎN DEZVOLTAREA
MĂRCII QVEVRI WINE DIN GEORGIA
Drd. Rusudan BERIASHVILI: Beriashvilir@gmail.com
Assoc. Prof. Dr. Kakhaber DJAKELI: Kdjakeli@ibsu.edu.ge
Universitatea Internațională Black Sea, Tbilisi, Georgia
Rezumat: Georgia este patria vinului. Republica Georgia este leagănul vinului. Se spune că vinul Qvevri din
Georgia este primul vin produs în lume. Vinul este unul dintre cele mai importante mărfuri produse aici. Georgia
este o țară mică în curs de dezvoltare, cu PIB redus, deși suntem țara de origine a producției de vin. Managementul
politicilor CSR joacă un rol important în dezvoltarea produselor și companiilor. Examinarea strategiilor de CSR
în cazul vinului din Georgia luând exemplul companiilor viticole din Georgia ne-ar oferi informațiile necesare.
Nu multe companii georgiene utilizează managementul politicilor de CSR pentru dezvoltarea mărcii. Astfel, am
efectuat cercetarea cu privire la tehnicile de CSR utilizate de cramele georgiene. Am analizat situația și am
creat un plan pe care propunem companiilor să îl implementeze. În lumea modernă nu există nicio afacere
care să poată exista fără marketing digital. Am efectuat un experiment pentru a analiza ce tip de impact poate
avea marketingul digital asupra recunoașterii mărcii. Am creat pagini de socializare pentru noua marcă de vin
numită Rtvelo, produsă de Qvevri și am început promovarea sa doar prin intermediul rețelelor de socializare. Am
adunat toate datele și am rezumat situația pe piața rețelelor de socializare cu privire la industria vinului Qvevri
din Georgia.
Cuvinte cheie: CSR (responsabilitate socială corporativă), Marketing Digital, Vin Qvevri, Promovare
Clasificare JEL: M, M3, M31,
ROLUL CSR CA INSTRUMENT DE MARKETING ÎN DEZVOLTAREA MĂRCII DE VIN QVEVRI
„Responsabilitatea socială corporativă este un concept de management etic în care companiile își propun
să integreze preocupările sociale, economice și de mediu, precum și luarea în considerare a drepturilor omului în
operațiunile lor de afaceri.”
Deși scopul de bază al CSR este de a promova o cauză specifică care aduce beneficii societății, nu vă lăsați
păcăliți să credeți că nu poate avea un impact pozitiv asupra propriei companii. Un program de CSR dezvoltat
și pus în aplicare în mod corespunzător poate îmbunătăți direct capacitatea unei mărci de a crea și menține o
imagine pozitivă pe piața consumatorilor.
Nu vă simțiți inconfortabil dacă vă gândiți la profit ori de câte ori abordați subiectul CSR – nu sunteți singurul.
„Unul dintre principalele motive pentru care companiile se angajează într-un comportament social responsabil
este posibilul câștig financiar care poate rezulta din acesta”, explică expertul în management Timothy Creel.
„Studii recente arată că societățile care se angajează într-un comportament social responsabil tind să obțină
câștiguri financiare și creșteri ale valorii pe termen lung.”
Totuși, CSR este totuși o acțiune pe termen lung. Companiile tind să manifeste pierderi financiare în primii
trei ani. Abia după 36 sau 48 de luni încep să apară beneficiile. Dar atunci când se întâmplă, impactul poate fi
esențial în ceea ce privește marketingul și branding-ul.
Motivul pentru care CSR construiește capital de marcă este în mare parte psihologic. După cum remarcă
Creel, „sentimentele pozitive sunt legate de aprobarea socială și respectul de sine. Mărcile care evocă sentimente
pozitive îi determină pe clienți să se simtă mai bine față de ei înșiși. „Amintiți-vă că majoritatea cumpărăturilor
nu sunt legate de satisfacerea unei nevoi. Sigur, există cazuri în care clienții au nevoie de produse pentru a
supraviețui, dar majoritatea achizițiilor sunt înrădăcinate în dorințe. Atunci când o companie este în măsură
să lege o achiziție care, altfel, este considerată neesențială de ceva considerat mai important decât produsul,
clienților le este mai ușor să valideze achiziția.
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Un alt beneficiu al CSR legat de branding este simțul comunității pe care o creează. Creel indică modul
în care Lowe’s donează materiale și oferă ore de voluntariat pentru Habitat for Humanity, ceea ce permite
companiei să formeze conexiuni în comunitățile locale. Aceste conexiuni alimentează imaginea mărcii și duc la o
conectivitate mai bună.
În cele din urmă, angajamentul de a-i servi pe ceilalți are un impact asupra vânzărilor. Conform unui sondaj
realizat de Better Business Journey, 88% dintre clienți spun că există mai multe șanse să cumpere de la o
companie care sprijină și se angajează în activități care aduc contribuții la nivelul societății. (Alton, 2017)
Am efectuat o cercetare restrânsă pentru a afla care este la nivelul companiilor viticole din Georgia gradul de
înțelegere asupra rolului CSR și în ce măsură este această strategie utilizată. Aceleași companii menționate mai
sus au fost folosite pentru a afla răspunsul la problema enunțată mai sus. Rezultatele sondajului sunt prezentate
mai jos.
1. Aplicarea politicii de CSR:
A. Ajută la menținerea unei imagini pozitive a companiei
B. Ajută compania să își crească vânzările
C. Ajută compania să își îmbunătățească calitatea producției
D. Reprezintă activitatea de promovare a companiei

Tabel
Aplicarea politicii de CSR
Ajută compania să își mențină o imagine pozitivă 40%
Ajută compania să își crească vânzările

20%

Ajută compania să își îmbunătățească calitatea
10%
producției
Reprezintă activitatea de promovare a companiei 30%
Această întrebare ne-a permis să verificăm întrebarea anterioară. Am reușit să ne dăm seama cât de bine
au înțeles reprezentanții managementului companiilor viticole din Georgia termenul de politică CSR. Analizând
răspunsurile la această întrebare, putem observa în mod clar că persoanele care gestionează companiile viticole
din Georgia nu au cunoștințe în domeniul de studiu.
2. Aplicați politica de CSR? Dacă da, ce tipuri de activități desfășoară compania dvs.?
A. Da
B. Nu
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Tabel
Aplicați politica de CSR?
DA

60%

NU

40%

Reprezentanților companiilor care au răspuns afirmativ li s-a cerut să explice prin ce fel de activități au
aplicat politica CSR. Cei mai mulți au precizat că au angajat oameni din zonele limitrofe și că au protejat mediul
înconjurător după părerea lor. Aceștia au clarificat faptul că au considerat că aceasta este o expresie mai mult
decât suficientă a implementării politicii de CSR. Doar proprietarul Rostom Sesiashvili care este și administratorul
Cramei Sesiashvili din Kvareli a avut o atitudine considerată acceptabilă față de subiect. Acesta a explicat că
societatea sa desfășoară instruiri și cursuri pentru lucrătorii din podgoria din zona Kvareli, pentru a simplifica
procesul de lucru pentru aceștia și pentru a garanta oferirea de servicii corespunzătoare și viță de vie corect
tratată. El a spus că încearcă să crească interesul tinerilor din Kvareli față de vinificație și organizează lecții
deschise pentru elevii de liceu despre vinificație, îmbuteliere și branding. Cum am precizat, Sesiashvili s-a dovedit
a fi singurul proprietar al unei companii de producere de vinuri care se ocupă de mediul în care există.
3. CSR poate fi practicată:
A. În afara companiei
B. În interiorul companiei
C. Poate include și personalul companiei și mediul unde aceasta există
Tabel
CSR poate fi practicată:
În afara companiei

60%

În interiorul companiei

10%

Poate include și personalul companiei și mediul
unde aceasta există

30%

Această întrebare ne-a permis să clarificăm înțelegerea managerilor și să le arătăm „calea corectă”. După
cum este clar, cei mai mulți dintre ei au considerat că CSR poate fi practicată numai în afara companiei, în timp
ce este important să faci CSR în cadrul companiei pentru a crește productivitatea și pentru a face compania mai
puternică și mai stabilă pe termen lung.
4. După cum am discutat, compania dvs. nu gestionează în mod activ politica de CSR. Simțiți nevoia sau
credeți că strategia dvs. de management este corectă și nu credeți că aveți nevoie de schimbări?
Majoritatea managerilor și-au dat seama de importanța CSR și de faptul că aceasta ar avea un impact
semnificativ asupra dezvoltării companiilor lor. Cu toate acestea, ele rămân în continuare în poziția în care nu
consideră că au resurse financiare suficiente pentru a implementa politica de CSR. În mod sincer, managerii
consideră în continuare că este o pierdere de bani. Pe de altă parte, și-au exprimat disponibilitatea de a participa
la campaniile de CSR organizate de guvern sau organizații neguvernamentale.
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Cercetarea ne-a furnizat rezultate și constatări care ne oferă capacitatea de a rezuma întreaga imagine.
Principala problemă din domeniul de studiu expune lipsa cunoștințelor asupra instrumentelor de management.
Managerii companiilor care au luat parte la cercetare nu au o înțelegere clară asupra responsabilității sociale
corporative și a utilității acesteia în dezvoltarea viitoare. Unii dintre managerii de companii viticole chiar au explicat
că este obligația lor de a participa cumva la activități pentru a avea grijă de mediul în care își desfășoară activitatea
și aceasta reprezintă o tradiție veche; totuși, nu au răspunsuri la întrebările legate de planificarea de activități de
responsabilitate socială corporativă pentru a dezvolta recunoașterea mărcii și pentru a menține stabilitatea pe
termen lung. Aceștia au explicat că o percep ca pe o acțiune de caritate, ori de câte ori îți poți permite să o faci, o
faci, dar nu este neapărat necesar, deoarece plătesc impozite statului și nu simt că ar avea și alte obligații.
RECOMANDĂRI CU PRIVIRE LA CSR
Georgia, o țară mică, în curs de dezvoltare, cu societăți mici, care nu au profituri de milioane, dar cu tradiții
semnificative și care avansează pentru a deveni membru al UE, are nevoie de mai multă dezvoltare și cunoștințe
în domeniul afacerilor. Agricultura este sfera care dă cea mai mare putere economiei georgiene. În Georgia există
mai mult de 300 de companii viticole și este extrem de important ca statul să ofere cunoștințe adecvate fiecărui
administrator de companie viticolă. Este necesară o intervenție mai mare a guvernului pentru a spori înțelegerea
asupra CSR și pentru a clarifica cât de mare importanță are aceasta pentru companii. Dacă guvernul organizează
instruiri și cursuri pentru managerii companiilor viticole din Georgia pentru extinderea cunoștințelor acestora de
management, se va obține o atmosferă de afaceri mai bună. Așa cum am menționat mai sus, există mai mult
de 300 de companii viticole în Georgia, iar dacă fiecare dintre ele începe să implementeze politica de CSR și
începe să trateze mai bine mediul în care își desfășoară activitatea, întreaga situație de afaceri poate începe să
se îmbunătățească. Oamenii din Georgia adoră competițiile și adoră să câștige și nu în sens negativ. Guvernul
poate folosi aceste trăsături ale georgienilor și poate gestiona competițiile pentru companii viticole, aflând care
aplică anual cele mai bune strategii de CSR. Aceste competiții vor încuraja companiile viticole să se gândească
la mediul în care operează mai mult decât au făcut-o în trecut.
O altă recomandare pentru companiile vinicole este de a realiza că nu este atât de scump să întreprinzi
acțiuni de responsabilitate socială corporativă.
m Se pot ocupa cu ușurință de instruire pentru lucrătorii pe care îi angajează pentru a-și lărgi cunoștințele
despre vinificație și grădinărit.
m Nu costă atât de mult să se organizeze o zi generală de curățenie la care să participe tot personalul
companiei și în cadrul căreia să se curețe întreaga zonă unde operează compania. Astfel, nu doar că se
va obține un mediu mai curat, dar compania va da și un exemplu noii generații și îi va implica pe vecini.
m Plantarea copacilor chiar și în Georgia, țara care este deja verde, este utilă și oportună.
m Acordarea de finanțare anuală școlilor locale pentru dezvoltarea sportului este acțiunea pe care fiecare
companie viticolă georgiană și-o poate permite în zilele noastre.
m Construirea de case mici pentru animale abandonate este cea mai loială acțiune pe care companiile
o pot desfășura. Gulf este compania de produse petroliere din Georgia care construiește case pentru
câini în incinta benzinăriilor lor, astfel încât câinii să poată avea un adăpost iar angajații benzinăriilor îi
hrănesc zilnic.
ROLUL MARKETINGULUI DIGITAL ÎN DEZVOLTAREA MĂRCII DE VIN RTVELO,
PRODUSĂ DE QVEVRI
Am testat anumite strategii de marketing pe care le considerăm relevante în ceea ce privește Qvevri Wine
în general și pe noua marcă Qvevri Wine – ”Rtvelo”, creată de compania noastră familială. Aceasta ne-a oferit
oportunitatea de a încerca în practică noua noastră metodă de marketing. Marca Rtvelo a fost dezvoltată în 2017
pe baza metodei naționale autentice de producere a vinului Qvevri în crama familiei noastre – Marani din regiunea
Kvareli. Materialul de vinificație – strugurii – sunt recoltați din podgoriile familiale situate în Kakheti, regiunea
Telavi. Familia noastră face vin de mai multe generații chiar din timpul celui de-al doilea război mondial. Din
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2014, ne-am implicat în cultivarea unei noi podgorii și obiectivul principal a fost reconstituirea speciilor vechi de
viță de vie, precum Kisi și Khikhvi. Deși podgoria noastră este suficient de mare pentru a începe să producă vin
în conformitate cu metoda tradițională Kakhetian, am decis să facem vin Qvevri, deși în cantități mici, din vechea
noastră podgorie, Marani. Capacitatea podgoriei Marani este de maxim 10 tone. În această cramă deținem mai
multe tipuri de vin Qvevri de dimensiuni diferite, inclusiv o specie Qvevri de dimensiuni reduse – numit „Zedashe”,
vin care trebuia preluat și donat Bisericii pentru ritualuri religioase. Prin urmare, am reînviat tradițiile antice ale
Familiei împreună cu renovarea Marani-ului nostru.
Numele mărcii de vin ales de noi este unul original pentru noi, deoarece sună foarte familiar pentru oamenii
care sunt familiarizați cu terminologia viticolă din Georgia. Rtveli în georgiana înseamnă ritualul de recoltare a
strugurilor. Cuvântul Rtveli este asociat cu tradițiile și ne aduce în minte și în inimă emoții pozitive. Rtveli este
un proces în care sunt implicați o mulțime de prieteni și rude ale proprietarului podgoriei. În timpul culesului
strugurilor se cântă cântecele tradiționale georgiene, se citesc poezii, chiar și dansurile georgiene au loc în
podgorie după ce termină culesul strugurilor și oamenii sărbătoresc. În seara după recolta de struguri, are loc
„Supra” în Georgia – este o cină tradițională cu „Tamada” – liderul și maestrul de ceremonii care ține toast-uri și
conduce petrecerea. Această cină include toate tipurile tradiționale de divertisment.
Cuvântul Rtvelo intră în componența multor cuvinte din limba noastră – SAKA-RTVELO – care înseamnă
Georgia limba georgiană. KA-RTVELI – însemnă persoană din Georgia, în timp ce litera „O” de la finalul lui
Rtvel_O reprezintă forma pasivă, utilizată când relatezi cuvintele spuse de altcineva. Litera „O” de la finalul
cuvintelor din limba georgiană și de la finalul numelor, marchează adresarea directă. Pentru a sintetiza sensul
cuvântului Rtvelo, alegerea noastră înseamnă un cuvânt cu adevărat tradițional georgian, care este deja înțeles
și prețuit în inima fiecărui cetățean al Georgiei. Un alt motiv pentru care am oferit acest nume vinului nostru Qvevri
este pentru a-i învăța și pe străini un cuvânt cheie nu doar pentru viticultură, dar și un cuvânt important în limba
georgiană. Cuvântul Rtvelo va fi asociat tradițiilor georgiene legate de Rtveli, crama Qvevri și Supra.
Pentru promovarea mărcii Rtvelo s-a utilizat strategia marketingului prin software. La început, în 2018,
am început să folosim marketingul digital pentru promovarea Rtvelo. În acest scop, am creat pagini de Instagram
și Facebook pentru marca noastră. De atunci, am adăugat permanent postări noi care descriu vinul Rtvelo,
povestesc și redescoperă diferite istorii și dezvăluie informații științifice despre vinificație și crearea de mărci
Qvevri. Marketingul digital este cel mai valoros cadou al secolului XXI pentru oamenii de afaceri, deoarece le
permite tuturor să își promoveze mărcile în orice țară, fără a ieși chiar din propria casă. Este cel mai ieftin și cel
mai rapid mod de promovare a mărcii. Din când în când utilizăm și instrumente de promovare plătite pe Instagram
și Facebook, stimulând postările, pentru a ajunge la tot mai mulți clienți potențiali. Prima țară pe care ne focalizăm
strategia noastră de marketing este Georgia, deoarece considerăm că niciun produs nu poate avea succes în
străinătate, dacă nu este recunoscut și iubit în țara sa de origine.
Contribuția zilnică de 5 $ ne-a permis să ajungem la aproximativ 400 de utilizatori de rețea de socializare
care au arătat un anumit interes sau au dezvăluit că au o anumită legătură cu vinul. Astfel, proprietarul afacerii
poate să vorbească direct cu aproximativ 400 de persoane care pot deveni în viitor clienți fideli ai produsului său.
Pe de altă parte, este foarte important să alegi conținutul corect pentru postări.
Vrem să introducem mai multe instrumente de marketing pe Instagram care ne fac munca mai ușoară, mai
rapidă și mai inteligentă. În primul rând, orice cont Instagram trebuie să obțină urmăritori. Administratorul paginii
trebuie să identifice publicul de care are nevoie. După aceea este nevoie de anumite cercetări pentru a găsi
cei mai mari influenți oameni în domeniul respectiv. În cazul nostru, a trebuit să căutăm companii de vinificație
cunoscute la nivel mondial, mărci ale căror pagini de Instagram au o mare cantitate de adepți (Wine_advocate,
pagina unui editor, jurnalist de vin al revistei The Premier Wine Review Magazine; Chandonusa, compania de
vinuri având 38,6 k de urmăritori, care a fost creat în Franța și funcționează în California etc. Instrumentul utilizat
pentru a atrage formatorii de opinie (influencer-i) se numește „Kicksta”. Kicksta raționalizează acest proces,
asumându-și responsabilitatea de a face cea mai mare parte din muncă. Pe pagina Kicksta, administratorul
transmite conturile unor urmăritori de care are nevoie. Programul aplică like-uri acestor urmăritori ai unor formatori
de opinie. Astfel de relații reale sunt o modalitate pozitivă de a câștiga adepți pe Instagram pentru contul tău. Și
Kicksta vă permite să vă faceți treaba fără să efectuați singuri toate lucrările manual.
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O altă chestiune și una dintre cele mai importante este cât de bune sunt fotografiile pe care le încărcați pe
Instagram, pentru că prima atracție este generată de fotografii. VSCO și PS Express sunt instrumentele de editare
foto aplicate de noi pentru retușare fotografii pentru postările noastre de Instagram. Fotografiile sunt conținutul
cel mai captivant de pe Web, postările vizuale producând o implicare cu 650% mai mare decât postările de tip
text. Prin urmare, Instagram este o platformă deosebit de importantă pentru a-ți implica potențialii clienți și a-i
determina să reintre pe cont pentru mai multe informații. Astfel, platformele de editare foto ne permit să creăm
conținutul cel mai interesant și captivant.
Un alt instrument de marketing pe Instagram pe care îl folosim este Woobox. Această platformă ne permite
să creăm și să implementăm rapid și eficient campanii pentru urmăritorii noștri. Concursurile și cadourile sunt cele
mai antrenante activități desfășurate pe Instagram în zilele noastre. Astfel de activități susțin creșterea gradului
de conștientizare a mărcii.
Marketingul prin formatorii de opinie (influencer-i) este un aspect important al creării unui public valoros pe
Instagram. După cum am menționat, am găsit deja influencer-i care sunt vitali în domeniul viticol. FameBit este
un instrument care ne-a permis să ne conectăm direct cu cei interesați de noile oportunități de campanie. Prin
intermediul sistemului FameBit am putut să stabilim bugetul, ce tip de campanie avem nevoie și am fost conectați
rapid cu formatorii de opinie adecvați nevoilor noastre.
Este o realitate faptul că analizele sunt foarte importante pentru a defini modul în care publicul răspunde la
afacerea noastră. Iconosquare este un instrument care ne ajută să analizăm acțiunile bazate pe conținutul postat
sau ce Hashtag-uri au fost utilizate. Ne permite de asemenea să identificăm mici detalii care pot fi constructive
sau dăunătoare pentru campania noastră.
Este foarte important să fii ușor descoperit pe Instagram. Hashtag-urile sunt instrumente de căutare foarte
utilizate (ceea ce duce la o implicare medie de 12%). Pentru a beneficia de Hashtag-uri, este important să știți
pe care să le utilizați. AutoHash este un instrument care ne-a furnizat lista cu Hashtag-uri relevante pe baza
obiectelor afișate pe fiecare fotografie. Prin intermediul AutoHash am ales cele mai bune Hashtag-uri pentru
fiecare postare și am putut să creștem implicarea publicului nou.
Un alt instrument pe care îl utilizăm activ este Planoly. Acest instrument necesită foarte mult timp, deoarece
suntem în măsură să planificăm activitățile Instagram cu o săptămână înainte și să punem totul în mișcare.
CONCLUZII
Georgia, o țară mică în curs de dezvoltare, cu companii mici care nu au profituri de milioane, dar cu tradiție
și care avansează pentru a deveni membru al UE, are nevoie de mai multă dezvoltare și cunoștințe în domeniul
afacerilor. Agricultura în special este sfera care dă cea mai mare putere economiei georgiene. În Georgia există
mai mult de 300 de companii viticole și este extrem de important pentru țară să ofere cunoștințe adecvate fiecărui
administrator de companie viticolă. Este necesară o intervenție mai mare a guvernului pentru a spori înțelegerea
CSR și pentru a clarifica cât de mare importanță are aceasta pentru companii. Dacă guvernul organizează instruiri
și cursuri pentru managerii companiilor viticole din Georgia pentru extinderea cunoștințelor lor în management, se
va obține o atmosferă mai bună de afaceri. Așa cum am menționat mai sus, există mai mult de 300 de companii
viticole în Georgia iar dacă fiecare dintre ele începe să implementeze politica de CSR și începe să trateze mai
bine mediul în care își desfășoară activitatea, întreaga situație de afaceri poate începe să se îmbunătățească.
Oamenii din Georgia adoră competițiile și adoră să concureze, și nu în sens negativ. Guvernul poate folosi aceste
trăsături ale georgienilor și poate gestiona competiții între vinificatori, oferind premii celor care aplică anual cele
mai bune strategii de CSR, ceea ce va încuraja companiile viticole să se gândească mai mult la mediu decât au
făcut-o în trecut.

Utilizarea marketingului digital ca instrument de promovare a mărcilor de vin are o importanță deosebită
în secolul XXI. În prezent, reclamele în aer liber și metodele tradiționale de promovare au făcut un pas înapoi,
în timp ce marketingul digital prin intermediul rețelelor de socializare a devenit cea mai utilizată metodă pentru
implementarea strategiilor de marketing. Am creat modelul de marketing digital pentru noul nostru brand de vin
Rtvelo, folosind Instagram ca platformă de promovare. În exemplul nostru am clarificat modul de implementare
a strategiilor de marketing corecte, create pentru mărcile de vin. Exemplul Rtvelo va permite noilor companii din
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industria vitivinicolă să înțeleagă cum să utilizeze marketingul digital ca sursă de promovare. De asemenea, va fi
un exemplu bun pentru cercetători să realizeze importanța metodei de cercetare experimentală. Astfel, am creat
o marcă de vin de succes în Republica Georgia, care are o strategie clară pentru implementarea politicii de CSR
pentru dezvoltarea mărcii și utilizarea acesteia ca instrument de marketing și strategie de marketing digital bine
dezvoltată.
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RELEVANȚA COMPETENȚELOR DE MARKETING ÎN
MEDIA DE SOCIALIZARE ONLINE PENTRU MANAGERI
ÎNTR-O LUME DIGITALĂ ÎN SCHIMBARE
Drd. Ioseb GABELAIA M.Ed.: igabelaia@ibsu.edu.ge; iosebgabelaia@gmail.com
Universitatea Internațională Black Sea, Tbilisi, Georgia
Rezumat: Astăzi, media de socializare online preia lumea. Progresele digitale au deschis porți pentru multe
platforme și aplicații din rețelele de socializare. Managerii din acest domeniu trebuie să dezvolte abilități de
socializare online pentru a avea succes în această lume în evoluție. Media de socializare online este cea care
stabilește prezența web, cultura de socializare online și dă tonul în piață. Scopul studiului este de a analiza
relevanța competențelor de marketing în rețelele de socializare și de a sublinia impactul extraordinar pe care
acestea îl au. Studiul explorează primele cincisprezece competențe de marketing în media de socializare online,
necesare pentru a avea succes într-o lume digitală în schimbare. Studiul a utilizat o metodă simplă de eșantionare
aleatorie. Respondenții au fost selectați dintr-o populație țintă specifică. Rezultatele cercetării au fost adunate
pentru analiza comparativă, ele corespunzând opiniilor exprimate în studiile de referință. Cercetarea a îndeplinit
toate cele trei obiective ale studiului și a arătat relevanța competențelor de marketing din rețelele de socializare
pentru managerii din acest domeniu.
Cuvinte cheie: marketing, lumea digitală, competențe social media
Clasificare JEL: M31
INTRODUCERE
În prezent, marketingul din rețelele de socializare este o tendință în creștere, care este un element de
legătură între companii și clienți. Lumea publicității s-a schimbat de la marketingul tradițional la cel digital.
Companiile doresc feedback. Vor să audă, să simtă și să înțeleagă clientul și invers. Astăzi, companiile ascultă
ce au de spus clienții. Clienții creează valoarea brandului din activitățile de socializare online. Citesc recenzii,
urmăresc poveștile conținutului, se așteaptă la implicare etc.
Studiul colectează date despre informații valoroase primite de pe rețelele de socializare, influențe asupra
comportamentului consumatorilor, companii versus implicarea clientului pe rețelele de socializare, marketingul
mediei de socializare online ca parte a curriculumului universitar etc. În consecință, cercetarea ne spune cât de
valoros este pentru manageri să dețină puternice competențe de marketing în domeniul socializării online într-o
lume digitală în schimbare.
LUCRĂRI DE REFERINȚĂ
Mijloacele de socializare online joacă un rol imens în comunicarea dintre decodori și codificatori. Potrivit
(Zarrella, 2010, p. 1), media de socializare on line este cea mai bine definită în contextul paradigmei industriale
anterioare. Mass-media tradițională este o tehnologie de transmisiune statică, în sens unic. (Zarrella, 2010, p.
3) continuă că noile tehnologii web au facilitat oricui să-și creeze și, cel mai important, să-și distribuie propriul
conținut. O postare pe blog, un tweet sau un videoclip YouTube pot fi produse și vizualizate de milioane de
persoane, practic gratuit. Pe baza faptului că, în cazul în care mărcile nu sunt pe rețelele de socializare, acestea
vor rămâne în urma competitorilor.
(Stokes & Quirk, 2013, p. 366) afirmă că mijloacele de socializare online se află în spatele exploziei de
conținut pe internet, deoarece diverse canale au permis oricui ce deține o conexiune la internet să creeze și
să distribuie un conținut ușor și gratuit. (Zarrella, 2010, p. 3) atestă faptul că agenții de publicitate nu trebuie să
plătească editorilor sau distribuitorilor sume uriașe de bani pentru a-și încorpora mesajele; acum își fac propriul
conținut interesant pe care privitorii îl vor acumula.
(Zarrella, 2010, p. 8) clarifică faptul că indiferent dacă faceți parte dintr-o afacere mică, medie sau uriașă
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sau sunteți și antreprenor individual, clienții dumneavoastră utilizează mijloacele de socializare online și nu există
niciun motiv pentru care dumneavoastră să nu fiți implicat. Nu costă aproape nimic, este ușor de demarat și poate
avea un impact financiar enorm asupra afacerii dumneavoastră. (Evans, 2008) afirmă că mijloacele de socializare
online, ca orice altă formă de exprimare care își are rădăcinile în exprimarea verbală, taie ambele modalități.
Poate impulsiona vizibilitatea și achiziția, întărind mesajul de marketing subiacent la fel de ușor cum poate să
slăbească intentia și aria unei conversii reușite.
Potrivit (Brunswick Group LLP, 2019), nu există niciun motiv pentru ca un director general să stea pe linia de
comandă – în fiecare industrie am găsit un Lider Conectat. În continuare, în articol, se arată că potențialii angajați
folosesc mijloacele de socializare online pentru a se documenta asupra abilităților de lideri ale viitorilor angajatori
și cu un raport de peste 2 la 1 spun că ar prefera să lucreze pentru un director care folosește media digitală și cea
de socializare online, spre deosebire de unul care nu folosește asemenea mijloace. Este clar faptul că managerii
moderni trebuie să aibă competențe în domeniul socializării online.
COMPETENȚELE DE MARKETING DIN CADRUL REȚELELOR DE SOCIALIZARE
Studiul a identificat primele cincisprezece abilități de marketing din cadrul rețelelor de socializare, care sunt
vitale pentru managerii din acest domeniu, într-o lume digitală în schimbare. Aceste competențe sunt colectate din
studii și analize de specialitate. Studiul consideră că managerii trebuie să aibă un rol activ în media de socializare,
în consecință o bună cunoaștere a acestui domeniu.
Iată abilitățile de marketing necesare în rețelele de socializare:
m Vorbitul în public – Un aspect cheie al comunicării; reprezintă abilitatea de a vorbi clar cu publicul în timp
ce îți descrii brandul sau compania. Simpla cunoaștere a tastaturii și a platformelor online nu constituie
un avantaj.
m Improvizația – capacitatea de a gestiona o mare varietate de situații cu umor, compasiune și empatie.
Această abilitate oferă un avantaj cheie în ceea ce privește situațiile extreme.
m Analiza statistică – cunoștințe despre ceea ce funcționează, ce ar putea funcționa și de ce ar putea
funcționa. Capacitatea de a integra rezultatele sociale și de companie prin analize metrice și de date.
m Managementul comunitar – cunoștințe despre cum să păstrezi legătura cu comunitatea online și să te
extinzi. Oferă suport în construirea de relații de lungă durată cu utilizatorii mărcii și creează loialitatea
clienților.
m Curățarea conținutului – cunoașterea modului de modificare a conținutului; când, ce și unde să
împărtășești. Este un concept complex de a fi familiarizat cu diferite tipuri de public și de a împărtăși un
conținut atractiv.
m Abilități de comunicare – capacitatea de a avea încredere în sine pentru a vorbi și a face afaceri cu
clienții, colegii etc. într-un mediu cu ritm rapid. Această abilitate reprezintă modul de cum să codifici și
decodifici un mesaj.
m Ascultarea – capacitatea de a asculta cu atenție, activ și agresiv comunitatea digitală. Ascultarea este
o parte cheie a fluxului de comunicare. Abilitatea de a asculta va ridica succesul unui brand sau invers.
m Scrierea – păstrarea publicului tău prin captarea atenției cu titluri creative, un alt aspect cheie al
comunicării, care își are locul său vital în rețelele de socializare. Crearea a patruzeci sau optzeci de
mesaje scrise este o abilitate care are nevoie de o minte fermă.
m Creativitatea – presupune idei originale, inovatoare și antrenante pentru campaniile de pe rețelele
de socializare. Utilizatorii în acest domeniu au multe solicitări și, de obicei, se plictisesc atunci când
conținutul distribuit nu îi ține conectați. Aceasta ar putea duce la pierderea de adepți
m Recunoașterea modelului – cunoașterea modului de identificare și valorificare a tiparelor în timp real.
Această abilitate permite identificarea fluxului corect. Este o abilitate de a vedea și prezice următorii pași.
În media de socializare să ai un joc avansat oferă un avantaj competitiv.
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m Gândirea vizuală – reprezintă abilitatea de a avea o minte artistică pentru a transmite mesaje vizuale.
Media de socializare se mișcă rapid, iar managerii trebuie să își dezvolte prezența vizuală. Astăzi, un
adaos vizual poate avea mai mult sens decât un mesaj de 140 de litere.
m Construirea relațiilor – presupune să fii în permanență în legătură cu „influențatorii” și adepții pentru
a construi credibilitatea mărcii. Influențatorii din media de socializare au un număr enorm de adepți. Se
recomandă ca brandurile să aibă mai mulți influențatori pe brandul respectiv.
m Abilitatea și Flexibilitatea de a învăța – capacitatea de a învăța din zbor. Presupune să te adaptezi
rapid la mediul în schimbare și să răspunzi rapid. Să fii mereu într-un moment și în căutarea de noi soluții.
m Gândirea strategică – Un joc de strategie reprezintă o mare afacere în media de socializare. Ajută
la definirea, analizarea, implementarea și controlul mediilor digitale pentru campanii calculate pe o
platformă diversificată de social media.
m Marketing – cunoașterea principiilor de bază ale marketingului pentru a te implica și adapta rapid în
mediul de socializare online. Este esențial să cunoști elementele cheie de marketing pentru a avea
succes.
PROIECTAREA ȘI METODOLOGIA CERCETĂRII
Scopul studiului este de a analiza relevanța abilităților de marketing în media de socializare și de a sublinia
un impact extraordinar pe care îl are prezența acesteia. Studiul a utilizat o metodă simplă de eșantionare aleatorie.
Respondenții au fost selectați dintr-o populație țintă specifică. Sondajul a avut 15 întrebări. Primele patru întrebări
au fost despre demografie; următoarele 11 întrebări au fost întrebări de evaluare, unde respondenții a trebuit să
evalueze abilitățile de marketing din media de socializare, platformele de socializare etc.
Chestionarul de cercetare a fost proiectat folosind platforma Questionpro. Chestionarul a inclus text, alegere
multiplă (selectați unul, selectați mai multe, selectați meniul drop-down) și întrebări în stilul matricei de bază (scală
cu mai multe puncte). Scopul studiului a fost testarea cunoștințelor teoretice despre abilitățile de marketing din
media de socializare și importanța acesteia pe baza lucrărilor de specialitate.
STUDIUL POPULAȚIEI
Populația cuprinsă în cercetare a fost constituită din persoane pasionate de marketing și domeniul mediei
de socializare de pe tot globul. Din 96 de persoane abordate, doar 80 au participat la studiu. Toți participanții au
contribuit și au participat de bună voie la studiu.
LIMITĂRILE CERCETĂRII
Studiul investighează cele mai importante competențe de marketing din media de socializare, obținute în
urma unei analize de specialitate. Au fost puține materiale informative de specialitate disponibile pentru studiul
competențelor în media de socializare. Timpul studiului a fost limitat. Ar fi benefic să avem putere de observație
mai mare și să realizăm un sondaj la scară mai mare. Ar crește valoarea și ar da o amploare și mai mare
cercetării. Nu a existat nicio ocazie de a pre-vizualiza respondenții pentru obiectivitate.
IPOTEZE
Pentru acest studiu pot fi formulate următoarele ipoteze:
m Ipoteza nr. 1: Abilitățile de marketing din media de socializare au un impact pozitiv asupra managerilor
aflați într-o lume digitală în schimbare.
m Ipoteza nr. 2: Calitatea abilităților de marketing din media de socializare determină un nivel de implicare
între companii și clienți.
OBIECTIVELE CERCETĂRII
Studiul preuspune următoarele obiective:
1. De a afla importanța abilităților de marketing de social media pentru manageri.
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2. De a demonstra că abilitățile de marketing de social media sunt valoroase pentru afaceri și clienți.
3. De a atesta că marketingul din social media este o forță extraordinară pentru lumea digitală.
ANALIZA DATELOR

Populația țintă a cercetării a constituit-o persoanele pasionate de socializarea online de pe întreg globul,
care ar putea oferi feedback adecvat în ceea ce privește abilitățile de marketing din media de socializare. În
perioada 8-19 iunie 2019, 96 de persoane au fost contactate personal. Toți participanții au contribuit și au fost
dornici să participe la cercetare. Un chestionar online pe Questionpro a fost instrumentul utilizat pentru colectarea
și analizarea datelor.
Respondenții au fost din Georgia, Statele Unite ale Americii, Olanda, Germania, Italia, Australia, Columbia,
Bolivia, Noua Zeelandă, Belgia, Croația, Ucraina, România etc. Raportul dintre bărbați și femei a fost de 46,25%
față de 52,5%.

Figura 1: Cât de valoros este ca managerul să dețină abilități de marketing
în cadrul rețelelor de socializare?
Figura 1 arată că majoritatea respondenților consideră că abilitățile de marketing din media de socializare
sunt valoroase pentru manageri. 60,49% dintre respondenți consideră că este „foarte valoros”, alți 35,80% spun
că este „valoros”. Doar 3,7% consideră că nu este la fel de important și au răspuns „Niciuna”. Cei care nu au
raspuns cred că abilitățile de marketing în media de socializare nu sunt „valoroase” sau „mai puțin valoroase”.

Figura 2: Cât de importante sunt următoarele abilități de marketing din cadrul rețelelor de socializare?
Figura 2 arată că respondenții cred cu putere că toate abilitățile de marketing din media de socializare sunt
foarte importante pentru manageri. Analiza individuală a fiecărei abilități arată că aproximativ 48,26% au răspuns
cu „foarte importantă”, 38,7% cu „importantă”, 10,4% cu „în medie”, 1,26% cu „nu sunt importante și 0,58% cu
mai puțin importante”. 0,8% au ales „incapabil să voteze”. Numerele indicate pe scară sunt scoruri medii pe care
fiecare abilitate le-a primit individual.
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Figura 3: Cele mai bune abilități de marketing din cadrul rețelelor de socializare
Figura 3 arată că preferințele respondentului variază în selectarea unei abilități de marketing de top pe
social media. 18,99% au selectat „abilitatea de comunicare” ca o abilitate de vârf, urmată de „creativitate” 15,19%
și „gândire strategică” 15,19%. Aptitudinile care nu au primit o selecție de top sunt „recunoașterea modelului”
1,27%, „management comunitar”, „gândire vizuală” și „ascultare” toate cu 2,53%.

Figura 4: Cele mai utilizate platforme în rețelele de socializare
Figura 4 arată modul în care respondenții sunt angajați pe platformele de socializare. Cea mai mare implicare
este pe Facebook 40,21%, urmată de Instagram 24,74%, LinkedIn 17,01%, Twitter 7,22% și altele cu 1,03%.

Figura 5: Timpul petrecut pe platformele de socializare
Figura 5 arată că respondenții sunt angajați pe platforme de socializare. 42,5% petrec „între 1 până la 3 ore”
pe rețelele de socializare. În continuare, 25% cheltuiesc „între 30 min până la 1 oră pe rețelele de socializare”.
a urmat 20% cheltuieli „între 3 până la 5 ore”. Interesant este că 5% petrec mai mult de 7 ore și în final 2,5%
cheltuiesc „mai puțin de 30 min”, „între 5 până la 7 ore” și „altele” pe rețelele de socializare.
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CONSTATĂRI ȘI DISCUȚII

Datele sondajului arată că respondenții cred faptul că a deține abilități de marketing în cadrul rețelelor de
socializare reprezintă o valoare. Este un sondaj la scară mică; cu toate acestea, studiile de specialitate susțin
această idee. Potrivit (Brunswick Group LLP, 2019), angajații preferă un director general conectat pe rețelele de
socializare.
Studiul a pus întrebări despre companiile care au propriul lor departament de marketing digital. 81,48%
consideră a fi o idee grozavă. Un respondent cu nr. 37361382 spune „depinde de tipul de afacere pe care îl au,
care sunt obiectivele lor și de alte acțiuni pe care trebuie să le facă ca afacerea lor să atingă potențialul obiectivelor
personale pe care le au”. O declarație bună, cu toate acestea, în lumea de azi oamenii caută informații pe rețelele
de socializare, de aceea se sugerează să dedice ceva timp si prezenței pe rețelele de socializare.
Datele despre importanța abilităților de marketing în media de socializare online nu au surprins. Respondenții
consideră că toate cele cincisprezece abilități sunt importante. Există o ușoară diferență între ele. Atunci când
analizează individual fiecare abilitate, toți respondenții consideră că aceste abilități sunt foarte importante.
Evident, marketingul mediei de socializare online nu este atractiv pentru mulți, cu toate acestea, trebuie să privim
la schimbarea lumii digitale și să acceptăm viitorul care este în digitalizare.
Respondenții au reușit să selecteze cele mai bune abilități de marketing în mijloacele de socializare online.
Conform studiului, „abilitățile de comunicare” au ocupat primul loc (figura 3). Dacă comparăm figura 2 și 3, vom
vedea că datele ar putea să nu corespundă. Cu toate acestea, ca cercetător, este o comparație interesantă. Cred
că toate acele abilități bazate pe valoarea lor, importanță și clasament de top sunt interdependente unele de
altele. Voi susține că managerii trebuie să dezvolte abilități de vârf în domenii de interes, însă nu pot ignora alte
abilități. Trebuie să fie bine conturate.
Studiul a cerut să se clasifice următoarea afirmație „marketingul mediei de socializare online trebuie să
facă parte din programa de marketing la universități / colegii”. Figura 6 arată că peste 50% dintre respondenți
consideră că ar trebui să facă parte dintr-o educație universitară. Aproximativ 30% spun „poate”.

Figura 6: Importanța marketingului mediei de socializare online
Din lecturi și observații personale, cred că societatea nu este încă pregătită pentru o lume globală în
schimbare. Ei observă schimbări în preferințe și influență digitală, dar tind să o ignore. Respondentul cu
nr.37331151 spune „din punct de vedere al marketingului, marketingul mediei de socializare online nu pare un
lucru mare, atât de îndrăzneț încât să obțină o semnificație majoră. Nu ar trebui să fie mai mult de un pasager
într-o mașină, adică în funcție de țară nu ar trebui să i se atribuie o semnificație foarte mare”. Respondentul aduce
un punct bun pentru discuții. Multe țări dezvoltă programe de marketing al mediei de socializare online, dar pentru
multe țări în curs de dezvoltare este greu să se creadă în asta. Cu toate acestea, țara mea se mișcă în această
direcție. Nu există mulți profesioniști care înțeleg adevăratul sens al marketingului mediei de socializare online
și valoarea acestuia. Majoritatea oamenilor consideră că este doar pentru a posta ceva pe Facebook. În calitate
de cercetător și lector, aceasta este ceea ce încerc să predau și să imprim studenților mei. Vreau să știe că titlul
de „Social Media Marketing Manager” nu înseamnă nimic dacă nu aveți cel puțin unele dintre cele cincisprezece
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abilități pentru a conduce departamentul de marketing.
Studiul pretinde că media de socializare online este cea care stabilește prezența web, imaginea mărcii,
cultura de social media și tonul în marketing. Peste 80% dintre respondenți sunt de acord cu această afirmație. În
consecință, managerii trebuie să dezvolte abilități de marketing în domeniul mediei de socializare online pentru
a-și conduce mai bine organizațiile într-o lume digitală în schimbare.
CONCLUZII
În concluzie, constatările cercetării au fost asemănătoare părerilor exprimate în lucrările de specialitate
și observațiilor atotcuprinzătoare. Rezultatele cercetării arată că abilitățile de marketing în domeniul mediei
de socializare online sunt importante pentru manageri și recomandă ca managerii să dezvolte aceste abilități,
în special generația tânără de manageri. Lumea digitală se luptă cu timpul. Unele abilități vor fi bune azi, dar
mâine nu vor mai fi eficiente. Managerii trebuie să se adapteze și să învețe rapid. Rezultatele cercetării arată că
respondenții sunt conștienți de o lume digitală în schimbare și sunt mulțumiți de ceea ce fac acum.
Cercetarea a îndeplinit toate cele trei obiective ale studiului. S-a dovedit că abilitățile de marketing din
media de socializare on line sunt importante pentru manageri și au o valoare substanțială, înaintând într-o
lume digitală în schimbare. S-a verificat că abilitățile de social media conectează companii și clienți. Aceasta
permite codificatorului să trimită un mesaj și să fie primit de decodor. Pentru a crea un mesaj valoros, toate cele
cincisprezece abilități de marketing din social media, discutate în studiu, au o putere extraordinară.
Lumea digitală în schimbare nu se va opri. Digitalizarea va continua în același ritm, sau chiar mai rapid.
În calitate de marketeri, cercetători și conferențiari, trebuie să contribuim la diseminarea și propovăduirea
conștientizării de către societate a rolurilor pe care le are marketingul de social media. Ar trebui să determinăm pe
studenți să-și însușească aceste abilități, astfel încât să devină profesioniști mai buni în domeniul lor de carieră.
Orice profesionist, indiferent de domeniul lui de activitate, trebuie să fie conștient de abilitățile de marketing din
social media.
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CERINȚE DE POTENȚIAL ȘI COMPETENȚĂ ALE
INTELIGENȚEI ARTIFICIALE ÎN MARKETINGUL DIGITAL
Drd. Lasha TCHELIDZE: lasha.chelo@gmail.com
Universitatea Internațională Black Sea, Tbilisi, Georgia
Rezumat: Dezvoltarea tehnologică a contribuit la dezvoltarea inteligenței artificiale. Mecanismele de auto-învățare
devin din ce în ce mai populare în lume. Investițiile, în dezvoltarea inteligenței artificiale, sunt în creștere în diferite
țări. Acest studiu specific subliniază potențialul nelimitat al acestei tehnologii. Mecanismele de auto-învățare
au fost integrate în diferite domenii. De asemenea, diverşi algoritmi digitali sunt implementați și în marketingul
digital. Conform rezultatelor, această tehnologie facilitează procesul de învățare a comportamentului și atitudinii
consumatorilor online. Studiul scoate în evidență importanța creativității, a abilităților matematice, a competențelor
analitice, a noţiunilor de bază ale tehnologiilor și a cunoașterii comunicării la oameni. Aceste competenţe au fost
declarate drept cerințele inteligenței artificiale pentru comercianții digitali, pentru a exploata progresul tehnologic
și a promova campanii prolifice de marketing.
Cuvinte cheie: Inteligenţă artificială, Digitalizare, Competenţe necesare, Competenţe ale Comerciantului, Marketing
şi tehnologii, Competenţe Digitale
Clasificare JEL: M30
INTRODUCERE
Globalizarea, digitalizarea și inovațiile au schimbat mediul în diferite industrii și au creat noi cerințe. Secolul
al XXI-lea a devenit deja un secol al digitalizării și progreselor tehnologice. Digitalizarea este un exemplu viu de
dezvoltare tehnologică și este direct legată de inovații, care depind de transferul de cunoștințe și de tehnologie.
Transferurile de cunoștințe, tehnologie și inovare constituie un lanț digital uriaș și contribuie la dezvoltarea
inteligenței artificiale. Potențialul inteligenței artificiale este în creștere și este nelimitat. Acest progres tehnologic
necesită abilități diferite de la oameni. În ciuda avantajelor, unii oameni consideră că inteligența artificială reprezintă
o amenințare pentru umanitate și că este capabilă să înlocuiască oamenii în viitor. Oamenii, din diverse domenii,
au opinii diferite și contradictorii. Scopul acestui articol este de a evidenția procesul de transfer de cunoștințe,
tehnologie și inovaţie. Totodată, articolul descrie competenţele necesare ale inteligenței artificiale în marketingul
digital și evaluează posibilele amenințări.
TRANSFERUL DE CUNOȘTINȚE, TEHNOLOGIE ȘI INOVAȚIE
Inovaţia și transferul de tehnologie se bazează pe cunoaștere, care are un impact semnificativ asupra
dezvoltării diverselor domenii. Fără cunoștințe specifice, este imposibil să transformi ideea lor în inovaţie. Conform
Porter (1980), cunoașterea are o influență semnificativă asupra avantajului competitiv. Transferul de cunoștințe
de la o unitate la alta poate crește și îmbunătăți performanța și calitatea. Procesul se referă la interacțiunea dintre
oameni, care poate contribui la idei inovatoare. (Ingram, 2000) Oamenii ar trebui să acumuleze experiență și
cunoștințe pentru a le utiliza în mod corespunzător pentru a descoperi ceva nou (Lubatkin et al., 1998). Transferul
de tehnologie este puternic interconectat cu cunoașterea. Conceptul de tehnologie nu pune accentul pe metoda de
creare a produsului. Transferul de tehnologie se concentrează pe utilizarea cunoștințelor și procesul de dezvoltare
a produsului sau serviciului. (Bozeman, 2000) Rose eşi colab. (2012) susţine că transferul de tehnologie este
dinamic. Tehnologia reprezintă un activ necorporal şi este asociat cu cunoaşterea implicită. (Radosevic, 1999)
Inovația este strâns legată de cunoaștere și transfer de tehnologie. Tipurile de inovaţie sunt diferite. Ea poate
fi radicală, precum și elementară. Inovația elementară este reprezentată de schimbări minore ale produselor sau
serviciilor pe piețele existente. Inovația radicală este legată de schimbările radicale ale pieței. (Pham-Gia, 2011)
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DEFINIŢIA INTELIGENŢEI ARTIFICIALE

Potrivit lui Jones (2015), inteligența este legată de capacitea de a lua deciziile corecte. Inteligența vorbirii nu
se referă numai la oameni, ci poate fi aplicată și tehnologiilor. Inteligența artificială este un software inteligent, care
conține capacitatea de a planifica și rezolva probleme. Este un exemplu clar de inovaţie și dezvoltare tehnologică.
Are o influență directă asupra producerii de servicii și produse și are potențialul de a prelua piața forței de muncă.
(Cockburn et al., 2018) Oamenii au 5 simțuri: văz, atingere, auz, miros și gust. Inteligența artificială se referă la trei
elemente: detectare, deliberare și dezvoltare. Poate să analizeze date, să le evalueze și să aibă abilități de autoînvățare. (Warwick, 2013) Kulkarni și Joshi (2015) definesc inteligența artificială ca un sistem bazat pe software
pentru a rezolva probleme referitoare la identificare, autentificare în domeniul securităţii și procesului decizional.
Akdeniz (2016) definește inteligența artificială ca un întreg sistem de programare și ca algoritmul cel mai eficient,
care seamănă cu intelectul oamenilor și comportamentul oamenilor. Borana (2016) interconectează inteligența
artificială cu informatica și inteligența fiziologică. De asemenea, are rădăcini în logică, matematică, calcule,
psihologie, științe cognitive, biologie și neurologie. Tehnologia este pusă în practică în Europa, Statele Unite,
India, China și Japonia. În special, atenția este axată pe dezvoltarea unei noi tehnologii de comunicare a informației
inteligenţei artificiale (ICT) și a roboţilor (RT). (Lu şi colab., 2018) Se estimează că până în 2020 cheltuielile pentru
inteligența artificială vor ajunge la 45 de miliarde de dolari SUA. (Consiliul Tehnologic Forbes, 2018).
POTENŢIALUL INTELIGENŢEI ARTIFICIALE ÎN MARKETINGUL DIGITAL
Inteligența artificială este utilizată în diferite domenii, în sectoarele financiare, de producţie, precum și
în marketing. Această tehnologie are potențialul de a imita și de a simula comportamentul uman. Capacitățile
inteligenței artificiale sunt nelimitate. Sistemul este axat pe tehnici de auto-învățare, conform cărora poate
continua să se dezvolte fără intervenția omului. Inteligența artificială este integrată în mod eficient în activitățile
de marketing. (Sterne, 2017) Datele online principale au sporit importanța inteligenței artificiale în marketing.
Potențialul uriaş al inteligenței artificiale în marketingul digital este cauzat de rețelele neuronale și de abilitatea
«auto-învățării». Inteligența artificială are potențialul de a învăța datele în profunzime și oferă diverse instrumente
de analiză. Oferă comercianților digitali posibilitatea de a învăța reacțiile și comportamentul digital al clienților
pe baza datelor colectate. Mai mult decât atât, această tehnologie avansată anticipează rezultatele posibile și îi
ajută pe comercianţii digitali să precizeze în avans intențiile de consum ale unui consumator (Ruan și Siau, 2019).
Canalele digitale au atras deja atenția comercianţilor și 25% din buget sunt întotdeauna destinaţi activităților de
marketing digital. În plus, 80% dintre companii se concentrează pe cheltuielile de capital orientate spre tehnologie.
Potențialul inteligenței artificiale în marketing este repetitiv. Tehnologia suportă numai o parte din activități. În
ultima vreme, deciziile bazate pe inteligenţa artificială implică activităţi digitale, promoţii, publicitate, operarea
site-urilor si optimizări prin canale online. Cu toate acestea, activitățile de brand creativ sunt încă controlate de
oameni. Oamenii sunt încă responsabili de întregul proces. Inteligența artificială și algoritmii digitali facilitează
procesele în domeniul marketing și contribuie la procesul decizional corect. Campaniile sunt inițiate de oameni
și evaluate de inteligența artificială. După cum s-a raportat, inteligența artificială are capacitatea de a susține
sarcini de marketing individuale, în loc să-și asume întreaga responsabilitate. Totuși are un viitor substanțial
în marketing, deoarece este o tehnologie de auto-învățare. (Sterne, 2017) Büchner & Mulvenna (1998) susțin
că dezvoltarea tehnologiei și a internetului au contribuit la comercializarea inteligenței. Dezvoltarea inteligenței
artificiale promovează metode precise de colectare a datelor. Inteligența artificială sporește importanța procesării
analitice și a extragerii de date. Totodată, Kose și Sert (2017) atrag atenția asupra legăturilor dintre marketingul
de conținut și inteligența artificială. Inteligența artificială face procesul de marketing al conținutului mai adaptabil,
flexibil și interactiv pe canalele digitale. Van Laar şi colab. (2017) discută despre integrarea abilităţilor digitale
cu competențele secolului XXI. Contextul autorilor se bazează pe șapte abilităţi majore, care sunt: tehnica,
managementul informațiilor, comunicarea, colaborarea, creativitatea, gândirea critică și rezolvarea problemelor.
Mai mult, formarea include abilităţi legate de: conștientizarea etică, conștientizarea culturală, flexibilitate, autoorientare și învățare pe tot parcursul vieții. Autorii susțin că dezvoltarea digitalizării a stârnit importanța noilor
competenţe. Generațiile noi trebuie să se concentreze asupra dobândirii acestor competenţe, pentru a-și spori
competitivitatea și potențialul în lumea digitală. Capacitatea de angajare depinde de tehnicile și abordările digitale.
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Evoluțiile recente ale inteligenței artificiale au facilitat automatizarea. A devenit o sursă de practici de marketing
prin micro-orientare și diverse servicii simplificate. Aşadar, inteligența artificială este considerată ca o tehnologie
orientată pentru confortul consumatorilor. Cu toate acestea, poate influența negativ oamenii și este capabilă, de
asemenea, de consecințe negative. (André, 2018)
AMENINŢĂRILE INTELIGENŢEI ARTIFICIALE
Aşa cum a fost dovedit de Makridakis (2017), inteligența artificială va aduce schimbări substanțiale și va spori
șomajul. Inteligența artificială este foarte puternic integrată în marketing și vânzări. După cum s-a afirmat, roboții
vor înlocui în viitor vânzătorii și comercianții. Mecanismele de auto-învățare vor deveni mai puțin dependente de
oameni și vor putea să lanseze auto-actualizări. (Siau și Yang, 2017) Profesorul Stephen Hawking, a demonstrat
că dezvoltarea viitoare a creierului artificial va conduce oamenii către consecințe negative grave. Orice persoană,
a cărei potențialitate este constrânsă de evoluția biologică lentă, va fi înlocuită cu roboți de auto-învățare. De
exemplu, Cleverbot este un software care are abilități de a învăța din conversația anterioară. Participanții nu au
fost capabili să analizeze faptul că un robot era de cealaltă parte a conversației. Mai mult decât atât, Elon Mask
susține că mașinile inteligente vor distruge milioane de locuri de muncă și vor schimba piața forței de muncă.
(Cellan-Jones, 2014) De asemenea, dezvoltarea inteligenței artificiale este legată de caracterul apocaliptic al
science fiction. Inteligența artificială are potențialul de a acționa ca un om și chiar mai bine. În comparație cu
mințile umane, deciziile luate de inteligența artificială se bazează pe fapte, în loc de expresii emoționale. Poate
funcționa 24 de ore din 24 fără întreruperi. În plus, are o memorie mai bună și necesită mai puțină formare decât
oamenii. (Borana, 2016) Potrivit lui Harris (2010), inteligența artificială vizează rezolvarea problemelor care sunt
mai greu de rezolvat de creierele oamenilor și poate înlocui importanța oamenilor în multe domenii. Huang și Rust
(2018) au dezvoltat teoria care demonstrează că inteligența artificială este capabilă de a înlocui oamenii cu roboții
în sarcinile de serviciu. Teoria include patru inteligenţe, care sunt necesare pentru a îndeplini diferite sarcini de
serviciu. Acestea sunt: analitică, mecanică, intuitivă și empatică. Autorii susțin că în prezent este foarte posibil să
se înlocuiască oamenii cu roboți la nivelul sarcinei. Dealtfel, dezvoltarea ulterioară a tehnologiei va face posibilă
înlăturarea oamenilor din posturile lor și înlocuirea lor cu roboți. Se va produce, atunci când inteligența artificială
va ajunge la capacitatea de a controla toate sarcinile. După cum s-a afirmat, înlocuirea Oamenilor cu roboți va
crește nivelul depresiei în rândul populației, a criminalității și de asemenea, a sărăciei.
METODOLOGIE
Metodologia este definită ca un plan de cercetare, care se referă la diferite metode. Fiecare cercetare
necesită o abordare specială, în vederea atingerii obiectivului. (Jonker & Pennink, 2010) Datorită particularității
obiectivului cercetării, cercetătorul s-a concentrat pe interviuri structurate cu managerii de marketing și
administratorii de mass-media socială din Georgia, pentru a analiza opiniile cu privire la posibilele potențiale
amenințări și abilități necesare ale inteligenței artificiale în marketingul digital. Din cauza timpului limitat, numărul
de intervievați a fost de 8, iar durata interviului a fost de 20 de minute. Persoanele intervievate erau angajate în
sectoarele de e-commerce și telecomunicații, în care promoțiile de marketing digital se desfășoară în mod activ.
Persoanelor intervievate le-a fost pusă o întrebare despre potențialul inteligenței artificiale în marketingul digital,
competențele necesare pentru comercianţii digitali și riscurile posibile. După cum afirmă Anderson & Arsenault
(2005) interviurile oferă cercetătorului posibilitatea de a obține cât mai multe informații de la respondenți. Cu toate
acestea, interviurile necesită codificare și interpretare. Prin urmare, a fost luată în considerare analiza tematică
pentru acest articol specific pentru a evidenția punctele cheie și pentru a clasifica răspunsurile. Așa cum au
susținut Braun și colab. (2019), analiza tematică este cel mai potrivit mod de a codifica interviurile și de a clasifica
răspunsurile.
INTERVIURI ŞI ANALIZĂ
Potrivit intervievaților, tehnologiile joacă un rol semnificativ în marketingul digital, iar potențialul său este
nelimitat, precum și nemărginit. Pe baza inteligenței artificiale, este foarte posibil să se învețe comportamentul
consumatorului și să se axeze pe segmentul cel mai adecvat. Algoritmii digitali urmăresc utilizatorii, colectează

166

New Skills for Managers in a Changing Digital World, 12th IBAB International Conference

date și ne oferă rezultate privind comportamentul lor online. De asemenea, inteligența artificială oferă o estimare a
rezultatelor înainte de campaniile digitale. Opiniile intervievaților se potrivesc cu Sterne (2017) că algoritmii digitali
oferă instrumente pentru optimizarea campaniilor și pentru a ne cheltui mai eficient bugetul. Canalele mass-media
sociale reprezintă un exemplu viu al modului în care această tehnologie funcționează în domeniul marketingului.
După cum s-a raportat, contribuie la procesele de optimizare, promovare și învățare. Rolul inteligenței artificiale
a crescut în marketing. Avantajul major al acesteia se referă la procesul de «învățare de la clienți». Oferă date
uriașe, prin care comercianţii digitali pot identifica, pot învăța comportamentul consumatorilor și pot atrage noi
consumatori.

Figura 1: Analiza Tematică a Interviurilor
Referindu-se la competențele necesare, intervievații au fost de acord cu Van Laar şi colab. (2017) și au
subliniat importanța creativității, a competențelor analitice, a cunoștințelor matematice și a cunoștințelor de bază
ale internetului. Acestea sunt abilități cu care comerciantul digital trebuie să se ocupe pentru a face față noilor
tehnologii și pentru a profita din plin de inteligența artificială. Totdată, după cum s-a afirmat, pe baza creativității,
oamenii vor putea să concureze cu inteligența artificială și să reducă riscul înlocuirii. Creativitatea și managementul
conținutului sunt considerate cele mai necesare abilități în marketingul digital, pentru a utiliza tehnologiile într-un
mod mai eficient și pentru a avea campanii promoționale fructuoase. Creativitatea este considerată ca fiind
abilitatea care nu este furnizată de tehnologiile actuale. Prin urmare, comercianții digitali ar trebui să devină mai
creativi pentru a face promoțiile mai eficiente prin intermediul canalelor online, în legătură cu inteligența artificială.
În ceea ce privește amenințările, în stadiul actual de dezvoltare, se poate spune că în domeniul marketingului
digital, inteligența artificială nu constituie o amenințare serioasă pentru omenire. În prezent, funcționează pe sarcini
individuale și nu își asumă responsabilitatea pentru întregul proces de marketing. Cu toate acestea, așa cum a
fost raportat, dacă oamenii nu limitează capacitățile și dezvoltarea mecanismelor de auto-învățare, amenințarea
de înlocuire va crește și va deveni realizabilă. Persoanele intervievate sunt de acord cu Makridakis (2017) că
dezvoltarea inteligenței artificiale va produce schimbări, deoarece va deveni posibilă în viitor în vederea înlocuirii
oameniilor și creșterii șomajului. De asemenea, abilitățile de auto-învățare ale inteligenței artificiale vor diminua
rolul oamenilor în analiza de marketing digital. Pe baza auto-analizei, inteligența artificială va avea potențialul de
a realiza auto-promovări prin intermediul canalelor de marketing digital.
CONCLUZII
În concluzie, intervievații sunt de acord cu faptul că potențialul inteligenței artificiale este ridicat în
marketingul digital. Există potențial pentru a învăța în mod eficient comportamentul online al consumatorului și
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pentru a oferi diferite opțiuni de fragmentare pentru a ajunge la posibilii consumatori prin intermediul promoțiilor
digitale. Inclinaţia comportamentului consumatorilor este unul dintre factorii cei mai importanți în marketing.
Inteligența artificială facilitează acest proces și oferă posibilitatea de a ajunge la cei mai interesați clienți, care
pot deveni consumatori. Referitor la abilitățile necesare, creativitatea, gândirea analitică, competenţa matematică
și cunoștințele de bază ale tehnologiilor sunt considerate importante. De asemenea, cunoașterea comunicării
și a limbilor pot fi considerate ca fiind un avantaj. În conformitate cu rezultatele colectate, în prezent, inteligența
artificială funcționează doar pe sarcini unice. Cu toate acestea, amenințările privind substituirea umană sunt încă
incerte și ar putea fi ridicate în viitor dacă oamenii nu limitează tehnologiile. Acest articol este limitat, deoarece
nu face nicio comparație. Marketingul nu este singurul domeniu în care inteligența artificială este integrată în
mod eficient. De asemenea, discuția despre amenințările inteligenței artificiale în domeniul marketingului este
prezentată în general în acest articol și nu trage concluzii detaliate. Cercetări suplimentare pot fi efectuate în
diferite domenii pentru a face comparații și a investiga inteligența artificială în mai multe detalii.
BIBLIOGRAFIE
Akdeniz, C. (2016). Artificial Intelligence. Introbooks N190.
Anderson, G. and Arsenault, N., (2005). Fundamentals of educational research. Routledge. P.109.
André, Q., Carmon, Z., Wertenbroch, K., Crum, A., Frank, D., Goldstein, W., Huber, J., Van Boven, L., Weber,
B. and Yang, H., (2018). Consumer choice and autonomy in the age of artificial intelligence and big
data. Customer Needs and Solutions, 5(1-2), pp.28-37.
Borana. J. (2016). Applications of artificial intelligence & associated technologies. Science [ETEBMS-2016], 5(6).
Bozeman, B. (2000). Technology Transfer and Public Policy: A Review of Research and Theory. Research Policy,
29 (4), pp.627-655.
Braun, V., Clarke, V., Hayfield, N. and Terry, G., (2019). Thematic analysis. Handbook of Research Methods in
Health Social Sciences, pp.843-860.
Cellan-Jones, R., (2014). Stephen Hawking warns artificial intelligence could end mankind. BBC news, 2, p.2014.
Cockburn, I.M., Henderson, R. and Stern, S., (2018). The impact of artificial intelligence on innovation (No.
w24449). National Bureau of Economic Research.
Eberhard, M & Tarpenning, M. (2007). The 21st Century Electric Car Tesla Motors. n/h. pp.1-10.
Forbes Technology Council. (2018) 14 Ways AI Will Benefit Or Harm Society [online] Available From: https://www.
forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/03/01/14-ways-ai-will-benefit-or-harm-society/#6fdf19094ef0
[accessed: 19th June, 2019]
Furr, N, Gregersen, H & Dyer, J. (2015). TESLA’S SECRET FORMULA. Forbes 196 (3), p.1.
Geraci, R.M., (2007). Robots and the sacred in science and science fiction: Theological implications of artificial
intelligence. Zygon®, 42(4), pp.961-980.
Harris, M. C. (2010). Artificial Intelligence. United States: New York. Q2Amedia. pp.4-48.
Huang, M.H. and Rust, R.T., (2018). Artificial intelligence in service. Journal of Service Research, 21(2), pp.155172.
Huggins, R. & Izushi, H. (2011). Competition, Competitive Advantage, and Clusters: The Ideas of Michael Porter.
Oxford: United Kingdom, Oxford University Press. P.81
Jones, M.T., (2015). Artificial Intelligence: A Systems Approach: A Systems Approach. Jones & Bartlett Learning.
Pp.1-3.
Jonker, J. and Pennink, B., (2010). The essence of research methodology: A concise guide for master and PhD
students in management science. Springer Science & Business Media.
Kose, U. and Sert, S., (2017). Improving content marketing processes with the approaches by artificial
intelligence. arXiv preprint arXiv:1704.02114.
Kulkarni, P. and Joshi, P., (2015). Artificial intelligence: building intelligent systems. PHI Learning Pvt. Ltd.. pp. 8-9.
Kumar, V., Jones, E., Venkatesan, R. and Leone, R.P., (2011). Is market orientation a source of sustainable
competitive advantage or simply the cost of competing?. Journal of marketing, 75(1), pp.16-30.
Lane, P.J. and Lubatkin, M., (1998). Relative absorptive capacity and interorganizational learning. Strategic

168

New Skills for Managers in a Changing Digital World, 12th IBAB International Conference

management journal, 19(5), pp.2-8.
Lu, H., Li, Y., Chen, M., Kim, H. and Serikawa, S., (2018). Brain intelligence: go beyond artificial intelligence. Mobile
Networks and Applications, 23(2), pp.368-375.
Makridakis, S., (2017). The forthcoming Artificial Intelligence (AI) revolution: Its impact on society and
firms. Futures, 90, pp.46-60.
McWilliams, A. and Siegel, D.S., (2010). Creating and capturing value: Strategic corporate social responsibility,
resource-based theory, and sustainable competitive advantage. Journal of Management,
Pham-Gia, K., (2011). Radical innovation and Open innovation-Creating new growth opportunities for business.
Hamburg: Germny, Diplomica Verlag GmbH, p.17.
Porter, M. (1998). Competitive Advantage of Nations: Creating and Sustaining Superior Performance, New York:
United States, The Free Press
Porter, M.E. and Strategy, C., (1980). Techniques for analyzing industries and competitors. Competitive Strategy.
New York: Free.
Radosevic, S. (1999). International Technology Transfer and Catch-up in Economic Development. Nothampton,
MA: Edward Edgar Publishing. Pp.5-25.
Ruan, Z. & Siau, K. (2019). Digital Marketing in the Artificial Intelligence and Machine Learning Age.
Siau, K. and Yang, Y., (2017), May. Impact of artificial intelligence, robotics, and machine learning on sales and
marketing. In Twelve Annual Midwest Association for Information Systems Conference (MWAIS 2017) (pp.
18-19).
Sterne, J., (2017). Artificial intelligence for marketing: practical applications. Canada. John Wiley & Sons. Pp.
1-10.
Wahab, S.A., Rose, R.C. and Osman, S.I.W., (2012). Defining the concepts of technology and technology transfer:
A literature analysis. International business research, 5(1), p.61
Warwick, K., (2013). Artificial intelligence: the basics. USA: New York. Routledge. Pp.13-14.
Büchner, A.G. and Mulvenna, M.D., (1998). Discovering internet marketing intelligence through online analytical
web usage mining. ACM Sigmod Record, 27(4), pp.54-61.
Sterne, J., (2017). Artificial intelligence for marketing: practical applications. John Wiley & Sons.
Van Laar, E., van Deursen, A.J., van Dijk, J.A. and de Haan, J., (2017). The relation between 21st-century skills
and digital skills: A systematic literature review. Computers in human behavior, 72, pp.577-588.

Quality-Access to Success, Vol. 20, S3, October 2019

169

MANAGEMENTUL MOTIVĂRII: CĂTRE O PARADIGMĂ DIGITALĂ
Robert NIZHEGORODTSEV: bell44@rambler.ru
V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences RAS, Moscova, Rusia
Nina GORIDKO: horidko@mail.ru
V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences RAS, Moscova, Rusia
RUDN University, Moscova, Rusia
Rezumat: Managementul motivației este format din diferite componente, dintre care cele mai importante sunt
managementul stimulentelor, managementul valorii și managementul culturii organizaționale. Fiecare dintre
obiectele selectate ale acțiunilor de management este caracterizat de anumite contradicții care trebuie rezolvate
la nivel de individ, la nivel de grup și la nivelul formării echipei. Cele mai importante contradicții de acest fel
sunt contradicțiile dintre interesele pe termen scurt și cele pe termen lung, între instituțiile formale și informale,
între managementul oamenilor și gestionarea sarcinilor, între concentrarea și delegarea autorității. În era digitală,
managementul motivării de grup și munca de construire a echipei nu devin mai complexe, ele capătă o formă
diferită. Organizațiile devin mai virtuale, orele de lucru sunt mai flexibile, iar întâlnirile generale ale personalului
sunt mai rare. Valorile sunt din ce în ce mai individualizate, iar responsabilitatea pentru arii extinse de activitate
este asumată din ce în ce mai mult de o singură persoană, ale cărei funcții sunt selectarea și instruirea angajaților,
necesare rezolvării sarcinilor cu care se confruntă.
Cuvinte cheie: managementul motivării, economia digitală, organizații virtuale, construirea echipei, instruirea
angajaților, cultura organizațională.
Clasificare JEL: M50, D83, A13
INTRODUCERE
Managementul schimbării, capacitatea organizațiilor de a-și adapta comportamentul pe piață și structura
internă la nevoile dictate de noile tehnologii sunt de o importanță crucială, având în vedere schimbările tehnologice
permanente cu care se confruntă economia globală în prezent.
Cea mai importantă parte a managementului schimbării este managementul motivării. Sistemul de inovare
intern al companiei, instituțiile și algoritmii de luare a deciziilor, dinamica lanțurilor de valori depind de modul în
care procesele relevante sunt organizate în cadrul managementului intern al companiei.
Implementarea pe scară largă a tehnologiei informației necesită schimbări nu numai în organizarea muncii,
ci și în chestiunile legate de motivarea personalului.
ȘAPTE ELEMENTE ALE MANAGEMENTULUI MOTIVĂRII
Managementul motivării constă dintr-o serie de elemente care se află în succesiune logică și reprezintă
entități contradictorii. Totalitatea lor, impregnată cu o logică unică, este prezentată în Figura 1. În mod convențional,
acestea pot fi împărțite în trei grupuri – gestionarea stimulentelor, valorilor și a culturii organizaționale. Să
enumerăm pe scurt aceste elemente contradictorii și să identificăm rolul lor în conceptul general de management
motivațional.
1. Interesele pe termen scurt și cele pe termen lung. Sensul acestei contradicții este acela că fiecare agent
urmărește în același timp anumite obiective, a căror realizare este posibilă și semnificativă în orizonturi de timp
diferite. Această realitate a realizării simultane a obiectivelor, al cărei randament apare în perioade diferite de
timp, implică necesitatea alocării resurselor între obiectivele pe termen scurt și cele pe termen lung.
Această contradicție are rădăcini adânci în procesul muncii umane. Spre deosebire de activitatea centrată
pe supraviețuire a animalelor, munca omului are ca scop nu numai satisfacerea nevoilor umane în mod direct, ci
și crearea anumitor condiții și premise pentru ca această satisfacere a nevoilor să devină posibilă. De aici rezultă
natura contradictorie a întregii activități umane și eșecul conceptelor artificiale (de exemplu, conceptul Pareto-
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eficiență), care pornește de la premisa că fiecare agent este preocupat de maximizarea pe termen scurt a funcției
sale de utilitate în fiecare moment.

Figura 1: Metodologia managementului motivării
Cea mai evidentă expresie a acestei contradicții este strategia inovatorului pe o piață a tehnologiei. Există
un anumit grup de agenți care investesc în dezvoltarea tehnologică în etapele inițiale ale dezvoltării acesteia și
se auto-condamnă în mod conștient să piardă pe termen scurt pentru a obține profituri mai mari în viitor. Fără
astfel de agenți, progresul tehnologic la nivelul societății nu ar fi posibil și astăzi, când tehnologiile sofisticate sunt
introduse masiv în procesele de producție și în vieților oamenilor, strategia inovatorului axată pe succesul pe
termen lung devine inevitabil din ce în ce mai răspândită.
2. Stimulente materiale și morale. Numeroasele orientări strategice de management apărute în ultimii 15-20
de ani subliniază importanța (și poate chiar prioritatea) stimulentelor morale, dar nu oferă detalii importante, și
anume – crearea de stimulente morale, care pot afecta semnificativ alegerea economică a unui angajat, nu stă tot
timpul în puterea angajatorului său. Cel mai adesea, un angajat primește un loc de muncă, având ca referință în
principal remunerația materială pentru muncă și găsește satisfacție morală (comunicare, recunoaștere a meritului,
plăcere obținută din dezvoltarea abilităților sale etc.) în afara organizației unde își realizează abilitatea de a lucra.
În plus, debutul erei informaționale creează condiții prealabile pentru eroziunea atât a conceptului de zi
lucrătoare, cât și a conceptului de loc de muncă. Dacă munca implică gândire, atunci contează unde este fizic
prezent lucrătorul? Astăzi, o treime din toți angajații din economia SUA sunt freelanceri (liber profesioniști) care
participă la proiecte intelectuale și creative temporare și nu au un loc de muncă permanent. Acești oameni sunt
plătiți doar pentru munca lor, nu pentru prezența lor la locul de muncă. În viitor, ponderea acestor angajați în
întreaga lume va crește și, astfel, posibilitățile de stimulare morală a angajaților de către angajatorii lor vor scădea
constant.
3. Stimulente și valori individuale și colective. Dilema dintre individualism și colectivism în orice situație
conține o contradicție ca urmare a faptului că în majoritatea copleșitoare a activităților rezultatul final depinde de
eforturile colective, iar chestiunea motivării pentru această activitate este decisă pentru fiecare angajat în parte. A
fi sau a nu fi parte dintr-o echipă nu este o întrebare simplă, nu numai în sporturile de echipă, ci și în multe tipuri
de afaceri.
De exemplu, când o persoană participă la o competiție (vocală, de dans, creativă), care este scopul ei?
Colegii care nu sunt prea familiarizați cu modul în care sunt structurate piețele de muncă relevante vor spune că
scopul de a participa la o competiție este să o câștigi. Totuși, pentru majoritatea participanților nu este așa. Scopul
principal este obținerea unui contract profitabil, un loc de muncă bine plătit la sfârșitul concursului.
Aceleași scopuri îi motivează pe unii jucători din sporturile de echipă. Deși manualele afirmă că echipa
acționează ca un singur agent cu funcția sa unică de utilitate, în viața reală acest lucru este doar parțial adevărat.
Sarcina fiecărui jucător este de a dovedi ceva și de a obține un contract mai bun. Modul în care echipa joacă nu
îi este indiferent, dar nu este o prioritate valorică pentru majoritatea celor care participă la joc.
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Prin urmare, angajatorul are o sarcină dificilă – să determine măsura responsabilității individuale și colective,
să eficientizeze valorile individuale și colective. Principiul „poți muri, dar prietenul trebuie salvat” este bun doar
pentru acele activități în care contribuția tuturor la succesul general este crucială și nu există o valoare mai mare
decât întrajutorarea (așa cum era, de exemplu, în comunitățile primitive). În majoritatea tipurilor de afaceri, chiar
dacă sunt afaceri care se bazează pe personal, nu este în mod prudent să acționeze pe baza acestui principiu.
Nu poți reduce nota întregii clase la un test, dacă un elev a făcut o greșeală. Nu poți subestima activitatea unui
om de știință, dacă rezultatele sale individuale sunt foarte valoroase, dar sunt publicate într-un tabloid sau la o
editură de mâna a doua.
Lucrul cu valorile de grup este extrem de dificil și este presărat cu exacerbarea conflictelor din cadrul
companiei, cauzată de o delimitare definită incorect între responsabilitatea individuală și cea colectivă pentru
obținerea rezultatelor.
4. Instituții formale și informale. Modelul general este că formalizarea instituțiilor se realizează până când
veniturile marginale ale investitorului depășesc costurile marginale de implementare. Prin urmare, în orice sistem,
chiar foarte formal, există lacune care nu fac obiectul formalizării.
Instituțiile formale sunt capabile să reglementeze acțiunile agenților mai mult sau mai puțin vagi și să
prevadă un preț mai mult sau mai puțin distinct al neconformării (răspunderea pentru încălcarea cadrului de
conduită prescris de o instituție). În acest sens, procedura de calcul a penalizării este foarte diferită, de exemplu,
începând cu stabilirea cadrului de arbitraj.
Introducerea instituțiilor formale, de regulă, determină o selecție adversă pe piețele locale. Încercările de a
cuantifica și exprima indicatorii de calitate conduc la realitatea că agenții încearcă să nu îmbunătățească calitatea
acțiunilor sau a rezultatelor lor, ci să îmbunătățească indicatorii de calitate, ceea ce nu este deloc același lucru.
Prin urmare, utilizarea instituțiilor formale în scopul motivării ar trebui să fie întreprinsă cu precauție, conștient de
constrângerile și adecvarea foarte relativă.
Se poate susține că, cu cât economia devine bazată pe informații, cu atât procedurile de producție industrială
sunt mai standardizate (și expuse instituțiilor formale), dar cu atât mai puțin formali sunt parametrii activității
creative a lucrătorilor.
5. Misiune și funcție.
Să dăm un exemplu simplu, din viață. Pe plaja orașului Miami, s-a semnalat că la câteva zeci de metri
depărtare, pe partea „sălbatică” a plajei, un bărbat se îneacă. Salvatorul cel mai apropiat la locul accidentului, s-a
repezit acolo și l-a ajutat pe cel ce se îneca să se salveze. Când s-a întors la locul său de muncă, a fost așteptat
cu vestea că fusese concediat: părăsind postul de serviciu fără aprobare, el pusese în pericol viața oamenilor
care înotau în zona plajei orașului încredințate lui [The rescuer in the US…, 2012] (Salvatorul din SUA..., 2012).
Îndeplinirea misiunii salvatorului nu a corespuns înțelegerii conducerii, deoarece, în acest caz, aceasta a
fost opusă funcției, pentru a cărei executare salariatul primește o plată. Prețul neconformării în acest caz a fost
concedierea. Se pot da destul de multe astfel de exemple.
La începutul anului 2019, rețelele de socializare din Rusia au vuit în legătură cu un caz care a apărut
într-unul din satele din Ural. În toamna anului precedent, un locuitor din sat, a alunecat pe treptele unui magazin
din sat și a căzut. Rezultatul a fost o fractură deschisă, pe care medicul din localitate a curățat-o și a cusut-o.
Făcând acest lucru, acesta a încălcat standardele de îngrijire medicală, care trebuiau respectate strict. Aceste
standarde necesitau transportul pacientului la o unitate medicală de primiri urgențe, ceea ce, având în vedere
timpul de așteptare, ar fi avut ca rezultat pierderea a cel puțin două ore, iar în acest caz, sângerarea pacientului
i-ar fi pus viața în pericol. După două luni, rana s-a vindecat, iar persoana afectată și-a recăpătat sănătatea. Totuși,
reprezentanții Ministerului Sănătății, când au aflat despre incident, și-au exprimat dezaprobarea, menționând că
îl vor sancționa pe medic în cazul în care mai are loc o situație similară [The Russian doctor…, 2019] (Doctorul
rus..., 2019).
În acest caz, standardul de îngrijire impune cerințe stricte asupra sterilității instrumentelor și materialelor, în
timp ce perioada de timp de la momentul accesului la medic până la momentul îngrijirii medicale nu este supusă
reglementării, deoarece, din cauza depărtării a instituțiilor medicale din unele localități, nu există un anumit agent
căruia i se poate atribui responsabilitatea pentru respectarea acestui parametru. Contradicția dintre misiune și
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funcție, ca în acest caz, este adesea exprimată în dilema dintre sistemul de valori interne (moralitate) al agentului
și sistemul de instrucțiuni, standarde și reglementări (moștenirea) (Figura 2).

Figura 2: Contradicția dintre misiune și funcție
Multe procese în domeniile bazate pe o cantitate mare de cunoștințe (și alte domenii dependente de
personal) nu sunt supuse standardizării exterioare, stabilirea standardelor interne este o funcție a managementului
companiei, iar discrepanța dintre aceste standarde adesea adâncește contradicția dintre misiune și funcție, care
poate fi simțită de lucrători la toate nivelurile ierarhice. Astfel de situații apar, de exemplu, în sporturile de echipă,
unde misiunea jucătorului este să joace bine, iar funcția lui este să se antreneze din greu și numai acest lucru
îi permite să câștige un loc de titular. Schimbarea antrenorului principal al echipei duce adesea la o reevaluare
completă a jucătorilor, iar împărțirea lor radical diferită în avansați și rămași în urmă, conduce la o schimbare
radicală a standardelor de antrenament impuse.
6. Management orientat spre oameni și management orientat spre sarcini. În unele cazuri, managerul
trebuie să facă o alegere între stimularea persoanelor și promovarea acestora (ceea ce este rezonabil dacă este
pregătit pentru cooperarea pe termen lung cu aceștia) și încurajarea anumitor sarcini (și acest lucru este necesar
dacă calitatea îndeplinirii sarcinii este crucială pentru rezultatul final).
Fiecare manager se confruntă cu o contradicție similară. Pe de o parte, el gestionează un anumit grup de
oameni pentru a căror satisfacție și remunerare pentru muncă este responsabil. Pe de altă parte, el trebuie să
ofere, ca urmare a funcției sale, o soluție pentru o anumită gamă de sarcini și este responsabil pentru rezultat.
În cadrul producției industriale, oamenii sunt de obicei interschimbabili (deși această regulă nu este absolută).
Cu cât este mai pregnantă trecerea către producerea de informații, cu atât crește dorința unor manageri de a
transforma afacerea într-una dependentă de personal și de a rezolva sarcini foarte diferite, de a administra mereu
aceeași echipă sau cel puțin de a nu schimba grupul de actori cheie. Astfel, managementul orientat către oameni
domină, deși extinderea permanentă a reglementărilor și standardelor face ca angajații să fie mai interschimbabili
și în acele procese de afaceri.
7. Concentrarea și delegarea autorității. Există o problemă care nu are rețete universale. Ambele extreme
sunt la fel de rele, deoarece îngreunează gestionarea organizației și a anumitor procese care au loc în cadrul
acesteia. Pentru fiecare set specific de situații, există un meniu de soluții posibile, a căror aplicare ne ajută să
înțelegem dacă punerea în aplicare a deciziilor de management facilitează o creștere sau o scădere a nivelului
de concentrare a autorității.
Externalizarea este posibilă în cadrul procesului de luare a deciziilor, dar atunci când se deleagă într-o
anumită arie de activitate, cele care deleagă trebuie să fie conștient de ce face acest lucru și ce sarcini rezolvă
cel mai bine subordonații [Petukhov, Nizhegorodtsev, 2016].
Rețineți că, în toate cele șapte etape descrise, motivația se aplică lucrătorilor individuali, începând cu a
treia etapă, are loc managementul grupului, iar sarcinile rezolvate în ultimele trei etape vizează, în plus, formarea

Quality-Access to Success, Vol. 20, S3, October 2019

173

de echipe. Managementul echipei nu implică faptul că toți membrii echipei au un singur sistem de valori, însă în
cadrul echipei este necesar să existe o diviziune a funcțiilor care să asigure un proces de creare a valorii interne.
MATRICEA STILULUI DE LEADERSHIP
Ultimele două etape ale metodologiei de management motivațional descrise mai sus predetermină așanumitul stil de conducere. Un stil diferă de altul printr-un obiect cheie de management (concentrarea deciziilor de
management pe managementul oamenilor sau managementul sarcinilor) și printr-o metodă cheie de gestionare
(nivel de concentrare și delegare a autorității).
Un ghid adresat unei persoane care îndeplinește o funcție este umanist. Manualul îndreptat către funcția
îndeplinită de om este mecanicist. Dacă metoda cheie de conducere este concentrarea puterii, astfel de stiluri
de conducere sunt numite autoritare, dacă delegarea autorității este metoda cheie, aceste stiluri de conducere
sunt numite liberale. La intersecția celor două axe, apare o matrice de stil de conducere (Figura 3) [Shklyaev,
Nizhegorodtsev, 2015].

Figura 3: Matricea stilurilor de leadership
Stilul de conducere autoritar-mecanicist este numit birocratic. Factorul cheie de succes pentru acest stil
de conducere este algoritmul, regulile. În orice proces de management, problemele apar atunci când nu există
loc pentru fantezie și improvizație, iar singurul lucru rămas de făcut este să respectați strict instrucțiunile. De
exemplu, acest lucru se aplică respectării reglementărilor de siguranță, reglementărilor de trafic și acțiunilor în
situații de urgență. În astfel de situații, stilul birocratic de conducere este indispensabil și singurul care duce la
succes. În consecință, disfuncția-cheie în acest stil de conducere este o reglementare slab elaborată.
Stilul de conducere liberal-mecanicist se numește tehnocratic. Un manager stabilește obiectivele pentru
angajați și le permite să își atingă obiectivele în orice fel doresc. Acesta este un management orientat către
rezultate. Factorul cheie pentru succes este obiectivul corect, iar disfuncția cheie este disfuncția de stabilire a
obiectivelor.
Stilul de conducere autoritar-umanist se numește conducere emoțională. Liderul își încarcă angajații cu
entuziasm, el acționează ca mentor, guru, lider spiritual, care își conduce echipa către noi culmi. Vectorul corect
al alegerilor pentru acest stil de conducere este un factor crucial al succesului, iar disfuncția cheie este disfuncția
mecanismului de control.
Stilul de conducere liberal-umanist este numit democratic. Aici, un factor cheie al succesului este o relație
aliniată corect în echipă. Pentru a păstra echipa și indivizii în componența sa, puteți sacrifica unele scheme de
management eficiente, astfel încât acest stil de conducere vă permite rareori să reușiți pe termen scurt. În același
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timp, este clar că odată cu introducerea tehnologiilor informaționale în procesele de producție, orice proces de
afaceri devine dependent de personal, prin urmare, gradul de delegare a autorității în orizontul pe termen lung
crește inevitabil, iar managementul oamenilor are întâietate față de gestionarea funcțiilor și proceselor.
Disfuncția cheie în acest stil de management este disfuncția de interacțiune, iar un exemplu clasic al acestuia
este cel cu lebăda, crabul și știuca din faimoasa fabulă a lui Krylov. Acesta este un exemplu tipic al modului în care
un stil de conducere democratică se transformă într-o legătură liberală, când un șef a alocat trei angajați pentru
a rezolva problema în comun, dar nu l-a numit pe cel mai în vârstă dintre ei (responsabil pentru rezultatul final).
Desigur, niciun stil de leadership nu se găsește nicăieri în formă „pură”. Însăși selecția lor este rezultatul
unei anumite abstractizări. Cu un anumit grad de condiționalitate, se poate susține că un lider este „tehnocrat”,
„democrat” etc. În cazul ideal, managerul ar trebui să poată aplica oricare dintre stilurile de conducere descrise
atunci când este necesar, exact ca un mecanic care alege unealta de care are nevoie în acest moment din cutia
sa, în funcție de natura sarcinii cu care se confruntă.
Niciunul dintre stilurile de conducere nu este mai bun sau mai rău decât celelalte. Există sarcini pentru care
un anumit stil de conducere este eficace și adecvat, iar pentru rezolvarea altor tipuri de probleme poate fi complet
impropriu. Prin urmare, nu are sens să discutăm avantajele și dezavantajele stilurilor de conducere în ceea ce
privește dicotomia dintre bine și rău. După cum spuneau romanii, neajunsurile noastre sunt continuarea virtuților
noastre (această idee este adesea atribuită lui François de La Rochefoucauld).
De exemplu, în fiecare companie mare, într-o formă sau alta, există un sistem de management al resurselor
umane, în special, un program de adaptare pentru nou veniți – angajații care au venit recent să lucreze pentru
companie. Cu toate acestea, în unele cazuri, adaptarea este încredințată tutorului, în alte cazuri – mentorului.
Diferența dintre ei constă în faptul că tutorul este repartizat pentru un set specific de sarcini pentru care predă și
dă sfaturi (ca un profesor al disciplinei), iar mentorul este atașat unei persoane sau unui grup de persoane a căror
apartenență la companie el o supraveghează (el predă unui anumit grup de oameni tot ceea ce trebuie să știe).
Mai simplu spus, un tutor predă ceva și un mentor învață pe cineva. Munca unui tutor este orientată spre o
funcție, iar activitatea unui mentor se adresează unei persoane. Niciuna dintre aceste abordări nu este mai bună
sau mai rea decât cealaltă. Fiecare companie apelează la algoritmi specifici pentru soluționarea acestor probleme
pe baza specificului sarcinilor pe care le rezolvă.
CONCLUZIE
Începutul erei în care tehnologia informației domină presupune că managementul devine din ce în ce mai
liberal, iar ocuparea forței de muncă la distanță devine din ce în ce mai frecventă. Întâlnirile de producție sunt
transferate către conferințe online, iar standardele inter-companii sunt unificate și dobândesc adesea statutul
specific industriei, așa cum s-a întâmplat cu aranjarea literelor pe o tastatură. Dimpotrivă, sistemul de valori al
lucrătorilor este din ce în ce mai individualizat, ceea ce face dificilă motivarea acțiunilor specifice, strict definite, dar
facilitează participarea în comunități temporare, datorită căreia personalitatea fragmentată se regăsește într-un
labirint de identități.
Cu alte cuvinte, o persoană devine mai polivalentă și mai diversă în manifestările sale, dar instrumentele
motivaționale de bază nu se complică prin aceasta, ele sunt folosite pur și simplu în alte formate (digitale). Prin
urmare, administrând schimbarea, o organizație modernă trebuie să fie pregătită să treacă dincolo de câteva
reguli, dictate de propria sa cultură organizațională.
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CONSTRUIREA VIITORULUI PROGRESIV:
COLABORAREA OM – INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ (IA)
Drd. Lia KHMIADASHVILI: lika.khmiadashvili@gmail.com
Universitatea Internațională Black Sea, Tbilisi, Georgia
Rezumat: Lumea de astăzi se confruntă cu o transformare digitală uriașă condusă de Inteligența Artificială
(IA). Digitalizarea a schimbat întreaga industrie bazată pe contribuția omului. În era digitală, clienții au devenit
utilizatori de internet. În plus, organizațiile încearcă să implementeze aplicații IA și să fie active digital pentru a
ajunge la clienții potențiali prin intermediul internetului și pentru a-și consolida relațiile cu clienții existenți. De fapt,
organizațiile își digitalizează afacerile. Gândirea digitală devine una dintre competențele necesare în prezent.
Dacă dețin abilități digitale, oamenii pot obține beneficii. Potrivit portalului statistic Statisca, în aprilie 2019 existau
4,4 miliarde de utilizatori activi de internet. Dezvoltarea rapidă a dispozitivelor mobile și creșterea numărului
utilizatorilor de internet a contribuit la reorganizarea societății noastre în așa-numita «societate de tip rețea».
Inteligența artificială crește și se dezvoltă rapid. Colaborarea umană și IA aduc realizări semnificative companiilor.
Cuvinte cheie: IA, Inteligență Artificială, digital, învățare automată, societate tip rețea, IA tech…
Clasificare JEL: 033
INTRODUCERE
Valul curent de transformare a lumii, cunoscut și sub numele de „a patra revoluție industrială” condusă de
IA, oferă provocări, dar și oportunități enorme societății. Mai mult, poate fi o schimbare profundă a istoriei omului.
Oamenii utilizează IA în cadrul firmelor pentru a oferi servicii mai bune clienților, dar și pentru a face
comunicarea lor către societate mai ușoară, mai simplă și mai accesibilă.
Astăzi, alfabetizarea digitală reprezintă o putere pentru un viitor mai bun. Putem întâlni IA în aproape toate
sectoarele de activitate, deoarece inteligența artificială se dezvoltă rapid cu ajutorul minunatei minți umane.
Obiectivul acestei lucrări este de a arăta progresismul colaborării om – IA.
Obiective de cercetare – cercetarea și definirea tipului de IA utilizată în sectorul bancar.
Metode de cercetare – pentru rezultate adecvate și satisfăcătoare, pe parcursul cercetării se vor utiliza o
abordare calitativă și o analiză tematică.
ANALIZĂ LITERATURĂ DE SPECIALITATE
Ce este Inteligența Artificială (IA)?
Termenul de Inteligență Artificială a fost inventat de către John McCarthy în 1956.
„Conferința din 1956 privind inteligența artificială din Dartmouth (IA) a dat naștere domeniului IA și a oferit
generațiilor următoare de oameni de știință prima idee despre potențialul tehnologiei informației de a fi utilă
ființelor umane într-un mod profund”. (Anon., n.d.)
Conform definiției lui John McCarthy (2007) Inteligența Artificială este:
„Știința și ingineria de a face mașini inteligente, în special programe informatice inteligente. Este legată de
sarcina similară de a folosi computerele pentru a înțelege inteligența umană, dar IA nu trebuie să se limiteze la
metode care sunt observabile din punct de vedere biologic”. (McCarthy, 2007)
Dicționarul English Oxford Living descrie IA ca:
„Teoria și dezvoltarea sistemelor informatice capabile să îndeplinească sarcini care necesită în mod normal
inteligență umană, cum ar fi percepția vizuală, recunoașterea vorbirii, luarea deciziilor și traducerea între limbi”.
(OXFORD, n.d.)
După Bernard Marr (2018), pe măsura trecerii timpului, definiția Inteligenței Artificiale se schimbă, ca urmare
a obiectivelor sale și ca urmare a scopului pentru care a fost creat sistemul.
Dezvoltarea dramatică a inteligenței artificiale determină unele îngrijorări în societate: teama de a pierde
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locuri de muncă, teama de a scăpa de sub control și de a face rău oamenilor.
Chiar dacă astăzi trăim epoca transformatoare a inteligenței mașinilor, iar IA ține ritmul dezvoltării, este
foarte important să definim riscurile sale reale viitoare. Pe baza întrebării din timpul sesiunii Q&A (întrebări și
răspunsuri) desfășurată cu un panel de cinci experți de către Dan Robitzski „Atunci când vă gândiți la ceea ce
putem face – și la ce vom fi capabili să facem cu ajutorul IA – ce vi se pare cel mai îngrijorător?”, (Robitzski,
2018) răspunsul lui Irakli Beridze (Directorul Centrului pentru Inteligență Artificială și Robotică din cadrul UNICRI,
Națiunile Unite) a fost:
„Desigur, convingerea mea este că IA nu este o armă; IA este un instrument. Este un instrument puternic
și acest instrument puternic poate fi folosit pentru lucruri bune sau rele. Misiunea noastră este să ne asigurăm
că IA este folosită pentru lucruri bune, că se obțin cât mai multe beneficii din utilizarea acesteia și că majoritatea
riscurilor sunt înțelese și atenuate”. (Robitzski, 2018)
Răspunsul lui Hava Siegelmann (Manager Program Biroul Tehnologie Microsisteme la DARPA)
„Fiecare tehnologie poate fi folosită pentru a face rău. Cred că stă în puterea celor care o folosesc. Nu cred
că există tehnologie rea, dar oameni răi există. Se pune problema cine are acces la tehnologie și cum o folosim”.
(Robitzski, 2018)
De fapt, se pare că IA în sine nu poate fi dăunătoare pentru societate, dar poate fi folosită în mod greșit de
cineva care dorește să dăuneze vieții de pe pământ.
Cercetarea care a inclus 1500 de companii, condusă de H. James Wilson și Paul R. Daugherty, a constatat
că firmele care utilizează colaborarea dintre om și IA au realizări semnificative, în comparație cu firmele care
lucrează doar cu angajați.
„Multe companii au utilizat IA pentru a automatiza procesele, dar cele care o implementează în principal
pentru a înlătura angajații vor obține doar beneficii de productivitate pe termen scurt. În cercetarea noastră care a
inclus 1.500 de companii, am constatat că firmele realizează cele mai importante îmbunătățiri ale performanței atunci
când oamenii și mașinile lucrează împreună. Printr-o astfel de inteligență colaborativă, oamenii și IA își potențează
în mod activ punctele forte complementare: leadership-ul, munca în echipă, creativitatea și abilitățile sociale ale
celor dintâi și viteza, scalabilitatea și capacitățile cantitative ale celei din urmă”. (Wilson & Daugherty, 2018)
După cum am menționat mai devreme, putem întâlni IA aproape în toate domeniile. Mai ales este foarte
potrivită în sectorul bancar și în alte sectoare financiare.
Congresul internațional de MBA, care a avut loc la Cracovia, Polonia în perioada 17-19 mai 2019, la
Universitatea de Economie din Cracovia, a fost dedicat transformării digitale și modului în care colaborarea dintre
inteligența artificială și cea umană poate influența viața noastră viitoare atât pentru B2B, cât și pentru B2C.
În cadrul conferinței de la Cracovia a fost prezentat unul dintre cei mai buni asistenți virtuali digitali bancari.
Misiunea acestui Voicebot bazat pe IA era să simplifice serviciile bancare pentru consumatori. Voicebot a oferit
consumatorilor diferite tipuri de servicii bancare, cum ar fi: crearea de conturi bancare, transfer de bani și alte
servicii bancare. Progresismul asistentului virtual digital și funcționarea de succes au fost menționate în timpul
conferinței.
După cum se arată în studiul desfășurat de Kumba Sennaar (2019), se face analiza din perspectiva IA
a celor mai importante 7 bănci din America. Unul dintre obiectivele acestei lucrări a fost să aflăm „Ce tipuri de
aplicații IA sunt în prezent utilizate de clienți și angajați și ce aplicații se află în lucru la nivelul liderilor bancari
JPMorgan Chase sau Wells Fargo?”, (Sennaar, 2019) Se pare că Wells Fargo utilizează un chatbot pe bază de
IA prin intermediul Facebook Messenger. Bank of America a adoptat un asistent virtual inteligent numit Erica. U.S
bank anunță noua poziție de „Lider în inovarea bazată pe Inteligență Artificială. JPMorgan Chase a implementat
platforma de Contract Intelligence (COiN) creată spre a „analiza documente juridice și extrage date și clauze
importante.”
„Propriul Nostru Consens privind utilizarea de către Directori Executivi și Utilizatori IA arată că „chatbots”
este inovarea cu cel mai mare impact la nivel de consumator pentru următorii cinci ani”. (Sennaar, 2019)
CERCETARE
Întâlnim Inteligența Artificială în sectorul bancar în Tbilisi, Georgia. Cele mai importante bănci sunt TBC
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Bank și Bank of Geogia în Tbilisi Georgia. Două dintre ele au metode deosebite de comunicare cu clienții.
Bank of Georgia este întotdeauna favorabilă inovării, însă ei nu utilizează asistenți digitali virtuali și nici
chabots. Regăsim chatbot și asistenți virtuali digitali la TBC Bank. Din ultimele informații, una dintre băncile
care operează în Georgia, Tera Bank a introdus Tera Botin. Tera Botin este un asistent financiar, care îi ajută pe
consumatori să facă operațiuni bancare, dar cercetările sunt imposibile, deoarece acesta a fost introdus de abia
în iulie 2019. A trecut puțin timp, doar câteva zile, în consecință, este imposibil de a analiza încă această aplicație.
Așa cum am menționat anterior, scopul acestei lucrări este de a arăta progresismul colaborării dintre om și
IA și de a defini ce tip de inteligență artificială se utilizează în sectorul bancar. În mod corespunzător, am efectuat
interviuri, iar respondenții au fost Alexander Makashvili, șeful Departamentului de Analiză de Marketing la TBC
Bank și Irakli Beridze, Directorul Centrului pentru Inteligență Artificială și Robotică, Organizația Națiunilor Unite,
UNICRI.
Sesiune Q&A cu Alexander Makashvili:
Q – În general care este părerea dvs. despre colaborarea om-IA?
A – Cu ajutorul IA, oamenii pot automatiza anumite sarcini care sunt practic imposibile pentru oameni. IA
poate stimula capacitatea umană de analiză și de luare a deciziilor.
Q – Ce tip de IA (Asistent virtual digital (voicebot / chabot) se utilizează în prezent în cadrul TBC Bank?
A – proiectele implementate cu ajutorul Inteligenței Artificiale în cadrul TBC Bank sunt: Ti Bot – primul
chatbot și voicebot vorbitor de georgiană din Mobile Banking. Ti Bot a fost creat cu ajutorul metodei de învățare
automată. Conform acestei funcții, chatbot analizează informațiile primite și răspunde la întrebări cu răspunsuri
prestabilite. Astfel, oamenii pot interacționa cu chatbot prin voce.
Q – Când a fost creat Chatbot bazat pe IA?
A – Chatbot, cunoscut sub numele de Ti Bot a fost creat în 2017.
Q – Ce tipuri de servicii ne poate oferi Chabot?
A – Ti Bot poate ajuta consumatorii cu transferuri de bani, verificarea soldului de pe card, transmiterea
soldului pe mobil, oferirea de informații asupra cursului de schimb valutar, evenimente programate, ATM-uri aflate
în apropiere sau prognoza vremii.
Q – Oamenii utilizează Chabot pentru efectuarea de tranzacții bancare?
A – Da, este utilizat în mod activ și este foarte agreat, mai ales de generația tânără.
Q – Chabot a fost actualizat și s-au adăugat și alte servicii bancare pe parcursul existenței sale? Dacă nu, de
ce? Dacă da, care sunt acestea?
A – Pe parcursul celor doi ani de existență, Ti Bot s-a dezvoltat și i-au fost adăugate noi funcționalități. Chiar
de la început, Ti Bot putea vorbi vesel despre vreme și putea doar să ofere informații despre cursul de schimb
valutar.
Între timp i s-a adăugat Ti Transfer, o funcție nouă de transfer de bani, (ca urmare a acestei funcții Ti Bot a
primit premiul pentru cea mai bună alternativă de plăți în cadrul Galei de Premiere Sisteme de Plăți)
Q – Care erau așteptările și care este realitatea? Cazul Chabot
A – Așteptările sunt justificate. Obiectivul era să ușurăm operațiunile bancare pentru consumatori prin
canalul alternativ și ușor de folosit. Rezultatul a fost satisfăcător, mai mult decât atât, datorită conversațiilor sale
naturale, asemănătoare celor omenești, consumatorilor le place foarte mult Ti Bot.
Q – În zilele noastre, băncile utilizează asistenți bazați pe IA pentru a facilita operațiunile bancare pentru
consumatori. Cum vedeți viitorul automatizării bancare? Dvs. și echipa dvs. vă gândiți să implementați asistenți
virtuali în bancă?
A – Avem deja un asistent vocal în cadrul Mobile Bank și în cadrul Ti Bot, care poate ajuta la transferul de
bani. Luăm în calcul acest aspect și lucrăm în acest sens, cu scopul de a adăuga alte funcțiuni la asistentul vocal
în viitor.
Sesiune Q&A cu Irakli Beridze:
Q – În general care este părerea dvs. despre colaborarea om-IA?
A – Colaborarea Om-Mașină a fost cheia progresului tehnologic în trecut. Diferența crucială de astăzi,
odată cu dezvoltarea IA, este că tehnologia IA atinge limitele umane de înțelegere. În general vorbind, dezvoltăm
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tehnologii ale căror mecanisme și produse depășesc informațiile noastre inginerești. S-ar putea să trebuiască să
învățăm să le considerăm mai degrabă asistenți decât instrumente, dar acest lucru rămâne de văzut. Parteneriatul
cu mașinile este cu siguranță calea de urmat, atâta timp cât nu pierdem controlul asupra încrederii, capacității de
a explica și securității.
Q – Cu ajutorul IA, putem construi un viitor progresist? Și dacă da – ce așteptări putem avea de la
colaborarea dintre om și IA?
A – Cum a spus Alan Kay, cel mai bun mod de a anticipa viitorul este să-l inventezi. Suntem cu siguranță
capabili să construim un viitor progresist, orientat spre om, cu ajutorul IA, dar totul depinde dacă suntem capabili
să lucrăm împreună pentru o paradigmă pașnică de colaborare. IA nu este încă suficient de avansată pentru a
face recomandări existențiale pentru noi, de exemplu, dar este deja în stadiul în care poate prezice modele și
analiza date mult mai rapid decât orice minte umană. Combinația dintre precizia predicțiilor pe bază de model
reușite de IA și deliberarea rezonabilă din partea echipelor umane în sistem de colaborare este cea mai bună
soluție la care putem spera în anii următori.
CONCLUZIE
În concluzie, colaborarea om – IA poate construi un viitor progresist. Inteligența artificială va înlocui sarcini
și nu locuri de muncă, mai precis sarcinile care sunt practic imposibile pentru oameni. În special, implementarea
IA în companii creează mai multe locuri de muncă pentru gestionarea sistemului. Cu ajutorul minții sclipitoare a
oamenilor și cu posibilitățile inteligenței artificiale se poate crea un mediu mai bun pentru societate. Analizând
cercetările efectuate de alți experți și concluziile prezentei lucrări, aflăm că este în creștere cererea societății cu
privire la tehnologii mai bune și mai ușoare, sau mașini. Asistentul virtual Erica și chatbot-ul Ti Bot sunt exemple
bune în acest sens. În concluzie, prin colaborarea dintre oameni și mașini, suntem capabili să construim un viitor
mai bun, centrat pe om.
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Rezumat: Digitalizarea, pe lângă faptul că este benefică pentru lume, face schimbări în multe aspecte, ceea ce
face necesar ca noile competențe să nu rămână în urmă, ci să iasă la suprafață. Sursele digitale au devenit deja
parte inseparabilă a oricărui domeniu, indiferent de specificația lor. Digitalizarea este definită de cercetători drept
„schimbări asociate cu aplicarea tehnologiei digitale în toate aspectele societății umane” (6) (Stolterman & Fors,
2004). Este destul de dificil să ne imaginăm că domeniul de afaceri și afacerile pot avea succes și pot fi capabile
să funcționeze neglijând lumea digitală, acesta fiind motivul pentru care managerii trebuie să fie la curent cu
noutățile și să lucreze cu dispozitive electronice. Educația este unul dintre domeniile în care digitalizarea joacă un
rol important. Scopul acestei lucrări este de a discuta despre competențele necesare instituțiilor de învățământ
superior, care se află în continuă schimbare în era digitală, dar și despre provocările intelectuale ale secolului XXI,
fără de care va fi dificil să ne simțim parte a societății digitale.
Cuvinte cheie: Digitalizare, competențe manageriale, învățământ superior, Competențe ale secolului XXI
Clasificare Jel: I20
INTRODUCERE
Secolul XXI, denumit „era informației” are nevoie în mod natural să fie digital. Având în vedere faptul că
informațiile sunt ușor accesibile, aptitudinile foarte necesare într-o lume plină de provocări s-au schimbat. Dacă
în trecut să fii activ, flexibil și adaptabil nu era atât de important și necesar pentru a-ți face un rost, noua eră a
schimbat abordările și i-a făcut pe oameni să se gândească la dezvoltarea acestor competențe.
În prezent, toate instituțiile de învățământ superior de prestigiu au început să își consolideze poziția prin
accentul pus pe competențele pe care le pot oferi studenților. Unul dintre elementele principale pe care studenții
le așteaptă după finalizarea unui ciclu educațional – oportunitatea de carieră, poate fi garantat într-o oarecare
măsură în cazul în care studentul este pregătit pentru o piață dificilă.
Ideea principală din spatele competențelor necesare în secolul XXI este de a face o persoană competitivă
și combativă nu doar pe piața muncii, dar și în relațiile sociale.
Principalul obiectiv al prezentei lucrări este de a sublinia competențele necesare în era digitală, în continuă
schimbare.
Întrebări pentru obiectivul 1: Să determine dacă competențele secolului XXI sunt cu adevărat valoroase și
importante în era digitală.
1. Ce competențe considerați importante în era digitală? Sunteți de acord că gândirea critică, rezolvarea
de probleme, comunicarea, munca în echipă, abilitățile de lider, creativitatea etc. sunt competențe
vitale pentru secolul XXI?
2. Sunt competențele necesare în secolul XXI total diferite față de cele necesare în secolul trecut?
3. Competențele secolului XXI pot fi definite ca abilități manageriale sau cel puțin de ajutor pentru
manageri?
Întrebări pentru obiectivul 2: Să determine dacă metodele de predare care se bazează pe instrumente
digitale susțin dezvoltarea competențelor necesare secolului XXI.
1. Poate metoda de predare să determine dezvoltarea competențelor manageriale?
2. Implicarea instrumentelor digitale în procesul de predare îmbunătățește înțelegerea și dezvoltarea
competențelor secolului XXI?
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1. DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR MANAGERIALE ÎN ERA DIGITALĂ
1.1. Competențele secolului XXI și importanța acestora

După trecerea de la secolul XX – secolul industrial către secolul XXI – secolul informației, lumea a realizat
că abilitățile care aduceau succesul în Era industrială nu mai sunt suficiente pentru a obține succesul în secolul
XXI (Kivunja, 2015). Secolul actual este noua eră, care necesită ca generația sa să aibă abilitățile necesare de
rezolvare a problemelor și gândire logică.
În afară de materiile de bază care trebuie predate în universități, există și temele secolului XXI. În timpul
forumului pentru „Parteneriat pentru competențele secolului XXI” s-au scos în evidență aceste competențe.
Așa cum se arată în figura 1 temele secolului XXI sunt după cum urmează: competențe pentru viață și carieră;
competențe de învățare și inovare; competențe legate de informație, media și tehnologie.

Figura 1
Sursă: Charles Fadel
Conform definiției lui Charles Fadel (2008) și discuțiilor menționate mai sus, acestea sunt:
Competențe pentru viață și carieră:
• Flexibilitate și adaptabilitate
• Inițiativă și auto-ghidare
• Competențe sociale și multi-culturale
• Productivitate și responsabilizare
• Leadership și responsabilitate
Competențe de învățare și inovare:
• Gândire critică și rezolvarea problemelor
• Creativitate și inovare
• Comunicare și colaborare
Competențe legate de informație, media și tehnologie:
• Alfabetizare în informare
• Alfabetizare media
• Alfabetizare ICT (informație, comunicare, tehnologie)
Competențele enumerate mai sus sunt competențe aplicate conform lui Fadel et al., spre deosebire de
competențele de bază/ materiile de bază predate de către școli și universități, sau chiar caracteristici personale
ale diverselor persoane.
De ce este predarea competențelor secolului XXI atât de importantă? Într-o lume în schimbare, noi provocări
apar de la an la an, deci, fără pregătirea noii generații, lumea va fi pentru acești oameni vastă, plictisitoare și chiar
periculoasă. În zilele noastre, studenții sunt pregătiți pentru locuri de muncă și tehnologii care nici măcar nu există
încă. (Fadel, 2008).
Kivunja (2015) afirmă că „forța de muncă de astăzi, în Economia Digitală este acaparată de volatilitate și
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incertitudine” (2), astfel că cererile pieței din Era Informației solicită nu doar rezistență, dar și reacții corecte.
Curiozitatea, Toleranța față de idei diferite și provocatoare, imaginația și încrederea în sine sunt abilități
necesare în secolul XXI, era socială. Persoana cu aceste caracteristici poate să transforme o criză. Competențele
le permit oamenilor să își exprime talentele. „Creativitatea este percepută nu doar ca expresie a potențialului
uman, dar este și înțeleasă ca fiind fundamentală pentru dezvoltarea societății” (5) (Nakano & Wechsler, 2018).
1.2. Metoda contemporană de predare și legătura acesteia cu dezvoltarea competențelor secolului XXI
Diferite competențe pot fi predate de către membrii familiei și profesorii de la școală încă din copilărie, dar,
deoarece învățământul superior este responsabil pentru dezvoltarea personală, universitățile trebuie să le ofere
studenților cele mai importante competențe.
Potrivit lui Nakano & Wechsler (2018), este foarte important ca studenților să li se spună să gândească
dincolo de materiile învățate și să-și descopere propriile căi. Unul dintre principalele lucruri care trebuie luate în
considerare în acest proces sunt noile strategii de predare, care îi vor ajuta să-și dezvolte competențele necesare
în secolul XXI.
În ultimii ani, metodele de predare în învățământul superior s-au modificat drastic. Vom întâlni foarte rar un
profesor care nu include tehnologia în procesul de predare (Kulkarni, 2013).
Implicarea tehnologiei în procesul de predare poate avea loc în diferite moduri, dar universitățile de vârf au
dezvoltat o abordare mai inteligentă, transformându-o în metodă de predare. Metoda se numește ora inversată
(flipped), un model pedagogic în care elementele tipice ale cursului și ale temelor de la un curs sunt inversate.
Studenții urmăresc acasă o scurtă prezentare video înainte de sesiunea de curs, iar timpul de la clasă este
dedicat exercițiilor, proiectelor sau discuțiilor.
În articolul lor Mortensen și Nicholson (2014) au încercat să investigheze dacă abordarea metodologică
menționată mai sus ar putea dezvolta gândirea critică. Aceștia au folosit datele colectate și au efectuat sondaje
anonime la Universitatea din Florida. Autorii au făcut experimentul, împărțind grupurile în două. Toți studenții
aveau același mentor și aceleași exerciții, dar modalitățile erau diferite. Rezultatele au arătat că participarea nu
diferea semnificativ între cele două grupuri, dar după evaluare, a fost foarte clar că studenții care frecventaseră
cursul inversat (flipped) au avut rezultate mai bune în cadrul examenelor, decât cei care au participat la cursurile
tradiționale. Autorii afirmă că: „studenții cărora li s-a predat după metoda inversată, nu numai că au excelat față
de colegii lor, cărora li se predase într-un format de curs tradițional, dar au dezvoltat, de asemenea, mai multe
competențe de gândire critică atunci când au fost provocați cu diverse exerciții pe tot parcursul semestrului” (4)
(Mortensen & Nicholson, 2014).
2. CONSTATĂRI ȘI DISCUȚII
Pentru a obține datele secundare ale prezentei cercetări au fost analizate diferite subiecte pentru a înțelege
mai profund subiectul selectat. Potrivit cercetării, s-a evidențiat importanța dezvoltării competențelor secolului XXI
pentru stabilirea abilităților manageriale.
Literatura de mai sus a arătat că Era Informației are propriile sale cerințe, fără de care competiția este
extrem de dificilă. Dar, afirmațiile discutate în literatură trebuiau verificate. Pentru cercetarea de mai jos, autorul
a folosit metode calitative de investigare, cum ar fi analiza tematică. Respondenții au fost aleși în funcție de
caracteristicile lor. Lectorii și experții educaționali se presupune a fi cei mai competenți în această problemă, de
aceea, li s-au pus întrebările prezentate în partea introductivă, răspunsurile lor au fost transmise către documentul
de cercetare fără modificări semnificative, deși răspunsurile sunt scurtate, păstrând accentele centrale. Doi dintre
respondenți sunt experți educaționali, unul dintre ei implicat chiar și în reformele privind învățământul superior
din cadrul Ministerului Agriculturii din Georgia. În ceea ce privește lectorii, unul dintre ei reprezintă Universitatea
Internațională Marea Neagră, altul Universitatea de Teatru și Cinematografie din Georgia, al treilea Universitatea
Internațională din Caucaz, unde se predau limba engleză, scrierea de scenarii și respectiv dreptul. Trei dintre
respondenți au răspuns verbal la întrebări, în aproximativ 15-20 de minute fiecare, inclusiv discutarea subiectului
în sine pentru clarificare. Ceilalți doi respondenți au completat formularul în scris, formular care conținea aceleași
întrebări și explicații.
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Q: ce competențe considerați a fi semnificative în era digitală?
Respondent 1: Este de acord cu definiția competențelor secolului XXI și consideră că alfabetizarea în
informatică și utilizarea computerului este o nevoie inevitabilă în Era Digitală.
Respondent 2: Consideră că gândirea critică și comunicarea sunt competențe fără de care ar fi dificilă
supraviețuirea pe piața muncii în secolul XXI. În ceea ce privește celelalte competențe necesare în secolul XXI
respondentul este de acord că acestea sunt abilități necesare, care sunt de foarte mare ajutor.
Respondent 3: Este de acord că toate abilitățile menționate mai sus sunt foarte importante pentru secolul
XXI – era digitală. În acest secol, cu atât de multe informații în jur, este dificil să ai succes în orice domeniu dacă
nu poți utiliza creativitatea și adaptarea informațiilor acceptate la nevoile și interesele personale. În plus, gândirea
critică și rezolvarea problemelor reprezintă competențe esențiale în timpul procesării informațiilor. În ceea ce
privește comunicarea cu oamenii potriviți, schimbul de idei, experiențe și practici acestea sunt elemente esențiale
care ar trebui luate în considerare.
Respondent 4: Este de acord cu importanța competențelor enumerate, însă consideră că în era digitală cele
mai importante competențe sunt adaptabilitatea și creativitatea. Societatea digitală avansează rapid și oamenii
trebuie să se adapteze la schimbare și să fie creativi. Și alte competențe sunt importante, cu toate acestea, cele
menționate mai sus vor duce individul departe.
Respondent 5: Este de acord cu importanța competențelor necesare pentru secolul XXI, considerând însă
comunicarea ca fiind numărul unu între acestea.
Q: Sunt competențele necesare în secolul XXI în mod esențial diferite de competențele importante în
secolul anterior?
Respondent 1: Consideră că secolul trecut nu aducea atâtea provocări ca acesta. Nevoile erau diferite,
astfel lumea în schimbare necesită un nou set de competențe semnificativ diferite.
Respondent 2: Consideră că, cunoștințele de bază, bazate pe fapte, atât de importante în secolul precedent,
au trecut acum în „culise”, și competențele aplicate au devenit mult mai importante. Sunt la mare cerere discuțiile
și exprimarea ideilor.
Respondent 3: Crede că abilitățile secolului XXI sunt cu siguranță diferite de cele ale secolului trecut.
Principalul accent din secolele anterioare a fost pe cunoștințele declarative care însemnau cunoașterea faptelor,
regulilor, teoriilor etc. În prezent, cunoștințele procedurale sunt prioritizate, iar factorul important este utilizarea
practică a cunoștințelor, gândirea mai profundă, mai multă analiză, creativitate și flexibilitate.
Respondent 4: Crede că, dacă vorbim despre educație, astăzi totul se referă la știință aplicată, consideră
că secolul XXI se referă la implicare în problemele și proiectele vieții reale și învățarea din acestea. Societatea
modernă este de asemenea mult mai dependentă de tehnologii și de internet.
Respondent 5: Consideră că, în vreme ce secolul trecut avea nevoie de mai multe cunoștințe de bază,
astăzi sunt vitale alte competențe legate de performanță.
Q: Pot competențele secolului XXI a fi definite ca și competențe manageriale sau cel puțin competențe care
vin să susțină managerii?
Respondent 1: Definește competențele secolului XXI ca oferind susținere managerilor, practic devenind
competențe manageriale în sine.
Respondent 2: Consideră că sunt în favoarea managerilor cu siguranță, dar nu sunt singurele competențe
manageriale, deoarece managerii au nevoie de mult mai multe competențe, inclusiv una de mare importanță –
managementul timpului.
Respondent 3: Nu crede că abilitățile menționate anterior sunt doar competențe manageriale. Dar, desigur,
ele sunt de ajutor pentru manageri de succes.
Respondent 4: Numește competențele menționate ca fiind în mare parte un ajutor pentru manageri. Fiecare
manager are un anumit tip de talent. Competențele sunt accesorii pe care managerii sau conducătorii le dețin.
Prin urmare, crede că aceste competențe sprijină managerii, iar aceștia ar trebui să le utilizeze în diferite situații.
Respondent 5: Consideră competențele secolului XXI ca fiind fără îndoială de ajutor managerilor, mai mult
chiar, fără acestea, administrarea oricărui domeniu ar fi extrem de dificilă.
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Q: Poate metoda de predare să fie un factor determinant al dezvoltării competențelor manageriale?
Respondent 1: Consideră că metoda de predare poate fi de ajutor dar nu este un determinant unic al
competențelor manageriale.
Respondent 2: Consideră că metodele de predare sunt foarte importante în dezvoltarea diferitelor
competențe. Metodele inovatoare sprijină procesul de predare, dar istoricul studentului este, de asemenea,
semnificativ atunci când vine vorba de prelucrarea informațiilor.
Respondent 3: Consideră că metodele de predare sunt foarte importante pentru dezvoltarea competențelor
specifice. Diversele tipuri de inteligență ale unei persoane definesc cu siguranță interesele și profesia sale. Deși
predarea în condițiile potrivite poate ajuta la dezvoltarea competențelor necesare.
Respondent 4: Răspunde da și nu. Consideră că trebuie să existe o combinație între cele două. Dacă doar
o parte este angajată în procesul de dezvoltare, nu se va descurca. Doar metoda de predare nu poate determina
dezvoltarea competențelor manageriale. Studentul este cel mai important jucător. Acesta trebuie să înțeleagă și
să evalueze critic beneficiile predării.
Respondent 5: Consideră că aceste competențe vin în sprijinul dezvoltării abilităților manageriale. Metoda
de predare corect aleasă și corect utilizată poate consolida cu certitudine cel puțin câteva competențe cruciale la
nivelul studenților.
Q: Implicarea instrumentelor digitale în procesul de predare îmbunătățește înțelegerea și dezvoltarea
competențelor secolului XXI?
Respondent 1: Consideră că Era Digitală necesită utilizarea instrumentelor digitale, care ajută la o mai
bună înțelegere și la dezvoltarea competențelor manageriale.
Respondent 2: Consideră că dispozitivele electronice nu doar îmbunătățesc, dar sunt instrumentele
numărul unu în dezvoltarea competențelor necesare în secolul XXI. Este incontestabil faptul că percepția materiei
discutate este mai simplă în cazul vizualizării.
Respondent 3: Consideră că instrumentele digitale sunt foarte flexibile, atractive care și simplifică
dobândirea de cunoștințe. Acestea potențează dezvoltarea unor competențe necesare într-o perioadă mai scurtă
de timp.
Respondent 4: În mod clar. În zilele noastre sunt în continuă dezvoltare învățarea la distanță și e-learning.
Multe țări și instituții investesc în instrumente digitale. Totuși, trebuie de asemenea să ne gândim că multe țări
care sunt încă sceptice cu privire la dezvoltările digitale. Astăzi, instituțiile trebuie să investească în dezvoltarea
competențelor necesare secolului XXI. Acestea vor face studenții mai adaptabili la era digitală.
Respondent 5: În mod sigur da. Chiar mai mult, predarea fără metode digitale este de neimaginat în secolul
XXI. Suportul vizual în predare simplifică înțelegerea materiei.
Tabel 1:
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Analizând răspunsurile oferite de respondenți, importanța competențelor secolului XXI este clară, iar printre
competențele cerute de era digitală s-au evidențiat cele mai importante. Rezultatele sunt cuprinse în tabelul 1.
Pe lângă importanța competențelor necesare secolului XXI, preocuparea lucrării a fost de a clarifica dacă
universitățile au posibilitatea de a consolida aceste competențe ale studenților. Rezultatele cercetării arată că
metodele de predare folosind tehnologia informației sunt legate de competențele Erei Informației și le influențează
în mod pozitiv.
Având în vedere faptul că respondenții provin din domenii și arii diferite, rezultatul poate fi generalizat, deși
ar fi interesante și utile cercetări și discuții ulterioare.
CONCLUZIE
După era industrială precedentă, digitalizarea și-a demonstrat forța, schimbând dimensiunile lumii și
transformând-o. Abilitarea dispozitivelor electronice a schimbat și atitudinea față de cerințe, deoarece s-au creat
locuri de muncă inexistente până acum.
Instituțiile de învățământ sunt responsabile pentru pregătirea generațiilor pentru provocările pe care Era
Digitală le aduce. Utilizarea inovativă și eficientă a surselor digitale în procesul de predare poate oferi studenților
competențe vitale pentru secolul XXI. Competențele menționate în articolul de mai sus sunt așa-numitele
competențe ale secolului XXI, iar managementul oricărei companii nu poate fi imaginat fără ele.
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