CUPRINS
1.Revigorarea climatului de afaceri din perspectiva politicii de concurenţă
GheoRGhe oPReSCU; DaNIela eleoDoR

21

2. România devine verde – centralele eoliene, noua strategie pentru viitorul energiei
din surse regenerabile
MaRCel DUhăNeaNU, FloRIN MaRIN

45

3. Impactul culturii asupra strategiei de afaceri
KaMal FatehI

65

4. Depozitarul central – un stâlp al inovării în piaţa de capital din românia
DalINa DUMItReSCU, aDRIaNa tăNăSoIU

79

5.Conştiinţa socială într-o lume a afacerilor aflată în schimbare
MelvyN FeIN

93

6. Scorul net al promotorilor:indicator major al loialităţii clienţilor
CaRMeN BălaN

111

7. Noua arhitectură a pieţei financiare româneşti
aNGela GeoRGIaNa MItU; DalINa DUMItReSCU

131

8. Strategii operaţionale inovatoare ale creditorilor nefinanciari în managementul
riscului de neplată şi al recuperării creanţelor
CaRMeN MINCU

153

International Conference of the Institute for Business Administration in Bucharest, 2012

21
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Rezumat: În ciuda demarării strategiilor de ieşire din criza economică şi financiară, evenimentele din
2011 cum ar fi criza datoriilor suverane din Europa şi dificultăţile de pe Piaţa Internă întârzie redresarea
economică a Statelor Membre ale Uniunii Europene (U.E.). Pe acest fundal, criza a avut un impact
semnificativ asupra câtorva segmente ale aplicării politicii şi legii concurenţei la nivelul U.E. Astfel,
criza a generat o serie de întrebări legate de necesitatea adaptării aplicării regulilor de concurenţă la
contextul economic şi financiar actual. Problema controlului ajutoarelor de stat de către forul
comunitar şi, în particular, aplicarea regulilor de ajutor de stat în sectorul financiar au fost intens
dezbătute la nivelul Uniunii Europene. Este deja de notorietate faptul că Direcţia Generală de
Concurenţă a Comisiei Europene şi-a adaptat politica de control al ajutoarelor de stat în faţa
provocărilor continue ale crizei economice şi financiare. Astfel, aceasta a extins valabilitatea aplicării
cadrului temporar şi a continuat acţiunile vizând restructurarea instituţiilor financiare. În ceea ce
priveşte celelalte arii ale politicii de concurenţă comunitare, putem constata un consens la nivelul
Uniunii Europene cu privire la continuarea aplicării integrale a regulilor de concurenţă, ţinând cont şi
de experienţa autorităţilor de concurenţă din Statele Unite din timpul Panicii Financiare din anul 1907
sau programului New Deal de după Marea Criză de la începutul anilor 30. Cu toate acestea, opinăm că
provocările cu care s-a confruntat Direcţia Generală de Concurenţă a Comisiei Europene în aplicarea
articolului 101 din Tratatul de Funcţionare al Uniunii Europene (în continuare numit TFUE) şi a
reglementărilor comunitare privind controlul concentrărilor economice în contextul crizei economice
au fost mai puţin cercetate în literatura de specialitate. Prin urmare, este important să observăm că
actualul mediu economic deteriorat afectează comportamentul economic al întreprinderilor, care caută
să justifice acorduri care restricţionează concurenţa pe piaţă prin invocarea de probleme de
supracapacitate de producţie sau crize economice la nivelul sectorului. De asemenea, din ce în ce mai
multe întreprinderi care au încălcat regulile de concurenţă solicită reduceri ale amenzilor invocând
incapacitatea de plată şi, prin urmare, riscul crescut de a ieşi de pe piaţă. Nu în ultimul rând, încetinirea
economică de la nivel global a afectat numărul şi natura concentrărilor economice notificate la nivel
comunitar. Iată de ce această lucrare se va concentra primordial pe cercetarea practicii decizionale a
Comisiei Europene privind amenzile, practicile anticoncurenţiale şi concentrările economice şi într-o
mai mică măsură pe aspecte ce ţin de politica de control al ajutoarelor de stat a Uniunii Europene.
Mesajul central al lucrării este că menţinerea concurenţei pe piaţă nu este mai puţin importantă în
vremuri tulburi decât în vremuri normale (Shapiro, 2009), în ciuda presiunilor de relaxare a aplicării
regulilor de concurenţă, dat fiind climatul economic actual.
Cuvinte cheie: redresare economică, criza economică şi financiară, carteluri de criză, controlul
concentrărilor economice, politica de ajutor de stat.
Coduri JEL: L4, L5
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După cum s-a întâmplat şi în timpul Panicii Financiare din 1907 sau în timpul Programului
New Deal care a succedat Marea Criză, criza economică actuală a redeschis discuţiile în
forumurile internaţionale, cum ar fi OCDE, cu privire la atitudinea pe care ar trebui să o adopte
autorităţile de concurenţă faţă de anumite tipuri de acorduri care au ca scop reducerea
problemelor de supracapacitate de producţie la nivel de sector în vederea sprijinirii bunei
funcţionări a pieţelor în perioade de penurii acute.1
Mai exact, două mari provocări au apărut pe fundalul crizei cu privire la aplicarea
articolului 101 TFUE de către Comisia Europeană.
În primul rând, pe fundalul scăderii cererii datorită slăbirii puterii de cumpărare, o serie
de întreprinderi din Europa sunt tentate să intre în acorduri sau altă formă de coordonare a
comportamentului pe piaţă, în scopul reducerii supracapacităţii de producţie la nivel de sector
pentru a evita intrarea în faliment.
Termenul care se utilizează în mod tradiţional pentru aceste scheme care intră în sfera
noţiunii de acorduri de restructurare industrială este cartel de criză. Implementarea acestor
scheme poate avea efecte negative asupra concurenţei pe piaţă întrucât practicile concertate pot
conduce la scăderea bunăstării consumatorilor şi la menţinerea artificială pe piaţă a unor
întreprinderi ineficiente.
Articolul 101(1) din TFUE stipulează că acordurile, deciziile asociaţiilor de întreprinderi
şi practicile concertate care pot afecta comerţul dintre Statele Membre şi au ca obiect sau ca
efect împiedicarea, restricţionarea sau distorsionarea concurenţei în cadrul Pieţei Interne sunt
interzise.
Devine evident din modul de formulare al articolului 101(1) din TFUE că acesta se aplică
şi cartelurilor de criză după cum se aplică şi altor tipuri de înţelegeri dintre întreprinderi
concurente.
A doua provocare care a apărut pe fundalul crizei economice constă în faptul că tot mai
multe întreprinderi care încalcă regulile de concurenţă solicită reducerea amenzilor datorită
incapacităţii de plată, care atrage după sine iminenţa falimentului. Întreprinderile care se
confruntă cu o situaţie financiară precară susţin că amenzile mari, de până la 10% din cifra de
afaceri a contravenienţilor, pe care CE le poate impune atunci când demonstrează o încălcare a
articolului 101 TFUE pot forţa companiile să părăsească piaţa, deşi sunt competitive.
Prin urmare, vom analiza în ce măsură CE ia în considerare aceste provocări atunci când
aplică articolul 101 TFUE.
POLITICA CE CU PRIVIRE LA CARTELURILE DE CRIZĂ
După cum am arătat deja, criza economică poate determina acţiuni colective sau concertate
ale întreprinderilor sub forma cartelurilor de criză, cu scopul reducerii supracapacităţii de producţie.
După cum se arată în literatura economică, firmele care activează pe pieţe de oligopol pleacă de
la aşa numita dilemă a prizonierului în stabilirea comportamentului lor pe piaţă. Potrivit acestei
dileme, posibilităţile strategice pe care le au firmele oligopoliste constau în a nu coopera cu privire
la preţul pieţei ceea ce poate conduce la ieşirea lor de pe piaţă şi a coopera, prin participarea la
cartel. Pentru a alege strategia optimă, întreprinderile vor compara profitul anticipat de pe urma
participării la cartel cu profitul anticipat în cazul în care optează pentru angajarea într-un război
al preţurilor cu firmele concurente. Întreprinderile oligopoliste vor avea în vedere în alegerea
strategiei optime şi faptul că în perioadă de criză, profitul cartelului se diminuează, ceea ce va
limita şi nivelul amenzilor maxime care pot fi impuse în cazul descoperirii încălcării antitrust.
Prin urmare, dacă întreprinderile sunt convinse că amenzile impuse în perioadă de criză sunt

International Conference of the Institute for Business Administration in Bucharest, 2012

23

mai mici decât cele care s-ar aplica în condiţii normale de piaţă, motivaţia acestora de a opta
pentru participarea la cartel va fi mai mare (Levenstein & Suslow, 2010).
În cel de-al 23-lea Raport privind politica de concurenţă2, Comisia Europeană a susţinut
că acordurile având ca scop reducerea supracapacităţii structurale care implică toate întreprinderile sau majoritatea acestora dintr-un sector pot fi permise dacă urmăresc strict o reducere
coordonată a supracapacităţii şi nu restricţionează libertatea comercială a părţilor implicate. De
asemenea, acordurile la care participă un număr mai mic de firme pot fi permise dacă urmăresc
să faciliteze specializarea reciprocă pentru contracararea capacităţii de producţie în exces. Cu
toate acestea, Comisia a specificat că astfel de acorduri nu ar trebui să implice fixarea preţurilor,
a cotelor de producţie sau împărţirea pieţelor, care de fapt reprezintă forme explicite de cartel.
În plină criză economică, Comisia Europeană a redeschis discuţiile cu privire la acordurile
de restructurare industrială în UE, cu scopul asigurării unei abordări unitare la nivelul Statelor
Membre şi aprofundării noţiunii de carteluri de criză.
Pentru a asigura o aplicare coerentă a reglementărilor UE cu privire la acest subiect
fierbinte, în data de 30 martie 2010, Comisia Europeană a transmis observaţii scrise pe marginea
cazului irlandez privind un acord de restructurare industrială în industria prelucrării cărnii de
vită, în conformitate cu articolul 15, paragraful 3 din Regulamentul nr. 1/2003 privind punerea în
aplicare a normelor de concurenţă prevăzute la articolele 81 şi 82 din Tratat.
Acesta este un exemplu tipic de acord într-un sector care se confruntă cu probleme de
supracapacitate structurală persistentă şi reflectă poziţia recentă a CE cu privire la aplicarea
articolului 101 TFUE cartelurilor de criză. Acest acord a constat într-o serie de aranjamente între
10 principali procesatori de carne de vită din Irlanda care au avut loc în mai 2002, având ca scop
atingerea unei reduceri cu 25% a capacităţii de producţie totale a industriei de procesare în
termen de un an şi ieşirea voluntară a firmelor de pe piaţă, cu condiţia respectării clauzelor de
non-concurenţă timp de doi ani.
Deci, acest acord urmărea să pună capăt problemei de supracapacitate şi să asigure o
funcţionare corespunzătoare a pieţei, printr-o reorganizare structurală a industriei sub forma
urgentării ieşirii de pe piaţă a anumitor jucători în mod artificial şi creşterii barierelor la intrarea
pe piaţă, cumulativ cu măsuri de eliminare a motivaţiei firmelor rămase pe piaţă de a se concura.
Interesant este că Tribunalul de fond din Irlanda a decis că acordul nu are ca obiect
restricţionarea concurenţei şi prin urmare nu încalcă articolul 101(1) TFUE sau echivalentul
acestuia din legea concurenţei din Irlanda. Având în vedere această rezoluţie, autoritatea de
concurenţă a înaintat recurs la Curtea Supremă de Justiţie din Irlanda. Pentru evaluarea corectă
a cauzei, Curtea Supremă irlandeză a solicitat punctul de vedere al Curţii Europene de Justiţie
în Martie 2007 cu privire la aplicabilitatea articolului 101(1) TFUE acordului de restructurare
industrială.
În Noiembrie 2008, Curtea Europeană de Justiţie a stabilit că acordul propus constituie
o încălcare a concurenţei prin obiect3 în înţelesul articolului 101(1) TFUE, chiar dacă nu are ca
scop singular restricţionarea concurenţei ci şi atingerea altor obiective legitime. Potrivit deciziei
Curţii Europene de Justiţie, acordul avea ca obiect încurajarea ieşirii de pe piaţă a anumitor
procesatori de carne de vită şi, prin urmare, împiedica autonomia comercială a întreprinderilor
pe piaţă.
Prin urmare, Curtea Supremă din Irlanda a înaintat cazul spre rejudecare la Tribunalul
de Fond, pentru a stabili dacă acordul îndeplinea condiţiile de la articolul 101(3) TFUE. În cele
din urmă, Curtea nu a mai trebuit să se pronunţe, întrucât părţile la acord au decis să nu mai
implementeze acest acord şi şi-au retras acţiunea în instanţă.
Jurisprudenţa consacrată în acest caz reliefează aşadar că aşa numitele carteluri de
criză care ţintesc să reducă supracapacitatea industriei nu pot fi justificate de recesiunea
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economică. Într-o economie de piaţă funcţională, se presupune că doar forţele pieţei ar putea
corecta în mod normal problemele de supracapacitate într-un timp rezonabil, iar preţul ar trebui
să se ajusteze conform modificărilor care apar la nivelul cererii şi ofertei pe piaţă. Aceasta
înseamnă că atunci când cererea scade, sub nici o formă preţurile nu trebuie menţinute forţat la
un anumit nivel prin coordonarea comportamentului întreprinderilor pe piaţă.
O altă lecţie pe care o putem trage este că o înţelegere de a reduce supracapacitatea
industriei constituie în principiu o restricţionare a concurenţei prin obiect potrivit articolului
101(1) TFUE. Pentru a beneficia de exceptarea acordului care restricţionează concurenţa prin
obiect sau prin efect de la interdicţia prevăzută la articolul 101 (1) TFUE, părţile au sarcina de a
dovedi că acordul conduce la efecte pro-concurenţiale care primează în faţa celor anticoncurenţiale.
Pentru aceasta, părţile trebuie să demonstreze că acordul îndeplineşte cumulativ condiţiile
stipulate la articolul 101 (3)4, respectiv că acordul contribuie la îmbunătăţirea producţiei sau
distribuţiei sau la promovarea progresului tehnic sau economic, permite transferul echitabil al
beneficiilor induse de acord către consumatori, nu impune restricţii ne-necesare şi în cele din
urmă, acordul nu urmăreşte eliminarea concurenţei de pe piaţă.
Cazul irlandez a dovedit şi faptul că este foarte dificil pentru părţile la un acord de
restructurare industrială să probeze că pot beneficia de exceptarea de la articolul 101(3) TFUE.
Într-o contribuţie la o masă rotundă organizată de OCDE pe tema cartelurilor de criză, Comisia
Europeană explică acest tip de eşec de piaţă (supracapacitate), că deşi rar, acesta poate apărea
în situaţii excepţionale de structuri de piaţă transparente, simetrice şi stabile şi atunci când
reducerea capacităţii devine costisitoare pentru firme. Prin urmare, atunci când firmele încearcă
să susţină un acord de restructurare aducând argumente de eficienţă, acestea ar trebui să
dovedească că industria respectivă suferă realmente din cauza problemei supracapacităţii
structurale, adică să probeze că doar forţele pieţei nu pot înlătura singure supracapacitatea de
producţie5.
Mai mult, criteriul de indispensabilitate prevăzut în a treia condiţie a articolului 101(3)
ar fi la rândul său greu de dovedit de către părţile implicate în acord. Întreprinderile care invocă
exceptarea de la articolul 101(3) ar trebui să dovedească că alte mijloace care par realiste şi mai
puţin restrictive în combaterea crizei la nivel de sector (cum ar fi intensificarea concurenţei între
procesatori sau realizarea de fuziuni sau achiziţii între procesatori individuali) ar fi în mod
semnificativ mai puţin eficiente6 decât acordul de coordonare la nivelul întregii industrii.
De fapt, reglementările privind controlul concentrărilor economice furnizează un
instrument adecvat pentru facilitarea consolidării industriilor care se confruntă cu probleme
structurale cum ar fi supracapacitatea şi anume posibilitatea invocării argumentului de firmă
aflată în dificultate. Acest argument de firmă aflată în dificultate este acceptat în situaţiile în care
se demonstrează că "structura competitivă a pieţei s-ar deteriora cel puţin la fel de mult ca în
absenţa realizării concentrării economice7." Vom detalia acest aspect în contextul abordării
provocărilor cu care se confruntă CE în aplicarea regulilor privind controlul concentrărilor
economice, dată fiind criza economică.
Prin urmare, acceptarea unui cartel de criză potrivit articolului 101(3) TFUE este numai
o excepţie care confirmă regula potrivit căreia acordurile anticoncurenţiale între întreprinderi
nu pot fi tolerate nici măcar în vremuri de criză. Legea concurenţei trebuie să se aplice în
permanenţă, deci şi în vremuri de recesiune economică când cererea este redusă şi firmele pot
suferi de supracapacitate.
Revizuirea recentă de către CE a acordurilor de restructurare industrială în contextul
evaluării judiciare a acordului de restructurare industrială din industria de procesare a cărnii de
vită din Irlanda demonstrează consecvenţa CE de a nu-şi schimba politica în investigaţiile pe
articolul 101 TFUE. Mai mult, abordarea CE corespunde în totalitate poziţiei exprimate în
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Instrucţiuni8 unde accentul cade pe analiza economică a efectelor potenţiale ale acordurilor
restrictive.
FLEXIBILITATEA AMENZILOR
Vom aborda acum cea de-a doua provocare cu care se confruntă Comisia Europeană în
aplicarea articolului 101 TFUE, în contextul crizei economice şi financiare şi anume apelul
insistent al întreprinderilor pentru reducerea cuantumului amenzilor.
Odată cu debutul crizei economice mondiale din 2008, numărul în creştere al
întreprinderilor care au invocat incapacitatea de plată (denumită în continuare IP) şi reducerea
amenzilor a pus presiune pe Comisia Europeană să aibă în vedere circumstanţele economice şi
situaţia financiară a firmelor contraveniente în stabilirea amenzilor pentru încălcări ale regulilor
de concurenţă.
Conform cadrului legal existent, Comisia nu este obligată să ia în consideraţie situaţia
economică a unei companii atunci când impune amenda, chiar şi atunci când aceasta ar conduce
la insolvenţă sau la lichidarea companiei9. Totuşi, există unele prevederi comunitare care
abordează incapacitatea de plată, însă, în trecut, CE a interpretat în general aceste reguli foarte
stricte şi nu a acceptat astfel de cereri din partea părţilor acuzate de comportamente ilicite.
Mai exact, Instrucţiunile CE din 2006 privind stabilirea amenzilor stipulează la punctul 35
că CE poate “în cazuri excepţionale… să ia în considerare incapacitatea de plată a unei companii
într-un anumit context economic şi social cu condiţia ca amenda să pericliteze în mod irevocabil
viabilitatea economică a întreprinderii în cauză şi să conducă la pierderea totală a valorii activelor
sale10”. Prin urmare, modul în care este formulat acest punct 35 indică în mod clar că CE poate
lua în considerare situaţia financiară critică a unei întreprinderi în mod punctual.
Deşi aceste reguli există de câţiva ani, de abia după declanşarea crizei economice, mai
exact în Noiembrie 2009, CE a acceptat o cerere de IP pentru prima dată în baza acestui punct 35
din Instrucţiunile CE din 2006, în decizia din cazul privind stabilizatorii de căldură11 şi a redus
semnificativ amenda unei companii ţinând seama de situaţia financiară dificilă a acesteia. În
evaluarea susţinerilor companiei cum că nu poate plăti amenda, Comisia Europeană a analizat
indicatorii de profitabilitate, capitalizare, solvabilitate şi lichiditate ai companiei. Pentru aceasta,
s-a folosit de bilanţurile financiare ale companiei pe ultimii ani şi de proiecţiile de viitor, de indicatori
care cuantifică puterea financiară, profitabilitatea, solvabilitatea şi lichiditatea companiei şi a
analizat relaţiile companiei cu băncile şi cu acţionariatul companiei. Comisia a evaluat, de
asemenea, dacă activele companiei ar putea să-şi piardă semnificativ valoarea în cazul în care
compania ar intra în lichidare ca urmare a amenzii plătite.
Ulterior, Comisia a mai acordat reduceri semnificative ale amenzilor – între 25-75%, în
mai multe cazuri.
Cazul cartelului firmelor producătoare de echipamente de baie este un caz de referinţă în
aplicarea regulilor UE antitrust. Este primul caz de cartel când s-au acordat reduceri substanţiale
ale amenzilor mai multor companii cu situaţie financiară precară. În acest caz12, 17 companii au
fost sancţionate pentru fixarea preţurilor pentru căzi, lavoare, baterii şi alte obiecte sanitare,
timp de doisprezece ani, în 6 ţări UE. Zece dintre aceste companii au depus cereri de IP la Comisia
Europeană, susţinând că se află în imposibilitatea de a plăti o amendă substanţială, din cauza
situaţiei financiare precare. Comisia a acceptat această pledoarie numai pentru cinci din cele
zece companii, reducând la trei dintre ele amenda cu 50% şi pentru celelalte două cu 25%.
În mod similar, în cazul deciziei CE vizând sancţionarea cartelului producătorilor de oţel
pentru precomprimare, 17 producători au fost sancţionaţi, iar Comisia, după analizarea a 13 cereri
de IP din partea acestora, a redus amenzile cu 25%, 50% şi 75%, dar numai la 3 dintre aceştia13.
Valoarea totală a amenzilor a fost astfel redusă de la 518 milioane € la 458,4 milioane €.
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În ceea ce priveşte numărul uriaş de cereri de reducere a amenzilor primite, vicepreşedintele CE Almunia a spus: "Este uimitor cum un număr atât de semnificativ de companii
au abuzat aproape întreaga piaţă europeană de construcţii pentru o perioadă aşa de lungă de
timp şi pentru un produs atât de important. Cartelul a operat ca într-o economie planificată".
Subliniind modul de abordare de către CE, tot el a mai adăugat: "Comisia nu va arăta indulgenţă
faţă de cartelişti; recidiviştii vor fi amendaţi şi mai mult, iar cererile de IP vor fi acceptate numai
când este clar că amenda ar trimite compania în faliment, ceea ce se întâmplă rar, chiar şi în
vremurile actuale dificile"14.
În cazul primei decizii de tranzacţionare directă într-un caz de cartel, ce a vizat piaţa
furajelor pentru animale pe bază de fosfaţi15, o companie a primit o reducere de 70% din amendă
pe bază de IP.
Abordarea restrictivă a CE a cererilor de IP este evidenţiată şi de respingerea a două
cereri de reducere a amenzilor depuse la CE de către două companii, în februarie 201116; aceste
companii participaseră la cartelul fluorurii de aluminiu, sancţionat de CE în iunie 2008.
Mai recent, în martie 2011, Comisia a acceptat o cerere de IP post-decizie şi a redus
amenzile impuse în 2007, în cazul a trei companii din Grupul Prym, sancţionate în cazul de cartel
de pe piaţa produselor de mercerie17.
În acest caz, la apel, Prym a cerut măsuri interimare pentru suspendarea execuţiei unei
părţi din amendă şi eliberarea unei părţi din garanţia bancară depusă, deşi cea din urmă solicitare
a fost ulterior retrasă. De asemenea, Prym a cerut CE reducerea amenzii potrivit punctului 35 din
Instrucţiunile CE de stabilire a amenzilor din 2006.
În final, amenda lui Prym a fost redusă cu 25 milioane €. Dobânda aferentă în valoare de
4,5 milioane € a fost de asemenea ştearsă. Per total, amenda Grupului Prym a fost redusă la
aproximativ 15,5 milioane € de la aproximativ 45 milioane €, incluzând dobânzi.
Pentru a doua oară în 2011, mai exact în decembrie 2011, Comisia a redus amenda unei
întreprinderi în cazul de cartel de pe piaţa compresoarelor de refrigerare soluţionat pe baza
procedurii de tranzacţionare directă18, dovedind astfel receptivitate faţă de situaţia financiară
dificilă a companiilor în contextul crizei economice.
Aşadar, toate aceste cereri de IP au fost acceptate de CE în contextul unei crize financiare
şi economice de o magnitudine fără precedent în istoria aplicării regulilor antitrust în UE.
Toate aceste exemple dovedesc disponibilitatea Comisiei de a accepta IP ca argument în
acordarea de reduceri ale amenzilor, în caz că acestea ar duce la falimentul firmei amendate.
În acelaşi timp, este evident că CE doreşte să limiteze la minim reducerile de amenzi pe
bază de IP. Potrivit punctului 4 din Instrucţiunile din 2006 ale CE privind stabilirea amenzilor,
obiectivul principal al politicii de sancţionare a CE este descurajarea practicilor anticoncurenţiale.
Reducerea amenzii sub nivelul descurajator, precum şi reducerile de amenzi ca urmare a aplicării
companiilor pentru clemenţă sau procedura de tranzacţionare directă riscă să ducă la ineficienţa
aplicării regulilor antitrust (Camilli, 2006).
Din evaluarea practicii CE cu privire la soluţionarea cererilor de IP rezultă, de asemenea,
că reducerile de amendă s-au aplicat mai ales la companiile mono-produs, de mărime relativ
mică şi a căror amendă atingea pragul legal de 10 % din cifra de afaceri.
Atâta vreme cât criza persistă, este probabil ca această abordare favorabilă a Comisiei
faţă de cererile de IP să continue. Este totuşi evident că cererile de IP au fost evaluate cu mare
atenţie, prin analize detaliate, caz cu caz. Procedând astfel, Comisia încearcă să aplice un
tratament egal faţă toate firmele care operează pe piaţa internă, dar şi să nu afecteze funcţia de
descurajare a încălcărilor legislaţiei de protecţie a concurenţei.
Nivelul amenzilor impuse de Comisia Europeană pare să confirme acest lucru. Înainte
de izbucnirea crizei financiare, în 2007, nivelul total al amenzilor aplicate de CE a fost de 3,38
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miliarde €. După cum se poate observa în tabelul de mai jos, în 2008, acesta a scăzut la 2,26
miliarde €, iar în 2009 scăderea a continuat să fie semnificativă, până la 1,54 miliarde €. Deşi a
crescut în 2010 la 2,86 miliarde €, totuşi, în 2011, nivelul amenzilor a scăzut substanţial la 614
milioane €.19
Amenzi impuse de CE (fără ajustare cu deciziile Curţii) - perioada 2008 – 2012
(ultima modificare 28 martie 2012)

Sursa: EC cartel statistics, http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf

Creşterea din 2010 s-a datorat impunerii de către Comisie a două amenzi care se
situează printre primele 10 din istoria sancţionării cartelurilor în UE şi pe locul 5 ca nivel agregat.
În acelaşi timp, nu trebuie uitat nici faptul că încălcările legii concurenţei sancţionate prin cele mai
recente decizii s-au produs cu mult înainte de criză.
CONTROLUL CONCENTRĂRILOR ECONOMICE
Criza economică şi financiară a influenţat şi politica de control al concentrărilor
economice. În primul rând, s-a ridicat întrebarea dacă operaţiunile de salvare – concretizate în
naţionalizarea unor instituţii financiare – mai trebuie să urmeze procedura normală de notificare
la Comisie. Lucrurile au fost clarificate cu ocazia cazului Hypo Real Estate20, când Hypo Real
Estate a fost preluată de către o entitate deţinută de statul german. Comisia a constatat că nu
existau nici un fel de prevederi care să garanteze autonomia lui Hypo şi că, deci, ulterior
operaţiunii de preluare, compania nu va fi un agent economic cu putere independentă de decizie
în înţelesul Regulamentului CE privind concentrările economice.
După cum s-a întâmplat şi în cazul Hypo, cele mai multe dintre operaţiunile care s-au desfăşurat
în industria bancară europeană nu au fost supuse procedurii de verificare a concentrărilor economice de
către Comisie, deoarece nu a avut loc o schimbare a controlului în interiorul firmelor implicate.
Mai mult, chiar şi în cazul în care unele bănci au fost salvate prin preluarea de către un
concurent de-al lor, nu a fost vorba de o dimensiune comunitară (pentru ca operaţiunea să revină
în competenţa CE), datorită neîndeplinirii regulii de două treimi prevăzută de Regulamentul CE.
De exemplu, concentrările economice Lloyds/HBOS din Marea Britanie şi Commerzbank/
Dresdner din Germania au fost analizate de către autorităţile naţionale de concurenţă din statele
membre respective.
Deci, în majoritatea cazurilor, băncile aflate în dificultate au fost salvate prin injecţii de
bani publici şi prin garanţii de stat, ceea ce a generat numeroase probleme de ajutor de stat,
după cum vom vedea în partea finală a acestei lucrări.
În al doilea rând, criza economică şi financiară a avut un impact semnificativ asupra
numărului de operaţiuni de concentrări economice notificate. În vreme ce în 2007 s-a înregistrat
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un număr impresionant de 402 operaţiuni notificate, acesta a scăzut semnificativ în 2008 şi 2009,
la 347 şi, respectiv, 259. În 2010, numărul de notificări a fost uşor superior celui din 2009,
ajungând la 274. În fine, la 30 septembrie 2011, Comisia a raportat primirea a 251 de notificări,
un număr aproximativ constant faţă de anul anterior, dar oricum mai mic decât cel înregistrat
înainte de criză.
În al treilea rând, criza a avut efecte diferite asupra operaţiunilor de concentrare
economică, în funcţie de ramurile economice implicate. Astfel, a fost observată o oarecare
continuitate în sectoarele de energie şi medicamente, care par a nu fi fost prea mult afectate de
criză, în vreme ce în transporturile aeriene s-a înregistrat o înrăutăţire evidentă (N. Calvino, 2010).
De exemplu, în cazul Lufthansa/ SN Brussels Airlines, ţinând cont şi de contextul
actualului proces de consolidare din industria europeană a transporturilor aeriene, Comisia a
aprobat, pe 22 iunie 2009, achiziţionarea de către Lufthansa a SN Brussels Airlines, dar
condiţionat de implementarea unui set de remedii propus de Lufthansa şi menit a elimina
îngrijorările Comisiei legate de afectarea mediului concurenţial, în special pe rutele dintre Belgia
şi Germania şi, respectiv, Belgia şi Elveţia. În acest fel, nu a fost afectată posibilitatea de alegere a
consumatorilor între mai multe companii aeriene.
Au existat şi cazuri când firmele participante la astfel de fuziuni sau achiziţii au fost
obligate să renunţe la anumite părţi sau segmente de afaceri din cadrul lor, pentru a satisface
condiţiile impuse de regulile europene în privinţa ajutorului de stat. De exemplu, în cazul RBS
assets/Banco Santander21, pentru a obţine aprobarea planului său de restructurare de către
Comisia Europeană şi în contextul investigaţiei CE privind ajutorul de stat primit (incluzând două
recapitalizări din fonduri publice, de peste 45 miliarde ££, precum şi tratarea unui imens portofoliu
de active depreciate), RBS a trebuit să renunţe la unele dintre activele sale, precum şi la unele
segmente de afaceri.
În general însă, companiile care au intrat în procese de fuziuni sau achiziţii au făcut acest
lucru nu pentru a se extinde, ci mai degrabă pentru a-şi menţine cota de piaţă (fuziuni defensive)22.
Cu alte cuvinte, au fost mult mai puţine operaţiuni de concentrare economică motivate de dorinţa
efectuării de investiţii financiare şi mult mai multe altele determinate de necesitatea unei
consolidări a poziţiei de piaţă.
În al patrulea rând, criza a avut efecte şi asupra regulilor CE de control al fuziunilor, mai
ales din punct de vedere procedural.
Astfel, în fuziunea BNP Paribas/Fortis23, care a avut ca obiect preluarea de către BNP
Parisbas a activelor Fortis din Belgia şi Luxemburg, CE a demonstrat că în perioade critice este
nevoie de măsuri urgente, adoptate mult mai rapid decât în perioade normale. Comisia a emis
decizia de autorizare cu două săptămâni mai repede decât termenul normal, chiar dacă au existat
serioase motive de îngrijorare cu privire la posibila afectare a mediului concurenţial. Sigur că,
tranzacţia a fost aprobată doar condiţionat de unele remedii privind piaţa cardurilor de credit,
remedii prin care să se evite micşorarea posibilităţii de alegere a consumatorilor pe această piaţă.
În plus, Comisia Europeană a acceptat şi unele derogări de la obligaţia de suspendare a
punerii în aplicare, în conformitate cu art. 7(3) din Regulamentul Consiliului nr. 139/2004 privind
controlul concentrărilor economice între întreprinderi24, permiţând în acest fel efectuarea
imediată a operaţiunii de concentrare economică în cazul Santander/Bradford & Bingley Assets25.
Până la data de 30 septembrie 2011, Comisia mai acordase încă 3 astfel de derogări26.
O altă zonă în care CE a dovedit o anumită flexibilitate a fost cea referitoare la acceptarea
angajamentelor propuse de către părţi, pentru autorizarea concentrărilor economice cu
respectarea anumitor obligaţii şi condiţii. Datorită faptului că părţile participante la o astfel de
operaţiune pot avea dificultăţi în a găsi cumpărători în perioade de criză, CE a modificat Comunicarea
privind măsurile corective27, în sensul că a introdus prevederea ca termenele prevăzute pentru
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analizarea şi evaluarea angajamentelor referitoare la cesiuni să poată fi prorogate.
Toate aceste exemple dovedesc faptul că CE a dorit să introducă o anume flexibilitate în
cadrul regulilor de control al concentrărilor economice, în aşa fel încât să diminueze întrucâtva
impactul crizei economice.
În al cincilea rând, într-un mod similar celui din cazul politicii de sancţiuni a Comisiei (în
care s-a introdus posibilitatea de reducere a amenzilor pentru firmele aflate în dificultate), şi în
cazul politicii şi practicii de control al concentrărilor există o posibilitate similară, anume aceea
de a apela la excepţia firmei aflate în criză (în pragul falimentului). Astfel, Comisia Europeană
poate decide că o concentrare economică, altfel problematică din punct de vedere al autorizării,
să poată fi declarată compatibilă în cazul în care una dintre firmele implicate este în pragul
falimentului28, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Orientările privind evaluarea concentrărilor
orizontale. Acestea au în vedere faptul că situaţia este de aşa natură încât cota de piaţă a firmei
achiziţionate ar fi preluată oricum de către firma achizitoare, în cazul în care prima dintre ele
iese de pe piaţă. Cu alte cuvinte, nu există o altă alternativă mai puţin anti-concurenţială (de
exemplu, un alt cumpărător)29.
Excepţia firmei aflate în criză a fost accceptată de către CE pentru prima oară în cazul
Kali und Salz30. Cazul acesta a implicat o concentrare pe piaţa produselor de potasiu realizată
prin fuziunea dintre Kali und Salz (o filială a companiei germane BASF) şi MdK, o companie de stat
din fosta Republică Democrată Germană. La prima vedere, această operaţiune ar fi dus la crearea
unui monopol, cu o cotă de 98% pe piaţa produselor din potasiu.
Cu toate acestea, s-a considerat că tranzacţia respectivă nu a avut darul de a crea o poziţie
dominantă (analiza a fost efectuată înainte de introducerea testului de „afectare semnificativă a
concurenţei efective” în reglementarea europeană din domeniul concentrărilor economice),
datorită faptului că MdK nu ar fi supravieţuit dacă operaţiunea nu avea loc, ţinând cont că
proprietarul său (statul german) nu mai era dispus să cheltuie bani într-o afacere aflată pe
pierdere. De asemenea, au existat dovezi clare că eventuale eforturi de cesionare a unor părţi din
afacere ar fi fost sortite eşecului, datorită lipsei unor alţi cumpărători interesaţi. În plus, pe piaţa
produselor din potasiu exista o supra-capacitate de producţie şi, de aceea, era puţin probabil să
apară anumite creşteri de eficienţă care să contracareze efectele negative asupra concurenţei,
altele decât Kali&Salz. În fine, era foarte probabil ca firma Kali&Salz să preia oricum cota de
piaţă a lui MdK, chiar şi în absenţa operaţiunii de concentrare analizată.
În acest context, pentru a îndeplini condiţiile pentru aplicarea excepţiei firmei aflate în
criză, părţile implicate într-o fuziune sau o achiziţie trebuie să dovedească faptul că deteriorarea
ulterioară a structurii concurenţiale a pieţei nu poate fi atribuită operaţiunii respective de
concentrare economică, ci s-ar fi produs oricum.
Ulterior, singurul caz în care Comisia a mai acceptat aplicarea excepţiei firmei aflate în
criză a fost BASF/Eurodiol/Pantochim31. Relativ recent, contribuţia Comisiei la masa rotundă
organizată de OECD, în 2009, privind excepţia firmei aflate în criză a adus clarificări suplimentare
privind poziţia europeană pe acest subiect: „Cadrul curent de analiză al excepţiei privind firma aflată
în criză este suficient de echilibrat şi permite restructurarea economică fără a afecta mediul
concurenţial. O eventuală relaxare a criteriilor de aplicare a acestei excepţii în perioade de criză nu
este de aceea necesară”32.
Astfel, în ciuda faptului că evaluările concentrărilor economice de către Comisie iau în
considerare mediul economic şi condiţiile de piaţă în continuă modificare (Kroes, 2008), ca urmare
a unor probabilităţi mai mari de falimente, reflectate într-un număr mai mare de fuziuni şi
achiziţii defensive, totuşi „excepţia firmei aflate în criză” a fost utilizată doar pe o scară redusă33.
Acest lucru ilustrează faptul că CE nu a acceptat o relaxare a modului de aplicare a acestei
excepţii, din dorinţa de a nu afecta mediul concurenţial.
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În fapt, perioadele de criză pot contribui la eliminarea firmelor mai puţin eficiente, lăsând
spaţiu pentru cele mai puternice şi mai eficiente. Dar, acest lucru poate, la rândul său, să
faciliteze creşterea economică în perioada de după criză (Fingelton, 2009).
CONTROLUL AJUTOARELOR DE STAT
Criza financiară a dovedit că atunci când o bancă dă faliment, acest lucru poate să
conducă la un colaps al întregului sistem financiar, chiar şi dincolo de graniţele unei singure ţări.
În acest context, cadrul temporar introdus de Comisie la sfârşitul lui 2008 privind
ajutorul de stat acordat entităţilor financiare s-a dovedit a fi un instrument deosebit de puternic
în asigurarea unui mediu concurenţial normal în sectorul financiar european.
În perioada octombrie 2008 – octombrie 2011, Comisia Europeană a aprobat măsuri de
ajutor de stat pentru instituţii financiare în valoare de 4,5 trilioane € (echivalentul a 37% din PIBul Uniunii Europene)34. De asemenea, din estimările Comisiei, ca urmare a crizei financiare, băncile
au înregistrat pierderi de aproape 1 trilion €, între 2007 şi 2010, iar circa 1,6 trilioane € au fost deja
injectaţi în sistemul bancar european sub formă de ajutor de stat (inclusiv garanţii de stat).
Cifrele de mai sus arată că aplicarea cadrului temporar de urgenţă privind ajutorul de
stat pentru entităţile financiare a fost un instrument util, bine sincronizat, care a reuşit să evite
declanşarea unui efect de domino pe pieţele financiare, fapt care ar fi afectat grav şi economia
reală. Cu toate acestea, este însă evident că a fost nevoie de fonduri publice uriaşe, suportate de
plătitorii de taxe şi impozite, pentru a restabili încrederea în sistemul financiar.
Existenţa unui număr important de falimente bancare – cum ar fi Fortis, Lehman
Brothers, băncile islandeze, Anglo Irish Bank, Dexia – a relevat totuşi existenţa a numeroase
probleme în cadrul sistemelor existente, precum şi necesitatea unei reglementări la nivel de UE
a turbulenţelor transfrontaliere de pe pieţele financiare europene. Recentele propuneri ale
Comisiei privind introducerea unor norme europene în materie de redresare şi rezoluţie
bancară35 ar putea constitui o soluţie viabilă.
Scopul lor principal este de a permite destructurarea instituţiilor financiare într-o
manieră ordonată, care să asigure menţinerea serviciilor acestora care sunt esenţiale pentru
stabilitatea financiară, dar fără a face însă apel la banii contribuabililor.Cu privire la această
recentă iniţiativă, preşedintele CE Barroso a spus că: "UE îşi îndeplineşte integral angajamentele
luate în cadrul G20. Cu două săptămâni înainte de summit-ul de la Los Cabos, Comisia prezintă
o propunere care ne va ajuta să ne protejăm contribuabilii şi economiile împotriva efectelor pe
care le-ar genera o nouă criză a sectorului bancar. Măsurile propuse astăzi reprezintă un pas
esenţial către crearea unei uniuni bancare în cadrul UE. De asemenea, ele vor determina sectorul
bancar să fie mai responsabil. Astfel, vom contribui la instalarea pe viitor a unui cadru de
stabilitate şi încredere în UE, lucrând la consolidarea şi integrarea mai puternică a economiilor
noastre interdependente."36.
Putem deci să considerăm că aceste evoluţii reprezintă paşi importanţi, atâta vreme cât
ele vin să completeze instrumentele actuale de control al ajutoarelor de stat şi să perfecţioneze
modul de rezolvare a cazurilor unor instituţii financiare aflate în dificultate, cu puternice efecte
transfrontaliere. Ele reprezintă şi un pas înainte pe calea unei uniuni bancare la nivelul UE.
CONCLUZII
În ciuda apariţiei unor provocări evidente în privinţa modului de aplicare a regulilor de
control al ajutoarelor de stat, dar şi al celor privind antitrustul şi controlul concentrărilor
economice, Comisia a reuşit să menţină neschimbate regulile existente în aceste domenii. În
acelaşi timp, a efectuat unele ajustări de natură procedurală, necesare pentru a răspunde unor
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condiţii de piaţă aflate într-un proces de deteriorare.
Această lucrare a arătat faptul că CE a acceptat reducerea amenzilor în cazuri de cartel
(şi va face asta atâta timp cât criza va persista), în situaţia când firma sancţionată se află în
incapacitatea de a plăti, dar condiţiile impuse sunt foarte dure şi specifice fiecărui caz în parte.
Condiţii dure sunt valabile şi în cazurile în care firmele doresc să iniţieze aşa-numite carteluri de
criză. În domeniul concentrărilor economice, regulile permit o oarecare flexibilitate, în special în
ceea ce priveşte termenele de aprobare a unor astfel de operaţiuni.
În concluzie, abordarea CE cu privire la cartelurile de criză, flexibilitate în domeniul
amenzilor, controlul concentrărilor economice şi a măsurilor de salvare şi restructurare a
băncilor aflate în dificultate arată că scopul tuturor instrumentelor politicii de concurenţă este
evitarea afectării consumatorilor şi nu protejarea concurenţilor ineficienţi care ar putea întârzia
procesul de revenire economică.
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ROMÂNIA DEVINE VERDE - CENTRALELE EOLIENE, NOUA STRATEGIE PENTRU VIITORUL
ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE.
Marcel Duhăneanu
Institutul de Administrare a Afacerilor din Bucureşti
Florin Viorel Marin
Institutul de Administrare a Afacerilor din Bucureşti
Rezumat: Ca rezultat al schimbărilor din economia mondială precum șşi a creşterii preţurilor la
sursele clasice de energie, Uniunea Europeană șşi-a stabilit un obiectiv ambiţios ca până în anul
2020, 20 la sută din energia produsă să provină din surse regenerabile – energia eoliană se
aşteaptă să furnizeze între 12 spre 14 la sută din totalul cererii. Ca membră a Uniunii Europene
din 2007, România cu siguranţă este influenţată de aceste politici. Articolul cuprinde o privire de
ansamblu asupra producerii energiei eoliene la nivel mondial, caracteristici ale dezoltării
extraordinare a pieţei de energie eoliană în România, noile provocări ale pieţei șşi oportunităţile
de afaceri, precum șşi dezvoltarea viitoare a producerii de energie verde.
Coduri JEL: M11, L94
PRIVIRE DE ANSAMBLU PRIVIND ENERGIA REGENERABILĂ șŞI ÎN PARTICULAR
ENERGIA EOLIANĂ
Dezvoltarea producerii de energie eoliană în România poate fi catalogată drept
spectaculoasă. La începutul anilor 2000 vorbim de numai 7MW produşi de câteva turbine
răspândite pe tot teritorul României. Apoi în 2009 apare primul parc eolian cu o putere instalată
de 18 MW, la sfârşitul anului 2010 existau deja 462 MW pentru că la finele anului 2011 să vorbim
de 982 MW1. Conform aceluiaşi raport EWEA în 2011 s-au investit aproximativ 700 de milioane de
euro în parcuri europene ceea ce situează România pe importantul loc 7 în topul șţărilor Europene
privind investiţiile în parcuri eoliene şi 5 la sută din totalul investiţiilor în acest domeniu. Dacă
facem un calcul, înseamnă că un milion de Euro a fost investit la fiecare 12 ore în cursul anului
2011, iar capacitatea de producţie a fost dublată în timpul unui
singur an.
Cernavodă este localitatea unde există centrala
nucleară ce dispune de două reactoare funcţionale pentru
producerea energiei nucleare având fiecare capacitatea de
aproximativ 700 MW. Acest reper este întotdeauna luat în
considerare când se discută de capacitate instalată de
producere a energiei eoliane. Practic, în anul 2011 s-a reuşit
să se depăşească capacitatea de producere a unui reactor
instalat la centrala de la Cernavodă. Şi dezvoltarea nu se
opreşte aici.
Figura 1.
Sursa: Wind in Power 2011 European statistics – EWEA.

46

Reinventing Business in a Changing World

Cine sunt investitorii: Cehii de la CEZ construiesc un proiect de 1,1 miliarde Euro într-un
parc de 600MV în două comune din Dobrogea (zona de SE a României apropiată de șţărmul Mării
Negre) – investiţia este preconizată să se finalizeze în 2012. Italienii de la Enel Green Power sunt
un alt important investitor cu circa 270 MW montaţi în diferite localităţi din aceiaşi regiune,
Dobrogea. De altfel, vom vedea că majoritatea investiţiilor se îndreaptă către această regiune
aflată la șţărmul Mării Negre. Alţi mari investitori sunt portughezii de la Energias de Portugal (cu
228 MW), spaniolii de la Iberdrola (80-MW) șşi grupul franco-belgian GDF Suez (500-MW) – date
furnizate în rapoartele Translectrica, transportatorul naţional de energie electrică.
Conform datelor furnizate de Transelectrica, la sfârşitul primului trimestru din 2012
proiecte eoliene cu o capacitate de 1.140 MW erau funcţionale, ceea ce înseamnă că acest sector
deja a atras investiţii de peste 1,7 mld. euro. În afară de aceste proiecte, peste 20.000 MW sunt
acum fie cu contractele de racordare la reţea semnate, fie se află în faza în care au obţinut avize
tehnice de racordare la reţea.
Sursele regenerabile de energie au crescut pentru a furniza o valoare estimată de 16,7%
din consumul final de energie la nivel mondial în 2010. Conform raportului emis de organizaţia
REN21 în 2011, Renewable energy policy. Network for the 21st century’: În sectorul energetic,
sursele regenerabile au reprezentat aproape jumătate din cei aproximativ 208 de gigawaţi (GW)
de producţie de energie electrică adăugată la nivel global în 2011. Eoliene şi solare fotovoltaice
(PV) au reprezentat aproape 40% şi 30% din capacitatea de noi surse regenerabile, urmate de
energia hidroelectrică (aproape 25%). Până la sfârşitul anului 2011, la nivel mondial energia din
surse regenerabile a depăşit 1360 GW, cu 8% peste nivelul anului 2010, energiile regenerabile
cuprinzând mai mult de 25% din total la nivelul mondial de putere electrică generată (estimată
la 5360 GW în 2011) şi a furnizat o valoare estimată la 20,3% din producţia mondială de energie
electrică.

Sursa: REN21 - raportul din 2011
Figura 2. Ponderea energiei din surse regenerabile din consumul final de energie la nivel
mondial, 2010
Pe parcursul a 5 ani (perioada din 2006, prin 2011), capacitatea totală instalată la nivel
mondial bazată pe tehnologii de energie regenerabilă a crescut la rate foarte rapide. Cea mai
rapidă creştere de 58% anual a fost la celulele solare fotovoltaice (PV). Aceasta a fost urmată de
concentrarea energiei solare termice (CSP) cu 37% creştere, şi eoliană, care a crescut cu 26%
(Figura 3).
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Sursa: REN21 - raportul din 2011
Figura 3. Ratele medii anuale de creștere pentru energia regenerabilă şi biocombustibili.
Un studiu efectuat de EurObserv'ER – Wind Power Barometer în 2012 (Puterea
Barometer Vânt în 2012) estima capacitatea instalată de producţie de energie eoliană la 238.5
GW în 2011. În 2011, Asia a fost cea mai mare piaţă din lume (52%), urmată de Europa (24,5%) şi
Nord America (19,7%). Europa are cea mai mare capacitate de energie eoliană din lume, cu 40,6%
din total în 2011.

Sursa: EurObserv’ER – Wind Power Barometer in 2012.
Figura 4. Capacitatea instalată de producere a energiei eoliene la sfârşitul anului 2011
Conform raportului privind producţia de energie eoliană în 2011, raport emis de Asociaţia
Europeană în Domeniul Energiei Eoliene EWEA2, în ceea ce priveşte capacităţile de producţie
instalate în 2011 avem:
• 9616 MW capacitate de producere energie eoliană (valoare de aproximativ 12.6 miliarde
Euro) a fost instalat în UE, în timpul 2011, o cifră similară celei anului precedent (9648 MW în
2010);
• Energia eoliană produsă reprezintă 21,4% din totalul energiei produse în 2011;
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• Instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile a reprezentat 71,3%
din instalaţii noi în 2011: 32043 MW dintr-un total de 44,939 MW capacităţi de producere de
energie noi;
• Capacitatea de producere de energie regenerabilă în 2011 a avut o creştere de 37,7%
faţă de 2010;
Dacă ne uităm la tendinţe, putem vedea că în UE capacitatea totală a puterii instalate de
producere a energiei electrice a crescut net
de la 35,468 MW la 95,878 MW, cu energia
eoliană având o cotă de la 10,5% (93957
MW)3.
• Germania rămâne ţara UE cu cea
mai mare capacitate instalată, urmată de
Spania, Franţa, Italia şi Marea Britanie;
• Capacitatea eoliană instalată de
la sfârşitul anului 2011 produce 204 TWh de
energie electrică, reprezentând 6,3% din
consumul de energie electrică - de la 5,3%
în anul precedent.
Figura 5. Capacitatea totală instalată de
producere a energiei eoliene în EU (GW).
Sursa: EurObserv’ER – Wind Power
Barometer în 2012.

Figura 6.
Capacitatea
instalată de
producere a
energiei eoliene în
Uniunea Europeană
la sfârşitul anului
2011
Sursa:
EurObserv’ER –
Wind Power
Barometer in 2012.
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PIAŢA ENERGIEI VERZI DIN ROMÂNIA ESTE ÎN EFERVESCENŢĂ
În 2007, guvernul român a aprobat strategia naţională pentru energie pe termen lung
2007-2020. Strategia a luat în considerare evoluţiile din Uniunea Europeană, precum şi evoluţiile
din sistemul energetic naţional. Strategia guvernului pune accentul pe:
• creşterea eficienţei energetice
• dezvoltarea de energie regenerabilă
• diversificarea surselor de import şi a rutelor de transport
• modernizarea liniilor de trasport șşi distribuţie
• protecţia infrastructurii critice
Cererea de energie electrică în România a scăzut în timpul anilor 1990, şi mai multe
centrale electrice (în special cele termice) au fost scoase din funcţiune. Cu toate acestea, pe
măsură ce economia a revenit în anii 2000, cererea a crescut. Unităţile de producere a energiei
care funcţionează în România, fie că este vorba de termocentrale, hidrocentrale sau de
reactoarele nucleare de la Cernavodă, au puterea netă disponibilă în sistem de 16.445 MW, dar
de fapt unităţile utilizate efectiv erau de circa 10.000 MW.
Nivelul ţintelor naţionale privind ponderea de energie electrică din surse regenerabile
în consumul final de energie electrică în perspectiva anilor 2010, 2015 şi 2020 este de 33%, 35%
şi, respectiv, 38% (conform legii 220 adoptată de către Parlamentul României în anul 2008).
Ponderea energiei electrice produse din resurse regenerabile de energie în consumul
naţional brut de energie electrică a fost de aproximativ 29% în 2004 şi aproape de ţinta de 33%,
în 20104.
Dat fiind nivelul important de investiţii necesare, realizarea acestui obiectiv poate fi
facută numai prin investiţii de capital străin şi de know-how în combinaţie cu un mecanism de
sprijin generos.
La sfârşitul lui 2010, în România erau instalaţi 462 MW eolieni, iar în 2011 alţi 520 MW
au fost adăugaţi. În total, la nivelul UE au fost montaţi 9.367,7 MW noi anul trecut.
Doar Suedia, Marea Britanie, Franţa, Italia, Spania șşi Germania șşi-au adăugat un număr
mai mare de MW eolieni anul trecut comparativ cu România. În clasamentul celor mai mari
capacităţi instalate, România se află în cea de-a doua jumătate, pe locul al 15-lea, la mică distanţă
de Belgia (1.078 MW instalaţi la final de 2011) șşi urmată de Bulgaria (612 MW instalaţi la final de
2011). Clasamentul este condus de Germania, cu un total de 29.075,6 MW, dintre care 2.007 MW
instalaţi în 2011. Pe locul doi se situează Spania, cu 21.673 (914 MW nou adăugaţi), iar pe al treilea
– Italia, cu 6.737 MW (932,7 MW noi).
La nivelul zonei de Sud Est al Europei, având tot ieşire la Marea Neagră, șţara vecină
situată la Sud, Bulgaria, a cunoscut o dezvoltare accentuată a capacităţilor instalate – investiţii
începute cu câţiva ani în avans faţă de România – în 2010 având 237 MW instalaţi iar la sfârşitul
lui 2011 612 KMW. Capacitatea totală instalată în România a depăşit pe cea instalată în Bulgaria
în 2011 iar trendul arată că diferenţa se va menţine sau chiar accentua.
Cine sunt principalele instituţii pe piaţa de energie din România?
Reglementare: ANRE -Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei din
România cu responsabilităţi în:
• urmărirea şi punerea în aplicare a reglementărilor în domeniu energetic;
• emiterea/suspendarea licenţelor de operare;
• stabilirea unor proceduri şi tarife pentru piaţa de energie şi gaze naturale.
În ceea ce priveşte schema de promovare a energiei regenerabile, ANRE va fi implicată în:
• Elaborarea Regulamentului de acreditare (legislaţia secundară)
• Acreditarea centralelor electrice care beneficiază de schema de promovare, în
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conformitate cu Regulamentul de acreditare;
• Setarea cotelor obligatorii care urmează să fie realizate în fiecare an;
• Regulamentare ce permite accesul garantat sau accesul prioritar la reţea
• Monitorizarea proiectelor care beneficiază de schema de promovare.
Transport şi infrastructura: Transelectrica – transportatorul naţional de energie
electrică, care joacă un rol-cheie în piaţa românească de electricitate. Compania administrează
şi operează sistemul de transport de energie electrică. Transelectrica este responsabil de
transportul de energie electrică şi de dezvoltarea infrastructurii de piaţă șşi asigurarea securităţii
sistemului energetic românesc.
Controlul șşi organizarea pieţei de trazacţionare de energie electrică inclusiv a
certificatelor verzi:
OPCOM - operatorul pieţei de energie electrică din România - îndeplineşte rolul de
administrator al pieţei de energie electrică, oferind cadrul ordonat, viabil şi eficient pentru
desfăşurarea tranzacţiilor comerciale de pe piaţa angro de energie electrică în condiţii de
corectitudine, imparţialitate, independenţă, echidistanţă șşi transparenţă. OPCOM este o filială a
Transelectrica.
OPCOM este organismul de reglementare, responsabil de controlul pe piaţa de certificate
verzi. În prezent, există 84 de furnizori şi 57 de producători de pe piaţa de energie din România.
Transelectrica este controlată de stat, prin Ministerul Economiei, care deţine 73,68% din
titluri. Fondul Proprietatea are o participaţie de 13,49% din capitalul companiei, iar un pachet de
12,81% din titluri aparţine mai multor acţionari. Compania este listată la BVB din 2006. În urma
acordurilor cu FMI s-a decis în 2012 vânzarea unor pachete suplimentare de 15% acţiuni. Conform
acordurilor cu FMI, se doreşte vânzarea integrală a pachetului majoritar. Nu se pot estima în
acest moment implicaţiile acestei privatizări, dar categoric acesta va schimba piaţa de energie din
România.
FACTORII CE AU FĂCUT POSIBILĂ DEZVOLTAREA INVESTIŢIILOR ÎN DOMENIUL
PRODUCERII ENERGIEI EOLIENE
Importantele investiţii în domeniul energiei eoliene au fost influenţate șşi impulsionate
de doi factori importanţi:
– Condiţiile naturale din România favorabile dezvoltării parcurilor eoliene
– Shema de sprijin popusă șşi adoptată de statul român. Această shemă se bazează pe
următoarele elemente: certificate verzi liber tranzacţionabile de subvenţionare a producerii
energiei din surse regenerabile (documente emise lunar de către Translectrica care atestă o
cantitate de MWh de energie electrică produsă din surse regenerabile şi tranzacţionate pe bază
de contracte bilaterale sau pe piaţa centralizată) șşi cote obligatorii de producţie pentru furnizorii
de energie.
În 2011 a fost rezolvată problema instabilităţii legislaţiei din domeniu. După un proces
lung de autorizare, anul trecut România a primit aprobarea din partea Comisiei Europene pentru
a implementa schema de sprijin a producerii energiei din surse regenerabile propusă prin Legea
220/2008.
Potrivit schemei, producătorii de energie eoliană vor primi două certificate verzi
(documente emise lunar de Translectrica care atestă o cantitate de MWh de energie electrică
produsă din surse regenerabile șşi tranzacţionate pe bază de contracte bilaterale sau pe piaţa
centralizată) până în anul 2017 şi un certificat începând cu 2018. Certificatele verzi primite de
către producători din surse regenerabile pot fi comercializate independent de cantitatea de
energie pe care o reprezintă, pe piaţa de certificate verzi, care este separată de piaţa de energie
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(sau pe piaţa centralizată de certificate verzi stabilite de către operatorul pieţei de energie
electrică din România OPCOM. Nivelurile minime şi maxime de preţ pentru certificatele verzi
sunt stabilite prin lege.
Guvernul român a decis dublarea valorii certificatelor verzi pentru producerea de energie
eoliană şi menţinerea valorii până în 2017. În acelaşi timp, acesta a ridicat sancţiunile pentru
distribuitorii care nu se încadrează în cota de producţie. Preţul maxim pentru un certificat verde
a fost majorat la 0.055 € pe kWh şi preţul minim la 0.027 € pe kWh.
Valoarea shemei de sprijin pentru energia verde este de peste 10 miliarde de euro –
conform datelor furnizate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
(ANRE).
Cel puţin 83 de ţări, 41 de ţări dezvoltate şi 42 de ţări în curs de dezvoltare, au un anumit
tip de politică de promovare a producerii de energie din surse regenerabile (conform raportului
organizaţiei REN 21 din 2010). Cele mai comune tipuri de politici, subvenţii de capital sau de
granturi, credite fiscale pentru investiţii, scutiri sau reduceri la impozitul pe venit sau scutiri de
TVA șşi certificatele verzi (Figura 7).

Sursa: raportul organizaţiei REN21 din anul 2010
Figura 7. Politici de promovare a producerii de energie din surse regenerabile
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România a combinat o cotă obligatorie de producţie cu un sistem de tranzacţionare a
certificatelor verzi ca mecanism principal de sprijin.
Un certificat verde atestă o cantitate de 1 MWh de energie electrică produsă din surse
regenerabile de energie, iar sistemul de cote obligatorii este un mecanism de promovare a
producerii de energie electrică din surse regenerabile de energie, prin achiziţia de către furnizori
a unor cote obligatorii de energie electrică produsă din aceste surse în vederea vânzării către
consumatorii deserviţi. Tranzacţionarea certificatelor verzi şi stabilirea preţurilor pe Piaţa
centralizată a Certificatelor Verzi este asigurată de OPCOM – operatorul pieţei de certificate verzi.
Preţul Certificatelor Verzi variază într-un interval stabilit prin Hotărâre de Guvern. Preţul minim
este impus pentru protecţia producătorilor, iar preţul maxim, pentru protecţia consumatorilor.
Pentru perioada 2008-2014, valoarea de tranzacţionare a certificatelor verzi se
încadrează între o valoare minimă de tranzacţionare de 27 euro/certificat şi o valoare maximă
de tranzacţionare de 55 euro/certificat.

Sursa: www.opcom.ro.
Figura 8.
Energia electrică se tranzacţionează separat de certificatele verzi. Preţul certificatelor
se regăseşte în preţul de distribuţie al energiei electrice către consumatorul final. De fapt,
consumatorul final suportă preţul dezvoltării energiei verzi.
Conform datelor furnizate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul
Energiei (ANRE), în 2011 producătorii au primit 95 de milioane de euro iar pentru 2012 se
estimează că se vor plăti aproximativ 300 de milioane de Euro.
Certificatele verzi sunt alocate anual pentru producătorii de energie din surse regenerabile
în conformitate cu cotele estimate de energie electrică. Există un vârf în volumul de tranzacţionare
a certificatelor în luna ianuarie a fiecărui an, la data de alocare anuală a certificatelor verzi.
Conform statisticilor, la o investiţie într-un proiect de producere a energiei eoliene
principalul cost îl reprezintă echipamentul (75 la sută din valoarea totală), restul reprezintă
costuri legate de teren, infrastructură șşi costuri de conectare la reţea.
La nivel mondial există mari companii producătoare de turbine eoliene precum Vestas
(Danemarca), General Electric (SUA) sau Siemens (Germania). Acestea au furnizat echipamentele
pentru majoritatea proiectelor dezvoltate în România. Totodată, în cazul unui proiect dezvoltat de
către Iberdrola (Spania) în Dobrogea, s-a încheiat cu grupul chinez Sinovel un acord în baza căruia
acesta va furniza echipamentele.
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În ciuda investiţiilor majore făcute deja în construcţia parcurilor eoliene din România
(aprox. 1,7 mld Euro), până în prezent nu a fost dezvoltată local nicio capacitate de producere a
acestor echipamente. Acesta este unul din avantajele pierdute de industria românească ce nu a
profitat de boomul producerii energiei eoliene.

Sursa: raportul REN21 din 2011.
Figura 9. Cotele de piaţă a primilor 10 producători mondiali de turbine eoliene.
La nivel mondial, industria energiei verzi, considerată a fi o oportunitate pentru crearea
de noi locuri de muncă (de exemplu în Statele Unite, Administraţia Obama considera, la începutul
mandatului, că noile locuri de muncă vor apărea în industria „verde” ), s-a dovedit a fi, până la
urmă, nu atât de favorabilă. Au fost destule reacţii în presă pe baza informaţiilor din economie
prin care s-a exprimat nemulţumirea legată de puţinele locuri de muncă create șşi s-a văzut chiar
o reducere mai mare de locuri de muncă din economia, să zicem, tradiţională. Este greu de
evaluat în acest moment dacă noua industrie „verde” ce tinde să înlocuiască industria poluantă
are nevoie de mai multă forţă de muncă. Oricum, vorbim de noi locuri de muncă ce necesită o
specializare/reconversie a angajaţiilor.
ROMÂNIA SE BUCURĂ DE RESURSE SEMNIFICATIVE ŞI BINE DOCUMENTATE DE
ENERGIE EOLIANĂ DAR EXISTĂ O PROBLEMĂ LEGATĂ DE O DEZVOLTARE PREA
RAPIDĂ
România urcă pentru prima dată în top 10 al celor mai atractive ţări din lume privind
investiţiile în energie eoliană, conform ultimului raport Country Attractiveness Indices, emis de
Ernst & Young. Acest avans reflectă cele mai noi investiţii în proiecte eoliene pe teritoriul
României. Indicele calculat de Ernst & Young plasează România pe acelaşi loc cu Polonia şi
Irlanda privind atractivitatea pieţei de energie eoliană şi foarte aproape de ţări precum Suedia,
Franţa şi Italia. Indicele general, care include punctajele pentru toate categoriile de energie
regenerabilă – eoliană, solară, geotermală şi biomasă – plasează România pe locul 13 la nivel
mondial privind atractivitatea pieţei locale pentru dezvoltarea de proiecte energetice în toate
aceste domenii.
Cele mai promiţătoare surse de energie pentru România sunt eoliană, biomasă șşi hidro.
România este considerată a avea cel mai mare potenţial de energie eoliană din regiune,
cu o capacitate totală instalată estimată de 14.000 MWh.
În Figura 10, cele mai importante regiuni pentru energia eoliană sunt Dobrogea (Estul –
având graniţa cu malul Mării Negre) șşi Moldova (Nord- Estul României).
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Tot potrivit datelor Transelectrica, la finalul lunii martie proiecte eoliene cu o capacitate
de 1.140 MW erau funcţionale. În afară de aceste proiecte, peste 20.000 MW sunt acum fie cu
contractele de racordare la reţea semnate, fie se află în faza în care au obţinut avize tehnice de
racordare la reţea. Această capacitate este mai mare decât toate unităţile de producere a energiei
care funcţionează în România, fie că este vorba de termocentrale, hidrocentrale sau de
reactoarele nucleare de la Cernavodă.
Dacă s-ar realiza toate aceste
proiecte eoliene, valoarea investiţiilor ar
ajunge la 30 mld. Euro. Problema este că
sistemul nu permite integrarea a mai mult de
3.000 MW în proiecte eoliene. Există o
capacitate de echilibrare (prin capacităţi
hidro de exemplu) pentru 3.000 MW de
energie eoliană în sistem, pe când potenţialul
eolian al României este de 14.000 MW.
(conform rapoartelor Transelectrica).
O altă problemă este legată de
cererea de energie care nu creşte la nivelul
Sursa: ANEMOS 2011.
ofertei. Nu au apărut încă consumatori mari
Figura 10:Puterea anuală a vântului în România la în reţea (grupuri mari industriale) care să
absoarbă surplusul de energie produs. Au
înălţimea standard de 100 metri.
existat proiecte de dezvoltare a unor noi
centre siderurgice, dar aceste proiecte au fost amânate datorită contextului economic mondial
dificil.
Totodată, apare pericolul saturării pieţei de certificate verzi în anumite perioade legate
de sezoanele cu vârf de producţie, datorită nivelului mic al tranzacţionării acestora pe piaţă.
Situaţia este monitorizată de OPCOM iar creşterea producţiei de energie verde preconizată pe
anul 2012 poate aduce multe certificate verzi pe piaţă.
Rolul Transelectrica – operatorul român de transport șşi distribuţie de energie este de
primă importanţă în dezvoltarea infrastructurii reţelei electrice naţionale. Conform datelor
prezentate de Transelectrica sunt necesare investiţii în extinderea şi modernizarea reţelei
naţionale în valoare de 2,5 miliarde € pentru a putea rezolva numărul tot mai mare de cereri
pentru conectarea la reţea.
Pentru export, rolul principal al Transelectrica va fi de a asigura interconectarea reţelei
naţionale cu reţelele din ţările vecine. Anul trecut, o interconectare cu Ungaria a fost făcută, şi
există planuri pentru interconectarea cu Serbia şi Republica Moldova. Există, de asemenea, un
studiu de prefezabilitate în curs de desfăşurare în căutarea posibilităţii de interconectare cu
Turcia printr-un cablu subteran prin Marea Neagră.
CONCLUZII
Guvernul român a aprobat o strategie naţională pentru energie pe termen lung 20072020, care pune accentul pe creşterea eficienţei energetice şi stimularea producerii energiei
regenerabile. Pentru România, nivelul ţintelor naţionale privind ponderea de energie electrică
din surse regenerabile în consumul final de energie electrică în perspectiva anilor 2020 este de
38%. Dacă comparăm cu șţinta propusă de EU, de 20% pentru întreaga Europă, România șşi-a
fixat șţinte ambiţioase, peste media europeană. Ponderea energiei electrice produse din resurse
regenerabile de energie în consumul naţional brut de electricitate a fost aproape de ţinta de 33%,
în 2010.
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Dezvoltarea producerii de energie eoliană în România este spectaculoasă. De la 7MW la
începutul anilor 2000, vorbim de 982 MW în anul 2012. România este în top 10 al celor mai
atractive ţări din lume privind investiţiile în energie eoliană conform raportului Ernst & Young
din 2012.
Ca șşi alte șţări interesate de dezvoltarea energiei regenerabile, România a adoptat o
schemă de sprijin. Sistemul românesc de sprijinire a producţiei de energie regenerabilă este
bazat pe certificate verzi şi cote impuse de producţie. Comparativ cu statele din regiune, sistemul
de sprijin a fost permanent adaptat iar subvenţiile șşi cotele majorate. Sistemul de sprijin poate
fi considerat un exemplu pentru celelalte state privind atragerea de investitori, iar numărul de
megawaţi instalaţi este o dovadă a succesului.
Combinaţia atractivă dintre condiţiile meteo șşi mecanismele de sprijin atractive asigură
randamente bune pe termen lung.
Actori importanţi internaţionali sunt deosebit de activi pe piaţa de energie eoliană
românească cum ar fi cehii de la CEZ, italienii de la Enel Green Power, portughezii de la Energias
de Portugal, Iberdrola din Spania şi grupul francez-belgian GDF Suez. Volumul investiţiilor în
ultimii doi ani (2010-2011) este mai mare de 1.7 miliarde de Euro. Nu sunt producători locali
pentru turbinele eoliene iar marii jucători din industria mondială profită de această industrie în
plină expansiune, cum ar fi Vestas (Danemarca), General Electric (SUA), Siemens (Germania) şi
producătorul chinez Sinovel.
Există încă o serie de probleme pentru dezvoltatorii din acest domeniu în România
precum:
- problemele de finanţare, dat fiind volumul mare de investiţie necesar pentru acest tip
de proiecte;
- probleme legate de conectarea la reţea;
- volumul mic al consumatorilor;
- posibila saturare a pieţei certificatelor verzi.
Se fac eforturi pentru îmbunătăţirea infrastructurii energetice, iar Transelectica, prin
poziţia sa de trasportator naţional de energie, joacă un rol cheie. Astfel, fară investiţii în linii noi,
fără creşterea consumului de energie electrică, fără apariţia unor centre industriale mari
consumatoare de energie, o mare parte din aceste proiecte de parcuri eoliene vor rămâne doar
pe hârtie. Sistemul nu permite integrarea a mai mult de 3.000 MW în proiecte eoliene, iar pentru
mărirea acestuia este necesară dezvoltarea de capacităţi de echilibrare.
Transelectrica este deţinută de statul român în proporţie de 78% dar prin acordurile cu
FMI se doreşte micşorarea acestei participaţii. Categoric, pe termen lung, decizia de a privatiza
majoritatea acţiunilor din Translectrica va influenţa puternic configuraţia șşi dezvoltarea pieţei de
electricitate din România.
Un număr mare de proiecte au fost anunţate în ultimii ani. Este prea devreme pentru a
spune dacă, da sau nu, toate aceste proiecte vor fi dezvoltate, dar capacitatea eoliană este de
aşteptat să crească în mod semnificativ în următorii câţiva ani. O parte din această capacitate va
fi absorbită de piaţa internă prin creşterea consumatorilor, iar restul va avea potenţial pentru
export. S-a asigurat interconectarea reţelei naţionale cu reţelele din ţările vecine României şi se
ia în considerare posibilitatea de interconectare cu Turcia. În funcţie de deciziile de investiţii,
industria românească de energie regenerabilă se va bucura de o creştere în următorii ani.
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IMPACTUL CULTURII ASUPRA STRATEGIEI DE AFACERI
Kamal Fatehi
Departamentul de management şi antreprenoriat
Coles College of Business
Kennesaw State University
Rezumat: Problematica centrală în formarea strategiei constă în identificarea forţelor de mediu
şi pregătirea unui plan de acţiune pentru a le face faţă. Analizarea mediului permite firmei să
observe aceste forţe care cer acumularea de informaţie. Acest lucru presupune, la rândul său,
stabilirea elementelor pe care le căutăm, unde ne îndreptăm atenţia, şi ce selectăm din
multitudinea de informaţii disponibile. Procesul nu este o activitate obiectivă sau mecanică care
nu este influenţată de prejudecăţi umane. Scanarea şi acumularea de informaţii sunt procese de
percepţie bazate pe cultură. Partea de formare a strategiei privitoare la evaluarea mediului
extern este un proces în cinci paşi de observare a comportamentului, de selectare a informaţiei,
interpretare, validare, şi prioritizare. Datorită faptului că aceşti paşi au la bază procese de
percepţie programate cultural, se aşteaptă ca diferenţele culturale să apară la fiecare pas.
Formularea strategiei şi implementarea au, de asemenea, de-a face cu aspecte organizaţionale
interne care sunt centrate în jurul relaţiilor dintre persoane. Atât paşii interni cât şi cei externi
în procesul strategic presupun percepţii şi gândire, ambele elemente fiind influenţate de către
cultură. Aşadar, procesul de formulare a unei strategii variază între oameni din culturi diferite.
Această lucrare adresează aceste aspecte şi discută implicaţiile pe care diferenţele culturale le
au asupra procesului de formulare a strategiei.
Cuvinte cheie: cultură, impactul culturii asupra strategiei de afaceri
Cod JEL: M16
INTRODUCERE
Aspectul central în formularea strategiei este identificarea forţelor de mediu care ar
putea influenţa organizaţia şi pregătirea unui plan de acţiune pentru a le face faţă. Scanarea
mediului ar trebui să permită să identifice aceste forţe. Făcând acest lucru, nu numai că se cere
adunarea de informaţii dar, de asemenea, deciderea elementelor care vor fi căutate, locul unde
se vor efectua căutările, şi ce selecţii se efectuează dintr-o multitudine de informaţii disponibile.
Procesul nu este o activitate obiectivă şi mecanică ce nu este influenţată de prejudecăţile umane.
Scanarea şi adunarea de informaţii sunt procese culturale bazate pe percepţie. Aspectul extern
al evaluării mediului în ceea ce priveşte formarea strategiei a fost descris de către Susan
Schneider drept un proces în cinci paşi de scanare a comportamentului, selecţie a informaţiei,
interpretare, validare, şi prioritizare. Deoarece aceşti paşi sunt bazaţi pe procesul de percepţie
programat cultural, diferenţele dintre ţări sunt aşteptate la fiecare pas.1
Formarea strategiei şi implementarea au, de asemenea, de-a face cu aspecte
organizaţionale interne care sunt centrate pe relaţiile dintre oameni, cum ar fi locul indiviziilor
şi grupurilor în societate, ierarhia, puterea şi autoritatea. Atât paşii interni cât şi cei externi în
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procesul de formare a strategiei implică percepţia şi gândirea, ambele fiind influenţate de cultură.
Aşadar, procesul de creare a strategiei variază printre oamenii de diferite culturi. În cele ce
urmează, vom aborda aceste aspecte în două părţi. În primul rând, discutăm modul în care
oamenii se raportează la mediu. În al doilea rând, examinăm relaţia dintre oameni. Folosind
înţelegerea formată în primele două părţi drept cadru, continuăm cu explicarea diferenţelor
culturale de percepţie şi gândire şi implicaţiile pe care diferenţele culturale le au asupra
procesului de creare a strategiei.
RELAŢIA CU MEDIUL
Societăţile americane şi multe altele occidentale văd exploatarea naturii ca fiind o
acţiune dezirabilă. Oamenii sunt consideraţi a fi stăpânii lumii iar această credinţă duce la o
orientare inginerească asupra naturii. Acest lucru înseamnă că mediul fizic ar trebui să se
conformeze proiectului realizat de către om. Dacă apare o nepotrivire, mediul fizic trebuie ajustat
pentru a fi în concordanţă cu planurile, obstacolele din cale fiind distruse. În contrast cu această
viziune proactivă şi inginerească, anumite culturi cred într-o relaţie de simbioză cu natura.
Americanii nativi, spre exemplu, în loc să încerce să modifice mediul, cred în trăirea în armonie
cu mediul înconjurător, făcând eforturi de a se integra în acesta, şi nu în a se diferenţia de el.
Cadrul mental utilizat de către o persoană orientată către inginerie este diferit de cel al unui
individ care tinde spre simbioză. Fiecare tip de mentalitate duce la comportamente de scanare
diferite. O persoană orientată către inginerie caută date care susţin schimbarea şi intervenţia în
mediu. În contrast, preferinţa de a trăi în armonie cu mediul determină o persoană orientată
către simbioză să caute alternative non-destructive.
Comportamentul de scanare este, de asemenea, influenţat de credinţa că oamenii sunt
capabili să controleze mediul. Principiul fatalist al credincioşilor budişti şi musulmani conform
căruia evenimentele sunt predeterminate, limitează comportamentul de scanare. Dacă forţele
mediului depăşesc controlul indiviziilor, iar dacă evenimentele sunt predeterminate, care mai
este utilitatea strategiei? Asta nu înseamnă că afacerile musulmane sau budiste funcţionează
fără a avea o strategie sau un plan. Mai degrabă, acest lucru implică faptul că aceste culturi
acceptă limitările controlului uman. Asta este în puternic contrast cu mentalitatea americană „a
individului care poate face tot" şi credinţa în autodeterminare.
Mai presus de tot, formarea strategiei este un exerciţiu mental şi un proces de gândire.
Tiparele de gândire diferă de la om la om. Această variaţie se datorează programării culturale
care influenţează percepţia şi modelează psihicul individului. În perioadele mai simple ale
societăţilor pre-industriale, oamenii erau obişnuiţi cu contactul direct cu persoane şi obiecte. În
modul lor de gândire, se bazau pe asocierile vizuale dintre evenimente şi mediu. Societăţile
industriale au devenit complexe şi au substituit concepte abstracte pentru asocierea vizuală,
obiecte concrete şi relaţii.2 Viaţa de zi cu zi din societăţile civilizate se bazează, aşadar, mai mult
pe conceptualizare şi abstractizare. Culturile, însă, variază în metodele lor de conceptualizare şi
abstractizare. Există diferenţe culturale în utilizarea metodelor cognitive de mediu pentru
interpretarea naturii şi a lumii. Un model cognitiv important care influenţează foarte mult viaţa
organizaţională este un model de cauzalitate care este utilizat pentru a explica evenimente.
Cercetările sugerează, spre exemplu, că există o diferenţă între modul în care americanii
şi japonezii percep cauzalitatea.3 Pe scurt, tipul de informaţie pe care îl selectăm din procesul de
scanare este o funcţie a educaţiei culturale. Diferenţele culturale rezultă în modele de percepţie
variate care sunt produsul procesului de abstractizare. Sintetizând aceste schimbări, Robert
Doktor sugerează că practicile manageriale ale japonezilor şi americanilor se datorează unor
viziuni ale cauzalităţii diferite. O folosire diferită a structurii creierului şi diferenţe în modelele
cognitive duc la două harţi de cauzalitate diferite. Gândirea americană este modelată de logica

International Conference of the Institute for Business Administration in Bucharest, 2012

67

aristotelică care presupune un proces de acţiune şi reacţie, poziţia conform căreia evenimentele
se întâmplă ca „răspuns” la unul sau mai multe evenimente anterioare. Majoritatea japonezilor
folosesc un model „de mediu" de cauzalitate. Ei se bazează pe date concrete, primare, venite
prin intermediul simţurilor. Aceştia pun accent mai mare pe relaţiile de mediu concrete cum ar
fi consensul de grup, naţiunea, şi securitatea.
Aşa cum Richard Nisbett afirma, „...s-au păstrat, milenii de-a rândul, două abordări
diferite asupra lumii. Aceste abordări includ relaţii sociale profund diferite, viziuni asupra naturii
lumii, şi procese de gândire caracteristice. Fiecare din aceste orientări – occidentală şi orientală
- este un sistem auto-consolidant, homeostatic. Practicile sociale promovează viziuni asupra
lumii; viziunile asupra lumii dictează procesele de gândire adecvate iar procesul de gândire
justifică viziunea asupra lumii şi sprijină practicile sociale. Înţelegerea acestor sisteme
homeostatice au implicaţii pentru înţelegerea naturii fundamentale a minţii, pentru credinţe
referitoare la cum ar trebui în mod normal să raţionăm...”4
Modelul cognitiv american este logic, secvenţial, şi se bazează pe conceptul abstract al
realităţii universale. Cogniţia japoneză este bazată pe percepţia concretă sprijinită pe informaţii
provenite din simţuri, accentuează realitatea particulară mai degrabă decât pe cea universală, nu
este abstractă, şi are un nivel ridicat de sensibilitate la contextul de mediu şi la relaţii. Conceptele
abstracte utilizate de către americani explică comportamentul organizaţional precum leadershipul, moralul şi procesul de luare a deciziilor, care nu sunt bine definite în limba japoneză.5
Culturile occidentale, în mod particular cultura americană, acordă o prioritate ridicată
raţionalului, obiectivului şi informaţiei factuale în sprijinul deciziilor de afaceri. Logica aristotelică
folosită de către europeni, nord-americani, şi de către alte naţiuni presupune existenţa unui
adevăr „obiectiv”. Erorile sunt considerate a fi surse de diferenţiere. Adesea, oamenii încearcă
să ajungă la o înţelegere prin înlăturarea ariilor de neînţelegere şi prin clădirea pe ariile asupra
cărora există consens. Japonezii, pe de altă parte, încearcă să includă viziuni multiple şi să
construiască pe variaţii. Acest lucru este similar variaţiei dintre două imagini diferite ale aceluiaşi
obiect. O dimensiune tridimensională este rezultatul diferenţelor dintre cele două imagini.
Înlăturând variaţiile dintre cele două imagini, rezultă un obiect plat, bidimensional. Pentru
japonezi, adevărul obiectiv al logicii aristotelice este un concept străin care nu are un echivalent
în limba japoneză şi care nu are, aşadar, sens. Traducerea termenului „obiectivitate" în japoneză
nu surprinde în totalitate înţelesul insinuat de acesta în limba engleză. Traducerea japoneză a
cuvântului străin „obiectivitate" este kyakkanteki, care înseamnă punctul de vedere al invitatului,
pe când subiectivitatea este shukanteki, adică punctul de vedere al gazdei.6
Există diferenţe fundamentale între modul în care occidentalii şi orientalii interpretează
lumea. Occidentalii acordă mai multă atenţie obiectelor, pe când orientalii se concentrează mai
mult pe cadrul general. În consecinţă, este mai probabil ca esticii să identifice relaţii între
evenimente, comparativ cu vesticii. Vesticii cred mai mult decât esticii în abilitatea de a controla
mediul şi văd lumea ca fiind compusă din obiecte, pe când esticii au o viziune asupra lumii ca
fiind compusă din substanţe. Acest lucru duce la modul de organizare al vesticilor care presupune
clasificarea obiectelor, şi al esticilor de a pune accent pe relaţii. Datorită nivelului mai ridicat al
percepţiei mediului, esticii atribuie cazualitatea mai degrabă contextului, şi tind să rezolve
contradicţiile şi conflictul prin căutarea unei opţiuni de mijloc între două poziţii. Vesticii, pe de
altă parte, se bazează mai mult pe logica regulilor iar în rezolvarea contradicţiilor fac apel la
corectitudinea uneia dintre părţi.7 Tabelul 1 rezumă diferenţele dintre estici şi vestici.
Putem presupune din discuţia de până în acest moment că scanarea comportamentului
este o funcţie a ipotezelor referitoare la natura „adevărului ca realitate."8 De asemenea, acest
lucru ne aduce în atenţie alte aspecte ale comportamentului de scanare, mai precis, selecţia,
interpretarea, validarea, şi prioritizarea, care sunt influenţate de tiparele mentale şi interpretarea
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Tabelul 1. Diferenţa dintre occidentali şi orientali
Problematică

Orientali

Occidentali

1. Ipoteze referitoare la
alcătuirea lumii

Văd substanța

Văd obiecte

2. Tipare de atenție și
percepție

Atenția la mediu și relația
dintre evenimente

Atenția la obiecte

3. Relația cu mediul

Relație de simbioză cu
natura. Nivelul de control al
mediului este scăzut

Orientare pragmatică asupra
naturii. Oportunități multiple
de controlare a mediului

4. Schimbare vs. Stabilitate

Văd stabilitate

Văd schimbare

5. Tipar preferat și explicarea
evenimentelor

Accent pe obiecte și mediul
lor

Accent pe obiecte

6. Obiceiuri de organizare

Accent pe relații

Clasificare

7. rezolvarea conflictului și
contradicția

Caută calea de mijloc

Insistă asupra corectitudinii
gândirii proprii vs. a altuia

8. Utilizarea regulilor logice
formale

Nu se bazează pe reguli
logice. Utilizează modelul
mediului și relațiile:
informații concrete primite
din simțuri primare, e.g.
consensul grupului

Se bazează pe logica
regulilor: aristotelică,
process acțiune-reacție

Bazat pe: H. Nakamura. Ways of Thinking of Eastern People (Honolulu, HI: East-West Center Press, 1964); T.
Tusunoda. "The Differences of Recognition Mechanism Toward Natural Sounds Between Japanese and
Westerners." Medicine and Biology, 88, (1975), 309-14; R. Doktor. "Some Tentative Comments on Japanese
and American Decision Making." Decision Sciences, 14, nr. 4 (1983), 607-615; M. Maruyama. "Alternative
Concepts of Management: Insights from Asia and Africa." Asia Pacific Journal of Management (ianuarie 1984),
102; Richard E. Nisbett, The Geography of Thought (New York, NY: Force Press, 2003) p. 44-45

observaţiilor noastre în ceea ce priveşte fenomenul înconjurător. Observaţii ale practicilor
manageriale ale altor naţiuni, spre exemplu, sunt interpretate utilizând hărţile noastre culturale
cognitive. Aplicarea acestor hărţi pentru înţelegerea şi evaluarea oamenilor din alte culturi este
numit, de asemenea, un criteriu de auto-referinţă (CAR). CAR este referinţa inconştientă la
valorile culturale proprii.9 Criteriul de auto-referinţă ne-ar putea duce la concluziile greşite. Spre
exemplu, în ultimele decenii, succesul afacerilor japoneze a dus la studiul practicilor manageriale
ale acestei naţiuni în încercarea de a găsi „secretul" realizărilor lor. Utilizând CAR, s-a interpretat
în mod eronat faptul că procesul de luare a deciziilor japonez este bazat pe consens. Deoarece
japonezii includ puncte de vedere venite de la diferite niveluri ierarhice şi implică mai mulţi
angajaţi în proces, procesul colectiv de luare a deciziilor a fost etichetat ca fiind unul în care se
ajunge la consens. În cazul în care consens înseamnă ajungerea la aceeaşi decizie, interpretarea
abordării japoneze drept un sistem de luare a deciziilor prin consens este incorectă. Procesul
decizional al japonezilor poate fi cel mai bine descris ca proces al informării tuturor celor
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implicaţi referitor la ajustările şi armonizările viitoare. Rezultatul oricărei decizii va cauza
inconvenienţe pentru unii şi beneficii pentru alţii. Pentru japonezi, aspectul principal al procesului
de luare al deciziei este acela ca toţi să îşi facă o notă mentală a beneficiilor şi inconvenienţelor
fiecărui individ pentru ajustări viitoare. Acest lucru, aşadar, presupune o participare colectivă în
proces.10
În acelaşi sens, folosirea CAR în interpretarea practicilor japoneze a rezultat într-o altă
neînţelegere. Potrivit modelelor culturale americane, conformarea presupune pierderea unicităţii,
acceptarea uniformităţii şi aplicarea legii majorităţii. Aşadar, a descrie pe cineva ca fiind un
conformist nu este un compliment. Conformitatea, însă, se traduce în japoneză prin „percepţie
precisă a situaţiei, sens unic de adaptare la realitate, orientare şi reacţie rapide pentru a face
faţă diferitelor situaţii, răspunzând la nevoile situaţiei de ansamblu. „Conformitatea" înseamnă
pentru japonezi, utilizând propriile standarde de dezirabilitate în analizarea comportamentelor,
un lucru pozitiv deoarece presupune înţelegerea altor persoane şi abilitatea de a înţelege situaţii
din punctul acestora de vedere. Se pare că simţul de conformitate al japonezilor corespunde mai
îndeaproape cu "flexibilitatea" americanilor. În contrast, simţul american de conformitate implică
rigiditate şi imposibilitatea schimbării.11 În linie similară, cea mai importantă funcţie a rotaţiei de
posturi la locul de muncă, pentru japonezi, este aceea de a face ca fiecare angajat să gândească
„în interiorul minţii altuia" şi să devină conectat mental cu alţii,12 pe când scopul rotaţiei de
posturi în America este acela de a reduce monotonia şi plictiseala. Ca beneficiu adiţional, desigur,
rotaţia posturilor este utlizată pentru construirea diferitelor abilităţi printre angajaţi, astfel încât
să putem vorbi despre angajaţi interşanjabil.
RELAŢIILE DINTRE OAMENI
Funcţiile manageriale, inclusiv formarea strategiei, se bazează pe premisa care implică
modele de relaţii interpersonale. Este acceptat faptul că într-o afacere oamenii vor interacţiona
într-un mod predictibil. Această predictibilitate a comportamentului presupune o programare
culturală astfel încât ordinul unui superior şi răspunsul unui subordonat urmează un traseu de
aşteptat şi agreat de model comportamental. Acelaşi lucru este adevărat pentru alte relaţii din
cadrul unei organizaţii. Este de aşteptat ca ierarhiile organizaţionale să aibă de-a face cu aceste
relaţii. Relaţia de lucru americană este bazată pe aranjamente contractuale care îşi au
fundamentul în câştiguri şi oportunităţile de carieră.13 Un american, spre exemplu, prin
îndeplinirea responsabilităţilor sale, se aşteaptă să primească recompense corespunzătoare. Nu
se aşteaptă de la nimeni să facă un sacrificiu individual, cu excepţia cazului în care şi ceilalţi
angajaţi o fac. Pe acest principiu, strategiile sunt formate şi oportunităţile de mediu sunt
considerate demne de luat în calcul dacă se încadrează în acest cadru conceptual.
În contrast, firmele japoneze au o paletă mai largă de opţiuni pentru alegerile strategice.
Angajaţii înţeleg că fiecărui individ i se poate cere să facă un sacrificiu personal în beneficiul
companiei. Astfel de sacrificii, însă, sunt interpretate diferit. Sacrificiul angajaţilor japonezi în
folosul companiei este, în ultimă instanţă, în propriul beneficiu şi nu un sacrificiu de sine. Dacă
sacrificiul lor aduce un beneficiu companiei, va fi un câştig al lor.14
În centrul procesului de planificare strategică de tip american regăsim conceptul de piaţă
complet funcţională. Forţa guvernantă a acestui tip de piaţă este competiţia în forma sa pură,
deşi teoretică. Acordurile contractuale echitabile oferă continuitate pentru tranzacţiile dintre
manageri şi angajatori şi angajaţi. Astfel, în această piaţă, angajaţii îşi vând munca pe un preţ
anume.15 Procesul de creare a strategiei şi cel asociat acestuia, de scanare a comportamentului,
se află sub obligaţia de respectare a regulilor. În contrast, principiul conducător pentru
organizaţia franceză este onoarea fiecărei clase, într-o societate care a fost mereu şi încă este,
extrem de stratificată. În Franţa, „superiorii se comportă ca fiinţe superioare iar subordonaţii
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cunosc acest lucru şi îl aşteaptă, conştienţi fiind de nivelul propriu mai scăzut în ierarhia naţională
dar şi de onoarea propriei clase."16 Spre deosebire de americani, francezii consideră managementul
„o stare mentală." Managerii de succes francezi împărtăşesc un simţ distinctiv de apartenenţă la
clasa managerială franceză numită cadre.
Majoritatea managerilor francezi vin din şcoli de inginerie şi văd munca managerială ca
necesitând o minte analitică, independentă, rigoare intelectuală şi abilitatea de a sintetiza
informaţia. Managerii francezi excelează la gândirea şi exprimarea cantitative şi la aspectele
numerice ale formulării strategiei. Ei consideră că realizarea şi poziţia lor înaltă se datorează
abilităţilor lor intelectuale. În consecinţă, directorii francezi cred că superioritatea lor intelectuală
le permite să ia cele mai critice şi importante decizii. Organizaţiile mari franceze care sunt
caracterizate de o structură de decizie centralizată, ierarhică şi compartimentată. Managerii
superiori iau deciziile de top şi se aşteaptă să ştie tot ce se întâmplă în companie pentru a putea
verifica deciziile tuturor. Acest aranjament ierarhic este reflectat în structura fizică a firmelor
mari franceze tipice. Adesea, biroul directorului executiv este la ultimul etaj, marea masă a
muncitorilor aflându-se la primul nivel. Mari instituţii private şi publice angajează cei mai buni
studenţi din şcolile de inginerie de top, ca mai apoi să le desemneze poziţii cu o ascensiune rapidă
în companie. Aceşti protejaţi dezvoltă o reţea informală care există de-a lungul întregii clase
manageriale franceze. Sistemul educaţional francez este creat de asemenea natură încât o mare
parte din cele mai bune creiere ale fiecărei generaţii să fie canalizate către mediul de afaceri,
servicii civile, sau guvernământ. Un asemenea sistem formează o cooperare strânsă între
guvernul francez şi mediul de afaceri. Relaţia specială dintre sistemul educaţional francez şi
mediul de afaceri dar şi caracteristicile culturale franceze crează o mentalitate managerială
unică. O cale simplă de a explica această unicitate este folosirea afirmaţiei preşedintelui GM,
adesea citată. Echivalentul francez al „ceea ce este bun pentru General Motors este bun pentru
Statele Unite," este „Ce este bun pentru Franţa este bun pentru Peugeot."17
CONCLUZII
Literatura de management a început să recunoască faptul că teoriile de management
americane nu sunt universale. Procesul de management strategic este produsul teoriilor de
management şi a practicilor care sunt înrădăcinate în cultura americană. Deşi cadrul general,
obiectivul de a câştiga într-o piaţă globală competitivă, este universal, metodele, abordările şi
orientarea folosite în acest scop nu sunt. Recunoaşterea diferenţelor culturale în procesul
strategic permit companiilor multinaţionale să înţeleagă nu numai competiţia, dar şi orientarea
şi atitudinile managerilor locali din filialele sale străine. Recunoscând influenţa culturii în
procesul de formare a strategiei, rezultă în practici manageriale relevante şi oportune.
Recunoaşterea influenţei culturii asupra strategiei are implicaţii practice. Nu este
neobişnuit ca organizaţiile multinaţionale să aibă manageri din diferite culturi care să lucreze
împreună. Spre exemplu, Howard Stringer, un american, este preşedintele consiliului director al
Sony Corporation din Japonia. Timp de patru ani, din anul 2005 până în 2009, el a fost preşedintele
şi directorul general al Sony. Pe perioada acestor ani, el a trebuit să lucreze cu directori japonezi
realizarea diverselor strategii pentru Sony. Anii petrecuţi în poziţia de preşedinte al Sony nu au
fost încununaţi cu rezultatele aşteptate. Putem argumenta că a avut sarcina dificilă de a combina
ipotezele culturale vestice şi estice în gestionarea organizaţiei Sony. Ne putem imagina dificultăţile
unui astfel de caz. Managerii din culturi diferite pot realiza o anume strategie bazată pe ipotezele
culturale proprii fără a realiza că acele ipoteze nu sunt în mod necesar împărtăşite şi de alţii.
Spre exemplu, oamenii din culturi diferite pot să se înţeleagă în privinţa anumitor opinii.
Acest aparent acord se poate baza pe ipoteze diferite şi, aşadar, pot apărea probleme pe măsură
ce lucrurile progesează. Referitor la asta, ei se pot înţelege asupra valorii descentralizării dar din
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motive diferite. Unii sunt de acord deoarece consideră că nimic nu este pierdut de reorganizare
prin descentralizare. Alţii pot fi de acord deoarece văd fiecare parte ca fiind independentă, astfel
descentralizarea având sens. În toate acestea, ei utilizează diferite cadre culturale pentru a
ajunge la aceeaşi concluzie. Conştientizarea faptului că avem gândiri şi istorii culturale diferite
ar putea fi folositoare. Neînţelegerile viitoare asupra aspectelor la care s-a ajuns la consens în
trecut ar putea fi interpretate ca nefiind etice datorită neînţelegerilor fundaţiei datorită căreia s-a
ajuns la consens şi a interpretării integrităţii personale. Fiecare poate interpreta integritatea
personală diferit. Pentru unii, integritatea personală reprezintă aderarea la principii absolute
indiferent de situaţie. Pentru alţii, fiecare caz depinde de situaţie. Aşadar, neînţelegerile viitoare
referitoare la aspecte asupra cărora s-a agreat în trecut ar putea fi considerate neetice datorită
neînţelegerilor culturale care au stat la baza înţelegerii şi a interpretării integrităţii personale.
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DEPOZITARUL CENTRAL – UN STÂLP AL INOVĂRII ÎN PIAŢA DE CAPITAL DIN ROMÂNIA
Dalina Dumitrescu
Institutul de Administrare a Afacerilor din București
ASE, FABB
Adriana Tanasoiu
Depozitarul central
Abstract: Această lucrare încearcă să demonstreze rolul inovator al Depozitarului Central în
procesul de consolidare al pieţei de capital din România. Într-un mediu economic aflat într-o
permanentă schimbare, Depozitarul Central s-a aflat sub o schimbare inovatoare permanentă pe
mai multe niveluri: în misiunea șşi structura sa instituţională, într-o varietate de servicii oferite
şi în procesele implementate. Printr-o imersiune detaliată în datele specifice șşi în logic
proceselor de operaţiuni instituţionale, autorii pun în lumină importanţa acestei instituţii în
stabilirea unei noi arhitecturi pentru piaţa de capital din România dar şi în implementarea
coerentă a proceselor la standarde internaţionale.

Motto: “Supravieţuiesc nu cei mai puternici dintr-o specie, nici cei mai inteligenţi,
ci aceia care răspund cel mai bine la schimbare”
Charles Darwin
DEPOZITATRUL CENTRAL – PREZENTARE GENERALĂ ŞI CARACTERISTICI
Depozitarul Central, de la înfiinţarea sa în anul 2007, este un stâlp important în
implementarea obiectivelor principale ale pieţei de capital din România cu privire la armonizarea
cu tendinţele europene şi cu cele mai bune practici internaţionale.
Depozitarul Central este parte a Grupului Bursei de Valori Bucureşti, reprezentând un
centru al sistemului de reglementare a titlurilor de valoare româneşti pentru investitorii locali şi
străini.
Funcţionează pe post de intersecţie eficientă pentru clienţi, reglementări şi depozitări
sigure locale şi internaţionale (emitenţi şi investitori de CSD). În prezent, Depozitarul Central
serveşte drept o structură diversificată şi exigentă pentru clienţi reprezentată prin:
• 1,622 emitenţi
• 73 bănci şi brokeri
• 7,895 investitori instituţionali
• 9,180,285 din comerţul cu amănuntul
Depozitarul Central oferă o gamă cuprinzătoare de servicii în trei arii principale:
reglementări, registru/custodie şi servicii de active. Compania operează un sistem de reglementări
flexibil şi eficient din punct de vedere al costurilor, garantând faptul că banii în numerar şi titlurile
de valoare sunt schimbate într-o manieră oportună şi sigură pentru o varietate de titluri de valoare
domestice şi internaţionale.
Împreună cu experţii de pe piaţă, Depozitarul Central defineşte cele mai bune practici
pentru piaţa românească de post-tranzacţionare, a fluxurilor, rolurilor şi responsabilităţilor.
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Depozitarul Central oferă reglementări internaţionale şi servicii de custodie pentru
capitaluri proprii, Euro-obligaţiuni şi alte instrumente de gestionare a datoriilor din 20 de pieţe,
localizate pe 3 continente. Paleta de valute eligibile pentru reglementări este extinsă la 13 valute,
fiind singurul CSD din regiune care oferă atât servicii gratuite de plată cât şi de livrare, versus
servicii de plată pentru toate legăturile transfrontaliere.
Tabelul 1. Depozitarul Central- principale servicii oferite

Compensare și reglementare

è

Servicii de cont și active

è

Calitate de membru la distanță

Acțiuni coporatiste și plata
dividendelor
Optimizarea activelor

Servicii adiționale
Managementul relațiilor cu
clienții
* CA reprezintă acţiuni corporative

è
è
è
è
è

Reglementări pentru plata la
livrare în timp real, funcţii de tip
„matching” moderne,
Reglementarea tranzacţiilor
transfrontaliere
Clientului îi este oferită
posibilitatea de a personaliza
structura contului potrivit
propriilor nevoi (omnibus și cont)
Clienți internaționali – titluri de
valoare directe, relații de cont:
reduce termenul limită al instrucțiilor, acces direct la informații de
AC*, eficiența costurilor
Include, de asemenea, servicii
pentru emitent
Management colateral:
- Angajamente
- Creditare și împrumut
Managementul riscului
Raportarea

Pe baza obiectivului strategic principal – oferirea unei infrastructuri de încredere şi
eficientă pieţei – Depozitarul Central este puternic implicat şi concentrat pe armonizarea şi
integrarea industriei post-tranzacţionare în Europa.
Modelul sistemului RoClear al Depozitarului Central asigură o rată a reglementărilor
foarte ridicată, şi o eficienţă de compensare bilaterală care presupune un nivel ridicat de numerar.
Fiind o organizaţie guvernată de utilizator, Depozitarul Central are datoria de a oferi atât
beneficii pe termen scurt, cât şi pe termen lung clienţilor săi şi pieţei. Pentru a obţine acest lucru,
personalul experimentat al Depozitarului Central s-a concentrat şi continuă să se concentreze
asupra nevoilor clienţilor, pentru a le oferi o gamă eficientă şi personalizată de servicii precum
şi soluţii inovatoare şi adaptate, toate cu scopul susţinerii clienţilor pentru a-şi atinge potenţialul
de afaceri.
Din februarie 2008, Depozitarul Central a deschis prima legătură transfrontalieră,
deschizând piaţa de capital românească spre listarea şi tranzacţionarea cu emitenţi străini, şi
extinderea gamei de titluri de valoare accesibile pentru investitorii români printr-un singur punct
de acces.
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Extinderea paletei de operaţiuni a fost realizată prin implementarea transferului
transfrontalier şi prin mesaje referitoare la reglementări bazate pe standardele ISO 15022. Din
anul 2010, cota de piaţă internaţională a Depozitarului Central s-a mărit din nou odată cu
introducerea a patru legături internaţionale cu pieţele din SUA, Africa de Sud, Bulgaria şi Canada.
Depozitarul Central are, de asemenea, legături locale cu Depozitarul de titluri de stat şi
cu Sistemul de reglementări ale titlurilor de valoare operate de către Banca Naţională a
României, SaFIR, pentru a permite obligaţiunilor de stat să fie tranzacţionate la Bursa de Valori
Bucureşti (din anul 2008), precum şi pentru a permite obligaţiunilor emise de către instituţii
financiare internaţionale şi depozitate în sistemul RoClear să fie utilizate ca garanţii eligibile în
operaţiunile de politică monetară (din 2012).
Soliditatea şi siguranţa în procesele Depozitarului Central îşi au baza în cele mai bune
practici internaţionale ale industriei, aşa cum sunt prezentate în Tabelul 2:
Tabelul 2: Activităţile de bază şi practicile aplicate oferă soliditatea şi garanţia proceselor
Depozitarului Central.
ê Entitate reglementată şi supervizată de către Banca Centrală şi Comisia Naţională a Valorilor
Mobiliare
ê Sistemul de proprietate pentru mesaje şi anchete/chestionări (RoClear*)
ê Funcţionează constant cu o capacitate disponibilă de 20%, care este în mod continuu
actualizată
ê Reglări locale în banii Băncii centrale
ê Organizarea a 70 de persoane cu o medie de 10 ani de experienţă
ê Proceduri operaţionale riguroase de control al riscului, incluzând audituri interne şi externe
ê Standardizarea: SWIFT** şi facilităţi online (RoClear Connect)
ê Centru de date de rezervă solid
* RoClear este sistemul compensator şi de reglementare, de custodie, depozitare şi registru operat de către
Depozitarul Central
** SWIFT reprezintă The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Societatea pentru
telecomunicaţii financiare interbancare la nivel global); SWIFT este un mod de comunicare care utilizează
mesaje standardizate (conform standardelor internaţionale emise de către Organizaţia Standardelor
Internaţionale, ISO)
Sursa: pagina web a Depozitarului Central

Calitatea serviciilor Depozitarului Central este sub permanentă atenţie. În cercetarea
noastră am identificat drept principali stimuli ai satisfacţiei angajaţilor privind calitatea serviciilor
următoarele elemente:
Tabelul 3: Stimulii calităţii serviciilor pentru Depozitarul Central
ê Depozitarul Central este o organizaţie centrată pe client, cu un management al relaţiilor activ
şi departamente de relaţii clienţi (vocea clienţilor/dreptul de proprietate al clienţilor/
consilier de încredere)
• 85% de solicitări rezolvate în aceeaşi zi
ê A pus în aplicare procedurile KYC
ê În raportarea proceselor sunt utilizate termene de timp şi flexibilitate (personalizate şi prin
canale multiple)
ê Utilizează un sistem eficient pre-reglator din cadrul managementului riscului (reglarea
eşuează, rata este zero)
ê Un rol activ este jucat de către Comitetele utilizatorilor (TARGET2 Securities*, SWIFT – Grupul
naţional de practici ale pieţei, Grupul de implementare a pieţei şi clădirea Comitetului
consultativ al clienţilor)
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* TARGET2 Securities (T2S) este un sistem pan-european, dezvoltat sub coordonarea Băncii Centrale
Europene, pentru a susșine procesarea în timp real a reglărilor de valori mobiliare internașionale și locale în
întreaga Europă.
Sursa: Elaborat de către autori având la bază documentele Depozitarului Central
DEPOZITARUL CENTRAL – UN STÂLP AL INOVĂRII ÎN PIAŢA DE CAPITAL ROMÂNEASCĂ
La începutul anului 2012 s-a sărbătorit cea de-a cincea aniversare a Depozitarului
Central ca entitate legală separată. A fost o mare provocare pentru organizaţie să dezvolte cele
mai bune produse noi şi servicii cu valoare adăugată, în efortul de a se alinia pe deplin la cele mai
înalte standarde ale industriei. A avut loc o implementare pas cu pas, după aceşti cinci ani,
Depozitarul Central are potenţialul de a juca un rol semnificativ în regiune.
Depozitarul Central s-a implicat proactiv în iniţiativele europene care vor modela mediul
post-tranzacţionare. Urmărind îndeaproape dezvoltarea proiectelor europene şi legislaţia
viitoare, şi fiind angajaţi în oferirea clienţilor săi a unor servicii la standarde internaţionale, care
pot fi găsite doar în pieţe de capital mari, în doar cinci ani de funcţionare, Depozitarul Central a
dezvoltat baza unei strategii coerente pentru dezvoltarea Bucureştiului într-un centru financiar
regional. Prin crearea unei reţele extinse de relaţii internaţionale şi poziţionându-se drept un
adept şi adoptator timpuriu al sistemului de reglare Pan-european, Target2 Securities, şi
începerea din timp a pregătirilor pentru noua realitate europeană post-tranzacţionare dovedeşte
faptul că organizaţia îmbrăţişează schimbarea şi îşi adaptează strategia spre beneficiul clienţilor
săi actuali sau viitori.
În prezent, lumea se află într-un proces de cicluri şi modele aflate în schimbare, analiştii
financiari discutând despre Noul Normal. Care este următorul pas pentru Serviciile titlurilor de
valoare? Adaptarea la toate aceste schimbări este o provocare pentru toţi jucătorii. Noua dinamică
cere abilitatea de adaptare la un nou mediu, iar dezbaterile referitoare la redresare ar trebui să
se concentreze pe inovare şi competitivitate. Ca parte a edificiului post-tranzacţionare a Grupului
Bursei de Valori Bucureşti, scopul este acela de a susţine construirea unui spaţiu mai atrăgător
pentru investitori, şi de a concura în mod eficient în noul mediu european. În acest sens, inovarea
ar trebui să fie un element central al dezvoltării afacerilor. Cercetarea şi inovarea oferă posibilităţi
de răspuns la variile provocări cu care se confruntă în prezent noul mediu european. A fost
esenţial să avem experienţa clienţilor la bord de la început în efortul comun de a face ca România
să devină un loc mai bun pentru investiţii. Un dialog în curs de desfăşurare a ajutat Depozitarul
Central să asigure ca serviciile sale să aibă o calitate care să preîntâmpine în cel mai bun mod
nevoile clienţilor săi, nevoile afacerilor şi pe cele strategie. Cu fiecare an ce trece, Depozitarul
Central continuă să ofere servicii şi produse noi, acoperind toate ariile post-tranzacţionare.
Tabelul 4: Servicii principale dezvoltate de către Depozitarul Central în primii cinci ani
de activitate
ê Creşterea accesibilităţii investitorilor la serviciile Depozitarului Central, prin împuternicirea
participanţilor pieţei (brokeri şi bănci) să elibereze declaraţii de conturi pentru clienţii lor;
ê Legături cu 20 de pieţe internaţionale, reglementări în 13 monede;
ê Noi mecanisme de reglementări pentru titluri de valoare internaţionale;
ê Împrumuturile directe şi servicii de creditare, dezvoltate în continuare într-un model
cuprinzător, bazat pe Acordul Împrumuturilor de Valori Mobiliare Principale Globale;
ê Legătură bilaterală cu sistemul SaFIR*, depozitarul băncii centrale pentru titluri de stat;
ê Dezvoltarea sistemului de tip „matching” și a funcţionalităţii sistemului pentru sprijinirea
aranjamentelor de pe piaţa neorganizată (OTC), inclusiv operaţiuni comerciale**
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ê Servicii de plată a dividendelor, cu o funcţionalitate adăugată care permite distribuirea prin
participarea la pieţe pentru clienţii lor.
ê Găzduirea documentaţiei AGM (întâlnirile generale anuale) a emitentului pe pagina web a
Depozitarului Central
ê Funcţionalităţi de cont Omnibus pentru clienţi
ê Înregistrarea şi reglementarea unei arii diversificate de titluri de valoare locale şi internaţionale:
acţiuni, titluri cu venit fix, produse structurate, ETF-uri
* SaFIR este un depozitar central de titluri de valori (CSD) condus de către Banca Centrală a Romnâniei.
SaFIR asigură depozitarea titlurilor de stat şi a certificatelor de depozitare emise de către Banca Centrală a
României, precum şi reglarea operaţiunilor în astfel de instrumente financiare.
ș** Operaţiunile comerciale sunt aranjamente de pe piaţa neorganizată (Over the Counter - OTC) la Bursa de
Valori.
ș*** ETF reprezintă Fondurile tranzacţionate la Bursă
șSursa: Elaborat de către autori plecând de la documentele şi rapoartele Depozitarului Central

Cea mai mare provocare pe care am întâlnit-o încă de la început a constat în oferirea
clienţilor noştri a ceea ce este mai bun la nivel internaţional, în cel mai scurt timp posibil.
Am obţinut experienţă transfrontalieră, avem conexiuni în 20 de ţări localizate pe trei
continente, şi suntem capabili să decontăm în 13 valute. Pe lângă transferurile de portofoliu cu
depozitare străine de valori mobiliare centrale, Depozitarul Central oferă livrare contra plată,
reglementări transfrontaliere, precum şi acţiuni corporative şi servicii de active referitoare la
titluri de valoare străine, acţionând ca o poartă de acces pentru comunitate.
S-a lucrat foarte mult pentru a evalua respectarea practicelor pieţei, pentru a identifica
subiecte vitale şi pentru a îmbunătăţi nivelul de automatizare. Adesea, cel mai mare impact îl au
acele lucruri care se ascund sub linia apei. Ca răspuns pentru cererea crescândă de armonizare,
se asigură un sistem de reglementări de ultimă generaţie pentru piaţă. În funcţie de nevoile
afacerilor şi volumul reglărilor, clienţii sunt capabili să aleagă între folosirea unei interfeţe în
timp real şi a uneia bazate pe ecran, ambele canale oferind siguranţă şi instrumente conforme
ISO asupra instrucţiunilor. Capabilităţile de tip SWIFT pentru Reglementare şi Reconciliere sunt
implementate de la 1 noiembrie 2011, cu beneficii precum reducerea riscului şi a costurilor care
pot fi oferite investitorilor finali. Următorul pas este standardizarea procesării Acţiunilor
Corporative. Depozitarul Central a stabilit un grup sub umbrela Grupului de implementare a
pieţei româneşti şi Grupului de practici ale pieţei naţionale româneşti, urmărind obţinerea unui
grad înalt de standardizare şi eficienţă operaţională în procesarea acţiunilor corporative, conform
standardelor europene.
Noul serviciu de împrumuturi şi creditări, dezvoltat sub Acordul Împrumuturilor de
Valori Mobiliare Principale Globale atât pentru venituri fixe cât şi pentru acţiuni, a reprezentat o
altă măsură inovatoare pentru România. Serviciul a fost construit pe infrastructura ISO 15022,
permiţând clienţilor Depozitarului Central să gestioneze exploataţiile colaterale şi să beneficieze
de o expunere mai eficientă.
Misiunea Depozitarului Central continuă să alinieze eforturile de a deveni mai competitivi
într-un mediu al unei pieţe financiare în rapidă schimbare. Europa se apropie de o perioadă cheie
în livrarea unei unice pieţe integrate de servicii financiare, atât din prismă normativă cât şi tehnică.
Depozitarul Central a semnat de curând Acordul cadru TARGET2 Securities (T2S) al
Băncii Centrale Europene, fiind singurul depozitar central de titluri de valoare (CSD) din Europa
centrală şi estică care conduce primul val de migrare către T2S. Anterior, Depozitarul Central a
fost primul depozitar central de titluri de valoare din zona Europei centrale şi de est non-euro
care a semnat, acum trei ani, Memorandumul Înţelegerii asupra T2S cu Eurosystem-ul. Pentru
a fi siguri că grupul financiar românesc va beneficia de informaţie de primă mână, Depozitarul
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Central s-a implicat în proiectul T2S încă de la începutul său. România are unul dintre cele mai
mari Grupuri de utilizatori naţionali T2S, iar înfiinţarea unui astfel de grup s-a dovedit a fi un pas
valoros în îmbunătăţirea comunicării şi cooperării între toate circumscripţiile relevante, precum şi
participarea proactivă a jucătorilor de pe piaţă şi a autorităţilor pentru implementarea cu succes a
T2S în România. T2S intenţionează să construiască o piaţă internă de reglări pan-europeană,
similară iniţiativelor de tipul Directivei instrumentelor financiare în pieţe (Markets in Financial
Instruments Directive - MiFID) şi Spaţiului unic european de plată (SEPA). În ceea ce priveşte T2S,
va fi la fel de uşor să se rezolve tranzacţiile transfrontaliere aşa cum este azi să le rezolvi pe cele
interne. Acest lucru va spori abilitatea emitenţilor şi a investitorilor să ajungă dincolo de graniţele
naţionale, micşorând costul de capital pentru emitenţi. Investitorii vor beneficia, prin costuri reduse
şi extinderi optimizate. T2S va permite investitorilor să îşi diversifice investiţiile. Cu o platformă de
reglementări pan-europeană, băncile custode ar putea, eventual, menţine mai puţine legături CSD
pentru o regiune şi, astfel, şi-ar reduce costurile de infrastructură.
T2S va fi, de asemenea, un instrument indispensabil pentru bănci pentru ca acestea săşi optimizeze managementul colateral, eliminând nevoia de a comuta valorile mobiliare de la un
cap la altul al CSD pentru a le utiliza. Noi modele de afaceri vor fi operate: servicii specializate
de taxe, optimizarea activelor, sau colectarea veniturilor.
Schimbările în industria europeană a CSD, atât ca rezultat al iniţiativei T2S, cât şi a cadrului
normativ comun propus de către Comisia Europeană, au amplificat provocările din faşă. Echipa
Depozitarului Central munceşte din greu în design-ul serviciilor sale, şi le va pregăti pentru a fi gata
pentru primul val migrator al T2S. În prezent, obiectivul este acela de a oferi clienţilor noştri acces
direct şi indirect la T2S şi să se adapteze la cerinţele reglementărilor euro şi non-euro, în Europa şi
dincolo de această zonă. Introducerea aleasă şi competiţia reprezintă pentru Depozitarul Central şi
clienţii săi “Paşaportul” către noua realitate post-tranzacţională. Prin adoptarea T2S într-o etapă
incipientă, industria reglementărilor româneşti a demonstrat că este dispusă şi capabilă să se adapteze
repede la orice schimbare şi să poziţioneze Bucureştiul drept un centru financiar regional, încurajând
jucătorii internaţionali să investească în piaţa românească, atrăgând capital nou emitenţi de titluri de
valoare, şi oferind clienţilor abilitatea de a rămâne în fruntea celorlalţi.
Odată ce noile îmbunătăţiri au depăşit vechile bariere logistice, acum este momentul
perfect să spunem, fără nicio îndoială, că Depozitarul Central îşi aduce contribuţia la crearea unei
pieţe de capital moderne, fiind capabilă să găsească locul potrivit într-o piaţă globală funcţională.
Întreaga organizaţie este angajată pe deplin în procesul de transformare a Bucureştiului într-un
centru financiar regional, şi în cel de devenire a unor furnizori mai buni de inovare şi competiţie.
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CONŞTIINŢA SOCIALĂ ÎNTR-O LUME A AFACERILOR AFLATĂ ÎN SCHIMBARE
Melvyn L. Fein, Ph.D.
Profesor de sociologie la Kennesaw State University
Rezumat: Pe măsură ce mediul de afaceri se schimbă, fie ca rezultat al ciclului afacerilor sau al
modificărilor apărute în organizarea socială, este important pentru manageri să dezvolte o
conştiinţă socială. Acest lucru este în mod special adevărat în ţări precum România, în naţiuni
care ies din economia de comandă, unde deciziile erau bazate pe un model mai degrabă tehnic
decât unul umanistic, şi unde neîncrederea interpersonală se îmbină cu simpatia interpersonală.
Cu toate acestea, dacă oamenii de afaceri nu pot anticipa şi/sau răspunde la condiţii diferite,
există probabilitatea ca deciziile lor să aibă consecinţe neintenţionate. Imaginea de ansamblu
trebuie să fie luată în calcul. Dacă un mediu complex tehno-comercial cere descentralizarea, aşa
cum mai mult ca sigur o face, care sunt efectele pe care acesta le are asupra clienţilor şi
angajaţilor? În egală măsură, dacă indivizii simt nevoia unei mai mari independenţe în acţiunile
întreprinse, ce impact are acest lucru asupra cererii şi ofertei? Atât abilitatea de a antrena
oamenii în a-şi asuma un rol cât şi introspecţia facilitează o înţelegere a ceea ce este cerut. Toate
aceste lucruri permit managerilor să identifice capriciile şi întârzierile culturale care modelează
comportamentele celor cu care fac afaceri.
Cod JEL: Z13
O PERSPECTIVĂ TEHNICĂ
Încă de la începuturile taylorism-ului (Taylor, 1911), mulţi oameni de conducere au căutat
o bază șştiinţifică pentru deciziile lor de afaceri. În numele profitului sau raţionalităţii, ei au
încercat să reducă gradul de incertitudine la care întreprinderile lor sunt expuse. În acest scop,
ei au încercat să imite ştiinţele exacte prin introducerea unor calcule exacte în activităţile lor.
Acest lucru a fost în mod special vizibil în economiile de comandă de influenţă marxistă, cum a
fost cea a României, unde cei care efectuau planurile căutau să dicteze care erau cele mai
eficiente moduri de a face afaceri. Printre practicile la care s-a făcut recurs se numără teoria
sistemului dinamic, analiza Six Sigma, şi managementul calităţii totale (Pande şi Holpp, 2001). În
ciuda faptului că toate aceste teorii au un merit, multe alte aspecte importante sunt ignorate.
Managerii trebuie, din necesitate, să facă faţă unor numeroase transformări în mediul
lor organizaţional. Atât intern cât şi extern, ei trebuie să facă faţă schimbărilor neprevăzute
politice, strategice şi de mediu. Dacă nu fac acest lucru, sunt în pericol de a fi luaţi prin
surprindere de situaţii neprevăzute. În aceste circumstanţe, nu numai că profitabilitatea unei
companii poate avea de suferit, dar ar putea fi în pericol chiar întreaga organizaţie în care actorii
sunt implicaţi. În mod particular, aceasta este situaţia dacă managerii sunt sau s-au mutat întro economie de piaţă; apare, aşadar, nevoia de a îmbunătăţi șşansele şi de a face lucrurile bine.
Deşi nu există o formulă magică pentru a face faţă provocărilor normative şi celor ale
pieţei (chiar şi în cazul societăţii democratice), rămâne posibil să sporim șşansele de a avea
succes. Este lesne de înţeles, complexităţile implicate multifaţetate sunt în mod copleşitor, în
special într-un mediu tehnico-comercial. Cu toate acestea, anumite abordări sunt mai bune decât
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altele. În special, nu este înţelept să te aştepţi ca nişte calcule exacte să îţi ofere toate răspunsurile
corecte. Dată fiind nevoia pentru niveluri mai mari de descentralizare organizaţională, este de
datoria oamenilor de afaceri care înţeleg societatea să ofere soluţii care să se ocupe de acest lucru.
Managerii şi antreprenorii care s-au obişnuit cu sisteme economice imperative, trebuie
aşadar să se adapteze la incertitudinile derivate din luarea de decizii proprii. Ei ar mai putea fi
puşi în situaţia de a-şi modifica relaţiile interpersonale. Acolo unde anterior constrângerea şi
caracteristica de disimulare a economiilor de comandă au generat neîncredere, ei trebuie să
înveţe să fie mai sensibili la credinţele şi motivaţiile colegilor, subordonaţilor şi clienţilor
(Courtois, et al., 1999).
O PERSPECTIVĂ SOCIALĂ – DINCOLO DE MODELUL RELAŢIILOR UMANE
Mediul de afaceri este unul uman, iar mediul uman este un mediu social. Multe dintre
problemele cu care oamenii de afaceri trebuie să se confrunte sunt generate de dinamica socială.
Modul în care indivizii se comportă unul cu celălalt determină adesea cele mai bune moduri de
a-i aborda. Aceasta nu este o descoperire nouă. Timp de aproape un secol, consultanţii de afaceri
cu orientare către piaţă au proclamat importanţa relaţiilor umane. Ei s-au concentrat, însă, pe a-i
menţine pe angajaţi fericiţi. În cei mai simpli termeni, se consideră că un angajat fericit este un
angajat productiv.
Recent, pe măsură ce departamentele de resurse umane au apărut în peisajul comercial,
accentul a fost transferat către menţinerea diversităţii. Aceste schimbări au provocat utilizarea
consultanţilor de o varietate de tipuri, mare parte din care promit să protejeze organizaţiile de
pericole din exterior. Cu toate acestea, a avea conştiinţă socială înseamnă mai mult decât
sugerează aceste specializări. Dacă psihologia, economia, ştiinţele politice, şi teoriile de afaceri
au contribuit fiecare în parte la mărirea orizonturilor sociale ale managerilor, sociologia a rămas
în afară. Acest lucru este de înţeles în lumina ostilităţii pe care mulţi sociologi contemporani o
exprimă referitor la activităţile comerciale.
Acest lucru este un mare păcat deoarece viziunea mai largă a anumitor sociologi permite
anumitor aspecte să iasă la lumină. Este, aşadar, util să facem un pas înapoi şi să considerăm o
parte din aceste perspective. Ce spun sociologii despre relaţiile sociale şi care sunt implicaţiile
pentru cei interesaţi de problemele economice?
PERSPECTIVA SOLIDARITĂŢII DE ROL
Societatea nostră este ceea ce sociologii ar numi societate de tip Gesellschaft (Toennies,
1966). Trăim într-o lume în care interacţionăm şi depindem de o mare masă de străini. Oamenii
nu se iubesc sau ajută doar pentru că se cunosc unii pe alţii. Chiar contrariul este adevărat,
majoritatea indivizilor rămânând anonimi pentru majoritatea covârşitoare a membrilor propriilor
societăţi. Cu toate acestea, în majoritatea timpului aceştia rămân în relaţii cordiale, asta dacă un
mediu social ostil nu îi face să îşi modifice atitudinea. În plus, majoritatea oamenilor sunt suficient
de încredere pentru a ne putea baza pe ei să furnizeze resurse esenţiale celor care depind de
acestea.
Această circumstanţă ar trebui să fie suficient de evidentă, însă cu toate acestea mulţi
oameni se aşteaptă să îmbunătăţim condiţiile sociale prin nutrirea unei iubiri universale. Potrivit
acestui model – unul propriu socialismului – trebuie să învăţăm să ne susţinem aspiraţiile unul
altuia din motive dezinteresate. Dacă nu facem acest lucru, se spune că zelul competitiv al pieţei
va duce la destrămarea noastră. Problema acestei predicţii, însă, este aceea că, aşa cum românii
au învăţat, iubirea universală este o himeră. Acest fenomen nu s-a manifestat niciodată, şi dată
fiind natura dragostei, nici n-o va face.
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Care este, atunci, alternativa? Cum pot milioane de oameni să menţină coeziunea socială
în condiţiile în care nu pot cunoaşte, şi nicidecum nu pot șţine la marea majoritate a semenilor lor?
Un răspuns are de-a face cu structura ierarhiilor sociale, pe când un altul se referă la
omniprezenţa rolurilor sociale. Această lucrare face referire la aceasta din urmă. Teoriile
sociologice clasice, precum cea a lui Herbert Spencer (1889) şi Emile Durkheim (1933), ne-au
introdus această perspectivă acum mai mult de un secol. Cu toate acestea, repercursiunile asupra
eforturilor de business au fost în mare parte ignorate.
Acest lucru nu schimbă însă faptul că suntem cu toţii integraţi în reţele extinse de roluri
sociale (Turner, 1962). Mare parte din munca revendicată de o societate complexă cere
dezvoltarea unei divizii de lucru cuprinzătoare. Aceia care fac parte din comunităţi la scară mare
ocupă o serie de nişe în care se specializează în anumite tipuri de muncă – dar nu altele. Drept
consecinţă, ei trebuie să interacţioneze cu parteneri de rol ale căror activităţi le sunt complementare
celor proprii. Este în beneficiul tuturor să se lucreze în moduri care sunt interdependente.
MODELUL RECEPTIVITĂŢII
Acum o serie de ani, antropologul Mary Ainsworth (1978) a făcut o observaţie cu
implicaţii răspândite. Prin studierea naturii relaţiilor mamă-copil în Uganda, ea a descoperit că
cele mai de succes mame erau cele care erau cele mai receptive la bebeluşii lor. Acestea erau cele
care observau când ceva nu mergea bine şi ofereau sugarilor lucrurile de care aveau nevoie atunci
când era necesar. După cum se întâmplă, acelaşi tip de receptivitate este benefică în facilitarea
activităţilor care au loc în parteneriatele adulte de roluri (Fein, 2005). Atunci când două părţi au
roluri interconectate, fie că discutăm despre soţ-soţie, șşef-angajat, sau vânzător-client, sarcina
în care sunt amândouă angajate va decurge într-o manieră productivă dacă cei doi sunt mutual
receptivi. Dacă sunt capabili să îşi recunoască în mod precis contribuţiile unul altuia, şi să
reacţioneze în moduri care conduc la succesul obiectivelor comune, există o probabilitate mai
mare ca rezultatul muncii să fie în concordanţă cu aşteptările lor.
Partenerii de rol se implică în mod obişnuit în negocieri sociale (Biddle, 1979; Haylek,
1988). Aceştia participă într-o serie de solicitări care implică compromisuri şi contra-solicitări
care sunt ajustate normativ pentru a veni în întâmpinarea nevoilor continue. Deşi există
posibilitatea ca acest proces să nu fie recunoscut în momentul în care sunt implicaţi în
desfăşurarea lui, partenerii de roluri calificaţi ştiu cum trebuie să acţioneze pentru a fi în acord
cu modificările pe care le provoacă unui colaborator. În final, niciunul nu este câştigător sau
pierzător, amândoi simţind că şi-au îndeplinit obiectivele mai bine. Acest tip de flexibilitate este
în mod special valoros într-un mediu în rapidă schimbare. Doar cu acesta pot ei să dezvolte
răspunsurile comune care le satisfac nevoile în continuă evoluţie.
În mod clar, aceste consideraţii se aplică oamenilor de afaceri care încearcă să se
ajusteze la cererile consumatorilor, angajaţilor, sau agenţilor de stat. În aceeaşi măsură în care
un soţ ar fi pus în ipostaza de a găsi factori atenuanţi când soţia are o zi grea cu copiii iar aceasta
trebuie să fie atentă la dispoziţia soţului când acesta ajunge acasă de la birou, la fel, un contabil
ar putea fi nevoit să înţeleagă obiectivele politice ale auditorilor sau supraveghetorilor şi să fie
sensibil la imperativele culturale care determină viziunea despre lume a subordonaţilor săi. În
fiecare din aceste cazuri, ceea ce funcţionează cel mai bine diferă în funcţie de relaţia socială în
cadrul căreia se operează. În acest caz, care sunt abilităţile şi atitudinile care duc la crearea de
colaborări mutual receptive? În egală măsură, care sunt beneficiile adoptării acestei abordări?
ABILITĂŢI REFERITOARE LA ROLURI
Sociologii au investit un efort important în analizarea relaţiilor legate de roluri. Drept
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consecinţă, sunt cunoscute multe lucruri referitoare la ceea ce funcţionează şi ce nu
funcţionează. În cele ce urmează, vor fi discutaţi doi factori. Aceştia au fost selectaţi deoarece
sunt folositori în mod special în schimbarea contextelor sociale. De asemenea, ei au fost aleşi
deoarece ei nu sunt asociaţi de regulă cu rolurile unor oameni de afaceri. Aceste aptitudini sunt
asumarea de roluri şi respectiv, introspecţia. Aşa cum vom vedea, aceştia sunt inter-relaţionaţi
şi, în ciuda faptului că presupun atribute personale, dimensiunile lor sociale vor căpăta contur.
Trebuie, de asemenea, notat faptul că aceste capacităţi au predispoziţia de a fi „autodirecţionate” (Fein, 2012). Persoanele auto-direcţionate sunt acelea care sunt capabile să ia
decizii de calitate, chiar într-un mediu incert (Kohn, 1969). Cu o capacitate de a rezolva
problemele în mod independent, ei deţin caracteristicile personale care le permit să fie lideri
pentru alţii. Deoarece sunt experţi în activităţile în care sunt angajaţi, dar şi pentru că sunt maturi
din punct de vedere emoţional suficient de mult astfel încât să se angajeze să le rezolve eficient,
probabilitatea ca alegerile lor să fie bune este peste medie. Astfel, unul dintre aspectele autodirecţionării competente este asumarea abilă de roluri.
Conceptul de „asumare de roluri” îi este datorat lui George Herbert Meade (1934). Ca
pionier al interacţionismului simbolic, el a fost preocupat de modul în care indivizii îşi coordonează
activităţile separate. Ce anume trebuie să facă pentru a se asigura că au un comportament coerent?
Dacă oamenii tind să vadă lucrurile din propria perspectivă, cum reuşesc să îşi alinieze acţiunile?
Meade a găsit răspunsul în abilităţile noastre unice de percepţie. Noi, oamenii, suntem capabili
din punct de vedere cognitiv să înţelegem mediul într-o asemenea manieră încât să ne vedem atât
viitorul cât şi trecutul, şi chiar să ne imaginăm lucruri care nu s-au întâmplat şi nici nu o vor face.
Ceva pare a se fi schimbat în modul în care minţile noastre funcţionează acum aproximativ
şaptezeci de mii de ani (Damasio, 1994), ceea ce ne-a oferit capacitatea incomparabilă de a ne
imagina evenimentele pe care nu le vedem.
Cert este că, această abilitate ne permite să obţinem acces la minţile altor persoane la
un nivel care nu poate fi întâlnit la niciun alt animal. Putem, astfel, vedea lucruri din perspectiva
altei persoane. În cazul asumării de roluri, ceea ce facem este să ne plasăm prin intermediul
imaginaţiei în situaţia altcuiva. Încercăm să vedem lucrurile din punctul lor de vedere. Mai mult
de atât, încercăm să trăim lucrurile din poziţia lor. Asumarea de roluri precisă este importantă
deoarece în momentul în care răspundem unei persoane, trebuie să fim specifici. Nu putem fi
parteneri de roluri receptivi dacă nu ştim ce caută cealaltă persoană. De asemenea, nu putem fi
receptivi dacă ceea ce propunem nu este bine primit. Deoarece indivizii închişi ermetic în globul
propriu sunt orbi la ceea ce se întâmplă în jur, ei nu pot face predicţii valide a unor replici
iminente. Drept rezultat, ei consideră că este dificil să se angajeze în soluţionări de probleme
semnificative.
Înrudit îndeaproape cu asumarea de roluri, aşadar, în egală măsură important pentru o
auto-direcţionare competentă, este introspecţia. Pentru a înţelege ce se întâmplă cu interiorul
altora, este vitală obţinerea unei evaluări exacte a ceea ce se întâmplă în interiorul propriei
persoane. Noi oamenii putem fi diferiţi unii de alţii, însă împărtăşim o umanitate comună. Acestea
fiind spuse, punctul de început pentru a face o predicţie exactă a ceea ce alţii vor face începe cu
înţelegerea exactă a propriei persoane. Pentru mulţi, însă, dificultatea apare în obţinerea unei
analize corecte a propriilor răspunsuri. Mulţi oameni nu sunt conştienţi de cele mai adânci
sentimente şi aspiraţii nutrite. Din păcate, acestea tind să fie reprimate în societăţile care
pedepsesc oamenii pentru că se comportă în acord cu natura lor. Aşa cum Freud (1953-1964 ) a
presupus, însă din cauza motivelor sociale, indivizii îşi reprimă aspectele care sunt în disonanţă
cu imaginea de sine aşa cum este ea percepută de către ceilalţi.
Tendinţa de a evita introspecţia este în mod special acută în economiile de comandă. Mai
mult, aceasta este unul din avantajele de care se bucură persoanele din clasa de mijloc crescute
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într-o economie de piaţă – a fi o persoană care ia decizii bune. Din nefericire, printre cei
dezavantajaţi politic, riscul dezvăluirii unei slăbiciuni jenante este mare. A învăţa să fii onest întro auto-analiză, aşadar, cere curaj. Niciunul dintre noi nu este suficient de puternic pe cât ne-am
dori, iar când vine vorba de introspecţie şi asumarea de roluri, obiectivul nu este acela de a
inventa poveştile cele mai inspiraţionale, ci de a ajunge cel mai aproape de realitate. În special
în afaceri, unde modul de a fi al lucrurilor are obiceiul supărător de a determina ce este profitabil,
evaluările oneste pot însemna diferenţa dintre succes şi eşec.
A FI ÎN PAS CU SCHIMBĂRILE – IMAGINEA DE ANSAMBLU
A sosit timpul să aplicăm abilităţile sociale de mai sus pentru a menţine pasul cu
schimbările din mediul de afaceri. Aşa cum cei care îşi desfăşoară activitatea în piaţă ştiu,
condiţiile pot fi modificate mai repede decât este posibil să ne menţinem la curent cu ele. Un
produs îşi poate pierde vizibilitatea pe piaţă fără ca producătorul să realizeze acest lucru.
Managerii de la Nokia sau Blockbuster sunt, cu siguranţă, conştienţi de acest lucru. Astfel, norme
juridice de bază pot cere, spre exemplu, un model de afaceri complet nou. Aici, echipa de
conducere din cadrul AT&T are o anume experieţă. În mod similar, normele sociale pot fi atât de
volatile încât este dificil să determinăm ce satisface nevoile consumatorilor.
Economiile comandate, precum cele găsite în blocul sovietic (inclusiv România), căutau
să împiedice schimbarea prin planificarea centralizată. Scopul lor era să înlocuiască capriciile
pieţei cu strategii raţionale care puteau fi calculate până la a treia decimală. Dacă erau luate doar
cele mai logice decizii, şi oferite în avans, atunci surprizele ar fi fost ţinute la un nivel minim.
Conducerea nu ar trebui să îşi facă griji în legătură cu schimbări ale ciclului de afaceri deoarece
acestea ar ieşi în afara legii. De asemenea, ei nu s-ar mai teme de fluctuaţiile în gusturile
consumatorilor deoarece acestea ar fi ţinute în frâu prin oferirea cumpărătorilor a ceea ce aveau
nevoie, şi nu a ceea ce şi-ar dori.
Odată cu apariţia la nivel global a economiilor de piaţă, această îngrădire a fost dată la
o parte. Ba mai mult, motivele de nesiguranţă s-au multiplicat pe măsură ce ariile în care oamenii
fac afaceri s-au mărit. Odată cu debutul unei mai mari competiţii internaţionale, oamenii de
afaceri trebuie să fie la curent nu numai cu schimbările locale, dar şi cu cele străine. Într-adevăr,
ceea ce se întâmplă în afara graniţelor este la fel de hotărâtor ca ceea ce se întâmplă acasă.
Acest lucru s-a demonstrat prin ramificaţiile unei situaţii de imposibilitate a respectării
angajamentelor de către greci.
Cum poate asumarea de roluri şi introspecţia să îmbunătăţească capacitatea
practicienilor de a ţine pasul cu evenimentele în schimbare? Din moment ce fiecare element
menţionat anterior reprezintă o abilitate la nivel micro, cum pot acestea fi aplicate la evenimente
de tip macro? Răspunsul este acela că fenomenele la scară mică şi mare sunt interconectate.
Ceea ce se întâmplă într-o arie poate hotărî ce se întâmplă într-o alta. Spre exemplu, când
guvernul grec nu şi-a mai putut îndeplini obligaţiile financiare, a trebuit să se adreseze Uniunii
Europene pentru sprijin. Acesta a fost oferit, dar numai în schimbul propunerii unor măsuri de
austeritate. Cheltuielile au fost reduse, ceea ce a presupus reducerea numărului de angajaţi
guvernamentali. Dar acest lucru, la rândul său, a avut impact asupra indivizilor care au ieşit în
stradă pentru a-şi face cunoscută nemulţumirea. Pe scurt, imaginea de ansamblu şi cea mică au
interacţionat.
Acestea fiind spuse, sunt două instanţe importante în care a fi în pas cu schimbările
macro poate fi facilitată de consideraţiile de tip micro ale asumării de roluri şi introspecţiei
personale. Acestea sunt, pe rând, „întârzierea culturală” şi, respectiv, „modelarea culturală.”
Dar înainte să continuăm, trebuie să spunem un cuvânt depre cultură. Acest termen, aşa
cum este el ultilizat de către ştiinţele sociale, se referă la „moduri de viaţă învăţate şi
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împărtăşite.” Termenul este macro în sensul în care se aplică unor comunităţi întregi, dar micro
deoarece este operaţionalizat prin comportamentul indivizilor. Culturile sunt atât de puternice
încât pot încorseta indivizii în cuşti de fier cel puţin la fel de robuste ca cele descrise de Max
Weber (Gerth & Mills, 1946) ca fiind operate de către birocraţii.
ÎNTÂRZIEREA CULTURALĂ
Aşa cum am indicat anterior, culturile presupun un proces de învăţare. De fapt, mare
parte din aspectele lor sunt internalizate când suntem mici. Astfel, ele devin parte a ceea ce
suntem. În consecinţă, ele influenţează modul în care interpretăm lumea şi estimăm ceea ce este
probabil să se întâmple în viitor. Universul se poate modifica în jurul nostru, însă cadrul de
referinţă pe care îl utilizăm pentru a analiza ce se întâmplă tinde să rămână static (Ogburn, 1922).
Un astfel de exemplu este oferit de atitudinea faţă de antreprenoriat. Chiar pe măsură ce acest
lucru devine din ce în ce mai necesar, el poate fi evitat de către oamenii crescuţi într-un sistem
care l-au demonizat.
Întârzierea culturală afectează, de asemenea, aranjamentele politice. Astfel, în
momentul în care Primăvara arabă a tulburat străzile Egiptului, mulţi vestici au perceput această
mişcare ca un precursor al reformei democratice. Ei au presupus că dacă toţi vor să fie liberi,
egiptenii vor căuta să copieze aranjamentele politice de stil occidental. Problema a fost că în
cultura egipteană nu se oferă niciun model al unei astfel de politici. Din contră, oamenii au
îmbrăţişat cunoscutul, ceea ce pentru o mare majoritate a însemnat fundamentalism islamic.
Au vrut întoarcerea la legea Sharia, în detrimentul unei inovări care reprezenta necunoscutul.
Românii vor recunoaşte aceleaşi atitudini în muncitorii obişnuiţi care, deşi bucuroşi să vadă
căderea comunismului, sunt nostalgici după siguranţa locurilor de muncă oferită în timpul acestui
tip de regim politic.
Oamenii de afaceri care sunt capabili să joace diverite roluri recunosc în general
oportunităţi emergente înaintea altora. Astfel, ei sunt capabili să le analizeze din timp şi să obţină
un avantaj comercial în faţa cocurenţei. În contrast, aceia care nu au această capacitate, fac
planuri orientate către trecut. Ei ar putea, spre exemplu, produce produse care nu mai servesc
nevoilor consumatorilor.
Asumarea de roluri diverse este utilă deoarece ne permite să observăm ceea ce nu este
la vedere. Uneori, diferenţa stă nu în ceea ce oamenii spun, ci în ceea ce sunt pregătiţi să facă. În
astfel de cazuri, introspecţia poate face ca asumarea de roluri să fie mai exactă. Aceia care sunt
conştienţi de propriile atitudini, presupunând că împărtăşesc aceeaşi cultură ca partenerii de
rol, pot face apel la reacţii care nu au sens pentru cei din exterior. Chiar dacă impulsurile pe care
le descoperă sunt destructive, acestea pot determina ce fac oamenii. Acest lucru, desigur, se
poate aplica şi la reglementările guvernamentale. Ei pot fi iraţionali ca rezultat al desfăşurării
procesului de socializare sub sisteme diferite, dar acest lucru nu le anulează acţiunile.
Întârzierea culturală este o realitate a vieţii. Este puternică, însă ramificaţiile sale sunt
vizibile doar celor care sunt dispuşi să le caute. De asemenea, progresul este o realitate a vieţii,
însă modul în care acesta este modelat este adesea determinat de către condiţiile culturale din
care reiese.
MODELAREA CULTURALĂ
De asemenea trecută cu vederea deoarece nu se potriveşte cu cu paradigmele
raţionaliste este modelarea culturală (Merton, 1968; Bandura, 1971). Majorităţii oamenilor îi
place să se considere a fiind un operator independent. Îşi imaginează că iau majoritatea deciziilor
pornind de la zero. Cu toate acestea, mare parte a ceea ce facem este o imitaţie a celorlaţi. În
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realitate, abilitatea noastră de a modela comportamente este unul din punctele forte ale speciei
noastre. În calitate de caracteristică fundamentală a procesului de învăţare culturală, acest
fenomen ne permite să construim pe descoperirile realizate de către predecesorii noştri.
În realitate, chiar şi adulţii au o predispoziţie de a-şi modela comportamentul după alţii.
Dacă, spre exemplu, oamenii cresc în circumstanţe defavorizate, iar apoi se găsesc în situaţia de
a lua masa într-un restaurant luxos, aceştia îi vor observa pe alţii pentru a determina ce trebuie
să facă cu şervetul. Fenomenul de lider al modei este datorat acestei predispoziţii (Gladwell,
2000). Majoritatea oamenilor nu se simt confortabil în momentul în care se îmbracă într-o
manieră neobişnuită; pe scurt, evită să iasă în evidenţă.
Această predispoziţie de a urma liderul este bine înţeleasă de către comercianţi. Mai
puţin înţeles este nivelul la care intrarea în pielea personajului şi introspecţia pot ajuta la
identificarea acestor tendinţe, deoarece oamenii de afaceri sunt ei înşişi integraţi în aceeaşi
cultură asemenea cu clienţii lor, colegii, şi angajaţii, pot utiliza reacţiile personale pentru a
identifica elementele pe care ceilalţi le copiază. Aceştia vor observa ceea ce alţii observă, putând
astfel înţelege de ce un prototip şi nu un altul este adoptat. Erorile sunt, fără îndoială, posibile.
Doar pentru că oamenii împărtăşesc o cultură, asta nu înseamnă că ei reacţionează întotdeauna
la fel. Totuşi, este mai probabil ca aceia care sunt conştienţi de propriile răspunsuri să fie capabili
să detecteze diferenţele.
Utilizatorii de cultură care folosesc introspecţia sunt cu un pas înaintea competiţiei.
Aceştia pot fi mai competenţi în calitate de factori de decizie, din moment ce gradul lor de
conştientizare în ceea ce îi priveşte pe ei înşişi şi pe ceilalţi este mai mare, raţionamentele lor sunt
caracterizate de un grad de automatism mai scăzut. Aceştia pot, de asemenea, să analizeze
implicaţiile a ceea ce percep cu o mai mare acurateţe decât cei care operează doar cu intuiţia. În
astfel de cazuri, intrarea în pielea unui personaj şi introspecţia nu iau din eficienţa calculelor
raţionale, ci le sporesc. Prin adăugarea unui context social care a fost detectat prin abilităţile
sociale proprii unei persoane, există şansa ca predicţiile să fie mai precise, precum şi mai
oportune. Într-o lume în care schimbările se petrec cu o rapiditate ameţitoare, această
conştientizare socială oferă un alt mecanism pentru a face faţă evenimentelor.
CONCLUZIE
Noi, oamenii, suntem creaturi sociale. Acest lucru nu se schimbă în momentul în care
intrăm într-un mediu comercial. Aceia care îşi reneagă natura socială încercând să-şi supracalifice deciziile sunt apţi de a trece cu vederea consideraţii importante. Deşi cine suntem ca
fiinţe umane, într-o lume populată de miliarde de alţi oameni, poate produce o imprecizie
neliniştitoare, aceasta este realitatea. Este, aşadar, esenţial ca oamenii de afaceri să înţeleagă
natura culturii, mecanismele prin care aceasta poate fi stabilită, şi consecinţele întârzierii şi
modelării culturale. Acest lucru devine şi mai semnificativ pe măsură ce complexităţile pieţei cer
o şi mai mare descentralizare.
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SCORUL NET AL PROMOTORILOR:
INDICATOR MAJOR AL LOIALITĂŢII CLIENŢILOR
Carmen Bălan
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Institutul de Administrare a Afacerilor din București
Rezumat: Articolul are ca scop analiza utilizării scorului net al promotorilor1 (NPS2) ca indicator
major al loialităţii clienţilor şi al creşterii vânzărilor. Principalele obiective vizate sunt clarificarea
contribuţiei NPS la capacitatea organizaţiei de a creşte loialitatea clienţilor, explorarea adoptării
NPS în practica de marketing a marilor jucători globali, studierea măsurării NPS pe piaţa
românească, precum şi identificarea limitelor acestui indicator. NPS este un instrument de
măsurare a loialităţii atitudinale şi poate avea un impact pozitiv asupra loialităţii comportamentale.
Dezvoltarea afacerii şi intenţiile de cumpărare nu pot fi previzionate totuşi doar pe baza acestui
indicator.
Cuvinte cheie: loialitatea clientului, indicatori ai loialităţii, scor net al promotorilor, creşterea
vânzărilor
Clasificarea JEL: M30, M31, M39
INTRODUCERE
Începând din anii '50, specialiştii în marketing au considerat deosebit de importante
satisfacţia clientului şi măsurarea acesteia. Din anii '90, atenţia specialiştilor a fost direcţionată
nu numai spre atragerea de noi clienţi, ci şi spre retenţia clienţilor deja existenţi în portofoliul
organizaţiei. La mijlocul anilor '90, a apărut o nouă abordare. Loialitatea clienţilor a început să
fie cuvântul cel mai utilizat. Satisfacţia clienţilor şi-a pierdut poziţia prioritară în portofoliul
indicatorilor de performanţă majori, în favoarea indicatorilor privind loialitatea.
Prezentul articol este axat pe scorul net al promotorilor şi legătura dintre acest indicator
şi loilaitatea clienţilor, respectiv creşterea vânzărilor.
LOIALITATEA CLIENŢILOR ŞI SCORUL NET AL PROMOTORILOR
Loialitatea poate fi analizată din perspectivă atitudinală sau comportamentală. Una
dintre definiţiile majore ale loialităţii, care a combinat ambele abordări, a fost propusă de Oliver
în 1996. Conform acestei definiţii, loialitatea este un angajament profund de a recumpăra un
anumit produs/serviciu în mod consecvent în viitor, determinând achiziţia repetată a aceleiaşi
mărci sau a aceluiaşi set de mărci preferate, în ciuda influenţelor situaţionale şi a eforturilor de
marketing care au potenţialul de a genera un comportament de orientare spre concurenţi. Cu
toate acestea, un client satisfăcut nu devine în mod necesar, un client loial.
În 2003, Frederick F. Reichheld a zguduit „coloanele construcţiilor” de marketing prin
afirmaţia că există un singur număr pe care specialiştii în marketing trebuie să îl îmbunătăţească,
mai precis scorul net al promotorilor (NPS). Reichheld a subliniat că măsurătorile complexe ale
satisfacţiei şi retenţiei nu conduc la dezvoltarea afacerii. El a sugerat ca specialiştii în marketing
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să investească în mod prioritar în cercetări ce corelează răspunsurile cu comportamentul efectiv
al clientului (cumpărare şi referinţe) şi cu dezvoltarea companiei. Împreună cu Satmetrix şi Bain
& Co., Reichheld a studiat 4.000 de consumatori, cu scopul de a identifica cele mai eficace
întrebări pentru a prezice comportamentul dezirabil al consumatorului.
Principala concluzie a cercetării a subliniat că o singură întrebare din sondaj poate servi
ca un bun instrument de predicţie a creşterii. Întrebarea se referea la dorinţa clientului de a
recomanda şi era formulată astfel: „Cât de probabil ar fi să recomandaţi [compania X] unui
prieten sau coleg?”. Scala de măsurare era de la 0 („deloc probabil”) la 10 („extrem de probabil”).
În funcţie de treapta scalei care era selectată, consumaorul era inclus într-una dintre
următoarele categorii: promotor (nivelurile 9 şi 10), pasiv (nivelurile 7 şi 8) sau detractor
(nivelurile 0-6).
Noul indicator (scorul net al promotorilor) a fost calculat prin scăderea ponderii
detractorilor din ponderea promotorilor unei anumite mărci/companii. Sintagma scor net al
promotorilor este un nume de marcă înregistrat de Satmetrix System Inc. Proprietatea asupra
numelui de marcă este împărţită între Satmetrix, Bain & Company şi Fred Reichheld.
ADOPTAREA ŞI UTILIZAREA NPS DE COMPANIILE GLOBALE
Scorul net al promotorilor a avut o perioadă de „glorie” în primul deceniu al mileniului
actual. Corporaţii renumite au stabilit obiective ambiţioase referitoare la scorul net al
promotorilor, pentru a obţine o creştere substanţială a vânzărilor.
Ilustrativ este exemplul companiei General Electric. Procesul de măsurare a NPS a fost
realizat treptat. În prima etapă, compania a început să aplice NPS în câteva unităţi strategice de
afaceri şi în a doua etapă a vizat adoptarea sistemului NPS în întreaga organizaţie.
Iniţial, în octombrie 2004, prima încercare de aplicare a NPS a fost realizată de GE
Healthcare. Unitatea GE Healthcare's European Diagnostic Imaging înregistra scoruri mici în
cadrul sondajelor. Motivul pentru care clienţii nu erau dornici să recomande unitatea era
intervalul de răspuns îndelungat, în cazul apariţiei unor probleme tehnice. Comparativ cu
intervalul de 30 de minute aşteptat de clienţii organizaţionali, unitatea reacţiona, în medie, în 40
de minute. Confruntat cu nemulţumirile clienţilor, managementul a decis să analizeze activitatea
centrului de contact şi să reproiecteze întregul proces pe baza Lean Six Sigma, cu scopul de a
reduce intervalul de răspuns la 10 minute (Maddox, 2006). Rezultatul acestor eforturi de
îmbunătăţire a fost creşterea NPS cu 15 puncte procentuale, în cazul unităţii respective.
Energy a fost o altă unitate strategică de afaceri din cadrul GE, care a beneficiat de
aplicarea NPS şi a Lean Six Sigma. În 2006, îmbunătăţirile au fost semnificative: 30% în ciclul de
servire a clienţilor şi 25% în ciclul de reparaţie a componentelor. În consecinţă, NPS a sporit cu
5 puncte procentuale (General Electric, 2007). Scorul iniţial pentru unitatea de componente a fost
-11% şi, în cadrul acesteia, procesul de cotare a înregistrat scorul -33% (Maddox, 2006). Intervalul
mediu de timp pentru a furniza o cotaţie era de 30 de zile, iar rata medie de conversie era de
17%. Aceste rezultate subliniază utilitatea NPS.
General Electric avea ca scop implementarea unui sistem de măsurare a performanţelor
la nivel de companie pe baza NPS. În 2005, Jeffrey Immelt, preşedinte şi CEO al GE, a decis să
coreleze cu NPS până la 20% din bonusurile anuale ale managerilor de la nivelul superior
(Maddox, 2006).
Cu toate acestea, în 2007, în raportul anual a existat doar o scurtă menţiune referitoare
la NPS. Managementul corporativ a declarat doar „Utilizăm scorul net al promotorilor pentru a
măsura progresul nostru în relaţia cu clienţii.” (General Electric, 2008). Din 2008, nu a mai fost
inclusă nici o referire la NPS în rapoartele anuale (General Electric, 2009). Acest fapt ar putea
reflecta o schimbare radicală comparativ cu abordarea din perioada 2004-2007. Probabil,
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dezbaterea internaţională şi criticile referitoare la NPS au influenţat negativ decizia companiei
de a monitoriza NPS ca factor cheie al dezvoltării afacerii.
Philips este un alt exemplu de corporaţie care măsoară NPS. Compania a început să
utilizeze NPS în 2006, ca „unic indicator cheie al experienţei clientului”. În 2007, 43% dintre
principalele unităţi strategice de afaceri aveau scoruri lider, iar obiectivul pentru anul 2010 a fost
stabilit la 70% (Philips, 2008). În 2008, NPS a fost măsurat în toate ariile majore şi 47% dintre
principalele unităţi strategice de afaceri au obţinut scoruri lider la nivelul industriei (Philips,
2009).
În 2009, s-a produs o uşoară modificare în perspectiva Philips referitoare la NPS. În
perioada 2006-2008, compania s-a concentrat asupra îmbunătăţirii permanente a NPS,
considerând că este un indicator util, dar doar „un instrument pentru a măsura loialitatea”
clienţilor faţă de produsele Philips (Philips, 2010). Compania a utilizat NPS în efortul său de a
îmbunătăţi experienţa clientului în toate punctele de contact cu organizaţia. Această modificare
a fost probabil determinată de criticile tot mai frecvente la adresa NPS, formulate de diferiţi
teoreticieni şi practicieni. Noua perspectivă a companiei reflectă dezbaterea internaţională pe
tema NPS. În condiţiile în care continuă să fie un indicator important pentru companie, NPS a
încetat să mai fie singurul indicator al loialităţii clienţilor şi instrumentul de predicţie a dezvoltării
afacerii.
În 2009, creşterea utilizării NPS în cadrul Philips a contribuit la câştigarea locului 42 în
ierarhia celor mai importante 100 de mărci globale, conform studiului anual realizat de
Interbrand. Scoruri lider la nivel de industrie au fost obţinute de 60% dinte principalele unităţi
strategice (Philips, 2010). Aceste rezultate au reflectat creşterea semnificativă a ponderii
unităţilor cu scoruri de (co-)lider la 50% în 2007 şi 51% în 2008.
În 2010, NPS era perceput de Philips ca „indicator major avansat al creşterii vânzărilor”
(Philips, 2011). Anul 2010 a fost foarte important pentru agenda managerială a Philips şi unul
dintre obiectivele stabilite a constat în accelerarea schimbării prin creşterea numărului unităţilor
strategice cu poziţii de (co-)lider în privinţa NPS. Într-un mediu internaţional marcat de
turbulenţe, NPS a înregistrat o creştere uşoară în cazul Consumer Lifestyle şi s-a menţinut stabil
în cazul Healthcare. În timp ce NPS a crescut pentru ţările BRIC şi Europa Occidentală, în America
de Nord şi în restul EMEA NPS a înregistrat scăderi (Philips, 2011). Compania şi-a propus să
extindă programul NPS la toate pieţele sale majore. În ansamblu, ponderea unităţilor strategice
cu scoruri lider la nivel de industrie a rămas relativ stabilă (59%). Ţinta de 70% unităţi cu scoruri
lider stabilită la începutul prgramului NPS pentru anul 2010 a fost doar parţial îndeplinită.
În 2011, realizările referitoare la NPS au fost favorabile. Scoruri lider la nivel de industrie
au fost obţinute de Lighting şi Consumer Lifestyle. Poziţii lider au fost, de asemenea, obţinute în
ariile geografice majore cum sunt China şi SUA. În Europa, în timp ce scorul pentru LED Lighting
a crescut în Germania, NPS pentru Healthcare a fost în declin în Franţa (Philips, 2012).
Aşa cum s-a declarat în Raportul Anual 2011, Philips „va continua să utilizeze NPS ca
măsură a experienţei clientului”, în anul 2012. În viitor, compania se va axa pe obţinerea unor
poziţii de lider în privinţa NPS, comparativ cu firmele concurente şi pe îmbunătăţirea propriilor
poziţii NPS în relaţia cu clienţii.
General Electric a fost una dintre pimele companii care au inclus NPS în portofoliul celor
mai importanţi indicatori şi care au corelat bonusurile managementului cu aceste scoruri. Totuşi,
monitorizarea NPS şi-a diminuat treptat importanţa.
Spre deosebire de experienţa General Electric, practica Philips arată că organizaţiile
focalizate pe client continuă să monitorizeze evoluţia NPS şi să asigure o comparaţie permanentă
atât pe plan extern, cu concurenţii, cât şi pe plan intern, cu diferitele unităţi strategice. În şase
ani, aproximativ două treimi dintre unităţile strategice ale Philips au obţinut poziţii de lider sau
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şalanger NPS în industria lor. Compania este hotărâtă să continue creşterea NPS pentru a oferi
o experienţă îmbunătăţită pentru clienţi, cu impact pozitiv asupra loialităţii acestora şi a
vânzărilor organizaţiei.
Aceste exemple arată că a fost depăşită etapa adoptării necondiţionate a NPS şi a
considerării acestui indicator ca fiind un panaceu şi un propulsor al dezvoltării afacerii. În prezent,
fără a uita de NPS, principalii jucători globali au devenit mai realişti în privinţa aşteptărilor proprii
privind acest indicator şi capacitatea sa de a îmbunătăţi relaţia dintre clienţi şi companie.
Satmetrix monitorizează NPS pentru diferite sectoare şi companii. Satmetrix Net
Promoter® Benchmark Study, dat publicităţii în martie 2012, a prezentat scorurile pentru peste
200 de mărci din 22 de sectoare, respectiv 7 grupuri industriale majore: servicii financiare,
asigurări, servicii online, comerţ cu amănuntul, tehnologie, telecomunicaţii, turism şi ospitalitate.
Studiul s-a bazat pe răspunsurile a 30.000 de consumatori. Cele mai mari scoruri au fost realizate
de următoarele companii: USAA 83% - cel mai mare scor nu numai din domeniul serviciilor
financiare, ci şi din toate cele şapte grupuri industriale; USAA 74% în sectorul asigurărilor auto
şi 71% în sectorul asigurărilor de locuinţe; Virgin America 66% în sectorul turismului; Marriott
în sectorul ospitalităţii; TripAdvisors 33% în sectorul site-urilor Web turistice; Apple 71% în
sectorul tehnologiei; Google 51% în sectorul serviciilor online; Amazon 76% în sectorul
comerţului online; Trader Joe’s şi Wegmans 73% în sectorul magazinelor de tip băcănie şi al
supermarketurilor; Costco 71% în sectorul comerţului cu amănuntul specializat; Lowe’s 54% în
sectorul produselor pentru gospodărie; Safelite Autoglass 48% în sectorul reparaţiilor auto;
Verizon 37% în televiziunea prin cablu şi satelit şi 18% în sectorul serviciilor de telecomuicaţie
pe Internet etc.
NPS a devenit un indicator monitorizat periodic pentru a identifica intenţiile clienţilor
de a genera referinţe pozitive sau negative referitoare la diferite mărci.
MĂSURAREA NPS ÎN ROMÂNIA
Adoptarea NPS în România a fost marcată de un anumit decalaj temporal, comparativ cu
tendinţele din SUA şi din Europa Occidentală. Pentru o perioadă semnificativă, companiile locale
nu au investit în cercetări capabile să faciliteze monitorizarea acestui indicator.
Totuşi în 2009, în România, prima cercetare pe această temă a fost proiectată şi realizată
de Futurelab şi Daedalus Group. Studiul a fost primul care a permis un benchmarking al
scorurilor între diferite sectoare de bunuri de consum şi în cadrul acestora.
Futurelab a aplicat soluţia numită brand express. Sondajul a fost de tip sindicalizat.
Metoda de culegere a datelor a fost interviul telefonic. Eşantionul cercetării a inclus 1.000 de
utilizatori ai categoriilor de produse analizate, selectaţi aleator din fiecare piaţă. Respondenţii au
fost persoane cu vârsta cuprină în intervalul 14-65 ani (respectiv 18-65 ani pentru băuturile
alcoolice, asigurări şi servicii bancare), din mediul urban.
Gama de categorii monitorizate a inclus produse alimentare (iaurt, margarină, ciocolată,
cafea, mezeluri, ulei pentru gătit), băuturi (apă plată, apă carbonatată, nectar, suc natural,
băuturi neacidulate), produse de toaletă (pastă de dinţi, gel de duş, şampon), produse pentru
locuinţă (produse de spălare a vaselor, detergenţi), precum şi benzinării, bănci şi analgezice.
Scorurile rezultate din cercetare au reflectat performanţele mărcilor de succes şi au identificat
mărcile cu rezultate slabe din fiecare categorie.
Pe piaţa iaurtului simplu, NPS mediu (calculat ca medie a scorurilor mărcilor investigate
în această categorie) a fost 25,4%, ponderea promotorilor fiind de aproximativ 49%, iar ponderea
detractorilor de aproximativ 21,4%. Pe această piaţă, marca Activia a grupului Danone a
înregistrat cel mai înalt NPS, respectiv 63,2%, cu o pondere a promotorilor de 66,2%, neegalat de
un alt concurent sau de o altă marcă din portofoliul grupului Danone şi cu o pondere a

International Conference of the Institute for Business Administration in Bucharest, 2012

115

detractorilor de numai 3%. Scorul Activia este remarcabil. Pe piaţa iaurtului cu fructe, NPS
realizat de Activia este 56,3%, pe baza unei ponderi a promotorilor de 67,2% şi a unei ponderi a
detractorilor de 10,9%.
Peformanţa obţinută de Activia iese în evidenţă pe o piaţă cu numeroşi concurenţi şi cu
un portofoliu de produse diversificat. Scorul reflectă ataşamentul utilizatorilor faţă de marca
Activia.
Întreaga politică de marketing aplicată de Danone pentru Activia a condus la construirea
progresivă a mărcii pe piaţa românească. În primul rând, una dintre cauzele scorului mare poate
fi faptul că Danone a definit un segment ţintă specific pentru Activia, mai precis segmentul
femeilor. Marca a vizat una dintre provocările actuale pentru femei, în domeniul sănătăţii şi a
oglindit această alegere a segmentului în toate campaniile de comunicare. În al doilea rând, o
altă cauză a scorului extrem de favorabil poate fi faptul că utilizatoarele rezonează cu propunerea
de valoare distinctă şi clar comunicată de marcă. Spre deosebire de alte iaurturi, Activia a fost
poziţionată ca aliment funcţional, ce a fost proiectat pentru a îmbunătăţi sănătatea digestivă. În
esenţă, conceptul de aliment funcţional se referă la produse alimentare ce dobândesc o funcţie
cum este promovarea sănătăţii sau prevenirea bolilor, datorită adăugării unui compus activ
biologic. În al treilea rând, scorul mare ar putea fi totodată rezultatul unei foarte intense campanii
de comunicare pentru marca Activia. Danone a investit puternic în publicitate pentru portofoliul
său de mărci de iaurt. Ponderea deţinută de Danone în cheltuielile publicitare pe piaţa iaurturilor
a fost de 71% în anul 2010 (Stoian, 2012). Scorul Activia nu a fost egalat de o altă marcă de pe piaţa
iaurturilor.
Conform cercetării realizate de Futurelab şi Daedalus Group, alte exemple de mărci cu
cel mai mare NPS în categoriile lor au fost următoarele: margarina Rama 50,6%, apa plată Borsec
54,2%, apa minerală Borsec 58,4%, nectarul Santal 55%, băutura necarbonatată Prigat 46,3%,
medicamentul împotriva răcelii şi tusei Nurofen Răceală şi Gripă 62,9%, analgezicul Nurofen
46,8%, detergentul pentru spălarea vaselor Fairy 74,5%, şamponul Elseve 75,4%, gelul de duş
Dove 78,1%, pasta de dinţi Colgate 68,3%, uleiul pentru gătit Bunica 59,1%, mezelurile Matache
Măcelarul 45,3%, tabletele de ciocolată Milka 70,4%, batoanele de ciocolată Snickers 68,2%,
cafeaua Jacobs (R&G) 60,7%, banca ING 44,1%.
Un scor mic nu este neapărat un scor pozitiv. Pe piaţa românească, o serie de mărci „au
reuşit” să obţină scoruri negative semnificative. Cu alte cuvinte, pentru aceste mărci, ponderea
detractorilor a fost mai mare decât ponderea promotorilor. Exemple sunt următoarele mărci:
Antinevralgic P -10,1% (faţă de un NPS mediu de +21,3% pentru categoria analgezice), Bancpost
-9,4% (faţă de un NPS mediu de +19% pentru categoria bănci) şi Laura -12,5% (faţă de un NPS
mediu de + 28,1% pentru categoria tablete de ciocolată).
Aceste valori arată că, în România, consumatorii ar recomanda mai probabil mărcile
globale. Puţine mărci româneşti au obţinut valori mari ale NPS în categoriile lor.
NPS: SINGURUL INDICATOR DE PREDICŢIE A LOIALITĂŢII CLIENŢILOR ŞI A
DEZVOLTĂRII AFACERII?
În 2005 şi 2006, rezultatele mai multor studii au fost plasate în prim plan, datorită
corelaţiei pozitive identificate între scorul net al promotorilor şi dezvoltarea afacerii.
Un studiu realizat pe un eşantion constituit aleator din 1.256 consumatori adulţi i-a
condus pe cercetători ai London School of Economics şi The Listening Company să afirme că
recomandările clienţilor sunt un instrument de predicţie a evoluţiei vânzărilor pentru bănci,
asamblatori auto, reţele de telefonie mobilă şi supermarketuri din Marea Britanie (Marsden,
Samson, Upton, 2005). Atât ponderea word-of-mouth pozitiv şi ponderea word-of-mouth negativ
au previzionat într-un mod statistic semnificativ creşterea vânzărilor în perioada 2003-2004.
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Rezultatele cercetării au arătat că o creştere cu 7 puncte procentuale a NPS poate fi corelată cu
un punct procentual de sporire a ratei de creştere. Fiecare reducere cu 2% a word-of-mouth
negativ era corelată cu o creştere sub 1% (mai precis 0,414%).
Un studiu realizat de Bain & Company a furnizat dovezi despre faptul că NPS este un
instrument de predicţie a creşterii vânzărilor. Cercetătorii au ajuns la concluzia că o creştere de
12 puncte procentuale a NPS poate corespunde unei dublări a ratei de creştere a companiei (cu
variaţii substanţiale de la o industrie la alta) (Reichheld, 2006a).
Astfel de rezultate i-au determnat pe oamenii de afaceri să se concentreze asupra NPS
ca factor al creşterii. Dintr-o dată, decidenţii s-au gândit la măsurarea pe baza unui singur
indicator (NPS), în loc să folosească un indice complex al loialităţii. Totuşi, experţii şi-au exprimat
în mod activ critica referitoare la această abordare.
Referindu-se la NPS, Gupta şi Zeithaml (2006), au menţionat „Distanţându-se de
regoarea cercetării academice, unii teoreticieni şi practicieni pretind că măsurările complexe nu
sunt necesare pentru a evalua loialitatea. În mod deosebit, Reichheld (2003) pretinde că singurul
indicator de care are nevoie o companie este unul care reflectă intenţia clienţilor de a recomanda
firma altor persoane”. Într-un mod indirect, cei doi cercetători şi-au exprimat dezacordul faţă
de limitarea la un singur indicator major ca instrument de predicţie a loialităţii şi creşterii.
Cercetarea realizată de Morgan şi Rego (2006) se înscrie printre primele care au pus sub
semnul întrebării afirmaţiile referitoare la NPS ca unic indicator al loialităţii şi creşterii. Înainte
de 2006, nu erau disponibile dovezi empirice referitoare la indicatorii privind feedbackul clienţilor,
care sunt cei mai valoroşi în previzionarea performanţelor viitoare ale organizaţiei. Morgan şi
Rego au utilizat date privind American Customer Satisfaction Index. Au investigat corelaţiile
existente între şase indicatori de satisfacţie şi loialitate şi date COMPUSTAT şi CRSP privind
diferitele dimensiuni ale performanţelor firmelor în perioada 1994-2000. Cei trei indicatori de
satisfacţie a clienţilor care au fost analizaţi în cadrul studiului au fost următorii: (i) scorul mediu
al satisfacţiei clienţilor; (ii) scorul de satisfacţie corespunzător primelor două trepte ale scalei de
măsurare; (iii) proporţia clienţilor care formulează reclamaţii. Cei trei indicatori ai loialităţii care
sunt măsuraţi de companii şi care au fost abordaţi în cadrul studiului au fost: (i) promotori neţi;
(ii) probabilitatea de recumpărare; (iii) numărul de recomandări ale unui client (Morgan şi Rego,
2006). Potrivit rezultatelor cercetării, dintre cei trei indicatori ai satisfacţiei, cel mai valoros
instrument de predicţie a performanţelor viitoare ale organizaţiei este scorul mediu al satisfacţiei
clienţilor. În privinţa indicatorilor referitori la loialitatea clienţilor, cei care se bazează pe intenţia
de recomandare („promotori neţi”) şi pe comportament („numărul de recomandări”) au cea mai
mică valoare sub aspectul capacităţii de predicţie. Astfel de rezultate au iniţiat o dezbatere
intensă referitoare la capacităţile predictive ale NPS.
Keiningham et al. au afirmat că declaraţiile lui Reichheld (2003, 2006a, 2006b) „nu au fost
subiectul unei analize ştiinţifice riguroase şi al unei evaluări din partea specialiştilor”
(Keiningham, et al., 2007) şi au rămas „în mare parte netestate de comunitatea ştiinţifică”
(Keiningham, et al., 2008). Studiul realizat de Keiningham et al. (2007) a aplicat aceeaşi
metodologie utilizată de Reichheld, Satmetrix şi Bain & Company, dar rezultatele au negat
validitatea şi posibilitatea de generalizare a studiilor anterioare. Cercetătorii au utilizat date de
la 21 firme şi peste 15.500 interviuri din cadrul Norwegian Customer Satisfaction Barometer. Au
realizat o comparaţie cu rezultatele obţinute de ceilalţi cercetători pe baza American Customer
Satisfaction Index. Concluzia a fost că NPS nu este un indicator superior când este corelat cu
evoluţia veniturilor firmei, nici singurul indicator semnificativ al loialităţii clienţilor (Keiningham,
et al., 2007, 2008). În plus, loialitatea atitudinală nu conduce în mod necesar la o loialitate
comportamentală. În esenţă, NPS nu este superior altor indicatori ai loialităţii în privinţa
predicţiei referitoare la dezvoltarea afacerii.
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Loialitatea clienţilor este un comportament foarte complex, ce nu poate fi înţeles prin
utilizarea unui singur indicator. Chiar dacă un indicator pare să reflecte multe aspecte relevante,
nu poate oferi organizaţiilor toate pârghiile necesare pentru a stimula loialitatea atitudinală şi
comportamentală a pieţei ţintă.
În fapt, un ansamblu de indicatori poate fi considerat în procesul de evaluare a loialităţii
clienţilor. Unii dintre cei mai valoroşi indicatori care pot fi utilizaţi sunt următorii: numărul de
referinţe – word-of-mouth and “word-of-mouse”, decizia de recumpărare, decizia de cumpărare
a unor produse diferite, decizia de a creşte cantitatea cumpărată, rata de retenţie a clienţilor şi
rata de pierdere a clienţilor (Hayes, 2008). O măsurare multidimensională sporeşte probabilitatea
de creştere pe baza unor strategii corecte de atragere şi menţinere a clienţilor.
NPS a fost supus unei analize atente şi mulţi experţi au considerat că, pe de o parte,
întrebarea privind recomandarea nu poate fi singură un bun instrument de predicţie a creşterii
vânzărilor şi, pe de altă parte, întrebările privind satisfacţia şi recumpărarea aceluiaşi produs
sunt la fel de bune instrumente de predicţie ca şi întrebarea referitoare la recomandare.
Utilizarea a trei indici ai loialităţii este considerată mai bună decât răspunsul la întrebarea
referitoare la recomandare. Cei trei indici propuşi sunt următorii: (i) indicele loialităţii referitor
la suţienere – media răspunsurilor la întrebările privind satisfacţia, recomandarea,
recumpărarea; (ii) indicele loialităţii referitor la cumpărare – media răspunsurilor la întrebările
privind cumpărarea unui produs diferit al aceleiaşi organizaţii, creşterea cantităţii cumpărate şi
frecvenţa de cumpărare; (iii) indicele loialităţii referitor la retenţia clienţilor – codificarea inversă
a răspunsurilor privind „probabilitatea de orientare spre un furnizor diferit” (Hayes, 2008). Aceşti
indici reflectă deopotrivă loialitatea atitudinală şi loialitatea comportamentală. Împreună,
susţinerea, cumpărarea şi retenţia sunt instrumente mai bune de predicţie a evoluţiei afacerii,
deoarece reflectă multiplele faţete ale relaţiei dintre furnizori şi clienţi.
Dixon, Freeman şi Toman (2010) au propus scorul efortului depus de client (CES) ca
indicator de loialitate pentru interacţiunile cu un centru de contact. Sondajul lor a chestionat
75.000 de clienţi persoane fizice şi clienţi organizaţionali, în privinţa celor mai recente interacţiuni
referitoare la servicii (printre care dialogurile telefonice, web, chat, e-mail). Cercetarea a abordat
diferite sectoare de la produse electronice la alimente preambalate, de la servicii bancare la
servicii turistice şi de petrecere a timpului liber, în America de Nord, Europa, Africa de Sud,
Australia şi Noua Zeelandă. În cadrul studiului, au fost comparaţi trei indicatori – satisfacţia
clientului (CSAT), scorul net al promotorilor (NPS) şi scorul efortului clientului (CES) – din
perspectiva capacităţii de predicţie a loialităţii clientului. Indicatorul CES a fost calculat pe baza
răspunsurilor la întrebarea „Cât efort aţi depus personal pentru a rezolva solicitarea
dumneavoastră?” (măsurat cu ajutorul unei scale, de la 1 = foarte mic, la 5 = foarte mare).
Rezultatele cercetării au arătat că NPS a fost un instrument de predicţie mai bun decât CSAT,
dar mai puţin bun decât CES.
Există specialişti care consideră că NPS este un indicator relevant pentru companii şi
recomandă organizaţiilor să monitorizeze acest scor în combinaţie cu alţi indicatori ai creşterii
şi loialităţii. Hanson (2011) a subliniat că utilizarea NPS este recomandată sectoarelor a căror
evoluţie este determinată de satisfacţia clienţilor şi de calitate, mai degrabă decât în sectoarele
dominate de preţ. A propus utilizarea “NPS+”, respectiv folosirea unui indcator NPS împreună cu
alţi factori determinanţi ai succesului afacerii.
Whitlark şi Rhoads (2011) au investigat, de asemenea, capacitatea NPS de predicţie a
creşterii veniturilor companiei şi au comparat performanţa predictivă a NPS cu cea a altor
indicatori ai loialităţii. Cercetarea lor longitudinală (desfăşurată din iulie 2008 în septembrie 2009
şi din ianuarie în martie 2010) s-a focalizat pe o firmă de servicii cu amănuntul, care avea 82
unităţi distincte şi a studiat corelaţia dintre datele referitoare la veniturile lunare, NPS şi alţi
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indicatori ai loialităţii. Sondajul s-a bazat pe un chestionar administrat prin e-mail şi telefon.
Numărul total de chestionare completate a ajuns la 50.000 (fiecare client participând la sondaj
doar o dată pe trimestru).
Rezultatele obţinute de Whitlark şi Rhoads (2011) diferă de cele obţinute de Keiningham
et al. (2007). Mai precis, autorii au formulat următoarele concluzii: (i) NPS este un indicator
avansat al creşterii veniturilor; (ii) satisfacţia, dorinţa de a recomanda şi intenţia de recumpărare
nu sunt în mod necesar bune instrumente de predicţie a creşterii veniturilor organizaţiei; (iii) un
indice generic al loialităţii nu este în mod necesar mai performant decât un indicator al loialităţii
axat pe un singur aspect (dacă se poate identifica un aspect adecvat); (iv) recodificarea datelor
privind dorinţa de a recomanda, ca indicator NPS îmbunătăţeşte capacitatea predictivă. Studiul
a arătat că simpla corelaţie dintre NPS şi venituri este de 0,289, ceea ce este o valoare mică, chiar
dacă este semnificativă statistic datorită dimensiunii mari a eşantionului. Whitlark şi Rhoads au
atras atenţia managerilor asupra consecinţelor deciziei de a utiliza NPS sau un alt indicator unic
a loialităţii, în locul unui indice complex. O astfel de decizie are o serie de neajunsuri datorită
eşantioanelor mai mari care trebuie studiate, dificultăţilor referitoare la urmărirea modificărilor
de la o perioadă la alta, precum şi a utilizării unor complicate instrumente analitice predictive şi
a modelării statistice.
Hayes (2011) a subliniat o serie de limite ale NPS şi a recomandat practicienilor să aplice
abordarea RAPID3 (bazată pe indici ai loialităţii referitori la susţinere, retenţie şi cumpărare)
pentru a monitoriza loialitatea, în locul perspectivei limitate la NPS. În primul rând, o evaluare
bazată pe un singur aspect este de mai mică încredere decât abordarea RAPID. În al doilea rând,
NPS este un indicator ambiguu deoarece este rezultatul unei scăderi şi situaţii diferite pot
conduce la acelaşi rezultat (un anumit scor poate fi rezultatul unor combinaţii variate de ponderi
ale promotorilor şi detractorilor). NPS este axat pe susţinere şi, ca o consecinţă, monitorizează
doar una dintre laturile loialităţii (susţinere, retenţie şi cumpărare). În plus, Hayes recomandă
practicienilor o abordare selectivă din perspectiva indicatorilor majori ai loialităţii. Trebuie să
aplice acei indicatori ai loialităţii care corespund nevoilor specifice corelate cu situaţia companiei.
Managerii pot selecta şi aplica unul dintre indicii de loialitate care se axează pe retenţie, susţinere
şi respectiv cumpărare, în funcţie de problemele majore cu care se confruntă organizaţiile lor.
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
Scorul net de promovare este un indicator care a generat o dezbatere intensă între
teoreticieni şi practicieni, în privinţa celui mai adecvat indicator pentru predicţia loialităţii şi a
creşterii vânzărilor.
Principalele puncte forte ale indicatorului NPS sunt următoarele: (i) poate fi calculat cu
uşurinţă, prin scăderea ponderii detractorilor din ponderea promotorilor; (ii) aplicabilitatea în
diferite sectoare axate pe satisfacţie şi calitate, nu pe preţ; (iii) măsurarea loialităţii din
perspectiva susţinerii de către clienţi, a intenţiei de a furniza word-of-mouth favorabil; (iv)
corelaţia pozitivă, deşi cu valoare mică, cu veniturile organizaţiei; (v) un instrument de predicţie
mai bun pentru loialitate decât indicatorul de satisfacţie a clienţilor.
Totuşi, caracteristicile pozitive sunt eclipsate de o serie de limite; (i) lipsa informaţiilor
calitative referitoare la motivele funizării de word-of-mouth pozitiv sau negativ; (ii) o viziune
simplificată a loialităţii, limitată la intenţiile de recomandare (ponderea promotorilor şi ponderea
detractorilor); (iii) indicator limitat la loialitatea atitudinală, care nu reflectă loialitatea
comportamentală; (iv) o valoare mare a NPS reflectă loialitatea atitudinală şi nu conduce neapărat
la o loialitate comportamentală; (v) posibile probleme legate de erorile de eşantionare asociate
calculării ponderii promotorilor şi ponderii detractorilor.
În consecinţă, NPS este un indicator care trebuie să fie utilizat împreună cu alţi indicatori
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ai loialităţii, cu scopul de a evita posibilele erori sistematice de interpretare a atitudinii şi
comportamentului clienţilor. Toate faţetele loialităţii trebuie să fie monitorizate – susţinere,
cumpărare şi retenţie. Valorile mari ale NPS obţinute de o anumită marcă faţă de concurenţi pot
conduce, dar nu neapărat, la rezultate mai bune şi la o poziţionare superioară comparativ cu
ceilalţi jucători din acelaşi sector.
Managerii trebuie să aplice NPS ca cel mai important indicator corelat pozitiv cu
vânzările companiei, fără să îl utilizeze ca unic instrument de predicţie a loialităţii şi creşterii
veniturilor. O cerinţă metodologică este utlizarea unor eşantioane mari, pentru a avea un nivel de
încredere relevant. Utilizarea unui indice bazat pe mai multe variabile, pentru măsurarea
loialităţii, este de preferat utilizării unei singure variabile. Îmbinarea perspectivei cantitative
oferite de NPS cu informaţiile calitative referitoare la clienţi poate oferi o mai bună înţelegere a
percepţiilor, motivaţiilor şi aşteptărilor clienţilor.
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Sintagma „scor net al promotorilor” este utilizată în acest articol ca echivalentul în limba
română al sintagmei „net promoter score” din limba engleză.
2
Acronimul NPS utilizat în acest articol corespunde sintagmei „net promoter score” din limba
engleză.
3
Acronimul RAPID provine de la următoarele cuvinte din limba engleză „retention, advocacy, and
purchasing loyalty indexes”.
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Rezumat: Lucrarea evidenţiază modificările de pe piaţa financiară după criza mondială începută
în 2007 şi efectele observate asupra economiei româneşti. Uniunea Europeană a aliniat recent
sistemul regulatoriu al tuturor pieţelor financiare locale, în încercarea de a preveni alte crize
similare în viitor. În acest context, noul cadru se traduce în constrângeri suplimentare pentru
economia românească, dependentă de intrările de capital străin. Sectorul cel mai afectat este cel
al firmelor private, care se bazează în mod exclusiv aproape pe resurse de finanţare externe,
pentru a genera creştere economică, aceasta în absenţa unor proiecte majore de investiţii ale
statului. În continuare, vom analiza modul în care fondurile UE, ajutoare de stat şi finanţarea
internă a companiei ar putea compensa efectele negative ale constrângerilor financiare pentru
firmele private, ajutându-le să-şi recapete capacitatea de a genera profituri.
Cuvinte cheie: criza economică, piaţa financiară, canale de contaminare, firme private, cadrul
financiar, constrângerile, fonduri UE, ajutoare de stat, finanţare internă
Coduri JEL: F19, F20, F34, G15, G28, G30, G32
1. INTRODUCERE
Recenta criză economică ne aduce în prim plan fundamentele economice, si ne întoarce
la abordarea keynesienă. Criza s-a propagat în întreaga lume, cu o intensitate şi viteză fără
precedent, prin diverse canale de distribuţie. Numeroşi economişti au analizat cauzele fundamentale
ale fenomenului, încă, deşi nu exista încă un consens în privinţa lor, totuşi, câteva opinii general
acceptate s-au cristalizat.
AK Rose şi MM Spiegel (decembrie, 2010) definesc ca fiind principala cauză a genezei
crizei, creşterea nesustenabilă a preţurilor pe piaţa imobiliară. Acest fapt a contribuit la supraîndatorarea persoanelor fizice şi extinderea volumelor de credit. Un alt economist, J. Vanek
(noiembrie, 2010) atribuie criza fenomenului numit comerţul distructiv. Pornind de la paradoxul
lui Leontief şi teoria factorilor de producţie, el defineşte comerţul distructiv ca acea formă de
tranzacţionare, care conduce la transferul producţiei din ţările dezvoltate către cele cu cost scăzut
al forţei de muncă, lipsind ţările de origine de capitalul productiv şi pe lucrători de locuri de
muncă. Controlul de capital s-a schimbat de-a lungul timpului, astfel, în timpul Marii Recesiuni,
SUA deţinea cele mai mari rezerve valutare faţă de ţările europene care aveau datorii mari. În
prezent, SUA, se confruntă cu cele mai mari datorii din istorie, în timp ce China şi alte câteva ţări
concentrează mari rezerve valutare. F. Haile si S. Pozo (2007) şi mai târziu C. Bario (2010) explica
criza prin neconcordanţe între politicile fiscale şi monetare ale fiecărei ţări. Ei au pus la îndoială
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capacitatea factorilor de decizie politică de a reacţiona în mod corespunzător, atât în perioadele
de turbulenţe economice căt şi în perioade normale. Mai mult decât atât, mulţi economişti critică
politica intervenţionistă a Băncii Centrale Europene în timpul punctului maxim al crizei, când a
lansat pe piaţa intra-bancară lichidităţi semnificative într-o manieră nediscreţionară. Freixas
(2009) datorează criza financiară unei pieţe de capital imperfecte, ineficiente, şi lipsită de un
cadru de reglementare comun şi prudenţial.
Viteza cu care criza a trecut de la economiile dezvoltate spre întreaga lume, în faza a
doua, au convins economiştii că un astfel de fenomen este contagios.
Eichengreen, Rose şi Wyplosz (1996), Gerlach şi Smets (1995), Goldstein (1998) susţin,
pe baza studiilor empirice, că fenomenul crizei este contagios şi delimitează la rândul lor o
modalitate de dispersie a crizei. Fenomenul s-a propagat în întreaga lume, susţin ei, din cauza
similitudinilor macroeconomice şi legăturilor comerciale intense. Alţi economişti, cum ar fi Calvo
(2005), Kaminsky şi Reinhart (2000), Masson (2004) atribuie efectul de contagiune al crizei
fenomenului beggar-the-thy precum şi globalizării pieţelor financiare şi de capital. Versiunea
cea mai cuprinzătoare, în opinia noastră, este cea emisă către F. Haile si Pazo S. (2007), care
definesc patru canale de distribuţie ale crizei: şocul comun, legăturile comerciale, similitudini
macroeconomice şi legăturile financiare. Recenta criză economică şi financiară a confirmat teoria
că cele mai afectate au fost ţările industrializate dezvoltate, cu fluxuri semnificative de capital şi
bunuri ca urmare a globalizării.
Raţional vorbind, piaţa emergentă pare a fi victimă colaterală a acestei crize, din cauza
dependenţei de piaţa de capital a ţărilor dezvoltate precum şi de relaţiile comerciale cu acestea.
Criza financiară a oprit fluxul de capital intrabancar din cauza fricii de faliment a sistemului,
reflectându-se în zonele emergente prin scăderea agregată a cererii, creştere economică
negativă şi contracţia severă a PIB-ului. România este unul dintre cazuri, şi va fi pe larg dezbătut
în cele ce urmează.
În acest context, recent desemnatele Comitetul de la Basel şi Consiliul de Stabilitatea
Financiară au decis consolidarea stabilitaţii sistemului bancar, în scopul de reducere a riscului
sistemic.
Noile reglementări, aduc economiei româneşti constrângeri suplimentare în privinţa
accesului la capitalul străin. Sectorul cel mai afectat este cel al firmelor private, care se bazează
exclusiv aproape pe resursele financiare externe, pentru a genera creştere economică, aceasta
în absenţa unor proiecte majore de investiţii ale statului. În continuare vom analiza modul în care
fondurile UE, ajutoare de stat şi de finanţare internă a companiei ar putea compensa efectele
negative ale constrângerilor financiare pentru firmele private, ajutându-le să-şi recapete
capacitatea de a genera profituri în acest mediu financiar ostil.
Restul materialului este alcătuit din următoarele secţiuni: secţiunea 2 discută
perspectivele pieţei financiare internaţionale, secţiunea 3 descrie sistemul financiar românesc
şi ultimul, secţiunea 4, analizează modul în care fondurile UE, ajutoare de stat şi finanţarea
internă a companiei ar putea compensa efectele negative ale constrângerile financiare pentru
sectorul privat. Secţiunea 5 concluzionează întreg materialul.
2. PERSPECTIVELE MACROECONOMICE
În acest context, recent desemnatele Comitet de la Basel şi Consiliul pentru Stabilitate
Financiară, împreună cu FMI şi G20 au decis să consolideze stabilitatea sistemului bancar, în
scopul de a întări securitatea economică globală. În unanimitate, economiştii au agreat că
sistemul financiar în economia modernă are nevoie de reglementare comună pentru înţelegerea
şi supravegherea unor pieţe din ce în ce mai complexe şi cuprinzătoare. Astfel, autorităţile de
reglementare, Asociaţia Bancară Europeană (ABE) şi Comitetul de la Basel, au adoptat o nouă
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Directivă privind cerinţele de capital (CRD IV) şi au emis cadrul general de lucru al reglementării
Basel III. Obiectivele generale sunt următoarele:
- să forţeze băncile să deţină mai mult capital şi de o calitate superioară;
- să atenueze diferenţele între termenele de creditare şi cele de plasare a banilor în piaţă;
- sa îmbunătăţească transparenţa şi monitorizarea întregii industrii;
- să adopte o guvernanţă comună.
Chiar dacă scopul normelor este de a crea stabilitate, efectul pe termen scurt şi mediu
este de schimbare a paradigmei în întreaga industrie. Remodelarea sistemului financiar implică
costuri sociale şi economice semnificative. Două firme de consultanţă McKinsey şi O. Wyman au
încercat să măsoare implicaţiile acestor noi norme asupra pieţei financiare şi mai departe asupra
economiei reale. Basel III va avea un impact semnificativ asupra sectorului bancar european, în
principal. Studiile arată că până în 2019 industria va avea nevoie de aproximativ 1,1trn EUR capital
suplimentar, 1,3trn EUR lichidităţi adiţionale pe termen scurt, şi de 2,3trn EUR de fonduri pe
termen lung. O creştere de 1% a necesarului de capital se traduce într-o scădere de -0,2% a PIB
(alte studii estimează scăderi de până la -0,6%). De asemenea, creşterea cererii pentru active
lichide de 25%, duce la o scădere a PIB-ului de -0,1% în funcţie de QIS. Pe lângă sumele
menţionate anterior, o creştere medie de 1-2% din PIB-ul european până în 2019, ar trebui să
solicite suplimentar suma de 1trn EUR în plasamente.
Acest lucru se traduce printr-un excedent de capacitate a sistemului de aproximativ 9%
din piaţă, care ar trebui să fie preluat în următorii 2-3 ani de piaţa de capital şi investitorii privaţi.
În absenţa unei pieţe semnificative de fuziuni şi achiziţii, cel puţin la nivel european, băncile sunt
nevoite să se micşoreze, şi nu toate vor supravieţui. În acest mediu dificil, un concept nou a
devenit din ce în ce mai frecvent auzit între bănci: conceptul de raţionalizare. Băncile ar trebui să
raţionalizeze activele ponderate la risc (RWA), să conserve relaţiile neconsumatoare de capital,
să raţionalizeze bilanţul prin eliminarea clienţilor a căror relaţie necesită fonduri costisitoare,
cum ar fi cazul creditelor structurate şi finanţărilor de proiecte, să raţionalizeze costurile prin
menţinerea locaţiilor eficiente. Problema costului este mult mai complicată decât pare, având în
vedere că ROE pentru sistemul bancar în 2011 a fost de numai 8%, comparativ cu valoarea
acceptabilă de 12-14% (aceleaşi surse).
În scopul de a recâştiga capacitatea de a genera profit, industria ar trebui să schimbe
complet modelul de intermediere financiară, ar trebui să inoveze sistemul de management al
costurilor şi să folosească la maximum avantajul comparativ al pieţei de origine. Băncile regionale
ar trebui să se concentreze pe locaţiile care oferă cantitatea şi calitatea necesară de clienţi pentru
a ieşi din zona de neprofitabilitate. Abordarea unui sistem de management al costurilor inovativ pare
a fi partea cea mai dificilă a problemei, pe fondul unor costuri fixe de bază care tind să crească.
Tehnologia şi inovaţia ar putea face diferenţa.
3. SISTEMUL FINANCIAR ROMÂNESC ŞI ECONOMIA REALĂ
Băncile regionale din eşalonul II, domină sistemul financiar românesc aşa cum reiese din
Tabelul 1, chiar şi în perioada post-criză, băncile străine au diminuat lent participarea în
portofoliul total de creditare. Cel mai probabil, diminuarea va fi mult mai evidentă începând cu
2012, şocul noilor reglementări fiind observabile în Q4/2011, atunci când creşterea portofoliului
de credite a fost stopată.
Tabelul scoate în evidenţă participarea băncilor din Regional Tire 2 în expunerea
completă a industriei – Credite (totatul creditelor bancare către sectorul privat), creditele băncilor
cu capital străin (creditele băncilor cu capital străin către sectorul privat).
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Tabelul 1: Cota de piaţă a portofoliului de credite externe
Mio RON

Volumele de credit/cota de piaţă

2007

2008

2009

2010

2011

Credite, din care:

75.338

85.384

77.923

81.224

91.179

Băncile cu capital străin

66.057

75.297

66.428

69.068

–

%

87.68

88.19

85.25

85.03

–

Sursa: Banca Naţională a României Rapoarte anuale şi periodice
Dacă aruncăm o privire asupra cifrelor macroeconomice ale României în perioada 200720011 (Tabelul 2), putem observa că tranzacţiile comerciale şi financiare cu ţările dezvoltate,
greu afectate de criză, au fost de principalele canale de contaminare. Anul 2009 a fost punctul
maxim al crizei în România, cu scăderea agregată a PIB-ului, exportului, a investiţiilor străine
directe şi a împrumuturilor. Pentru a atenua efectul negativ al recesiunii, statul Român a fost
obligat să apeleze la surse ale FMI şi, în consecinţă, să îşi asume procesul de supraveghere care
a urmat.
Înainte şi după criză raportul credite/PIB a crescut treptat, iar volumul de creştere a
creditelor a fost mai rapid decât cea a PIB-ul. Putem observa, de asemenea, că portofoliul de
credite susţine mai mult de 60% din PIB-ul anual, dovedind dependenţa economiei reale de
finanţarea externă. Având în vedere cota de piaţă a băncilor străine de peste 85%, putem
concluziona că menţinerea fluxului financiar de la băncile străine este o necesitate pentru
economia noastră.
Tabelul 2: Indicatori macroeconomici
EUR, milioane

GDP
%
Volumul de credite

2007

2008

2009

2010

2011

124.653

139.761

118.268

124.126

136.518

–

12,12

(15,38)

4,95

9,98

75.338

85.384

77.923

81.224

91.179

13,33

8,73

4,23

12,25

%
Creditele în valută străină (% din
credite)

55,3

57,8

60,1

63,0

63,4

Credite / PIB (%)

60,44

61,09

65,88

65,43

66,79

Export (FOB)

29.549

33.628

29.116

37.293

45.040

13,80

(13,41)

27,89

20,77

9.310

3.554

2.238

1.901

(32,07)

(61,82)

(37,02)

(15,05)

51.762

65.616

72.909

75.597

33,71

26,76

11,11

3,68

%
FDI

7.049

%
Datorii suverane
%

38.711

Sursa: Banca Naţională a României , rapoartelor anuale şi periodicele lunare
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Tabelul prezintă cifrele macroeconomice în timpul 2007-2011 - PIB (produsului intern
brut), Credite (bănci total credite în sectorul privat), investiţiile străine directe (Industrie străine
directe), datoria publică (datoria publică faţă de creditorii interni şi externi)
În perioada post-criză, performanţele industriei bancare au lăsat de dorit, aşa cum se
observă şi din Tabelul 3. ROE în sistem este departe de valoarea europeană medie de 8%, ca
urmare a provizioanelor semnificative şi respectiv a costului fix extrem de mare, ca efect al unei
infrastructuri inadecvate, a costului crescut al capitalului şi nu în ultimul rănd a cheltuielilor de
personal. În acest context, dublat de presiunea exercitată de nevoia de capital şi de lichiditate,
2012 ar trebui să fie începutul procesului de raţionalizare şi de reformare a industriei bancare
româneşti.
Tabelul 3: Performanţele sectorului bancar
(%)
2007

2008

2009

2010

2011

ROE

9,43

17,04

2,89

(1,73)

(1,4)

LTD

108,72

122,03

112,8

113,46

118,80

13,78

13,76

14,67

15,02

14,51

11,60

11,80

13,40

14,20

13,90

1,6

2,8

7,9

1,9

14,1

Ratele de adecvare a capitalului:
Capital supra active ponderate la
risc
Tier 1 Capital supra active ponderate
la risc
Rata de neperformanţă

Sursa: FMI, Raport de ţară No.12/73, aprilie 2012
Tabelul 3 prezintă evoluţia indicatorilor de performanţă ai sectorului bancar în perioada
2007-2011, conform RAS de raportare până în 2010 şi de IFRS pentru anul 2011. ROE (calculat ca
profit net/capitaluri proprii), LTD (credite/depozite), adecvarea capitalului, rata de neperformanţă
(Credite neperformante/portofoliul total de credite)
Dacă aplicăm excedentul de capacitate al sistemului bancar european, de 9% la sistemul
bancar local, vom obţine un deficit de finanţare de EUR 8,2 bio în următorii 2-3 ani, parte din
aceasta trebuie să fie preluat de piaţa de capital şi investitorii privaţi. Plecând de la estimarea de
creştere a PIB-ul cu 1.5% în 2012 şi, respectiv, 3.5% în 2013 (rapoarte FMI), aproximativ alte
6,9bio EUR, ar trebui să fie consolidate la cifra deficitului de finanţare. Rezumând, EUR 15,1bio
este nevoie economiei româneşti pentru a supravieţui în această perioadă turbulentă, şi pentru
a continua trendul început de creşterea economică.
În lipsa unor tranzacţii majore de fuziuni şi achiziţii, precum şi a lipsei de apetit a
investitorilor pe piaţa de capital, economia românească şi sectorul privat în special, necesită
alternative viabile.
4. ALTERNATIVE PENTRU ECONOMIA ROMÂNEASCĂ
Am identificat trei surse majore de finanţare a necesarului în economia reală, în absenţa
finanţării băncilor, a fuziunilor şi achiziţiilor în volume semnificative şi a investitorilor privaţi. În
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continuare vom analiza maniera în care fondurile UE, ajutoarele de stat şi finanţare proprie ar
putea acoperi nevoile de capital şi lichiditate a economiei. În opinia noastră, aceste trei surse ar
putea compensa efectele negative ale constrângerilor financiare pentru sectorul privat, ajutândule să-şi recapete capacitatea de a genera profituri în actualul mediu financiar.
Alocarea fondurilor UE pentru România (segmentate după destinaţie, în 4 categorii,
fondurile structurale şi de coeziune, fonduri europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală,
fondurile europene pentru pescuit şi a fondurilor europene pentru garanţii în agricultură), se
ridică la EUR 34,6bio în perioada 2007-2013 (Tabelul 4). Suma rămasă de utilizat pentru 20122013 este de EUR 14bio, pentru care statul ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a creşte
rata de absorbţie, aceasta fiind cea mai mare sursă de finanţare a economiei, după cum vom
demonstra mai târziu. Din păcate, problematica ratei de absorbţie depinde de capacitatea
factorilor de decizie politică de a accelera fluxul de aprobare, şi de a negocia condiţii mai bune cu
UE pentru efectuarea plăţilor.
Din sectorul privat, principalul beneficiar al sprijinului acordat de UE este sectorul IMMurilor, ceea ce reprezintă 98% din firmele înregistrate în România (Ministerul Economiei).
Tabelul 4: Alocările din fonduri europene
EUR milioane
Total
2007-2013

Rata de
Alocarea
absorbţie 04/12 pentru 2012

Alocarea
pentru 2013

Total
2012-2013

Fonduri Structurale şi
Fondul de Coeziune

19.668

7,4%

3.372,82

5.597,21

8.970,03

Fondul European pt.
Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR)

8.124

19,9%

1.450

1.357,85

2.807,85

Fondul European pentru
Pescuit (FEP)

231

17,42%

50

66,3

116,63

Fondul European pentru
Garantare Agricolă
(FEGA)

6.580

70,7%

1.000

1.174,13

2.174,13

Total

34.609

12,81%

5.872,82

8.195,82

14.068,64

Surse: Cadrul Naţional Strategic de Referinţă, 2007, Ministerul Afacerilor Europene, rapoarte
trimestriale de absorbţie a fondurilor UE, mai 2012, Ministerul de Finanţe: www.mfinante.ro ;
www.fonduri-eu.ro
Tabelul 4 prezintă alocarea de fonduri pentru România
Pentru a calcula suma disponibilă din fonduri UE pentru finanţarea nevoilor economice
ale perioadei următoare 2012-2013, vom porni de la ipotezele privind rata de absorbţie estimată
pentru 2012 şi 2013, 20% şi, respectiv 30% (Ministerul Afacerilor Europene). Aceste rate sunt
realizabile, în cazul accelerarii programelor de infrastructură, vor oferi locuri de muncă
suplimentare pentru companiile locale, antreprenori generali şi întreprinzători privaţi. Prin
urmare, fondurile pentru 2012 şi 2013 sunt de ,.5bio EUR şi respectiv 2,5bio EUR, însumând 6bio
EUR pentru întreaga perioadă analizată. La această sumă se va adăuga contribuţia de stat pentru

International Conference of the Institute for Business Administration in Bucharest, 2012

137

proiectele proprii, limitate la 20% (UE acord), şi surse din sectorul privat pentru proiecte de
investiţii, estimate la 20% din valoarea proiectelor (practica industriei fiind Datorii/Capitaluri
proprii = 80/20). Suma totală pentru contribuţia publică pentru perioada 2012-2013 este de EUR
550,2mio (Ministerul Transporturilor şi Ministerul Mediului), în timp ce pentru sectorul privat a
ajuns la suma de 1,177bio EUR.
A doua sursă de finanţare a necesarului economiei o reprezintă ajutoarele de stat pentru
investiţii şi alte programe co-finanţate de guvern. În prezent, există patru programe guvernamentale,
care mixează surse externe şi de stat disponibile pentru a încuraja investiţiile în sectorul privat,
care acoperă aproape toate segmentele industriei. Alocarea de fonduri pentru 2012-2013 este
de EUR 881mio şi firmele eligibile sunt atât IMM căt şi corporaţii locale mari. Contribuţia privată
pentru aceste programe, în urma aceleaşi ipoteze anterioare este egală cu 352,4mio de EUR.
Rezumând toate cele de mai sus, în Tabelul 5, economia românească ar putea, în
scenariul optimist, să colecteze suma de 8,9bio EUR pentru finanţarea nevoilor. Am calculat
necesarul agregat al economiei la 15,1bio EUR, din care 8,2bio EUR provenit din diminuarea
expunerilor estimat pentru sectorul bancar şi 6,9bio EUR pentru a asigura în continuare creşterea
PIB-ului. Deci, rămâne încă descoperită suma de 6,2bio EUR, şi, din nefericire, acest deficit va
afecta creşterea economică a ţării, avănd în vedere că sursele iniţiale vor acoperi nevoia de
finanţare lăsată liberă de constrângerile de capital şi lichiditate ale sistemului bancar.
Tabelul 5: Sumarul surselor de finanţare
EUR milioane
Surse de finanţare a investiţiilor

2012-2013

1

Ajutoarelor de stat pentru proiectele de investiţii private
(HG1680/2008, HG753/2008)

630.0

2

Fonduri europene pentru investiţii publice şi private

5,949

3

SEE Grants

169.0

4

Norway Grants

82.0

5

Contribuţia statului în proiecte publice

550.2

6

Participarea sectorului privat la proiecte
Total

1.529,4
8.909,4

Sursa: Ministerul Afacerilor Europene, rapoarte trimestriale de absorbţie a fondurilor UE, mai
2012, Ministerul de Finante: www.mfinante.ro; www.fonduri-eu.ro, www.fonduri-structurale.ro
Tabelul 5 reprezintă structura de finanţare a economiei româneşti în 2012-2013
În acest context neprietenos, a treia sursă de acoperire a deficitului de finanţare, şi
anume finanţarea internă a firmelor ar trebui să acopere cât mai mult posibil din porţiunea
rămasă de 6.2bio EUR. Cu alte cuvinte, profitul reinvestit al firmelor private româneşti trebuie să
tindă la această sumă. Aici ne confruntăm cu 2 dileme: sunt acţionarii privaţi dispuşi să schimbe
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rata de distribuire de profit şi să păstreze mai mulţi bani în firme pentru a finanţa creşterea
economică şi la ce preţ? În primul caz, intervenţia statului, cu stimul fiscal pentru profitul
reinvestit va fi binevenită, iar acest lucru din nou, depinde de factorii de decizie politică. Al doilea
caz este mult mai complicat, pentru că în general, sursa de finanţare internă este mult mai
scumpă decăt orice altă finanţare, proprietarii de capital aşteaptă venituri stimulative în schimbul
investiţiei sale, în special în acest climat macroeconomic cu un grad de risc ridicat.
În cazul în care sistemul bancar este obligat să diminueze volumul expunerilor cu 9%
conform estimărilor, firmele private se confruntă cu mai multe constrângeri legate de
accesibilitate de a păstra împrumuturi existente în vigoare: aceasta depinde de situaţia financiară
a firmei, calitatea activelor gajate/ipotecate şi se vor confrunta cu o creştere a ratei dobânzilor
la împrumuturi. Dacă proiectele de investiţii ar putea beneficia de subvenţii de la UE şi stat,
finanţarea capitalului de lucru are nevoie de redesenarea manierei în care se gestionează
capitalul de lucru, în scopul de a genera suficiente lichidităţi pentru a sprijini creşterea afacerii.
5. CONCLUZII
În acest context, datorită accesului limitat la capital suplimentar pentru sectorul
financiar, economia românească trebuie să supravieţuiască cu constrângeri multiple, ca urmare
a dependenţei de intrările de capital străin. Sectorul cel mai afectat este cel al firmelor private,
care se bazează pe finanţarea externă ca primă sursă de generare a creşterii, aceasta în absenţa
unor proiecte majore ale statului. Firmele private, majoritatea de dimensiuni mici şi mijlocii
(conform criteriilor de segmentare ale Uniunii Europene), sunt motorul de creştere al oricărei
economii. Acest studiu încearcă să analizeze maniera în care fondurile UE, ajutoare de stat şi
finanţarea internă a firmei ar putea compensa efectele negative ale industriei financiare în
scădere, si mai departe, să genereze creştere. Noi estimăm impactul diminuării activelor bancare
la 8,2bio EUR şi alte 6,9bio EUR suplimentare pentru a susţine creşterea estimată a PIB-ului.
Fondurile existente disponibile, participarea sectorului privat şi respectiv a statului în proiecte de
investiţii abia reuşesc să acopere diminuarea creditării din sistem. Partea rămasă de 6,2bio EUR,
reprezentând aproape întreaga sumă necesară pentru creşterea economică va trebui să fie
subiectul finanţarii interne şi a unui management inovator. Aici, întrebarea fundamentală este ar
putea acoperi, o rată adecvată de reinvestire a profitului, în mod eficient golul de finanţare la
nivel economic şi mai departe de a relansa economia? Problema ar trebui să fie obiectul unor
studii viitoare.
BIBLIOGRAFIE
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Intervenţii în Agricultură, European Funds for Agriculture,
www.apia.ro
Arprinte, D., Baboi, A. (2012), The impact of external financing on the development of the social
work system, Revista de cercetare şi intervenţie socială nr 26, pp 30-47
Bai, Y., Zhang, J. (2012), Financial integration and international risk sharing, Journal of
International Economics, speţa 86, pp 17-32
Cace, C., Cace, S., Nicolaescu, V. (2011), Absorption of the structural funds in Romania, Romanian
Journal of Economic Forecasting, vol 2, pp 84-104
Comisia Naţională de Prognoză, Program Convergenta 2012-2015, www.cnp.ro
Editorial (2011), Global financial crisis, international financial architecture and regulation,
Journal of Banking and Finance, speţa 35, pp 499-501
Haile, F., Pozo, S. (2008), Currency crisis contagion and the identification of transmission
channels, International Review of Economics and Finance, speţa 17, p 572-588

International Conference of the Institute for Business Administration in Bucharest, 2012

139

International Monetary Fund (2012), Country Report No.12/73, April 2012, www.imf.com
Ministerul de Finanţe (2007), National Strategic Reference Framework, www.mfinante.ro
Ministerul Trasportului, Sectorial Operational Program for Transport, www.mt.ro
Ministerul Agriculturii, European Funds for Fishing, European Funds for Agriculture,
www.maap.ro
Ministerul Mediului, Sectorial Operational Program for Environment, www.mmediu.ro
Ministerul Afacerilor Europene (2012), Quarterly Absorption Report, May 2012, www.maeur.ro
Ministerul Afacerilor Europene (2006), National Development Plan 2007-2013, www.maeur.ro
Ministerul de Finanţe, SEE Grants and Norway Grants, www.mfinante.ro
Ministerul Afacerilor Europene (2012), Quarterly Reports of EU Funds Absorption, May 2012,
Banca Naţională a României (2012), Monthly Report, March 2012, www.bnr.ro
Banca Naţională a României (2008, 2009, 2010), Annual Reports, www.bnr.ro
Oliver Wyman, (2011), The real financial crisis: why financial intermediation is failing? The state
of the financial services industry 2012,
Oliver Wyman (2012), Morgan Stanley, Wholesale & Investment Banking Outlook. Decision Time
for Wholesale Banks, March
Rahaman, M. (2011), Access to financing and firm growth, Journal of Banking and Finance, speţa
35, , pp 709-723
Rose, A., Spiegel, M (2011)., Cross-country causes and consequences of the crisis: An update,
Economic European Review, speţa 55, pp 309-324
Spiegel, M. (2011), The Academic Analysis of the 2008 Financial Crisis: Round 1, Oxford University
Press
Vanek, J. (2011), From great depression to great recession, International Review of Economics
and Finance, speţa 20, pp131-134
www.fonduri-structurale.ro; www.fonduri-eu.ro

140

Reinventing Business in a Changing World

International Conference of the Institute for Business Administration in Bucharest, 2012

153

STRATEGII OPERAŢIONALE INOVATOARE ALE CREDITORILOR NEFINANCIARI
ÎN MANAGEMENTUL RISCULUI DE NEPLATĂ ŞI AL RECUPERĂRII CREANŢELOR
Carmen Mincu, Doctor în Economie
ASEBUSS – Institutul de Administrare a Afacerilor din municipiul Bucureşti
Membru Creditors International, o divizie ACA International, 2001-2009
Rezumat: Lucrarea prezintă elemente de strategie operaţională de mare inovaţie în scopul
asigurării unui management eficient şi eficace al riscului de neplată şi recuperării debitelor
provenite de la clienţii creditori nefinanciari de primă linie cum sunt operatorii de telecomunicaţii
şi companiile de utilităţi. Demersurile operaţionale aduse în atenţie au puterea să potenţeze
capacitatea clienţilor şi voinţa acestora de plată a facturii de utilităţi, astfel încât să
îmbunătăţească rezultatele financiare ale companiilor într-un mediu economic şi de business în
continuă schimbare, contribuind la reducerea gradului de îndatorare a clienţilor, pentru bonitatea
şi satisfacţia acestora.
Cuvinte-cheie: Strategii operaţionale; Managementul riscului de neplată; Recuperare creanţe
Coduri JEL: D23, D24, M1, L2
INTRODUCERE

Motto: Eşti vizionar dacă aspiri să aduci la viaţă trei lucruri:
1. Realizabilul; 2. Posibilul; 3. Imposibilul.
Anonim
Până la sfârşitul anului 2011, două milioane şi jumătate de români apăreau în bazele de
date de rău-platnici existente în România, din care două milioane erau înregistraţi în Preventel,
baza de date de rău-platnici instituită în 1998 în industria de telecomunicaţii. Biroul de Credit din
România a comunicat în februarie 2012 că rata creditelor bancare neperformante a crescut la
14% – cu 50% mai mult decât în 2009, în timp ce sumele datorate de abonaţi la plata facturilor
de telecomunicaţii şi utilităţi au înregistrat nivele de până la 20% din veniturile acestor organizaţii.
Instituţiile financiare bancare şi nebancare, operatorii de telecomunicaţii, companiile de utilităţi,
precum şi specialiştii în recuperarea creanţelor au observat modificări semnificative ale
comportamentului de plată în România. ȊÎn 2012, 65% dintre români afirmă că plata utilităţilor
reprezintă principalul motiv din cauza căruia au acumulat datorii, în timp ce creditele la bănci şi
ratele ipotecare au determinat numai 50% dintre aceştia să se îndatoreze1. În consecinţă, a
devenit imperios necesar ca organizaţiile aflate în prima linie a acordării de credit cum sunt şi
telecomunicaţiile şi utilităţile să adopte strategii de recuperare a debitelor care să ţină seama de
aceste evoluţii ale bonităţii şi îndatorării consumatorilor în România.
Astfel, autorul, implicat timp de peste 10 ani în managementul de credit şi colectare
pentru companii de telecomunicaţii şi utilităţi, a investigat în profunzime strategiile operaţionale
de succes sau care pot constitui adevărate modele de business. Pentru aceasta, a desfăşurat
multiple interviuri şi chestionare, analiza rapoartelor şi documentelor de companie, s-a implicat
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în operaţiunile de zi cu zi, a oferit consultanţă în domeniu şi a sprijinit implementarea soluţiilor
identificate – cu scopul de a reuşi crearea unui ghid al strategiilor operaţionale de mare inovaţie
care pot să confere eficienţă şi eficacitate echipelor de management al riscului de neplată şi al
recuperării debitelor din companiile de telecomunicaţii şi de utilităţi.
MANAGEMENTUL OPERAŢIUNILOR ÎN ECHIPELE DE CREDIT ŞI COLECTARE ÎN
INDUSTRIILE DE TELECOMUNICAŢII ŞI SERVICII DE UTILITĂŢI
Operaţiunile într-o organizaţie cuprind toate activităţile de producţie sau de furnizare a
unor servicii, iar managementul operaţiunilor asigură desfăşurarea acestora cu eficienţă şi
eficacitate. Rezultă că managerii dintr-o organizaţie, indiferent de departamentul şi echipa din
care fac parte sunt prin extensie nişte manageri operaţionali din moment ce au o permanentă
preocupare pentru eficienţă şi eficacitate în departamentele şi echipele pe care le conduc.
Strategia de afaceri oferă direcţiile de dezvoltare pentru o companie, în timp ce strategia
operaţională are o arie de cuprindere mai restrânsă – se referă la produsele şi serviciile oferite
clienţilor, procese şi metode de lucru, resurse consumate, calitate, costuri, timp şi termene,
programarea activităţilor etc. O strategie operaţională este rezultatul explicitării strategiei de
afaceri la nivelul liniei de fabricaţie sau al punctelor de servire a clienţilor. Strategia de afaceri
trebuie negreşit să valorifice punctele tari ale operaţiunilor şi să limiteze efectele punctelor slabe
ale acestora, în timp ce strategia operaţională trebuie să se alinieze obiectivelor strategiei de
afaceri, dintre care îndeplinirea aşteptărilor clienţilor şi asigurarea competitivităţii joacă de
regulă, un rol central. (Mincu, 2006)
Climatul economic, criza financiară şi recesiunea economică au un impact semnificativ
asupra strategiilor operaţionale care pun în operă strategia de afaceri şi misiunea unei
organizaţii. Cum tema lucrării sunt operaţiunile de management al riscului de neplată şi al
recuperării debitelor în cadrul instituţiilor creditoare nefinanciare cum sunt cele din telecomunicaţii
şi utilităţi, este important să aducem în atenţie aspecte relevante în evoluţia acestora din ultimii
ani, cu atât mai mult cu cât aceste organizaţii întâmpină din 2008-2009, o perspectivă dură în
privinţa colectării şi recuperării sumelor din facturile emise către abonaţii lor în termenele de
plată contractuale.
În ultimii 10 ani, industria de telecomunicaţii a suferit schimbări radicale pe parcursul
unei creşteri fără precedent. Aceasta a fost facilitată de competiţia globală intensă, de ritmul
accelerat de introducere a celor mai noi tehnologii, de cererea pentru servicii de comunicaţii din
ce în ce mai sofisticate şi, nu în ultimul rând, de impactul recesiunii economice şi de comportamentul
consumatorilor. Pe măsura atingerii maturităţii pieţelor, strategiile de creştere sustenabilă de
business au început să se axeze pe clienţii deja existenţi în baza de abonaţi, alături de continuarea
unor demersuri de atragere de noi clienţi de la concurenţă utilizând oportunităţile create de
organismele de reglementare sectoriale prin impunerea portabilităţii numărului de telefon între
operatorii de telefonie mobilă sau a unor importante reduceri la tarifele de roaming şi interconectare
pentru toţi operatorii locali şi internaţionali. Acestea au condus la reduceri semnificative de
profitabilitate în industrie, pe fondul manifestării unei presiuni continue asupra tarifelor pe minut
şi forţarea ofertării de pachete de minute gratuite incluse în abonamentul lunar pentru a menţine
atractivitatea ofertelor către clienţi. Mai mult, criza financiară şi recesiunea economică au creat
stringenţele acordării unei atenţii maxime, managementului de risc realizat în toate stadiile din
viaţa unui client cu operatorii de telefonie, determinându-i pe aceştia, în calitatea lor de creditori
nefinanciari de primă linie, să adopte strategii care să încerce optimizarea cifrei de afaceri, dar
şi a profitabilităţii - prin aderenţa la corelaţiile dintre atragerea de noi abonaţi, managementul
veniturilor provenite de la utilizatorii deja existenţi, şi managementul proceselor de risc,
colectare şi recuperare a sumelor facturate pentru serviciile de telecomunicaţii.
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La rândul lor, companiile de utilităţi – energie şi electricitate, gaze naturale, apă
menajeră şi canalizare, administrarea şi întreţinerea locuinţei, gunoi menajer etc, continuă să se
afle în faţa unei probleme spinoase – cea a recuperării banilor datoraţi în contul facturilor de
utilităţi, pe care anumite categorii de consumatori nu o achită la timp sau chiar deloc. În plus, are
mare vizibilitate o categorie mai deosebită de consumatori, care, cu bună ştiinţă, continuă să
amâne plata facturii de utilităţi în speranţa că furnizorii de utilităţi vor renunţa să solicite plata
facturilor emise. Similar operatorilor de telefonie, companiile de utilităţi se concentrează din ce
în ce mai mult asupra reducerilor pierderilor din neplata facturilor, dar şi a costurilor operaţionale.
Cele mai bune practici de management se axează atât pe maximizarea sumelor recuperate de la
clienţi, cât şi pe minimizarea costurilor cu recuperarea acestora. Prin implementarea unor
sisteme care abordează personalizat fiecare client cu datorii, se poate obţine o recuperare mai
rapidă a sumelor datorate, sprijinind creditorul să-şi îmbunătăţească investiţia în capitalul în
exploatare şi să-şi diminueze pierderile din arierate. (Baltag & Mincu, 2010)
ȊÎn consecinţă, este necesar ca strategiile de operaţiuni ale echipelor de credit şi
colectare din servicii, cum sunt telecomunicaţiile şi utilităţile, să fie definite ţinând seama de
specificul unor instituţii nefinanciare, după cum urmează: (Mincu/7/, 2009)
•Serviciile telecom sau de utilităţi conţin atât elemente tangibile cât şi elemente
intangibile destinate consumului clientului într-o perioadă de timp (de regulă, una sau
două luni) şi îşi găsesc reflectarea într-o factură transmisă acestuia;
•Termenul de plată a facturii de la momentul emiterii acesteia este scurt, exprimat de
regulă în zile, ceea ce determină stringenţa unor acţiuni intense şi rapide asupra
clienţilor aflaţi în întârziere de plată sau cu mai multe facturi restante;
•Tehnologia de furnizare a serviciilor telecom sau de utilităţi ajută în mod nemijlocit
operaţiunile cu clientul debitor deoarece permite acţiuni penalizatoare ca deconectarea/
debranşarea serviciului, dar şi reconectarea/rebranşarea;
•ȊÎn principiu, legislaţia poate să faciliteze reabilitarea clienţilor debitori, dar numai
contractul de credit bancar are titlu executoriu; prin comparaţie, companiile de
telecomunicaţii şi de utilităţi trebuie să demonstreze în justiţie că datoria aferentă
neplăţii facturii este certă, lichidă şi exigibilă;
•Comportamentul de plată al clientului pentru serviciile de telecomunicaţii şi utilităţi
consumate se bazează pe combinaţia între capacitatea şi voinţa de plată a acestuia, pe
parcursul întregului proces de la activarea serviciului telecom, respectiv racordarea
la utilităţi, până la deconectarea/debranşarea din motive de neplată (vezi Figură);
clientul demonstrează capacitate de plată dacă plăteşte la timp fiecare factură de
servicii, respectiv demonstrează voinţă de plată când plasează factura telecom/de
utilităţi ca prioritate maximă în “lista de cheltuieli”, îndeplinindu-şi în consecinţă, toate
promisiunile de plată făcute, deşi este un fapt cunoscut că factura telecom sau de
utilităţi este numai a treia ca prioritate - după cheltuielile de coş familial zilnic şi ratele
la creditele bancare.
CINCI TRĂSĂTURI DE STRATEGIE OPERAŢIONALĂ, ESENŢIALE CÂND O CAPACITATE
SCĂZUTĂ DE PLATĂ A CLIENŢILOR ESTE ÎNSOŢITĂ DE VOINŢA REDUSĂ DE PLATĂ A
ACESTORA
Agilitatea
Caracterul de agilitate este conferit unor strategii operaţionale prin cunoaşterea pieţelor
şi a comportamentului de plată a clienţilor. Companiile de telecomunicaţii şi utilităţi nu cunosc
profilul clientului la momentul semnării unui contract de servicii. În mod necesar, aceste
companii sunt interesate să întreprindă demersuri de a adânci cunoaşterea specificului pieţei
locale, al comportamentului şi valorilor culturale ale clientului local, şi îşi dezvoltă în mod

Figură – Procesul de evaluare a bonităţii şi colectare a debitelor, de la activarea serviciului până la deconectare
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continuu această capabilitate, pentru a-i putea oferi clientului produsul sau serviciul cel mai
potrivit la momentul oportun, dar şi pentru a monitoriza şi controla riscul potenţial de neplată.
Este necesar ca faza de evaluare a bonităţii clientului să fie tratată cu atenţie astfel încât activarea
serviciilor de telecomunicaţii alese de client sau racordarea la serviciile de utilităţi să fie realizată
rapid, în paralel cu evaluarea bonităţii clientului printr-un model sofisticat de scorare a riscului
de neplată – application scoring, în funcţie de informaţii demografice individuale, o eventuală
afiliere la baze de date ale debitorilor (cum este Preventel pentru operatorii telecom), istoria
comportamentului de plată al clientului şi alţi indicatori cantitativi şi calitativi prezentaţi pentru
creditorii financiari - cu atât mai mult în perioade economice critice. Rezultatul unui asemenea
model de scorare este utilizat pentru a oferi accesul în reţeaua mobilă sau branşarea la utilităţi,
pentru stabilirea planului de colectare (dacă clientul se află în întârziere de plată a facturii),
precum şi a limitelor de credit pentru a asigura administrarea şi controlul situaţiilor de utilizare
excesivă a serviciilor, cu intenţia de a diminua riscul de neplată, dacă respectivul client apare ca
riscant din modelul de scorare. În acest caz, clientului i se poate solicita o plată în avans în contul
facturilor următoare; în cazul efectuării acestei plăţi în avans, bonitatea clientului este
recunoscută, deci conectarea (racordarea) se poate produce. (Baltag & Mincu, 2010)
Modelul comportamental de scorare a riscului de neplată - behavior scoring - reprezintă
un model predictiv care se ancorează în comportamentul de plată al clientului înregistrat la plata
unui număr de facturi recente. Existenţa unui motor/software care produce rezultatele modelului
conferă maximă agilitate companiei de telecomunicaţii sau de utilităţi proprietare pentru că
furnizează un scor dinamic (de exemplu lunar) care va determina modificări imediate în planul
de acţiuni de colectare şi asupra limitelor de credit prin care se monitorizează utilizarea în exces
a serviciilor. Mai mult, behavior scoring-ul dă posibilitatea de segmentare mai rafinată pentru
echipele de colectare debite de a aloca lucrul asupra trei mari categorii: clienţi care „se
autocolectează” (nu este nevoie să fie contactaţi, vor plăti cu siguranţă!), clienţi „de colectat”
(recomandat a-i acţiona în totalitate prin procedurile de recuperare) şi clienţi „de necolectat” (nu
se justifică demersurile de colectare la intern asupra lor, cu siguranţă nu vor plăti; operaţiunile
asupra acestor clienţi pot fi supuse unei sub-segmentări de genul: „rău-platnici din cauza
comodităţii”, „îndatoraţi excesiv” sau „tragedii/probleme personale”).
Strategiile de tip champion/challenger sunt exerciţii prin care se aplică un set
alternativ/”challenger” de strategii de lucru asupra unor sub-segmente de clienţi cu facturi
neplătite sau cu risc mare de neplată cu scopul de a compara rezultatele strategiilor actuale/
”champion” asupra unor sub-segmente similare de clienţi. Strategiile challenger care se
dovedesc mai eficiente şi mai eficace (potrivit unui set de indicatori de performanţă) vor fi extinse
asupra segmentelor de clienţi în detrimentul strategiilor actuale. Un itinerar continuu de testare
champion/challenger a strategiilor poate determina îmbunătăţirea proceselor şi rezultatelor în
colectare şi recuperare într-un spirit profund de îmbunătăţire continuă. Multiple testări, derulate
simultan pentru optimizarea pas cu pas a deciziilor strategice operaţionale din credit şi colectare
debite, se constituie într-o metodă euristică de optimizare care odată aplicată, conduce la
maximizarea gradului de „salvare” de la deconectare/debranşare a clienţilor telecom şi de
utilităţi şi a eficacităţii în colectare, respectiv se pot identifica canalele optime de acţionare a
clienţilor în întârziere cu plata facturii (apel, scrisoare, email, SMS), oportunitatea informării sau
suspendării furnizării serviciilor telecom/de utilităţi, ziua optimă pentru prima acţiune către
client, combinaţia optimă de acţiuni de colectare.
Metodele de cercetare operaţională mai sus prezentate facilitează nemijlocit procesul de
luare a deciziei, atâta timp cât există informaţie disponibilă. Companiile de utilităţi dispun de o
cantitate enormă de informaţie asupra clienţilor lor care, din păcate, stă stocată şi neutilizată în
baze de date de clienţi, de cele mai multe ori fragmentate semnificativ între departamente şi,
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cel mai probabil, în arhivă fizică de documente. De aceea, livrarea unor servicii de utilităţi de
mare calitate este legată de cunoaşterea specificului clienţilor şi de implementarea unor sisteme
de facturare care să aibă, drept concept central, specificul clienţilor. Acest sistem software are
capacitatea de a defini o bază de date unică cu informaţiile fiecărui client, corelând datele la
locaţia clientului cu privire la instalarea, consumurile, istoria de facturare şi de plată, preferinţe
pentru anumite servicii şi legătura cu alţi clienţi la aceeaşi locaţie sau din locaţii diferite, pe
parcursul derulării contractului. (Baltag & Mincu, 2010)
Linia de raportare a echipelor de management al riscului de neplată şi colectare oferă
o indicaţie asupra gradului de agilitate al proceselor aferente. Indicatorul Bad Debt fiind legat de
sume în decontare de recuperat de la clienţi poate să sugereze o afiliere naturală către Directorul
Financiar (Chief Financial Officer) al companiei; această linie de raportare poate determina o
procedură rigidă de control şi aprobare care incumbă monitorizarea şi raportarea excesivă, de
unde şi limitarea capacităţii de reacţie rapidă la schimbare, deci a agilităţii. Dintre companiile
telecom şi de utilităţi ale căror practici de lucru autorul a avut şansa de a le analiza, numai câteva
au subordonat echipele de management al riscului şi recuperare, şefului departamentului
Operaţiuni/Servicii Clienţi în ideea că astfel, se ajunge mai aproape de nevoile clienţilor, iar alte
câteva companii au decis subordonarea Directorului Comercial (Chief Commercial Officer). În
acest ultim caz, nu este neobişnuit să fie implementate decizii de relaxare a politicilor de
management al riscului de neplată şi recuperare a debitelor, cumva împotriva principiului de
segregare de responsabilităţi, dar cu intenţia de a cataliza noi venituri fie prin acceptarea/
racordarea în reţeaua operatorului telecom/companiei de utilităţi a cât mai mulţi clienţi chiar şi
extrem de riscanţi fie prin stimularea clienţilor să consume mai mult indiferent de limitele de
credit alocate clienţilor. Cea mai potrivită abordare este de a lansa asemenea demersuri numai
cu aprobarea conducerii companiei, sub monitorizarea unui comitet de aprobare a deciziei de
relaxare pentru anumite segmente sau sub-segmente, pentru anumiţi clienţi, comitet care în
mod oportun dacă evoluţiile nu sunt pozitive din punct de vedere al arieratelor să decidă revenirea
la coordonatele operaţionale anterioare. Totuşi, în condiţiile unei recesiuni economice care
determină accentuarea riscului de neplată asociat clienţilor, descurajând orice intenţie de a
relaxa politicile de credit şi colectare, companiile trebuie să se gândească de două ori la o
asemenea decizie – pierderile mai mari din debitele nerecuperate ale clienţilor se combină în
asemenea perioade de turbulenţă economică cu o temporizare a creşterii veniturilor din
consumul serviciilor de către clienţi, precum şi cu creşterea semnificativă a costurilor de
achiziţie.
CU CLIENTUL ÎN GÂND, PENTRU A-I ÎNDEPLINI AŞTEPTĂRILE
Furnizorii de servicii încearcă să îşi plaseze clienţii în centrul proceselor şi operaţiunilor
în încercarea continuă de a îndeplini aşteptările acestora, indiferent dacă sunt bun sau răuplatnici. Cu atât mai mult pentru operaţiunile de credit şi colectare, îndeplinirea acestor aşteptări
poate contribui la o relaţie de calitate între cele două părţi angajate într-o interacţiune care
depăşeşte cadrul unei simple tranzacţii de plată. De exemplu, o plată efectuată la termen pentru
un bun sau serviciu cumpărat, respectiv consumat indică un respect reciproc şi perspectiva
reluării relaţiei în viitor. Neplata conduce la o lipsă de încredere şi respect în promisiunile
celuilalt, ceea ce elimină cu mare probabilitate angajarea oricărei tranzacţii similare în viitor.
Mai mult, este larg recunoscut faptul că factorii culturali se află la baza unor atitudini - vizibile
prin anumite comportamente, apreciere aplicabilă şi comportamentului de plată, strâns corelat
cu cultura poporului, populaţiei, comunităţii din care fac parte clienţii ca indivizi. (Mincu, 2008) De
aceea, sondajele asupra gradului de satisfacţie a clienţilor sunt componente esenţiale de
strategie pentru a identifica profilul cultural, nevoile, aşteptările clienţilor în raport cu plata

International Conference of the Institute for Business Administration in Bucharest, 2012

159

facturii de telefonie/utilităţi şi apoi, de a întreprinde acţiuni care să îi convingă pe aceştia să
rămână într-o relaţie pe termen lung cu furnizorul de servicii. Asemenea sondaje vor aduce în
prim-plan principalele coordonate de feedback de la clienţi despre specialiştii de colectare cu
care intră în contact, dar şi despre strategiile utilizate pentru a potenţa la clienţi, capacitatea şi
voinţa lor de plată. De exemplu, pentru orice client plătitor al unei facturi de utilităţi – bun sau
rău-platnic, este important ca specialistul de colectare aflat în contact cu acesta, să arate
bunătate şi înţelegere pentru situaţia clientului, să aibă flexibilitatea şi autoritatea de a identifica
şi pune în aplicare o soluţie împreună cu clientul. De asemenea, clienţii companiilor telecom şi
de utilităţi recomandă menţinerea permanentă a unei comunicări de mare frecvenţă prin
notificări de plată a facturii şi a depăşirii limitelor de credit, ceea ce poate să conserve bonitatea
clienţilor la un nivel ridicat, lună de lună – în consecinţă, operaţiunile trebuie ajustate pentru a
răspunde oportun acestor stringenţe.
Responsabilitatea definirii şi implementării unui plan de acţiune pentru a îndeplini
aşteptările clienţilor exprimate prin sondajele de satisfacţie stă fireşte în sarcina echipelor
profesionale de credit şi colectare prin activităţile de zi cu zi. A le depăşi însă, aşteptările,
înseamnă a face mult mai mult, prin tactici “caring” şi “daring” (Mincu/7/, 2009) – adică prin
acţiuni care îi vor surprinde plăcut pe clienţi deoarece demonstrează grijă pentru bunăstarea
clienţilor şi a familiilor acestora, precum şi curaj în asumarea unui risc mai accentuat relativ la
clienţii debitori. Exemple de astfel de tactici sunt: solicitarea către client de a propune chiar
acesta un plan de plăţi pentru datoriile din factură şi acceptarea termenelor de graţie propuse de
client; negocierea şi/sau anularea penalităţilor de întârziere de plată; contactarea clientului pe
parcursul perioadei de facturare şi informarea asupra valorii foarte mari a facturii care urmează
a fi emisă pentru a evita un şoc la primirea facturii fizice şi incapacitatea de a o achita; în perioade
economice critice, extinderea temporară a termenelor de plată pentru furnizorii companiilor de
telecomunicaţii sau de utilităţi; la inundaţii şi alte calamităţi naturale, contactarea pe toate căile
posibile a clienţilor afectaţi de evenimente şi oferirea prelungirii termenelor de plată a facturii
până când lucrurile reintră pe făgaşul normal; ajustarea termenelor de plată de la un ciclu de
facturare la altul ţinând seama de momentele din lună ale plăţii pensiei sau salariului clientului;
înţelegerea situaţiilor speciale de tragedie şi probleme personale ale clienţilor debitori şi tratarea
acestora cu respect şi grijă; recompensarea clienţilor care plătesc mai devreme factura;
contactarea imediată a băncilor pentru a le convinge să crediteze înapoi conturile de card ale
clienţilor care au plătit, din greşeală, de zece ori mai mult decât valoarea facturii - o asemenea
situaţie a fost întâmpinată de sute de clienţi telecom din România la momentul denominării
monedei naţionale în 2005.
IMPLEMENTAREA DE PERFECŢIUNE
Odată stabilite strategiile operaţionale de management al riscului de neplată şi
recuperare a debitelor, punerea lor în operă poate aduce oportunităţi autentice de inovaţie,
îmbunătăţire şi utilizarea judicioasă a resurselor. În acest sens, există companii de
telecomunicaţii şi utilităţi care aplică cu succes opţiunile de “restructurare” a creditului,
practicate de instituţiile financiare, respectiv reeşalonarea, reorganizarea, renegocierea.
Reeşalonarea, prin plata în rate, este utilizată pe scară largă în telecomunicaţii şi utilităţi pentru
a oferi mai mult timp clienţilor să achite factura - campanii de scrisori de notificare de neplată
ale companiei care asigură servicii de apă şi canalizare pentru zona Bucureşti au ofertat din
proprie iniţiativă, clienţilor cu facturi restante, o perioadă suplimentară de 15 zile pentru a efectua
plata, menţionând că în cazul în care noul termen nu este respectat, serviciile de furnizare a apei
menajere vor fi suspendate. (Baltag & Mincu, 2010) De asemenea, un design creativ al plicurilor
poştale ale facturilor de telecom şi utilităţi, respectiv ale scrisorilor de recuperare a debitelor
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poate reprezenta o modalitate de comunicare de mare impact care să asigure potenţarea voinţei
de plată a clienţilor (vezi Anexă).
Opţiunea de reorganizare a fost utilizată în 2009 de un operator de telefonie mobilă când
a lansat o ofertă specială “de supravieţuire” pentru clienţii în întârziere cu plata a două facturi.
Dacă acceptau oferta, clienţii rău-platnici se transferau către un abonament în valoare de 3 Euro,
gratuit pentru una-două luni; oferta cuprindea şi 30 de minute cu utilizare gratuită în cadrul
reţelei operatorului, cu aşteptarea ca aceşti clienţi să reuşească să plătească integral sumele
datorate din cele două facturi restante, până la epuizarea perioadei de graţie. Abonamentul
gratuit al ofertei “de supravieţuire” urmărea rezolvarea incapacităţii de plată a clientului (lipsa
resurselor financiare) la momentul respectiv, iar acoperirea nevoii minime de comunicare şi
termenul de graţie la plata restanţelor indicau intenţia operatorului telecom de a stimula voinţa
de plată şi a mări prioritatea la plată a facturii telecom pentru unul şi acelaşi consumator de
credit - înaintea altor restanţe la plată, pe baza resurselor financiare disponibile. (Mincu/8/, 2009)
Renegocierea a fost utilizată prin intermediul unei iniţiative lansate în luna decembrie
2008 de acelaşi operator de telefonie mobilă pentru a îmbunătăţi comportamentul de plată al
clienţilor săi, într-o perioadă în care bugetele de familie erau puternic influenţate atât de criza
financiară şi recesiunea economică manifestate în România în octombrie-noiembrie 2008, cât şi
de cheltuielile tradiţionale aferente sărbătorilor de iarnă. În cadrul campaniei “Happy Day” s-a
urmărit aducerea facturii telecom a operatorului la prioritate maximă în lista de cumpărături a
clienţilor chiar înainte de Crăciun. Practic, orice client care s-a aflat în apel în ziua de 22
decembrie cu un specialist de recuperare a creanţelor al operatorului telecom a putut obţine o
reducere la factura deschisă la plată de 40% - pentru clienţii persoană fizică sau de 30% - pentru
clienţii persoană juridică (întreprinderi mici şi mijlocii), cu condiţia ca în următoarele 24 de ore
să achite restul de 60%, respectiv 70% din valoarea facturilor. (Mincu/9/, 2009)
Echipele de management al riscului de neplată, de colectare a facturii şi de recuperare
a debitelor pot rezolva tot prin măsuri de strategie şi tactică operaţională problema sezonalităţii
încasărilor din plata facturii cum se întâmplă de exemplu în perioadele de sărbători - Crăciun,
Paşte, sau în luna septembrie când cheltuielile pentru copiii din familie pentru începerea şcolii
primează, sau în lunile de concediu de vară. Cum să fie asigurat mai devreme fluxul de lichidităţi?
Prin accelerare! Un set de acţiuni pot fi benefice în această privinţă: alocarea de resurse
suplimentare în contactarea clienţilor prin campanii intense de colectare; lansarea către echipe
a unor programe de bonusare care să stimuleze specialişii de colectare pentru o performanţă de
excepţie; trimiterea unui val suplimentar de scrisori de colectare către clienţii debitori; în mod
generalizat, reducerea termenelor de graţie suplimentar oferite la plata facturii; axarea lucrului
cu prioritate pe clienţii cu debitele cele mai mari; solicitarea către clienţii cu utilizare a serviciilor
care depăşeşte limitele de credit, a plăţii în avans a sumelor aferente, înaintea emiterii unei noi
facturi.
Tehnologia de lucru este un factor-cheie al unei implementări de perfecţiune. Utilizarea
soluţiilor software moderne de management al riscului de neplată şi colectare – calculul riscului
pentru clientul nou care solicită activarea/racordarea printr-o rutină de application scoring,
aplicaţie software de behavior scoring, sisteme de monitorizare a fraudei şi de credit control,
integrarea cu telefonia, inclusiv Dialer şi IVR (robot telefonic), oferă posibilitatea conectării cu
alte sisteme şi aplicaţii electronice, pentru a extrage datele aferente clienţilor, inclusiv
coordonatele comportamentului lor de plată, pentru a automatiza schimbul de informaţie cu
variate baze de date de clienţi şi a le consolida într-o imagine unică, electronică a fiecărui client
pentru identificarea eventualelor situaţii de întârziere la plata facturii de utilităţi. Echipele de
specialişti care încearcă recuperarea datoriilor pot avea la dispoziţie informaţia relevantă în timp
real pe baza căreia vor stabili strategiile operaţionale. Această versatilitate facilitează integrarea
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şi prognoza prin modulele software de application şi behavior scoring, pe baza variabilelor şi
indicatorilor de risc cantitativi şi calitativi, astfel încât companiile de telecomunicaţii şi de utilităţi
pot să estimeze probabilitatea ca riscul de neplată al unui client să se deterioreze de la o lună la
alta, sau probabilitatea pentru client să intre în incapacitate de plată sau să estimeze procentul
din restanţele la plata facturii, care vor fi, totuşi, achitate. De asemenea, capabilităţile tehnice
contribuie major la o echilibrare a raportului automatizare-factor uman în ceea ce priveşte
alocarea operatorului uman asupra unor cazuri de clienţi cu debite importante; campanii
automate de acţiuni de credit şi colectare, pe loturi/segmente de clienţi (notificări prin SMS,
scrisori de colectare debite - de notificare de neplată şi somaţie, aplicarea suspendării utilizării
serviciilor, reconectarea/rebranşarea la rezolvarea problemei de plată, programe speciale de
acţiune pe loturi monitorizarea limitei de credit etc); programarea automatizată a operaţiunilor
pentru momentele cele mai productive ale zilei din săptămână şi a săptămânii din lună potrivit
comportamentului de plată şi obiceiurile de consum ale clienţilor; sau mărirea ritmului de lucru
în aplicarea politicilor de credit în faza de evaluare a riscului de neplată la activarea serviciilor
pentru a răspunde unei evoluţii atipice sau sezoniere de volum de lucru în punctele de vânzare.
Instruirea şi dezvoltarea profesională reprezintă un alt factor de succes pentru
implementarea de perfecţiune a strategiilor operaţionale de credit şi colectare. Un exemplu de
marcă îl poate reprezenta un program coerent şi exhaustiv de training şi dezvoltare – sub numele
“Credit & Collection ACADEMIA” – lansat în 2009 de unul dintre liderii de piaţă de telefonie mobilă
către specialiştii şi managerii din departamentele sale de credit şi colectare debite. Ȋn perioade
de turbulenţă economică, mai mult ca niciodată, este importantă focalizarea asupra nevoilor
clienţilor pentru a reuşi reabilitarea acestora în cazul în care aceştia sunt debitori şi reţinerea cu
compania furnizoare de servicii. Acest principiu aduce cu sine costuri reflectate de investiţia
continuă în dezvoltarea profesională şi motivarea unor echipe de specialişti de mare angajament
care să le stea aproape clienţilor, cu atât mai mult cu cât aceştia au probleme în îndeplinirea
obligaţiilor lor financiare. Astfel, ACADEMIA a fost constituită cu scopul de a instrui specialiştii
de credit şi colectare pentru obţinerea abilităţilor “hard/tehnice” cum sunt evaluarea bonităţii şi
a riscului de neplată a clienţilor, abilităţi de comunicare şi negociere cu prudenţă financiară cu
clienţii pentru recuperarea debitelor, dar şi a abilităţilor de “soft/de relaţionare” cum sunt
recuperarea debitelor cu respect, grijă şi înţelegere, oferind sprijin clienţilor ca nişte veritabili
consultanţi financiari personali, de unde şi asigurarea satisfacţiei clienţilor şi succesului în
reţinerea cu compania a acestora. O programă coerentă a fost coagulată în peste 20 de module
şi cursuri pentru a potenţa progresul în cariera profesională a fiecărui angajat. Două module ies
în evidenţă prin creativitate - “Credit Assessment Workshop” şi “Chat & Learn with My Manager!”
-, primul bazându-se pe metoda studiului de caz, iar al doilea reprezentând oportunitatea de
discuţie informal, unu-la-unu, între manager şi angajat, asupra unor teme propuse chiar de
angajat. Programul a reprezentat exemplul de excelenţă pentru manangerul de operaţiuni
implicat cu pasiune şi responsabilitate spre beneficiul clienţilor săi interni, adică angajaţilor săi,
asigurând în acelaşi timp şi dezvoltarea competenţelor proprii de leadership, respectiv în
instruirea şi dezvoltarea profesională a echipei sale. (Mincu/6/, 2010)
MANAGEMENTUL INTELIGENT AL COSTURILOR
Similar instituţiilor financiare care acordă credit, companiile de telecomunicaţii şi de
utilităţi au încercat să eficientizeze strategiile de recuperare a debitelor clienţilor la stringenţele
situaţiei economice dificile. Înţelegerea redusă a bonităţii clienţilor, a riscului lor de neplată a
determinat în industria de telecomunicaţii, dar mai ales în serviciile de utilităţi, tendinţa de a
aplica un tratament nediferenţiat în recuperarea debitelor clienţilor. Ceea ce a devenit evident pe
perioada recesiunii economice a fost faptul că personalizarea acţiunilor de recuperare reprezintă
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o soluţie mult mai eficace. Prin identificarea cât mai din timp a clienţilor cu risc mare de neplată
şi prin personalizarea interacţiunii cu aceştia, viteza şi ratele de recuperare a debitelor se
îmbunătăţesc vizibil influenţând pozitiv rezultatele financiare ale companiilor de utilităţi; echipele
de credit şi colectare pot astfel defini şi implementa operaţiuni dedicate fiecărei categorii de risc,
în loc de un tratament identic pentru fiecare client. Managementul activităţilor de colectare a
debitelor devine eficient şi eficare dacă include strategii şi tactici operaţionale cum sunt:
segmentarea clienţilor după riscul de neplată, modalităţi bine definite de deconectare, planuri de
acţiune pentru colectarea debitelor, sincronizarea şi programarea judicioasă a vizitelor şi
contactului cu clienţii cu risc de neplată. Pentru furnizorii de utilităţi mai ales, este recomandabilă
prin negocierea cu clienţii debitori a reeşalonării oportune a plăţilor de factură, înainte de a
decide debranşarea serviciului. Aceasta oferă posibilitatea reducerii costurilor cu salariile
precum şi costurilor determinate de oprirea furnizării utilităţilor şi ulterior, de reinstalare a
acestora; prin reducerea numărului de debranşări, personalul tehnic din teren poate executa
activităţi generatoare de venituri, de exemplu instalarea de echipamente de utilităţi la noi clienţi.
Astfel, volumele de muncă a personalului din echipele de management al riscului de neplată şi
recuperare a debitelor pot fi organizate mult mai judicios, pe bază de priorităţi, cu sume
recuperate mult mai importante decât costurile de colectare.
Majoritatea companiilor cu echipe de credit şi colectare consideră drept costuri de
colectare, cheltuielile în cadrul bugetelor alocate acestor echipe. Puţine organizaţii decid să
utilizeze activity-based costing ca practică de succes prin care pot fi evidenţiate şi cumulate toate
costurile legate de managementul riscului de neplată, de încasare şi de recuperare a debitelor,
adică incluzând şi cheltuielile altor echipe decât cele de credit şi colectare ca atare, respectiv la
punctele de vânzare unde se încasează facturi; în call center-ele de customer service care rezolvă
probleme legate de prima factură în întârziere de plată sau informează asupra detaliilor de
factură; în echipele care rezolva reclamaţiile scrise ale clienţilor, daca reclamaţia este legată de
plata sau conţinutul facturii; investiţii aprobate la nivel de management de top în proiecte de
revenue assurance sau de prevenţia fraudei etc. Categoriile de cheltuieli includ costurile cu
drepturile băneşti ale angajaţilor proprii şi ale celor plătiţi prin agenţi de muncă, comisioanele
bancare aferente încasărilor de factură în filialele bancare, cheltuielile cu trimiterile poştale,
costurile aferente serviciilor oferite de agenţiile de recuperare a creanţelor etc. Această
metodologie de calcul al costurilor de credit şi colectare aduce avantajul comparabilităţii între
operaţiuni aparţinătoare de organizaţii diferite. Fireşte, comparaţia trebuie făcută şi în ceea ce
priveşte rezultatele obţinute de organizaţiile respective, prin indicatorul Bad Debt, şi, după cum
a observat autorul pe parcursul cercetării, prin indicatorul Days Sales Outstanding (DSO). Dacă
primul este necontestat indicatorul cel mai important într-un set de indicatori de performanţă
operaţională, al doilea apare sistematic alături de Bad Debt de fiecare dată când echipele de
managementul riscului de neplată şi recuperare debite raportează Directorului Comercial.
Motivele pentru urmărirea îndeaproape a acestui indicator sunt în directă legătură cu cauzele
unei creşteri a DSO de la lună la lună: număr semnificativ de clienţi nou-activaţi/racordaţi la
serviciile telecom/de utilităţi – fie datorită unor oferte extrem de atractive, fie datorită relaxării
politicilor de acceptare a activării serviciului; creşterea semnificativă a numărului de clienţi
debitori; sume importante în sume facturate pentru plăţi în avans de la clienţii de mare risc (la
activare/racordare sau în cazul unei utilizări excesive a serviciilor faţă de limitele de credit
alocate); creşteri importante în penalităţile de neplată facturate către clienţii debitori; sume
facturate de furnizorul de servicii dar contestate de clienţi.
În România, comisioanele bancare reprezintă unul dintre cele mai semnificative
componente de cost pentru operaţiunile de credit şi colectare ale companiilor telecom şi de
utilităţi, datorită eforturilor deosebite a acestora, inclusiv în formă bănească, pentru a reuşi
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colectarea sumelor din facturile clienţilor. De aceea, este esenţială pentru atingerea excelenţei
operaţionale în managementul fluxului de lichidităţi tocmai crearea unei reţele extinse şi variate
de puncte de plată a facturii telecom şi de utilităţi. Implementarea unei asemenea strategii
trebuie să aibă două faţete: acoperire naţională, printr-un număr mare de locaţii de plată, unde
încasarea sumelor de factură are gratuitate pentru clienţi (furnizorul de servicii fiind cel care
achită comisionul aferent tranzacţiei), potenţând voinţa de plată a clienţilor prin proximitate şi
confort; şi o combinaţie a metodelor de plată în numerar cu cele neconvenţionale - bancomate,
automate de plată cu numerar, POS la comercianţi, direct debit din cont bancar, prin telefonul
mobil, internet - pentru toate acestea din urmă, furnizorii de utilităţi realizează stimularea şi
instruirea clienţilor în utilizarea lor, cu atât mai mult cu cât alături de proximitate, procesare
instantanee şi reducere a timpilor de aşteptare ca beneficii evidente pentru clienţii plătitori de
factură, metodele neconvenţionale incumbă de regulă, costuri sensibil mai mici.
Decizia de a aplica activity-based costing dă posibilitatea identificării soluţiei celei mai
potrivite pentru localizarea activităţilor de credit şi colectare: procese interne complete,
externalizarea, sau in/back-sourcing-ul unor activităţi. Business-ul central şi capabilităţile
concurenţiale ale companiilor telecom şi de utilităţi nu se referă la managementul riscului de
neplată sau la colectarea debitelor, dar pe măsură ce serviciile sunt oferite şi consumate de
clienţi, aceste companii devin creditori de primă linie a clienţilor lor. Prin implementarea unui
plan operaţional coherent, aceste organizaţii creditoare pot să reducă numărul clienţilor care
arată delincvenţă la plata facturii. Pentru a reduce în continuare pierderile în arierate de la clienţi,
aceştia din urmă pot fi subiectul externalizării către agenţii de colectare de creanţe cu experienţă
în lucrul pentru companiile de telecomunicaţii şi utilităţi. Aceste terţe părţi şi-au configurat
procesele de lucru sub aceeaşi filozofie şi capabilităţi cu compania care externalizează în privinţa
focalizării pe nevoile clientului, calificarea forţei de muncă, sistemele software de colectare a
debitelor şi tehnologia de comunicare cu clienţii, acţiunile de colectare a debitelor ca atare şi
programarea acestora în timp etc, adăugând însă competenţele distincte ale valorificării efectelor
psihologice pozitive asupra debitorului când este contactat de o companie specializată, cu
notorietate în recuperarea de creanţe, precum şi capabilităţile operaţionale avansate cum sunt
skip-tracing şi reprezentarea în justiţie pentru recuperarea daunelor create companiei de
telecomunicaţii sau de utilităţi; externalizarea presupune un comision asupra sumelor recuperate
de agenţie care oferă companiei care externalizează o importantă reducere a costurilor de
colection. O extragere totală a debitelor clienţilor din operaţiunile, bugetele şi situaţiile financiare
ale companiei creditoare nefinanciare de primă linie se poate realiza prin vânzarea de creanţe,
prin care drepturile de creanţă asupra clienţilor deconectaţi/debranşaţi cu debite sunt vândute
către alte persoane juridice care devin astfel noii “proprietari” ai acestora şi deci, creditorii lor
din linia a doua; o situaţie particulară este forward flow, când vânzarea creanţelor se face tocmai
către agenţiile de recuperare a debitelor cărora li se externalizase lucrul, anterior acestei
vânzări. Un alt tip de tranzacţie prin care colectarea şi recuperarea debitelor este preluată
integral de alte organizaţii decât creditorii nefinanciari de primă linie din telecomunicaţii şi
utilităţi este reprezentat de factoring – facturile de telecom/utilităţi ale clienţilor (cu risc mediu
şi mare de neplată) sunt vândute către terţe părţi la o dată fixă în fiecare interval de facturare.
La polul opus acestor demersuri, pot fi adoptate decizii operaţionale de in/back-sourcing, de
repatriere a unor activităţi de colectare şi recuperare a debitelor înapoi în echipele companiei
telecom sau de utilităţi care iniţial le-a externalizat din raţionamente variate de managementul
afacerilor sau management operaţional.
AMBIDEXTERITATEA
Capacitatea de a comuta cu oportunitate şi relativă rapiditate de la operaţiunile de
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“volum” la operaţiunile de “varietate” reprezintă un factor de succes în oferirea unui serviciu de
mare calitate şi valoare clienţilor în condiţiile unor operaţiuni eficiente. Pentru echipele de credit
şi colectare, ambidexteritatea presupune rezultate de excelenţă ale strategiilor operaţionale care
se concentrează pe recuperarea sumelor datorate de clienţi, simultan cu rezultate de calitate
ale strategiilor centrate pe reducerea numărului de clienţi deconectaţi din motive de neplată
(involuntary churn). De aceea, indicatorul Involuntary Churn reprezintă un indicator de
performanţă important alături de Bad Debt, deoarece exprimă performanţa în a reţine cu
furnizorul şi a reabilita clienţii din punct de vedere al bonităţii acestora.
Operaţiunile asupra sumelor de recuperat (bad debt) solicită un mod de organizare a
acţiunilor şi de consum al resurselor care să facă posibilă deconectarea clienţilor debitori cât
mai repede posibil pentru a evita acumularea de facturi neplătite şi deci, menţinerea sumelor
datorate la un nivel minim. Din punct de vedere operaţional, aceasta impune o decizie de a acţiona
asupra clienţilor cu cele mai mari sume datorate utilizând operatorul uman, automatizarea
tratamentelor de colectare fiind regula de lucru pentru clienţii cu datorii de valoare medie sau
mică. Majoritatea strategiilor operaţionale prezentate în lucrare au ca scop principal reducerea
pierderilor din arierate.
Operaţiunile asupra numărului de clienţi deconectaţi din motive de neplată (involuntary
churn) au un grad mare de dificultate întrucât presupun reabilitarea şi reţinerea cu furnizorul de
servicii telecom şi de utilităţi a fiecărui client. Aceasta presupune o decizie de a acţiona cu
operator uman asupra clienţilor cu valoare mică a sumelor datorate (care sunt majoritatea
covârşitoare a clienţilor debitori), ceea ce presupune costuri foarte importante. În plus, lucrul
asupra numărului de clienţi deconectaţi din motive de neplată nu se poate face exclusiv
departamental, ci presupune o colaborare strânsă cu echipele de marketing, vânzări, financiarcontabilitate pentru a armoniza eforturile de îndeplinire a tuturor indicatorilor de performanţă,
indiferent de departament, şi de a reduce adversităţile. Autorul se referă la strategiile de atragere
a clienţilor către furnizorul de servicii şi de stimulare a acestora de a consuma cât mai mult cu
scopul creşterii cotei de piaţă şi a veniturilor prin: adoptarea unor decizii de relaxare a politicilor
de management al riscului de neplată la acceptarea activării/racordării serviciului; lansarea de
servicii premium care includ discount-uri foarte importante la echipamentele cumpărate la
incheierea contractului de servicii (telefon, aparate electrice) şi neglijând stringenţa monitorizării
preventive a utilizării excesive (servicii de date în roaming, pachet de servicii de utilităţi
inadecvate profilului de consum al consumatorului casnic) etc. Prin colaborare şi parteneriat
intern, întreaga organizaţie dovedeşte responsabilitate în conservarea performanţei companiei
tocmai prin şi pentru bunăstarea şi bonitatea clienţilor, fără a-i atrage cu orice preţ într-un
contract care să le atragă îndatorarea şi deconectarea/debranşarea din reţeaua telecom sau de
utilităţi. Operaţiunile asupra deconectărilor de neplată din reţea pot fi optimizate prin aplicarea
unui model de scorare a riscului unor asemenea evenimente şi anume involuntary churn scoring.
Acest model poate să prognozeze durata de viaţă a clientului cu furnizorul de servicii pentru
comparaţia cu pragul de profitabilitate (când veniturile aduse de client depăşesc costurile de
achiziţie ale furnizorului de servicii). Pe baza scorului care exprimă riscul de deconectare,
echipele de credit şi colectare pot defini şi implementa planuri de acţiune pentru a preveni
deconectarea/debraşarea din motive de neplată.
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
Capacitatea de a converti rapid în lichidităţi sumele în decontare reprezintă un factor
extrem de important pentru sănătatea financiară a oricărei companii, inclusiv din telecomunicaţii
şi utilităţi în calitate de organizaţii nefinanciare de primă linie. Echipele de management al
riscului de neplată şi de recuperare a debitelor au un rol vital în managementul fluxului de
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lichidităţi, cu menţinerea unei relaţii de calitate pe termen lung cu clienţii.
Lucrarea a oferit un acces direct la informaţie relevantă specialiştilor şi managerilor
care definesc şi implementează strategii pentru operaţiunile de credit şi colectare. Lucrarea a
adus în atenţie o suită de strategii şi tactici: unele dintre acestea – Realizabilul – deja aplicate în
operaţiunile de credit şi colectare din România, altele – Posibilul – aflate în planuri curente de
acţiune spre abordare, aplicare şi rafinare. Strategiile de operaţiuni de management al riscului
de neplată şi de recuperare a debitelor pot fi reinventate în viitorul apropiat, la un nivel care
astăzi, ar putea reprezenta Imposibilul. În mod necesar, aceste strategii operaţionale inovatoare
vor potenţa capacitatea organizaţiilor creditoare de a le sta aproape clienţilor, contribuind la
menţinerea bonităţii acestora, recuperând eventualele debite cu respect, profesionalism,
înţelegere şi bunătate, cu atât mai mult în perioadele de recesiune economică şi de criză
financiară.
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Anexă – Comunicare de impact prin design creativ al plicurilor pentru factura telecom/de
utilităţi, respectiv pentru scrisorile de recuperare a creanţelor
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