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INTRODUCERE
Antreprenoriatul reprezintă un element central în economiile moderne competitive care
trebuie sprijinit și încurajat. Spiritul întreprinzător cunoaște diverse forme, de la întreprinderea
individuală, întreprinderi inovative competitive, antreprenoriat social și antreprenoriat focalizat
pe sectorul public. În toate aceste forme de antreprenoriat există pe de o parte o dinamică
remarcabilă dar și o volatilitate a performanțelor, astfel încât este necesară o mai bună înțelegere
a influenței mediului de afaceri asupra intensității și calității fenomenului antreprenorial.
Antreprenoriatul tehnologic reprezintă un stil de afaceri de excelență ce implică identificarea
potențialului, a oportunităților comerciale asociate tehnologiilor intensive/inovative, fructificarea
superioară a resurselor și gestionarea unei creșteri rapide, în condițiile controlului riscului,
pornind de la un set de abilități decizionale de elită. Capitalul de risc tehnologic este un concept
strâns legat de antreprenoriatul tehnologic, care exploatează dinamica progresului științific și
tehnologic dedicat dezvoltării de produse și servicii superioare. Finanțarea unei afaceri
tehnologice depinde de tipul firmei, de aversiunea antreprenorului în raport cu riscul, de
posibilitatea de accesare a creditelor și de posibilitățile de atragere a fondurilor. Realizarea
progresului este un proces ce implică stres și conflict, iar pentru a supraviețui în noile contexte,
inovatorii trebuie să se adapteze la noile cerințe ale pieței.
Recentele transformări ale mediului de afaceri, sub presiunea schimbărilor demografice și
sociale, a progresului științific și tehnologic, schimbarea mecanismelor de creștere economică,
pornind de la recentele crize și turbulențe implică reconfigurarea strategiilor și politicilor într-un
mod care să țină seama de aceste transformări. Fiecare firmă combină într-un mod unic
competenţe şi capabilităţi organizaţionale, funcţionale, tehnologice care se îmbunătăţesc
permanent prin acumularea, aplicarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor intangibile. Avantajul
competitiv al unei firme constă în modul în care aceste cunoștințe adaugă valoare produselor/
serviciilor acesteia.
Este interesant să se analizeze strategiile și politicile publice de încurajare a
antreprenoriatului într-un mod bazat pe mecanisme de piață. Există pe de o parte un interes
deosebit pentru stimularea înființării de noi firme, dar totodată un control atent al calității acestui
proces (exprimat prin ponderea formelor inovative, nivelul și modul de transfer al cunoștințelor).
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CAP. 1. BAZELE ANTREPRENORIATULUI TEHNOLOGIC

1.1. Introducere în antreprenoriatul tehnologic
Antreprenorii și-au propus să reformeze sau să revoluționeze modelul sistemelor de
producție prin exploatarea unei invenții, sau, a unei soluții tehnologice noi pentru producția unui
reper nou respectiv un reper existent într-un nou mod. Începând cu sfârșitul anilor 1970,
antreprenoriatul tehnologic a reprezentat unul dintre cei mai importanți factori de dezvoltare
regională, dar și de creare a bunăstării individuale [VEN 04]. Inegalitatea regională este de fapt o
consecință a lipsei de înțelegere a antreprenoriatului tehnologic, a rolului central al
antreprenorului în ecuația progresul economic. Schumpeter arată că antreprenorul este esențial în
progresul capitalismului deoarece creează schimbarea, oferind posibilitatea unor dinamici
disruptive susținute de inovare. Conceptul de „distrugere creativă” este de fapt opusul evoluției
continue și reprezintă o sursă de bunăstare socială.
Antreprenoriatul tehnologic a fost definit ca un stil de afaceri de excelență ce implică
identificarea potențialului, a oportunităților comerciale asociate tehnologiilor intensive/inovative,
fructificarea superioară a resurselor și gestionarea unei creșteri rapide, în condițiile controlului
riscului, pornind de la un set de abilități decizionale de elită. Capitalul de risc tehnologic este un
concept strâns legat de antreprenoriatul tehnologic, care exploatează dinamica progresului
științific și tehnologic dedicat dezvoltării de produse și servicii superioare [DOR 05].
[SV 04] definesc antreprenoriatul tehnologic ca succesiunea de procese prin care
antreprenorii asamblează sinergic resursele organizaționale și sistemele tehnologice cu strategiile
adecvate de țintire a oportunităților. Academia canadiană de inginerie definește antreprenoriatul
tehnologic ca aplicația inovativă, tehnică și științifică efectuată de persoanele inițiatoare ce
derulează o afacere având ca obiectiv principal realizarea unei viziuni. Deși din punct de vedere
tehnic și științific există în mod evident o supracalificare, în unele aspecte ale activităților
manageriale poate lipsi setul de abilități de afaceri sau mentalitatea de antreprenor, iar cest aspect
poate anula procesul de implementare a noilor idei.
În continuare se prezintă elementele centrale din peisajul de definire a antreprenoriatul
tehnologic. Antreprenorul tehnologic reprezintă elementul catalizator din procesul de dezvoltare
industrială [ROT 82]. În procesul de formare a unei noi întreprinderi tehnologice sunt implicați
antreprenori tehnologici, care folosesc diferite cunoștințe, abilități și alte elemente specifice, pe
care ceilalți antreprenorii nu le folosesc. Printre abilitățile antreprenorului tehnologic se numără:
lejeritatea de exprimare într-un mediu în continuă schimbare, spiritul de echipă, deschiderea
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către inovație, pasiunea pentru domeniul în care evoluează, caracter extrovertit, intuitiv, orientat
spre logică [ROB 89].
Un factor de esențial îl reprezintă motivația antreprenorului tehnologic pentru dezvoltarea
unei noi afaceri respectiv independența (dorința de libertate și de control), [OAK 03]. Depășirea
barierelor birocratice și urmărirea îndeaproape a îndeplinirii țintelor proprii. Supraviețuirea și
potențialul de succes al noilor firme pot fi susținute și prin veriga rețelelor sociale
antreprenoriale (antreprenorul își păstrează identitatea socială și primește suport emoțional,
material, informațional, respectiv noi contacte sociale) [WAL 77].
Guvernul trebuie să stimuleze creșterea și dezvoltarea firmelor tehnologice, precum și
înființarea unora noi, asigurând un mediu de afaceri prietenos ce implică: dezvoltarea unor
politici macroeconomice în vederea asigurării unui echilibru al mediului economic; o legislație
care să asigure condiții favorabile IMM-urilor; oferirea de soluții pentru rezolvarea problemelor
apărute; dezvoltarea culturii antreprenoriale [GLA 00].
Organizațiile antreprenoriale sunt instituții în continuă dezvoltare, aceasta fiind susținută
de inovație prin producția de noi bunuri și servicii și noi forme de management organizațional.
Dezvoltarea (creșterea) poate fi măsurată prin: cifra de afaceri, creșterea cotei de piață și
capacitatea de a crea noi locuri de muncă. Și firmele care nu stimulează inovația pot crește (din
aceleași considerente), însă diferențele dintre acestea sunt fundamentale. Noile produse și
servicii oferă diversitate, dar permit și imitația, rafinamentul sau schimbarea în utilizarea noilor
produse și servicii. Alte posibilități inovative permit strategii de identificare a noi piețe de
dezvoltare sau de mărire a limitelor piețelor existente (ex: internetul, intrarea pe o piață
competitivă diferită). Schimbările mediului din cadrul pieței globale produc o accelerare a
ciclului de viață a produsului, care este dificil de prevăzut, fapt ce implică un nivel al cifrei de
afaceri greu de menținut. Problemele de dezvoltare se datorează, mai degrabă, incertitudinii
decât riscului. Dezvoltarea este necesară și poate fi obținută prin inovație și permanentă
reînnoire. Incertitudinea este cauzată de schimbarea din cadrul structurii și componentelor din
industrie.
Procesele tradiționale nu implică re-engineering și sunt preocupate doar de acele adaptări
care sunt necesare pentru implementarea unei activități imediate. Acestea se concentrează pe
scăderea costurilor și raționalizarea activităților pe care le desfășoară. Organizațiile
tranzacționale oferă o alternativă temporară pentru forma tradițională a organizației restructurate
(acestea profită de oportunități singulare). Organizațiile care învață cum să se dezvolte prin
propriile puteri sunt organizații inovative și capabile să se reînnoiască (îndeplinesc nevoia unui
set de oportunități în continuă diversificare). Acestea se mai numesc și organizații
antreprenoriale adaptive [MUZ 99] și au scopul de a crea valoare prin intermediul a două
componente: specularea diferenței de performanță (îmbunătățire din punct de vedere al costului,
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calității, ciclului de producție, productivității, profitabilității) și concentrarea pe oportunități
(utilizare eficientă a resurselor și formulare a opțiunilor strategice, de creare a noi piețe sau
afaceri).
Este, astfel, țintită dezvoltarea unei arhitecturi deschise, strategice, care să gestioneze
simultan aceste două componente [PRA 97]. Organizațiile adaptive antreprenoriale se
caracterizează prin echilibru dinamic, diferențiindu-se de alte organizații prin design și
concentrarea permanentă pe dezvoltare. Inovația permanentă, prezentă la toate nivelurile din
cadrul organizației, prin dezvoltarea unei arhitecturi deschise, permite căutarea oportunităților și
cunoașterea orizontului imediat.

1.2. Antreprenoriat, inovare și dezvoltare regională
1.2.1. Ciclul inovației (spirala inovației)
Ciclul inovației se extinde dincolo de teoria neo-schumpeteriană spre un proces
cumulativ, discontinuu, impus de însăși „distrugerea creativă”. Ciclul inovației explică
succesiunea dialectică exploatare-explorare cu implicații asupra diferențierii practicilor existente
și implicații asupra adaptabilității la mișcările din mediu. În adaptarea produsului la noile
condiții, trebuie considerate noile metodologii, pornind de la experiența anterioară legată de
inovație.
Ciclul inovației oferă o reprezentare dinamică a inovației și politicilor de inovație, care
funcționează în acord cu condițiile instituționale. Politicile de inovare nu se referă doar la
determinarea conținutului inovației, ci la procese inovative extinse. Este esențială deschiderea
către noi contexte cu noi provocări și oportunități, deschise spre colaborarea specifică procesului
de explorare, deschiderea sub formă de curiozitate și atenție îndreptată spre alte practici.
Stimularea transferului de cunoaștere poate fi făcută și prin crearea de vehicule sau
instituții de intermediere (parcuri industriale, incubatoare), prin inițiative care au legături cu
mediul academic, pot stimula formarea și dezvoltarea afacerilor bazate pe cunoaștere și prezintă
un sistem de management bazat pe transfer tehnologic.
Incubatoarele sunt procese de suport a afacerilor, care susțin accelerarea dezvoltării de
succes a start-up-urilor, prin furnizarea unor resurse și servicii către antreprenori (NBIA). UKIB
definește incubatorul ca o combinație unică și flexibilă de procese, infrastructuri și personal
calificat în dezvoltarea afacerilor, oferind suportul necesar pentru înființare și dezvoltare.
Spin-off-urile sunt agenți de schimbare care susțin valoarea economică prin veriga
satisfacerii nevoilor consumatorilor oferind produse inovative, în contextul generării de noi
locuri de muncă pentru personal calificat, atragerea de investiții pentru dezvoltare cu impact
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local și regional [SHA 04]. Anderson propune un model de afacere antreprenorială care se
bazează pe cinci principii: invenția, designul, prototipul, fabricarea și vânzarea. În acest cadru se
remarcă deschiderea inovației și agilitatea în schimbările tehnologice, ca elemente puternic
asociate cu antreprenoriatul și inovarea.

1.3. Managementul inovațiilor tehnologice
Fiecare firmă combină în mod unic competenţe şi capabilităţi organizaţionale,
funcţionale, tehnologice care se îmbunătăţesc permanent prin acumularea, aplicarea şi
îmbogăţirea cunoştinţelor intangibile. Avantajul competitiv al unei firme constă în modul în care
aceste cunoștințe adaugă valoare.
Procesul de propagare a inovațiilor a fost abordat și din alte puncte de vedere în literatura
de specialitate în încercarea de a găsi un model cu o aplicabilitate cât mai largă. Au fost utilizate
similarități cu fenomene fiziceca: mișcarea valurilor, difuzia, mecanismele de transmiterea a
unor boli contagioase, etc. În toate situațiile, modelele rezultate reflectă doar parțial realitatea și
nu pot fi generalizate. În prezent există cercetări care caută să explice difuzia inovațiilor prin
sisteme de tip rețele, fructificand gradul de expunere la nou al potențialilor adoptatori.
În contextul recentelor transformări ale mediului de afaceri, sub presiunea schimbărilor
demografice și sociale, a progresului științific și tehnologic, reconfigurarea arhitecturilor de
creștere economică, pornind de la recentele crize și turbulențe implică repozitionarea strategiilor
și politicilor într-un mod care să includă aceste transformări. Există diverse instrumente în
politica de stimulare a inovării, de la investiții în proiecte de cercetare-dezvoltare publice,
susținerea cercetării private, cooperarea/coopetiția în inovare și stimularea antreprenoriatului.
Inovația este un mecanism cheie prin care antreprenoriatul susține creșterea economică
[AUD 06], [BAU 02] și ar putea fi redefinit în contextul ciclului inovației. Inovația prezintă o
legătura dialectică cu societatea bazată pe cunoaștere, susținând baza de cunoștințe [MET 02],
[NOO 00] și oferind noi posibilități de construcție a noului set de politici specifice IMM-urilor
[MOU 04].
Structurile de management ale IMM-urilor sunt caracterizate de birocrație scăzută și
beneficiază de factori decizionali care susțin inovația. Spin-off-urile ajută IMM-urile să
depășească limitele de cercetare- dezvoltare. Cunoașterea generată în cadrul organizațiilor mari
este utilizată și dezvoltată în spin-off-uri,care au abilități unice de susținere a inovației.
Măsurarea schimbării tehnologice se poate efectua cu ajutorul ratei totale de inovare:
Rata totală inovativă = Număr total de inovații / 1000 angajați din cadrul fiecărei industrii
Rata totală inovativă = Număr total de inovații efectuate de firme / Număr de angajați
Importanța IMM-T în cadrul procesului de inovare a crescut semnificativ iar reducerea
semnificativă a dezavantajelor structurale e susținută prin combinații de noi tehnologii, nișe noi
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de cerere și noi filozofii de creștere valorică. Limitele IMM-T se referă la rămân accesul la
finanțare și disponibilitatea personalului calificat. Finanțarea IMM-T e o chestiune cu atat mai
delicată în țărilr emergente cu sisteme bancare reluctante și piețe financiare fragile, fiind nevoie
de noi cercetări specifice.

1.4. Procesul de inovare în cazul IMM
Există discuții referitoare la rolul firmelor mici versus mari și a inovațiilor radicale,
versus incrementale, dacă firmele mici sunt mai inovative, respectiv dacă firmele mari creează
un număr mare de inovații incrementale în timp ce firmele mici sunt asociate introducerii unor
produse radical noi. Pentru acesta se măsoară nivelul de inovare

cu ajutorul unui set de

indicatori ca: valoarea cheltuielilor de cercetare- dezvoltare, număr de patente, evaluarea expert a
impactului inovațiilor și rata de comercializare a invențiilor.

1.5. Managementul inovației tehnologice
Managerii care gestionează inovația tehnologică trebuie să poată aprecia punctele tari și
punctele slabe din cadrul departamentelor cu responsabiliăți CDI specifice. [VAN 99] afirmă că:
“Inovația este atât o călătorie, cât și o destinație”. Pentru a putea produce valoare, managerii
trebuie să fie bine informați cu privire la natura, procesul, sursa și rezultatele inovației
tehnologice. Impactul inovației asupra capacității de supraviețuire sau progresului și prosperității
sunt dificil de anticipat ex-ante și există diverse teorii referitoare la contractele specifice
sectorului.
Inovația graduală este cea mai reprezentativă formulă permițând exploatarea cu
performanțe medii a acestor activități, cu volatilitate și riscuri reduse [UTT 94]. Pentru a se
pregăti pentru inovațiile radicale, firmele pot adopta o serie de strategii și practici manageriale
precum o deschidere pentru noi idei, o continuă evaluare a mediului tehnologic, investiții în
cadrul portofoliului tehnologiilor, crearea de noi legături de susținere a sistemului inovativ,
adaptarea structurii organizaționale și flexibilitatea acesteia, angajarea de personal calificat,
constituirea unor alianțe strategice și relații în afara organizației, o permanentă informare cu
privire la noile descoperiri în domeniu sau noile nevoi ale clienților, precum și renunțarea la
practicile învechite atunci când este necesar.
Beneficiile create de inovare pentru societate, firme și indivizi generează contribuții
sociale dincolo de sfera scontată de inovator. Inovațiile stimulează noi cereri și nevoi, fiind astfel
generatoare de profit. Scăderea costurilor și creșterea varietății produselor asigură disponibilitate
crescută către clienți, susținând crearea unei economii de scop.
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1.6. Start-up-uri inovative. Impactul asupra dezvoltării regionale
Fără un cadru instituțional, economia s-ar situa într-un haos permanent; producția,
distribuția și consumul nu și-ar putea realiza mecanismele specifice. Instituțiile reprezintă
regulile ce restricționează comportamentul (într-un mod care reduce nivelul de incertitudine) și
costurile de tranzacționare, oferind un cadru de interacțiune adecvat. Elementele de bază sunt
reprezentate de drepturile de proprietate și respectarea legislației. Este interesantă analiza
modului în care antreprenoriatul este susținut și respectiv restricționat de cadrul instituțional pe
întreg ciclul de inovație.
Referitor la literatura în care se analizează modul în care instituțiile influențează
antreprenoriatul, atenția se concentrează pe efectele asupra creșterii economice. Spin-off-urile și
firmele tehnologice reprezintă buni indicatori pentru analiza nivelului de exploatare al noilor idei
si ar putea fi utilizate și în cadrul explorării ideilor sau a exploatării precedente de cunoaștere.
Start-up-urile de creștere reprezintă indicatori și mai adecvați pentru exploatarea de succes pe
scară largă.
Firmele spin-off reprezintă o formă specifică de mobilitate în care angajații își părăsesc
foștii angajatori prin înregistrarea unei entității personale legal constituite. Acești antreprenori
introduc ideea prin care experiența acumulată permite adaptarea la medii de selecție noi (proces
de diferențiere).

1.7. Concluzii
Antreprenoriatul tehnologic reprezintă un domeniu relativ neexplorat [SV 04] dar care
oferă un suport de dezvoltare regională incontestabil. Prezentarea celor șapte elemente ale
antreprenoriatului tehnologic (antreprenor, mediul academic, firmele mari, capital, piețe/clienți,
Guvern și firme de consultanță) permite o mai bună înțelegere a mecanismelor de creare,
dezvoltare și fructificare a acestui potențial, oferind soluții de stimulare.
A fost prezentată o redefinire a conceptului de antreprenoriat în contextul inovării,
evidențiind rolul în ciclul inovației. Ciclul inovației reflectă acumularea de cunoaștere în
societate, iar inovația reprezintă elementul critic al societății bazate pe cunoaștere.

Există

diverse tipuri de inovații pe parcursul ciclului de inovație, realizate prin diferite forme de
antreprenoriat, susținute sau restricționate de cadrul instituțional. Unul din rolurile cheie ale
guvernului îl reprezintă concepția, proiectarea, schimbarea sau distrugerea instituțiilor pentru
îmbunătățirea bunăstării societății. A fost analizat modul în care politicile pot susține inovația
antreprenorială pornind de la o perspectivă de proiectare instituțională specifică. Au fost
analizate patru instituții diferite, evidențiind rolul crucial al procesului de învățare instituțională.
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CAP. 2. MANAGEMENT STRATEGIC, LEADERSHIP ȘI IMM
TEHNOLOGIC/INOVATIV (IMM-T/I)
2.1. Concepte organizaționale moderne. Elemente de management
strategic aplicate la IMM-T
Cercetări recente au arătat că deși pe ramura producătorului există o abundență de teorii
și contribuții semnificative (RBV- Resource Based View), apare un dezechilibru față de
detalierea de pe ramura consumatorului. Pe baza RBV se pot explica unele comportamente din
managementul strategic [HAM 04]. [ADN 10] confirmă mecanismele de creare a valorii în sens
[POR 85] dar noile direcții de cercetare ar trebui îndreptate spre noi segmente de interes, ca de
exemplu: evidențierea momentelor în care mișcările strategice sunt mai probabile; rolul funcțiilor
de utilitate pentru crearea de valoare; modul în care modelele de afaceri (și la un nivel mai
general ecosistemele în care participă firmele) afectează succesul strategic și sustenabilitatea.
Integrarea celor două ramuri (resurse și cerere) este dificilă și implică o mai bună
înțelegere a modului de fundamentare a deciziilor strategice, a mecanismelor manageriale
specifice. Schendel a identificat trei nivele ierarhice ale strategiei: funcțională, de afaceri și
corporativă. La nivel afaceri și corporativ, deciziile strategice au în vedere ambele ramuri în timp
ce deciziile la nivel funcțional se referă la marketing sau lanțul de ofertă. Apar și alte elemente și
domenii de interes care ar putea beneficia de cercetarea strategică axată pe cerere, ca achiziții și
fuziuni sau competiția pe mai multe piețe.

2.2. Performanțele firmei
Performanțele firmei au la bază implementarea unui program de inițiativă pornind de la
direcția și obiectivele firmei, domeniile de excelență, prioritățile, strategiile care să integreze
practicile de afaceri ale firmei. Performanțele economice trebuie să se acordeze cu spiritul și
modul de lucru al organizației iar factorul uman trebuie motivat pornind de la rezultate și
responsabilități.
Pentru îmbunătățirea performanțelor firmei se pornește de la asigurarea unei arhitecturi
funcționale, îmbunătățirea procesului decizional, fructificarea ferestrelor de oportunitate,
controlul riscurilor. Se urmărește realizarea și menținerea unui echilibru între specializare și
diversificare prin veriga achiziției.
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2.3. Elemente de planificare strategică
Crearea și dezvoltarea unei afaceri presupune o planificare atentă și realistă a expansiunii
(creșterea capitalului, creșterea cotei de piață, cifră de afaceri, profit). Presiunea financiară este
considerabilă în faza inițială a dezvoltării dar se micșorează odată cu integrarea unor soluții de
finanțare externă pe termen lung. Deciziile sunt luate atât la nivel tactic, cât și strategic, deciziile
operaționale fiind delegate către nivele manageriale de supervizare.Schimbarea modului de
gândire prin delegarea responsabilității în cadrul evoluției firmei este esențială. Prin rolul lor
influent, managerii au un impact substanțial asupra personalului pe care îl angajează.
Identificarea oportunităților de piață, marketingul și strategia de planificare a vânzărilor
pentru creșterea cotei de piață și îndeplinirii nevoilor clienților presupun un proces elaborat de
cercetare a pieței din care sa rezulte volumul vânzărilor, costul realizării acestor vânzări, precum
și profitul obținut. Astfel pot fi identificate volumele de producție capacitatea necesară de
producție, resursele suplimentare necesare și costurile de distribuție. Bugetarea are la bază
costurile de producție, vânzările, achiziția de noi mijloace fixe și instalații de producție pentru
creșterea capacității productive. Se evidențiază fluxul de numerar și necesarul de finanțare pe
termen lung.

2.4. Coordonare, colaborare și competiție
Creșterea competiției la nivel global și schimbările la nivelul nevoilor și cerințelor
consumatorilor impun o adaptabilitate superioară și un răspuns agil al managementului. Firmele
clasice sunt insuficient de flexibile și nu reușesc să răspundă prompt noilor stiluri producție,
diversității mari a reperelor, respectiv a volumului mic de producție la nivel de repere. Rezultă o
limitare a capacității de expansiune, dar și a capacității de reorganizare fiind necesară o nouă
abordare.
Flexibilitatea este un atribut esențial pentru supraviețuirea pe o piață globală competitivă,
care se adaptează rapid la schimbările nevoilor, diversitatea dorințelor și necesitățile
cumpărătorilor. Proiectarea și implementarea unui SMA- tip producție, care să aibă capacitate de
reconfigurare și agilitate reprezintă unul dintre domeniile de cercetare prioritare. Sistemele
industriale complexe sunt dificil de reconfigurat utilizând doar abordarea matematică, abordarea
SMA integrând optimizarea prin intermediul unor mecanisme eficiente de coordonare. Pentru
folosirea pe scară largă a SMA-producție este necesară dezvoltarea unor instrumente, platforme
și standarde.
Opțiunile reale, bazate pe conceptul de opțiuni financiare oferă un set interesant de
aplicații specifice managementului strategic. Majoritatea cercetărilor s-au referit la strategiile
individuale de gestiune a incertitudinii de mediu extern. Prin integrarea conceptelor de mici
rezultate la nivel de proiect pilot, problema dilemei sociale și introducerea conceptului de opțiuni
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reale colective (ORC), se poate deschide noi direcții de explorare a efectului incertitudinilor
sociale În alianțe strategice.
Modelarea întreprinderii își propune rezolvarea unor probleme practice în anumite
contexte particulare în încercarea de aplicare în rezolvarea altor probleme de interes mai general.
Agilitatea poate fi definită ca abilitatea organizației de a răspunde corespunzător la
schimbări neașteptate și chiar amplificarea acestei abilități pentru realizarea unei strategii
competitive. Această schimbare poate fi de ordin extern sau intern și se referă la mișcări la
nivelul piețelor, achiziții și fuziuni surprinzătoare, sau schimbării preferințelor de consum.
Schimbarea poate fi exprimată la nivel tehnologic, cu implicații critice la nivelul viabilității
firmei.
Conceptul de proces de afaceri se referă atât la mecanismele/soluțiile specifice de
satisfacere a unui anumit client (sistem cu ciclu de viață scurt creat pentru atingerea unor
obiective operaționale), cât și la toate situațiile posibile (set de reguli ce descriu comportamentul
dinamic al soluțiilor pentru atingerea unei anumite categorii de obiective operaționale și conține
două componente: condiții inițiale de creare și reguli de execuție ce definesc obiectivele
proceselor, respectiv mecanismele de interacțiune între componente). Regulile de execuție pot fi
prescriptive, restrictive, recomandări sau o combinație între acestea, fiind incluse în manuale de
utilizare.
Procesul de transformare presupune unele beneficii, precum: creșterea calității, creșterea
productivității, o mai bună satisfacție a clienților și reducerea costurilor operaționale. În literatura
japoneză este propus conceptul „muda”, în sensul de deșeuri industriale sau pierderi, fiind
amintiți următorii factori ce contribuie la ineficiență: supraproducția, timpi mari de așteptare
între operații, pierderi prin transport, existența unor pași de procesare inutili ce trebuie eliminați
și fabricația de produse cu probabilitate mare de defecțiune.
Pentru eliminarea „muda”, în literatură este binecunoscut conceptul „keizen blitz” [LAR
99] iar [WIL 01] descrie factorii de succes esențiali pe parcursul procesului de transformare și
propune pilonii procesului de transformare (cultural, uman, politic și organizațional).
Pe parcursul procesului de management al transformării este esențială asigurarea
corectitudinii intervențiilor, coerența strategică și posibilitatea reală de implementare în practică.
Transformarea este un proces continuu, strâns legat de co-evoluția conceptelor, proceselor,
organizațiilor și tehnologiei, în sensul că orice schimbare în aceste domenii determină
schimbarea și la nivelul celorlalte.
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2.5. Concluzii
Managementul strategic al întreprinderii este un domeniu relativ nou, creat pentru studiul
întreprinderilor și a modului în care acestea se comportă ca un sistem adaptiv, care
interacționează cu mediul în funcție de tipul de proces efectuat. Evoluția disruptivă a sistemelor
de producție implică schimbări organizaționale semnificative. Acestea nu reușesc decât rareori să
țină pasul cu schimbările tehnologice, astfel încât evoluția lor e caracterizată de salturi. Deși la
nivelul IMM-urilor, și în special în cazul firmelor nou create cercetările anterioare minimizau
importanța componentei strategice, noile tendințe includ aceste ingrediente de management
strategic și leadership, esențiale în mediul actual caracterizat prin volatilitate, competiție și
schimbarea preferințelor consumatorului.
Obținerea și menținerea avantajului competitiv e un proces esențial în mediul actual,
puternic concurențial, ce implică schimbări dramatice. Procesul de transformare are la bază atât
componenta tehnologică (utilaje sau metode de fabricație) cât și cea organizațională, care trebuie
permanent racordată la dinamica progresului tehnologic. Anticiparea și pregătirea schimbării e o
etapă importantă în procesele specifice unei transformări de succes.

CAP. 3. MODELE DECIZIONALE SPECIFICE IMM-T BAZATE
PE MANAGEMENTUL ACTIV AL RESURSELOR
Pentru modelarea proceselor dinamice specifice IMM-T, se au în vedere o gamă extinsă
de modele ce pot contribui la o mai bună înțelegere a proceselor și mecanismelor de dezvoltare.

3.3. Soluții moderne de estimare a performanțelor IMM industriale
Performanța este un concept utilizat în mai multe domenii, ea măsurând modul în care un
mecanism sau proces își atinge scopurile. Performanța întreprinderii, în viziunea lui [MOU 03],
reprezintă „cât de bine este condusă o întreprindere și care este valoarea pe care întreprinderea o
furnizează clienților și investitorilor”. Estimarea performanțelor IMM-T este un pas esențial în
înțelegerea mecanismelor de dezvoltare posibile (se consideră și ramura cererii) și a soluțiilor
eficiente de finanțare. Dimensiunile fundamentale de măsurare a PM sunt eficiența (exprimată
prin modul în care resursele întreprinderii sunt utilizate pentru a obține un anumit nivel de
satisfacere a investitorilor) și eficacitatea (exprimată prin modul în care sunt îndeplinite cerințele
investitorilor). Atingerea unui nivel de eficiență și eficacitate mai mare decât cel al
competitorilor trebuie să fie obiectivul conducerii întreprinderii [NEE 98]. PM necesită
îndeplinirea a cinci dimensiuni cheie: calitate, viteză de livrare, încredere, cost și flexibilitate,
astfel fiind esențială reflectarea intereselor acționarilor.
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3.4. Metoda opțiunilor reale ROA (Real Option Analysis). Aplicarea
metodei ROA în managementul investițiilor specifice IMM –T
Metoda opțiunilor reale ROA poate fi aplicată [AMR 99] în diverse aplicații în care
instrumentele clasice, bazate pe metoda fluxurilor nete actualizate, nu oferă o imagine corectă a
proceselor investiționale din mediul actual. Astfel, ROA reprezintă un instrument robust bine
adaptat pentru diverse situații în care: nu există alte abordări care să permită evaluarea unui
anumit tip de oportunitate investițională; există o incertitudine semnificativă care creează
sensibilitate față de încorporarea noilor informații (de exemplu regretul investițiilor ireversibile);
incertitudinea mare impune considerarea unor elemente de flexibilitate necesare în
managementul strategic; există schimbări dese/ semnificative ale strategiei inițiale.
Evaluarea ROA poate avea la bază metode analitice (inclusiv soluții aproximative) sau
metode numerice (aproximări ale ecuațiilor diferențiale sau ale proceselor stochastice suport ca
simularea Monte-Carlo sau metoda laticelor).
Rețelele colaborative contribuie la creșterea competitivității regionale prin implicarea sinergică a
politicilor guvernamentale și locale regionale care au ca scop creșterea competitivității, mediului
academic, universitar și a centrelor de cercetare (institute de cercetare), mediului economic
(indiferent de proveniența capitalului), industrial, bancar, reprezentat de IMM și de întreprinderi
mari, precum și vizibilitate la un nivel superior.
Stimularea colaborării dintre toți acești trei factori este deosebit de importantă pentru
crearea unui mediu bazat pe valoare și obținerea unor rezultate care conduc spre dezvoltare.

3.6. Modele de analiză bazate pe logica neutrosofică
În studiile recente se observă o serie de încercări de reorientare a logicii bivalente
tradiționale, care de obicei este tributară păstrării limitelor fixe dintre adevăr și falsitate. Un
răspuns alternativ la această nevoie este sistemul neutrosofic, prin ramura logicii neutrosofice,
prezentată în lucrarea autorilor [KAN 13]. Neutrosoficul este o nouă ramură a stiinței care
studiază originea, natura și scopul neutralităților, precum și interacțiunile acestora cu diferite
spectre ideatice.
Acuratețea, credibilitatea și disponibilitatea datelor poate reprezenta o problemă pentru
întreprinderile existente sau pentru întreprinderile care se dezvoltă pe o altă ramură industrială,
în domenii care aplică inovația și sunt afectate de lipsa de informații, baze de date și experiență.
În logica neutrosofică, aceasta se numește nedeterminare (I).
Importanța luării unei decizii este evidentă, iar opinia unui expert este de mare
însemnătate pentru ca cel mai bun rezultat să fie obținut. Acesta este unul dintre cele mai
importante avantaje ale folosirii acestei metode, metoda matricelor fuzzy neutrosofice. Această
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metoda permite utilizarea opiniilor experților pentru determinarea celor mai bune soluții sau
opțiuni pentru rezolvarea sau implementarea unei probleme sau inovații.
Investițiile reprezintă capital imobilizat. Investitorii decid să limiteze consumul prezent
cu scopul de a crea posibilitatea obținerii beneficiilor viitoare. Valoarea întreprinderii este dată
de valoarea activului net reflectată în balanța contabilă, aceasta putând fi determinată ca
diferență dintre valoarea totală a activelor întreprinderii (active fixe și active circulante) și
datoriile întreprinderii la un moment dat.
Decizia de a investi într-o întreprindere poate fi dificilă și implică în același timp și risc.
Trebuie efectuată o analiză riguroasă a tuturor elementelor implicate în momentul în care se au în
vedere mai multe variante posibile de a investi. Pentru a maximiza valoarea portofoliului, este
recomandat a se consulta opinia mai multor specialiști care să aleagă (pe cale rațională prin
metode diverse) varianta cea mai oportună de investiție. Analiza trebuie să ia în considerare
disponibilitatea limitată de lichidități, de resurse, strategia de dezvoltare a întreprinderii pe
termen lung și pe termen scurt, strategia organizațională, dar și incertitudinea și importanța luării
unei decizii strategice.
Se studiază și se analizează procesul investițional, prin intermediul logicii neutrosofice,
luând în considerare parametrii investiționali, așa cum au fost prezentați anterior și
particularizând pe situația unei companii existente pe piață, care este interesată de opinia
experților privitoare la reinvestirea profitului. Metoda permite specialiștilor mai multă libertate
intuitivă, oferind astfel posibilitatea de a exprima existența unui impact pozitiv, impact negativ
sau lipsa unui impact, dar și nedeterminarea impactului.
Se selectează spre analiză următoarele noduri ce au în vedere aspecte ale întreprinderii ce
studiază reinvestirea profitului:
N1 – randamentul economic al investiției;
N2 – durata de recuperare a investiției;
N3 – resursele implicate (financiare, umane și de timp);
N4 – capacitatea de producție;
N5 – durata de execuție;
N6 – volumul de lucru;
N7 – cererea pieței;
N8 – instruirea personalului.
Operații realizate au condus către rezultatul final, care reprezintă un tipar ascuns al
sistemului, un punct fix dat de {(1 I I I 0 1 1 1) (1 1 I I)}. Din moment ce incertitudinea și
nedeterminarea sunt implicate în aceste concepte, utilizarea hărților relaționale neutrosofice este
justificată.
Opinia celor cinci specialiști a condus la următorul rezultat:
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- randamentul economic al investiției, volumul de lucru, cererea pieței și instruirea personalului
trebuie să fie obiective de mare importanță pentru investitori, aceștia trebuind să acorde o atenție
sporită pentru îndeplinirea scopului realizării unei investiții bune;
- perioada de execuție este mai puțin importantă pentru investiție precum ceilalți parametri
evaluați, menționați anterior;
- durata de recuperare a investiței, resursele implicate (financiare, umane și de timp) și
capacitatea de producție reprezintă elemente nedeterminate, parametri ce depind de interesul
investitorilor și de disponibilitatea acestora de a reinvesti profitul;
- rezultatul obținut este interdependent de parametrii acestei evaluări. O investiție
nesatisfăcătoare sau o investiție cu risc reprezintă o nedeterminare. Pe de altă parte, o investiție
bună sau o investiție medie este bazată pe îndeplinirea primilor parametri discutați.

3.7. Modelarea deciziilor de realizare a întreprinderilor virtuale
Întreprinderea virtuală (VE) are la bază asocierea mai multor parteneri industriali pentru
realizarea unui obiectiv comun. Mecanismele de asociere se referă la reuniunea parțială sau
totală a resurselor imobilizate (corporale și necorporale) sau circulante, a resurselor umane, a
forțelor de piață, astfel încât să se poată previziona un rezultat financiar superior celui în care
inițiativa ar fi fost concretizată de un singur partener.
În afară de aspectele preliminare de construcție a parteneriatului, a negocierilor și
aspectelor juridice, se pun două probleme tehnice fundamentale. Prima problemă este cea a
stabilirii concrete a participării fiecărui partener, adică a stabilirii subdiviziunilor sale care vor fi
incluse în construcția întreprinderii virtuale, concordant cu necesitățile proiectului. A doua
problemă este stabilirea structurii organizatorice și de management a întreprinderii virtuale.
Soluția întreprinderii virtuale (VE) apare atunci când realizarea unui produs sau serviciu
(pot intra în discuție familii de produse sau pachete de servicii) depășește forța economică de
moment a unei societăți. Societatea care are un obiectiv precis de piață, spre exemplu de
dezvoltare a unui produs, ceea ce poate presupune și etapa preliminară de cercetare, este pusă în
situația de a procura resursele necesare derulării acțiunilor necesare atingerii acestui obiectiv.
Nedispunând de necesarul de finanțare pentru atingerea obiectivului, societatea are la
dispoziție mai multe variante abordabile, cum ar fi împrumutul de capital, vânzarea societății sau
a ideii de produs, fuziunea sau comasarea cu alte societăți etc. Dintre soluțiile posibile enumerate
mai sus, doar prima, adică împrumutul, este cea care păstrează identitatea (acționariatul)
societății și perspectiva dezvoltării de produs. Toate celelalte conduc fie la preluarea societății de
către alți proprietari, fie la pierderea perspectivei de dezvoltare pe cale proprie a produsului.
O altă cale, care poate rezolva obstacolele prezentate, este asocierea societății în cauză cu
una sau mai multe societăți care, împreună, dispun de capitalul necesar derulării proiectului de
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dezvoltare a noului produs. Această asociere, care se face, pe baza unui contract, doar pe durata
realizării și comercializării produsului, este similară funcțional cu crearea unei noi întreprinderi,
la care participă doi sau mai mulți parteneri, dar fără pierderea identității partenerilor. În acest fel
societatea promotoare a produsului, dar cu resurse insuficiente, reușește să găsească resursele
necesare dezvoltării acestuia fără împrumuturi, fără pierderea identității. Va trebui, însă, să
împartă rezultatele comercializării produsului cu partenerii săi.
Pentru a vedea care dintre căi este mai avantajoasă și a decide mai corect asupra căii care
trebuie urmată, se va utiliza analiza indicelui de randament al capitalului implicat în proiect.
Prima cale, cea a capitalului împrumutat, presupune ca alături de capitalul Ce existent al
societății, să fie adăugat capitalul împrumutat Ci. Capitalul existent se compune din toate
activele (echivalentul financiar al acestora) pe care societatea le poate disponibiliza, dintre cele
existente, pentru dezvoltarea produsului: idei inovative, spații de producție și birouri, mașini și
echipamente, materiale, logistică, utilități, și fonduri bănești. Capitalul împrumutat Ci este cel
care, împreună cu Ce asigură condițiile de îndeplinire a obiectivelor proiectului. Pentru obținerea
lui, până la rambursarea completă, societatea va plăti costul împrumutului Cd (dobânzi, fond de
risc, fond de garantare). Dacă profitul previzionat la comercializarea produsului este P, atunci
randamentul R1 al capitalului total implicat în afacere, în cazul derulării proiectului cu capital
împrumutat, va fi:
R1 

P
Ce  Ci  Cd

Desigur, proiectul are nevoie și de resursa umană necesară, care poate fi formată din
personalul existent sau nou angajat.
Dacă proiectul va fi realizat prin cooperare în forma întreprinderii virtuale, atunci
societatea va trebui să împartă rezultatele comercializării, adică profitul P cu partenerii săi. Ea va
negocia cu acești parteneri o cotă α de participare la profit. De asemenea, constituirea
întreprinderii virtuale presupune niște costuri generale suplimentare de funcționare a acesteia (cel
puțin o unitate de management al proiectului), dar și micșorarea unor costuri cum ar fi cele de
promovare și comercializare (care vor fi împărțite pe parteneri). Presupunem că societatea va
suporta cheltuielile generale (de management) în aceeași proporție α cu participarea la profit, și
că cheltuielile vor fi mai mici cu βCe, în care β este factorul de reducere a capitalului existent,
implicat în proiect. În acest caz, randamentul R2 al capitalului implicat de societate în proiect va
fi:
R2 

P
Ce  P  Ce

Trebuie remarcat faptul că, în relațiile de mai sus, atât α cât și β sunt subunitari.
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Condiția ca opțiunea realizării întreprinderii virtuale să fie mai bună decât cea a
capitalului împrumutat va fi:

R2  R1
Rezolvând condiția de mai sus se obține:
Ca 

Ce 1       P  Ci



Relația anterioară arată condiția care trebuie îndeplinită de capitaluri, costuri și profit,
precum și de participarea la acestea, pentru ca soluția întreprinderii virtuale să fie mai buna decât
cea a capitalului împrumutat.
Pentru a putea stabili care soluție de finanțare este mai bună, în continuare, se va calcula
profitul total estimat de pe urma dezvoltării proiectului și apoi de exploatare a rezultatelor
acestuia. Se vor considera două cazuri de finanțare: finanțare cu capital împrumutat și finanțare
din fonduri publice. Așa cum se va observa, finanțarea cu capital propriu este un caz particular al
finanțării bazate pe împrumut.
a) Finanțare cu capital împrumutat
În fig.3.4 sunt ordonate pe o axă a timpului principale momente care intervin în cazul
finanțării prin resurse împrumutate.

Exploatare eficientă

C-D

ti

tf1

te

t T

T1

TCD
T

Fig.3.1. Momentele care intervin în cazul finanțării prin resurse împrumutate
Acestea sunt:

- ti adică momentul la care se ia decizia de cercetare-dezvoltare și de finanțare a proiectului
din resurse împrumutate; acest moment este precedat de studiile de piață și de oportunitate a
proiectului, precum și de riscurile implicate de acesta; sunt deja elaborate proiecțiile financiare,
etapele proiectului și duratele lor previzionate;

- tf1 , momentul previzionat la care procesul de cercetare-dezvoltare C-D este finalizat, cu
toate subetapele implicate, inclusiv elaborare și testare modele și, după caz, realizare lot zero;
după acest moment, demarează procesul de producție și comercializare a noului produs, adică
începe perioada de exploatare eficientă a rezultatelor proiectului; procesele de cercetare-
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dezvoltare pot avea durate, în funcție de complexitatea produsului, pornind de la câteva luni și
ajungând până la câțiva ani;

- te , momentul previzionat până la care rezultatele proiectului pot fi comercializate eficient
pe piață; în economiile libere, acest moment este decis de piață; cu toate acestea, el poate fi
previzionat prin metode științifice, mai ales pentru societățile care au experiență în fabricația și
comercializare de produse din aceeași familie cu cel implicat în proiect; una dintre metodele
utilizabile este metoda Monte Carlo.
b) Finanțare din fonduri publice
În continuare va fi abordată problema rezultatelor dezvoltării produsului prin finanțare din
fonduri publice.
Diferențele care intervin față de cazul finanțării din fonduri împrumutate (sau proprii)
sunt marcate, pe aceeași axă a timpului, în figura de mai jos:

Depunere
proiect

Contractare

Evaluare
Exploatare eficientă

C-D

ti

t1

t2

t3

tf2

te
T2

TCD
T

Fig.3.2. Momente care intervin în cazul finanțării prin fonduri publice
Se constată că apar în plus etapele obișnuite care trebuie parcurse pentru obținerea
fondurilor publice și se modifică semnificativ durata de exploatare eficientă a rezultatelor
proiectului. De asemenea, din figură, se mai poate constata că, pe lângă aceste diferențe există și
următoarele constante: ti, te (și în consecință T), precum și TCD.
Semnificația momentelor de timp este următoarea:

- ti aceste momentul la care se ia decizia de cercetare-dezvoltare și de finanțare a proiectului
din fonduri publice și care coincide cu momentul lansării competiției pentru proiecte (call-lul);
ca și în cazul fondurilor împrumutate (sau a autofinanțării) acest moment trebuie precedat de
studiile de piață și de oportunitate ale proiectului;

- t1 este momentul la care trebuie depus proiectul (dead –line).
- t2 este momentul la care se anunță rezultatele;
31

tT

- t3 coincide cu încheierea etapei de contractare și cu demararea propriu-zisă a activităților
de cercetare-dezvoltare.

- tf2 are aceeași semnificație cu cazul precedent, adică este momentul previzionat la care
procesul de cercetare-dezvoltare C-D este finalizat complet; se constată că acest moment de timp
este diferit de tf1;

- te reprezintă unul dintre constantele celor două cazuri analizate; el este momentul
previzionat până la care rezultatele proiectului pot fi comercializate eficient pe piață;
Așa cum rezultă din figură, T2, care reprezintă durata procesului de exploatare eficientă a
rezultatelor proiectului la finanțarea din fonduri publice, este în acest caz mai mică decât T1,
deoarece o mare resursă de timp este ocupată de etapele preliminare de dinaintea procesului de
cercetare-dezvoltare propriu-zis.
Finanțarea din fonduri publice este mai avantajoasă decât cea din fonduri împrumutate
(sau cea cu autofinanțare) dacă:

P2  P1
Ordonând relația precedentă avem:

1  a CCD  Qa Pv  Ct T1  T2  Coi
2  Rd TR

Membrul stâng al relației reprezintă valoarea fondurilor publice, care, pentru ca proiectul
sa fie acceptabil pentru finanțare din aceste fonduri, din punct de vedere al întreprinderii, trebuie
să îndeplinească condiția de mai sus. În caz contrar, pentru societate este mai avantajoasă
varianta capitalului împrumutat.
Din cele prezentate în acest subcapitol, rezultă că, contrar aparențelor, finanțarea din
fonduri publice nu reprezintă, în toate cazurile, cea mai avantajoasă soluție pentru întreprindere.
Spre exemplu, din relație, se constată că dacă diferența dintre T1 și T2 este mare, atunci și
valoarea fondurilor publice trebuie sa fie mare pentru ca proiectul să fie avantajos pentru
societate.
Mai trebuie precizat faptul că verificarea acestei condiții nu este cerută prin nici una din
documentațiile de evaluare a proiectelor cu finanțare publică. Uzual, se cer informații legate de
ratele interne de rentabilitate, fluxurile actualizate de venituri și cheltuieli, bilanțuri previzionate
etc., dar nu și respectarea acestei condiții fundamentale pentru șansele de reușită a proiectului și
de cheltuire eficientă a banului public.
De aceea, includerea unei verificări de tipul celei date de relația precedentă în criteriile de
apreciere ale proiectelor cu finanțare publică, ar duce la o evaluare mai corectă a acestora.
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3.8. Modelarea proceselor specifice arhitecturilor de parteneriat
Pornind de la premiza că proiectul de produs este definit, inițiatorul, neavând forța de a-l
realiza singur în condiții de eficiență, va iniția parteneriatul de construcție a întreprinderii
virtuale. Pentru a obține o imagină corectă asupra nevoilor parteneriatului, este nevoie de
realizarea unui proiect general al unui sistem de fabricație a produsului. Acest proiect presupune
parcurgerea etapelor cunoscute: stabilirea preliminară a tehnologiilor aplicabile pentru fiecare
reper și alegerea celor optime, alegerea utilajelor tehnologice, a sculelor, dispozitivelor,
verificatoarelor, determinarea echipamentelor utilizate la montaj, dimensionarea logisticii interne
(de manipulare și depozitare), determinarea necesarului de suprafețe pentru prelucrare,
tratamente termice și montaj, determinarea necesarului de utilități și personal (direct și indirect
productiv). La sfârșitul proiectului este posibilă și o calculație de costuri, bazată pe componente
de cost. Acest proiect, al sistemului de fabricație, constituie o referință ideală, foarte importantă
în configurarea întreprinderii virtuale.
Resursele inițiatorilor pot fi foarte diverse. Societățile respective pot avea dimensiuni
diferite și structuri de organizare diferite. În funcție de aceasta, precum și de filozofia de
construcție a întreprinderii virtuale, resursele puse pentru construcția acestei întreprinderi pot fi
diferite. Astfel, în fig.3.6, se prezintă cazul unei întreprinderi industriale mijlocii II1, participante
la o întreprindere virtuală.
II1

Mn1
DRU1

DI
MC1

DFC1

DT1

DCa1

DCo1

LF11

DE
PF1

LF12

Sb As1

LF13
SF1

Fig.3.3. Cazul unei întreprinderi industriale participante la o întreprindere virtuală
Se poate constata că elementele structurale clasice sunt bine individualizate. Acestea
sunt: Mn1 –Managementul general, DRU1-direcția de resurse umane, DFC1-direcția financiarcontabilă, DT - direcția tehnică, Dca - direcția de calitate, DCo - direcția comercială.
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3.8.2. Determinarea numărului de nivele ierarhice în structurile organizatorice
Derularea activităţilor economice actuale se realizează în relaţionări şi interdependenţe
din ce în ce mai complexe. Atât procesarea materială, adică fabricaţia, cât şi procesarea
informaţiei se realizează prin schimburi care pornesc de la nivelul local şi care ating, adeseori,
nivelul global. Fiecare participant la acest proces, indiferent de nivelul la care îşi desfăşoară
activitatea, produce informaţie atât pentru uzul propriu cât şi pentru partenerii externi: autorităţi,
finanţatori, acţionari, clienţi, furnizori, etc.
În cazul obiectivelor de interes public, care se realizează prin fonduri publice, se pune
problema administrării cât mai eficiente a acestor fonduri. Problema se pune în termeni similari,
de altfel, în orice proces administrativ, indiferent de scara la care se aplică acesta.
Principial, volumul V de informaţie, care trebuie elaborată la nivel naţional, poate fi
procesat în două moduri fundamentale:
-

centralizat, în care întreaga informaţie este prelucrată de un organism de talie mare
(minister, autoritate, agenţie naţională etc.);

-

distribuit pe două sau mai multe nivele ierarhice, fiecare nivel cuprinzând entităţi cu
responsabilităţi de pe o arie mai mică.
Sistemul centralizat, specific sistemelor economice comuniste, şi-a arătat limitele sale de

eficienţă. Alături de absenţa pieţei libere, centralizarea excesivă a fost una dintre cauzele care au
dus la falimentul sistemului economic comunist.
De aceea, în continuare, se va da o atenţie sporită, în special, sistemelor distribuite. Ele
vizează ca elaborarea, derularea şi urmărirea proiectelor să se realizeze la un nivel cât mai
apropiat de beneficiarii direcţi, în concordanţă cu obiectivele naţionale. Astfel, fiecare eşalon
(comună, oraş, judeţ, regiune), cunoscând problemele specifice, va elabora şi coordona proiecte
concordante cu obiectivele sale dar şi cu cele naţionale.
Într-o primă etapă, se urmăreşte determinarea numărului n de nivele ierarhice care compun
în mod optim acest sistem complex. Pentru aceasta, din întregul sistem, se reţine un grup vertical
de subsisteme ordonate-subordonate. Pentru exemplificare, de pe figura precedentă, se pot reţine
subsistemele: S11, S22, S32 şi S42. Aşa cum s-a mai precizat, fiecare subsistem desfăşoară o
activitate cu interes şi aplicabilitate directă pentru sine, pe care o gestionează din punct de
vederea informaţional la nivel local, dar şi o activitate care presupune relaţionarea cu partenerii
de pe aceeaşi verticală, activitate care, sub aspect informaţional, este pusă la dispoziţia tuturor
celor aflaţi pe acea verticală.
Schema acestei verticale compusă din n+1 nivele este cea din figura de mai jos.
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Fig.3.4. Schema privind relaționarea cu partenerii în format vertical
Semnificaţia notaţiilor este următoarea:
-

VP – volumul de muncă (şi de personal, dotări, spaţii etc.) desfăşurat pentru elaborarea
documentelor necesare la un nivel ierarhic oarecare, disponibil informaţional, de regulă,
pe intranetul subsistemului respectiv;

-

VC – volumul de muncă necesar pentru elaborarea documentelor care se pun la dispoziţia
întregii verticale. Se poate constata că valoarea lui VC, de la un anumit nivel ierarhic,
presupune realizarea documentelor aferente tuturor subsistemelor subordonate.
Informaţiile aferente sunt accesabile prin parolă de către oricare subsistem de pe
verticală.

-

V0 – volumul de muncă (şi informaţii) realizat la nivelul cel mai înalt. Acest nivel poate
fi cel naţional, dacă este vorba de o structură organizatorică naţională, întreprindere, grup
de firme etc.
Notăm cu VS = VC + VP, volumul de muncă prestat de un subsistem.
Dimensionarea corectă a acestui sistem presupune realizarea volumului total de muncă VT

cu un număr minim de nivele ierarhice şi cu subsisteme de talie cât mai mică, ceea ce implică V S
cât mai mic.
Pentru a obţine o structură ierarhică minimă, se urmăreşte ca numărul de nivele ierarhice să
fie cât mai mic, ceea ce se întâmplă dacă VC este cât mai mare (deoarece VC este componentă a
lui VA). Pentru determinarea lui VC maxim, în funcţie de VS, există posibilitatea utilizării
derivatei întâia, care ar conduce la determinarea precisă a lui VS, VC maxim (respectiv VP) si n.
Deşi precisă, metoda conduce, de regula, la rezultate fracţionare, ceea ce necesita rotunjiri, ceea
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ce, in special poate conduce la adăugarea sau eliminarea unui nivel ierarhic fără a vrea o
motivaţie suficienta. De aceea, pentru determinarea lui VC maxim, în prezenta teză va fi utilizată
metoda grafică.
Se poate constata din exemple faptul că metoda grafo-analitică prezentată dă soluţia optimă
de structurare a sistemului, permiţând, într-o primă fază, calcularea unei valori exacte a lui n,
valoare care este, de regulă, fracţionară. Trecerea la valoarea întreagă cea mai apropiată se face
alegând corespunzător pe VS şi VC utilizând relaţiile (3.1) şi (3.2).

3.9.

Modelarea deciziilor

strategice.

Metoda

AHP

(proces

de

ierarhizare analitică)
Definirea completă și corectă a problemei de decizie implică parcurgerea următoarelor
etape: stabilirea proceselor de decizie, informarea privind alternativele posibile de acțiune,
stabilirea stărilor naturii, evaluarea consecințelor prin intermediul mai multor indicatori
economici de agregare a informațiilor, stabilirea unei politici privind alegerea variantei de
decizie optime, analiza sensibilității prin folosirea analizei multicriteriale în cazul în care intervin
modificări de priorități sau de criterii de evaluare, analiza finală și luarea deciziei evitându-se
ambiguitățile.
Componentele majore ale unui sistem (și orice firmă care este un sistem) sunt intrările,
procesele de prelucrare și ieșirile. Resursele pe care le administrează și de care dispune
organizația economică pentru satisfacerea nevoilor umane nelimitate ca număr şi în continuă
diversificare sunt resursele materiale, financiare, umane și informaționale.
Procesul de alegere și decidere strategică presupune culegerea informațiilor din interiorul
și din exteriorul entității economice pentru a stabili oportunitățile economice de care dispune
societatea. În vederea conturării obiectivelor strategice sunt luate în calcul sistemul de valori al
managerilor și responsabilitatea socială a firmei. După colectarea acestor informații sunt
îndeplinite condițiile pentru a formula axele strategice posibile pentru societate. Acestea sunt
evaluate pentru a se putea alege strategia potrivită pentru entitate.
AHP (Analytical Hierarchical Process sau Procesul de Ierarhizare Analitică) este o
metodă utilizată în suportul deciziilor strategice, în afaceri, apărate și guvernanță. AHP ajută în
procesul de structurare a complexității, a măsurărilor și sinteza ierarhiilor, fiind utilă într-o gamă
extinsă de aplicații. Capacitatea universală de adoptare, ca o nouă paradigmă a procesului
decizional, și implementarea facilă a condus la succesul metodei.
Cele trei concepte ce stau la baza AHP sunt:
1. AHP este analitic (caracterul matematic și logic) – ajută în procesul decizional,
furnizând o structură logică, și asistă într-un mod intuitiv decidentul.
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2. AHP structurează problema ca o ierarhie – descompunerea ierarhică este naturală iar
reducerea complexității pe subprobleme este modul fundamental prin care lucrează decidenții.
Studiile de psihologie umană au arătat că decidenții pot compara 5-9 lucruri deodată, astfel încât
este esențială împărțirea ierarhică.
3. AHP definește un proces decizional – procesele decizionale formale sunt absolut
necesare, iar deciziile colective au nevoie de un proces care să încorporeze inputurile inițiale,
reviziile, și să asigure comunicarea necesară deciziei

colective; AHP a fost creată pentru

formalizarea acestui proces într-un mod științific care să susțină procesul decizional natural.

3.10. Concluzii
Cercetarea posibilităților de măsurare a performanțelor sistemelor de fabricație este
extrem de dificilă. În [RAA 02] se prezintă o listă a lucrărilor cu aplicații în tehnologii de
fabricații avansate din perioada 1990-2001.
Indicatorii financiari utilizați de IMM sunt: indicatori de creștere, profitabilitate și cashflow. Indicatorii cheie non-financiari utilizați de IMM sunt: satisfacerea clienților, satisfacerea
angajaților și construirea unei echipe.
Procesul de stabilire a PM ar trebui sa fie format din șapte etape: analiza internă și
externă; alegerea viziunii și strategiei potrivite; stabilirea obiectivelor performanței; analiza
critică a factorilor de succes; identificarea parametrilor; managementul performanței; adoptarea
măsurilor potrivite în urma rezultatelor potrivite.
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CAP. 4. SOLUȚII ȘI STRATEGII DE FINANȚARE INOVATIVĂ A
IMM-T
4.1. Introducere. Definirea conceptelor
Sursele de finanțare posibil de accesat provin din următoarele entități:
1. Uniunea Europeană, care prezintă trei tipuri de finanțare: fondurile structurale și de coeziune;
Agenția Europeană pentru Apărare (EDA); cercetare și dezvoltare.
2. NATO: inițiative de cooperare și dezvoltare; știință pentru pace și securitate.
3. România: parteneriat public-privat; programe naționale (ANCS).
4. Alte surse: regionale; finanțări pe programe diverse (Elveția, Țările Nordice); inițiativecooperări bilaterale.
Politica de coeziune a UE prezintă implicații asupra IMM-T prin cercetare-inovare,
competitivitate economică, tehnologia informației și comunicațiilor, protecția mediului, din
punct de vedere al dezvoltării regionale, iar din punct de vedere social, acces la educație,
incluziune socială, angajare și mobilitate.

4.3. Parteneriatul public-privat
Parteneriatele publice-private sunt definite conform [CAR 00] ca acorduri cooperative ce
implică cel puțin o entitate publică și cel puțin o entitate privată; parteneriatul pe termen lung
implicând obținerea unor beneficii mutuale.
În literatura de specialitate sunt enumerate mai multe tipuri de parteneriate publice-private, cum
sunt:
- introducerea partenerului privat în afacerile publice utilizând un portofoliu de structuri posibile;
- inițiativa de finanțare privată și alte acorduri, în care sectorul public cumpără servicii de calitate
pe termen lung, beneficiind de avantajul partajării riscului (concesiuni, francize);
- francizarea unui serviciu guvernamental pe piețe extinse și alte acorduri de parteneriat în care
expertiza sectorului privat și finanțarea au un efect benefic asupra potențialului comercial al
activului guvernamental.
Parteneriatul public privat prezintă mai multe beneficii, cum ar fi:
- creșterea capacitații guvernamentale de a dezvolta soluții integrate;
- facilitarea abordărilor creative și inovative;
- reducerea costului de implementare al proiectelor (sinergii, economii de scară, reducerea
costurilor pe întreg ciclul de viață al produselor);
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- reducerea duratei de implementare prin flexibilizarea proiectului în sens concurent și nu
secvențial, posibilitatea recompensării partenerului privat, descurajarea tentației de a opera
modificări care produc întârzieri și cresc costurile;
- transferul anumitor riscuri către partenerul privat;
- atragerea unor parteneri puternici în proiect prin veriga intensificării competiției;
- posibilitatea includerii expertizei, experienței și tehnologiei.

4.4. Strategii inovative de finanțare a IMM-T
În acest subcapitol atenția se concentrează pe soluțiile de finanțare de tip Venture capital
(VC) și private equity (PE) – fonduri de investiții cu capital de risc, respectiv, fondurile
corespondente venture capital fund (VCF) și private equity fund (PEF). Capitalul de risc
reprezintă o formă de finanțare tip capital de risc care se adresează unei game largi de firme de la
start-up (VC/ VCF) până la companii medii-mari (PE/ PEF). Principala caracteristică o
reprezintă efectul de levier realizat prin finanțarea achiziției și securizat prin activele firmei și
fluxurile de numerar viitoare.
PEF sunt structurate ca parteneriate limitate, pe baza unui contract, având ca scop
împărțirea profitului, combinarea proprietății și managementul cunoștințelor. Parteneriatul
contractual poate fi sub formă de parteneriat general (toți partenerii gestionează afacerea și
răspund direct în cazul eventualelor probleme, fiecare partener fiind atât agent, cât și principal)
sau parteneriat limitat (răspundere limitată în cazul eventualelor probleme, fiind însă importantă
transparența obiectivelor).
Promovarea antreprenoriatului tehnologic în România este esențială pentru susținerea
dezvoltării în perioada de după criză. Atributele principale care recomandă IMM-urile ca leaderi
inovativi sunt: capacitățile, cunoașterea, strategiile și dezvoltarea organizațională. Luând în
considerare eficiența scăzută a strategiilor prezente datorată volatilității pieței globale
(schimbarea continuă a identității și așteptărilor clienților, schimbarea tehnologică, accelerarea
competiției bazate pe inovație, orientarea pieței pentru profit mare), precum și potențialul redus
al IMM-T pentru a depăși pragul critic al profitabilității, apare nevoia de noi cercetări privitoare
la modalitatea de asigurare a resurselor financiare. Având în vedere progresul științific și
tehnologic și schimbarea paradigmei competiției globale, sunt analizate IMM-T care au
capacitatea de a genera creștere economică și noi locuri de muncă.
Finanțarea IMM-T reprezintă o problemă critică. Sistemul bancar este relativ puțin
interesat de investirea în astfel de proiecte, iar piața de capital este încă greu accesibilă pentru
astfel de investiții. Eforturile guvernamentale pentru rezolvarea acestei probleme sunt limitate de
lipsa instrumentelor, piețelor și arhitecturilor instituționale potrivite. În acest caz, este necesar să
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se analizeze noi soluții financiare inovative, care să fie mai bine adaptate la dinamica
antreprenoriatului tehnologic.
Este analizată conceperea unor soluții inovative bazate pe funcționalitatea piețelor și
instituțiilor, care să poată contribui la robustețea unui pilon central de promovare a
antreprenoriatului într-o țară emergentă, cum este România. Această abordare va contribui la
susținerea unui mediu antreprenorial de afaceri natural, sustenabil și flexibil, cu multiple
implicații la nivel micro și macroeconomic. Implementarea soluțiilor financiare în IMM-T
românești reprezintă o inițiativă complexă, dar rezultatele vor fi vizibile imediat, contribuind
decisiv la dezvoltarea antreprenoriatului printr-o modalitate simplă, concretă, precisă pentru
rezolvarea și susținerea problemelor financiare.
Caracteristici referitoare la finanțarea IMM-T
Problema avantajului comparativ dintre finanțarea firmelor mari și IMM-uri ia în calcul
atât lipsa scalabilității, opacitatea informațională, precum și costurile asociate unor astfel de
tranzacții. Problema finanțării IMM este identificarea greoaie a modalității de împrumut. Este
dificil de testat legătura dintre teoriile structurilor financiare și disponibilitatea unor credite
pentru diferite tipuri de clienți. Ideea unei infrastructuri naționale referitoare la disponibilitatea
creditelor pentru IMM-uri, care include informația, legislația, factorii sociali și de mediu, taxele
și reglementările, nu corespunde cu stadiul actual al globalizării sistemului financiar.

Fonduri pentru proiecte
EUR

Ro

Regionale

Fonduri prin
sistemul bancar

Scheme de
ajutor de stat

IMM-T
(TSME)

Finanțare
inovativă

Fonduri de investiții
Infrastructură

Dedicate IMM

Fig.4.1. Spectrul posibilităților de finanțare a IMM tehnologice
Finanțarea IMM-T bazate pe Cercetare-Dezvoltare-Inovare (CDI) este dificilă în
condițiile unei piețe competitive (protecția dreptului de autor, subfinanțarea, copierea
invențiilor). Unii autori au demonstrat eșecul de piață al CDI cu impact asupra procesului de
finanțare din surse externe. Proiectele CDI sunt caracterizate printr-un grad mare de nesiguranță
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la nivelul rezultatelor, fapt ce nu permite utilizarea metodelor tradiționale pentru ajustarea
riscului [SCH 98].
Este prezentat un mecanism prin intermediul căruia firmele emit acțiuni și vând aceste
acțiuni unui vehicul intermediar dedicat, care le distribuie investitorilor. Rezultă prin
diversificare un produs simplu, ușor de înțeles, randament ridicat și risc scăzut. Soluția viabilă
este ușor de implementat, furnizând lichiditatea critică și deschizând calea pentru noi produse
inovative mai sofisticate. Acesta furnizează un mecanism simplu prin care firmele emit acțiuni,
pe care le vând unui vehicul intermediar dedicat, care distribuie aceste instrumente investitorilor.
Rezultă prin diversificare un produs simplu, ușor de înțeles, cu randament ridicat și risc scăzut.
Când se analizează furnizarea fondului, exită pe piață puțini investitori retail, dar fondurile
existente ar fi extrem de interesate de acest tip de produs. Soluția viabilă este astfel ușor de
implementat, furnizând lichiditatea critică și putând deschide calea unor noi produse inovative
sofisticate.
VCF-PPP reprezintă o soluție hibridă care integrează atât avantajul fondurilor VCF, cât și
eficiența unei arhitecturi flexibile PPP, ca o soluție posibilă pentru piețele emergente. VCF-PPP
aduce flexibilitatea cerută de lichiditate prin injectarea, în dozele potrivite și în momentele
critice, a deschiderii fondului VCF. Acest fond este inițial un fond închis, guvernamental. Rolul
inițial al guvernului, ca fondator și furnizor de lichiditate (asupra unui portofoliu de firme
selectat de un consultant), este transferat în zona privată, care prin achiziția unităților de fond
beneficiază de performanța IMM-T, oferind noi fonduri pentru noi finanțări.

IMM 2

IMM 1

………

IMM n

VCF (Venture Capital Fund)
Management portofoliu

Fond de investiții 1

……

Selecție

Consulting

Fond de investiții n

Instituții ale
pieței de
capital

Retail

Fig.4.2. Mecanismul de deschidere al VCF către zona privată și retail

Este preferat transferul din zona publică spre cea privată prin emiterea unui fond
(semi)deschis care la un moment dat ar putea deveni un fond deschis inclusiv pentru investitorii
retail. În această arhitectură, VCF-PPP este mai flexibilă și poate oferi noi finanțări pentru noi
proiecte ale IMM-T. Aceasta reprezintă un proces de dezvoltare graduală, bazat pe mecanisme
de piață, cererea și oferta fiind în concordanță cu intervalele de deschidere ale fondului. De
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asemenea, în această manieră este rezolvată problema scalabilității referitoare la dimensiunea
inițială a fondului, dezvoltarea fiind permanent corelată cu capacitatea de absorbție a fondurilor
pe partea cererii, de către IMM-T.
România prezintă un set extins de probleme, care restricționează finanțarea VCF,
precum: proiecte de valoare mică, costuri ridicate ale procesului de management al VCF
(gestionarea portofoliului, selecție, consultanță, pregătire pentru IPO). Astfel vor fi propuse
diferite strategii simple dar mai bine adaptate realității curente.
Pentru România, piața de capital ar putea beneficia de reducerea ratei dobânzii, oferind
soluții inclusiv pentru IMM-T. Aceste firme ar putea fi grupate prin metoda scorurilor pentru 2-3
clase de risc.

IMM 1

……………

IMM 2

Evaluator

IMM n

Consultant

Stabilirea primelor de risc

Obligațiune tip I

Obligațiune tip II

Obligațiune tip III

VDI (Vehicul Dedicat de Intermediere)

Fond obligatar 1

………

Fond obligatar n

Retail

Fig.4.3. Finanțarea IMM tehnologice prin obligațiuni ierarhizate pe bază de prime de risc
Antreprenoriatul tehnologic românesc poate reprezenta un suport pentru o dezvoltare
regională robustă. La această oră, IMM-T se confruntă cu costuri ridicate de finanțare. Soluțiile
guvernamentale anterioare pentru creșterea eficienței, precum incubatoarele de afaceri, garanțiile
și alte politici financiare de stimulare a CDI au fost reduse. Nu au fost introduse elemente
adiționale care să creeze sinergia și efectul de levier creând imaginea unei lipse de preocupare cu
privire la promovarea antreprenoriatului tehnologic. Prezența VCF în România, concentrată
asupra start-up-urilor tehnologice industriale, ar fi foarte benefică, chiar dacă numărul
industriilor de interes pentru investitorilor VCF este redus. De asemenea, aceste strategii de
afaceri implică, pe de o parte, o piață de capital puternică, iar, pe de altă parte, instituții și
investitori experimentați.
În concluzie, soluția propusă pentru finanțarea IMM-T este bazată pe strategii și principii
simple, care pot facilita o punere în aplicare rapidă și eficientă. În prima propunere, companiile
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interesate de finanțarea pe termen lung prin emisiunea de acțiuni sunt, într-o primă fază,
achiziționate printr-un vehicul de brokeraj dedicat, care ulterior distribuie aceste instrumente
către investitorii instituționali (fonduri de investiții, fonduri de pensii, companii de asigurări)
interesați de obținerea unor randamente superioare. O altă strategie combină avantajele oferite de
VCF cu ingrediente de PPP într-o arhitectură (semi)deschisă rezultată din deschiderea spre
investitorii privați.
4.4.5. Selectarea proiectelor finanțate prin metoda AHP. Evidențierea factorilor de influență a
deciziei strategice
Metoda analitică de luare a deciziilor (AHP), reprezintă o modalitate eficientă de luare a
unei decizii complexe, aceasta fiind utilă decidentului în stabilirea priorităţilor. Scopul analizei
este formularea celei mai bune decizii. Analiza presupune reducerea deciziilor complexe la o
serie de comparaţii pe perechi, urmate de sintetizarea rezultatelor. Atât aspectul subiectiv, cât și
cel obiectiv sunt vizate de această metodă utilă în fundamentarea deciziilor manageriale.
AHP utilizează un set de criterii de evaluare precum și mai multe opțiuni alternative.
Criteriile de analiză pot fi contrastante, cea mai bună decizie putând reprezenta cel mai potrivit
compromis dintre criteriile analizate.
Selectarea proiectelor pentru finanțare dintr-un număr mai mare de proiecte depuse este o
decizie ce implică metode inovative. Utilizarea metodei AHP, detaliată în capitolul 3.9, pentru
fundamentarea deciziilor reprezintă o soluție de ierarhizare a proiectelor depuse.
Metoda AHP presupune parcurgerea următorilor paşi: calculul vectorului cu ponderile
criteriilor, determinarea matricei de opţiune scoruri, ierarhizarea proiectelor.
Se analizează următorii parametri, criterii de evaluare, ai proiectului:
C1: Valoarea proiectului
C2: Randamentul economic al investiției
C3: Managementul proiectului – leader competent – experiență în gestiune de portofolii
C4: Garanții acordate
C5: Durata de recuperare a investiției
C6: Cererea pieței
În aplicațe sunt evaluate un număr de cinci proiecte propuse pentru finanțare. Sumele
acordate spre finanțarea acestor proiecte sunt limitate, deci este necesară o identificare a
proiectelor din urma cărora se poate aștepta un randament al investiției superior. Ierarhizarea
acestora se realizează prin metoda AHP.
A fost întocmit un tabel pentru compararea pe perechi a celor șase criterii.
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Tab.4.1. Compararea criteriilor de analiză
9
C1
C1
C1
C1
C1
C2
C2
C2
C2
C3
C3
C3
C4
C4
C5

8

7

6

5

4

3

2

1

2

3

4
X

5

6

7

8

9

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

C2
C3
C4
C5
C6
C3
C4
C5
C6
C4
C5
C6
C5
C6
C6

După construirea tabelului de comparare a criteriilor de analiză se întocmește matricea
corespunzătoare (A formată din 6 linii și șase coloane). Diagonala principală conţine doar
elemente cu valoarea 1, fiecare criteriu fiind fel de important ca el însuşi.
Pentru realizarea matricei se atribuie valoarea a i, ip  1, 9 dacă criteriul se găsește în
partea stângă a lui 1 (deci Ci este superior lui Ci+p), sau valoarea a i, ip  1, 9 dacă criteriul este
situat în partea dreaptă a lui 1 (deci Ci+p este superior lui Ci, completându-se valoarea
matrice),.
Aplicând datele din tab.4.9, matricea obţinută este următoarea:


1

4

1

A 4
1


2

5


1
4

4

1

1
2

1

7

5

3

1

1
6

1
4
1
4

1
7
1
5
1
3
1
2

6

1

4

4

1

8

7

3

1

5
2

1

8
1
7
1
3

1


Ponderile rezultate sunt:

W=

(4.2)

Valoarea indicelui de consistență rezultat este:
44

(4.1)

1
a i, i p

în

CR=7,4% < 10% (4.3)
Cele cinci proiecte propuse pentru finanțare prezintă următoarele caracteristic de analiză:
Tab.4.2. Parametrii de analiză ai proiectelor
Proiect

C1

C2

C3

C4

C5

C6

P1

10 000

3 000

3

5 000

1

6

P2

120 000

20 000

8

90 000

5

9

P3

30 000

3 000

7

30 000

2

7

P4

50 000

8 000

9

45 000

2

5

P5

80 000

9 000

6

80 000

4

7

Criteriile sunt exprimate în:
- criteriile 1,2 și 4 sunt exprimate în unități monetare;
- criteriul 3 și 6 reprezintă valoarea din intervalul [1, 9] atribuită criteriului (unde 1 este cea mai
mică și 9 cea mai mare);
- criteriul 5 reprezintă valoarea exprimată în numărul de ani de recuperare a investiției.
În continuare se compară cele cinci proiecte depuse după fiecare criteriu.
În final se calculează ponderea globală a fiecărui proiect, luând în calcul ponderile
calculate pe cele două nivele ierarhice. Aceasta presupune construirea unei matrici, I, ale cărei
coloane să fie vectorii W1, …, W6 (adică ponderile fiecăruia dintre cele șase criterii în cele cinci
proiecte). Se obține astfel o matrice de tip 5 (linii), 6 (coloane). Cum ponderile globale ale
fiecărui proiect se obțin prin suma produselor ponderilor fiecărui criteriu Ci, i=

în fiecare

proiect, cu ponderile criteriilor respective, rezultă că vectorul P al ponderilor globale ale
proiectelor va fi vectorul

, adică:

(4.23)
Ierarhia proiectelor stabilită prin procedura AHP este: P2, P1, P5, P3, P4. Deci, finanțarea
se va acorda în funcție de sumele disponibile, în această ordine.
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4.5. Concepția unor politici publice eficiente de susținere a
fenomenului antreprenorial
Ideea de susținere a finanțării noilor firme din sectoarele tehnologice a apărut în SUA
după lansarea satelitului Sputnic. Succesul acestor intervenții a determinat adoptarea de către
țările europene și asiatice a unor inițiative similare. Deși obiectivele acestor programe au fost
diferite, eforturile au fost îndreptate spre rezolvarea următoarelor probleme: sectorul privat alocă
fonduri insuficiente pentru crearea de noi firme; guvernele identifică în mod greoi oportunitățile
de investiții ce oferă rezultate deosebite, astfel încât ar trebui sa recurgă la intermediari
financiari. În contrast cu alte intervenții guvernamentale de susținere a creșterii economice, ca
programele de privatizare, aceste soluții au reprezentat mai degrabă excepția.

4.6. Concluzii
În ultimul deceniu, un număr de bănci și alte instituții financiare s-au experimentat în
furnizarea de capital și expertiza în cadrul inițiativei de finanțare privată. Dacă membrii
vehiculului special dedicat nu își îndeplinesc obligațiile în acord cu specificațiile de proiect, pot
exista penalități și deduceri la nivelul veniturilor, care la rândul lor amenință procesul de
restituire a creditului. Anumite întârzieri pot crea probleme la nivelul fluxurilor de numerar [AKI
03].
Principalele categorii de risc se referă la riscul asociat nivelului de performanță, riscului
financiar, întârzieri și costuri suplimentare și alte riscuri asociate construcțiilor.
Este imperios necesară evidențierea aspectelor manageriale și strategice ale PE, atât in
ceea ce privește PE cât și firmele de portofoliu. Ar fi utilă compararea impactului managerial al
PE cu diferite forme de proprietate și guvernanță.
A fost propusă o matrice cu patru tipuri de comportamente ale firmelor de portofoliu PE
analizând modul de creare a valorii prin acționariat pe termen lung sau scurt și strategiile de
creștere a eficienței sau de dezvoltare. Criticile PE se referă la cadranul întâi, dar marea
majoritate a firmelor nu sunt de acest tip, fiind situate în alte cadrane. Studiile din Europa, SUA
și Asia sugerează efecte pozitive ale PE asupra angajaților și salariilor comparativ cu alte forme
de proprietate. Este esențial contextul de țară și instituțional, respectiv cultura de a introduce
practici HPWS și creșterea nivelului consultărilor astfel încât să se realizeze creșterea
performanței organizaționale dar și a performanței angajaților.
Este inadecvată tratarea PE ca un joc de sumă nulă în care transferul de valoare către
acționari are la bază efortul angajaților. Mai mult, comparativ cu alte forme de proprietate, nu
există o justificare a faptului că o reglementare mai sofisticată a PE ar fi în interesul angajaților.
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Cercetările viitoare ar trebui să analizeze posibilele tensiuni între cerințele legate de
raportările financiare și acordurile de confidențialitate.
PE se transformă gradual pentru noile oportunități din mediul de afaceri. PE dezvoltă
capabilități eterogene, fiind concentrate pe diverse grupuri țintă de investitori și firme de
portofoliu. Înțelegerea modului de configurare a PE permite o mai bună evaluare a industriei PE,
oferind și suport pentru examinarea diverselor mecanisme.
Odată cu evoluția PE, celelalte două teorii permit explicarea poziționării strategice a PE. Mai
întâi, odată ce PE acumulează resurse și crește competiția, rezultă importanța stabilirii unei
identități unice și a unei competente de bază printr-o gestionare optimală a resurselor. Acest
mecanism este în acord cu teoria bazată pe resurse. Resurse evaluabile, rare, greu de imitat și
imposibil de substituit oferă un avantaj competitiv firmelor. Astfel PE acumulează cunoaștere și
expertiză cu impact asupra gestiunii firmelor de portofoliu în crearea de valoare. Teoria bazată
pe resurse explică de asemenea de ce jucătorii diversificați își stabilesc în mod proactiv echipe
profesioniste.
Fondurile VCF si PEF au fost concepute ca soluții pur private, însă importanța IMM în țările
emergente și numeroasele probleme avute în soluțiile de stimulare a dezvoltării IMM-T tocmai
datorită lipsei unor instrumente fezabile și adaptate condițiilor de piață, se propune mixarea
acestor soluții cu noul cadru oferit de parteneriatele public-private (PPP). Astfel am conceput
soluția VCF/PEF-PPP care pornește de la un inițiator public (fondul inițial VCF/PEF
guvernamental) cu o valoare de 10-100 mil. Euro și un gestionar de fonduri privat care
încorporează capabilități de selecție și consultanță. Acest fond guvernamental gestionat de o
entitate privată cu experiență în domeniul VCF/PEF ar putea funcționa pe o perioadă de 2-3 ani
ca fond închis, după care ar putea fi deschis către zona privată și chiar publicul de retail, interesat
în obținerea unor randamente superioare. În fapt, rolul guvernului este să încurajeze investiția
privată în instrumentele tip VFC/PEF în condițiile în care acest exemplu ar putea fi urmat de
fonduri de investiții existente în România, focalizate pe investiții cu randamente mari. În faza de
deschidere ar putea participa chiar și fonduri suverane, chiar dacă masa critică a investiției
specifice este în acest caz mult mai mare. Posibilitatea deschiderii fondului guvernamental spre
zona privată reprezintă de fapt esența parteneriatului public-privat și asigură mecanismul de
levier esențial în dezvoltarea fondurilor VCF/PEF. Pe ramura ofertei de fonduri, se observă o
adaptare continuă la mișcările pieței, ca un răspuns firesc, bazat pe mecanisme de piață, față de
reglajul volumului de proiecte finanțate prin aceste mecanisme.
Soluția propusă este inovativă prin faptul că se combină eficiența de finanțare a IMM-T
prin VCF/PEF cu efectul de levier exprimat prin PPP într-un mod bazat pe mecanisme de piață,
iar acest mix are un efect stimulativ pe ramura cererii de fonduri generând efecte de ordin al
doilea asupra pieței de capital. Dezvoltarea unor firme pe baza finanțărilor VCF/PEF-PPP
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accelerează procesul de listare pe piețele de capital, contribuind astfel la rafinarea acestui
segment important în cazul țărilor emergente, dar încă inexistent în România. De asemenea, prin
mecanismul VCF/PEF-PPP se stimulează și creșterea interesului pentru tranzacții de tip achiziții
și fuziuni, cu impact atât asupra piețelor de capital, cât și asupra evoluției firmelor tehnologice
industriale românești.

CAP.5. CONCLUZII FINALE ȘI CONTRIBUȚII ORIGINALE.
DISEMINAREA REZULTATELOR. DIRECTII VIITOARE DE
CERCETARE
5.1. Concluzii
Antreprenoriatul tehnologic (industrial) reprezintă un domeniu încă insuficient explorat
[SV 04], deși oferă un suport de dezvoltare regională incontestabil. Din punctul de vedere al
ingineriei sistemelor mari, pentru o mai bună înțelegere a mecanismelor de creare, dezvoltare și
fructificare a acestui potențial, analizele ar trebui să țină seama de toate elemente din spațiul
antreprenoriatului tehnologic (antreprenor, mediul academic, firmele mari, capital, piețe/clienți,
guvern și firme de consultanță). Pentru România, descoperirea de noi soluții și strategii de
stimulare a IMM-T este esențială în actualul context postcriză, dominat de competiție și
volatilitate.
Conceptul de antreprenoriat tehnologic a fost analizat în contextul inovării, ca element
critic al societății bazate pe cunoaștere, evidențiind impactul accelerării ciclului inovației. Există
diverse tipuri de inovații pe parcursul ciclului de inovație, realizate prin diferite forme de
antreprenoriat, susținute sau restricționate de cadrul instituțional. Unul din rolurile cheie ale
guvernului îl reprezintă așadar concepția, proiectarea, schimbarea sau distrugerea creativă
schumpeteriană a instituțiilor în scopul creșterii bunăstării societății. A fost analizat modul în
care politicile pot susține inovația antreprenorială pornind de la o perspectivă de proiectare
instituțională specifică, cu exemplificări pe diverse tipuri de instituții și evidențiind rolul crucial
al procesului de învățare instituțională.
Transferul cunoștințelor în universul politicilor practice este un proces extrem de
complex. Succesul proiectului instituțional în contextul politicilor de inovație rămâne incert
datorită imposibilității înțelegerii interdependențelor și efectelor colaterale. Pe de o parte se
dorește simplitatea pentru o comunicare facilă dar, pe de altă parte, e necesară asigurarea
adâncimii și flexibilității contextuale menite pentru evitarea unor posibile translații cu efecte
secundare negative. În domeniul științelor sociale transferul de cunoaștere spre zona de
implementare a politicilor poate conduce la eșecuri sau rezultate incerte [DEN 03]. Există astfel
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o reținere în aplicarea cunoașterii din științele sociale în domeniul antreprenoriatului și inovației,
respectiv proiectarea instituțională. Inspirația oferită de metodele din științele medicale, respectiv
studiile comparate (în timp și în diverse contexte) ar putea stimula descoperirea mecanismelor
prin care instituțiile influențează aceste comportamente [VAN 07b].
În literatura de specialitate se confirmă faptul că startup-urile inovative contribuie la
dezvoltarea economică. Identificarea start-up-urilor inovative este practic imposibilă, dar
definirea conceptului poate avea la bază caracterul emergent al unor afaceri noi, inovative. În
țările dezvoltate, cel mult una din o mie de afaceri este inovativă și promite atragerea
investitorilor de tip capital de risc (venture capital sau private equity). Chiar și în cazul utilizării
unei definiții extinse, numărul de afaceri inovative rămâne extrem de redus, datorită unor
probleme de calibrare specifice ca incertitudinea proiectelor de cercetare-dezvoltare și
dificultatea estimării cererii pentru un produs/ serviciu nou, fapt ce complică și limitează spectrul
soluțiilor posibile de atragere de resurse financiare. Stimularea procesului de multiplicare a
afacerilor de succes creează însă o cultură antreprenorială promițătoare cu impact asupra masei
critice a viitoarelor afaceri inovative.
Deși volumul de date cu privire la start-up-urile inovative a crescut considerabil în ultimii
ani, nu există rețete de succes, peisajul fiind destul de vag și neclar. Se impun noi cercetări de
investigare a efectelor start-up-urilor inovative asupra schimbării tehnologice, competitivității și
creșterii. Focalizarea este centrată pe efectele indirecte pe care afacerile inovativele le au asupra
mediului existent și asupra dezvoltării piețelor. Un alt domeniu, aproape complet neexploatat, se
referă la start-up-urile foștilor studenți, a tinerilor cu pregătire academică. Analizele empirice
disponibile cu privire la rolul instituțiilor academice de incubator de afaceri inovative, se
focalizează asupra proaspeților absolvenți. Dacă majoritatea start-up-urilor sunt realizate la o
durată considerabilă după terminarea studiilor, ar trebui reanalizat și reestimat rolul
universităților ca incubator de noi firme. Stimularea start-up-urilor academice ar putea conduce
la eficientizarea impactului pe termen lung al dezvoltării acestor structuri, într-o sinergie cu
posibilitățile de finanțare efectivă.
Deși este extrem de dificilă analiza modului în care IMM pot contribui la cunoaștere,
lucrul în parteneriate și participarea la competiții de proiecte pot fi elemente utile în cazul
evaluării procesului de inovare antreprenorială. Tipurile, nivelurile, procesele, sursele și
rezultatele inovării sunt elemente pe care managerii trebuie să le înțeleagă în dinamica
competitivă specifică mediului actual. Inovarea incrementală este diferită de inovarea radicală,
fiind dezvoltate astfel cinci generații de inovare. Rezultatele inovării sunt variate, având un
impact social și psihologic semnificativ iar pentru a putea înțelege mecanismele de diseminare și
transfer de cunoaștere e necesară o complementaritate cu aspectele economice (costuri, factori
manageriali) și soluțiile efective de finanțare.
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Pentru analiza posibilităților de finanțare a IMM-T am prezentat mai întâi indicatorii
financiari (indicatori de creștere, profitabilitate și cash-flow) și non-financiari utilizați
(satisfacerea clienților, satisfacerea angajaților și construirea unei echipe). Managementul
performanțelor IMM-T e delicat și dificil de realizat datorită impactului fenomenelor volatile.
Totuși, un algoritm inițial ar trebui să cuprindă următoarele etape: analiza internă și externă,
alegerea viziunii și strategiei potrivite, stabilirea obiectivelor performanței, analiza critică a
factorilor de succes, identificarea parametrilor, managementul performanței, adoptarea măsurilor
potrivite în urma rezultatelor potrivite. Performanța IMM-T depinde de capacitatea de a formula
strategii și procese adecvate, de a alinia resursele interne și externe cu mediul în care firma își
desfășoară activitatea, cu scopul îndeplinirii obiectivelor și obținerii rezultatelor așteptate.
Un element de originalitate în modelarea proceselor de finanțare IMM-T este abordarea
neutrosofică, o metodă care permite un plus de adaptabilitate și flexibilitate, ce oferă soluții
inclusiv în condițiile unor baze de date extrem de limitate. Modelul poate fi aplicat într-un
spectru variat de decizii economice și poate reprezenta o alternativă sau o a doua opinie pentru
analiza economico-financiară de care depinde orice întreprindere.
O altă noutate a lucrării este reprezentată de faptul ca procesul investițional este analizat
prin metoda logicii neutrosofice, luând în considerare parametrii unei investiții, precum:
randamentul economic al investiției, volumul de lucru, cererea pieței, instruirea personalului,
perioada de execuție, durata de recuperare a investiției, resursele implicate (financiare, umane și
de timp), capacitatea de producție. În plus, se analizează interdependențele și nedeterminările la
nivelul acestor parametri. Modelul a fost calibrat prin efectuarea unor studii de caz cu parametri
reali, care au fost utilizați într-un proces investițional. Pornind de la aceste demersuri se pot
efectua noi aplicații și studii la nivelul IMM-T.
În ultimele decenii, intermediarii financiari non-bancari au fost interesați în dezvoltarea
unor soluții inovative de finanțare dedicate IMM: blue angels (modalitate de finanțare și
consultanță a antreprenorilor de către investitori particulari), venture capital (VC – capital de
risc), private equity (PE – fianțare privată ). Pentru România, interesul s-a limitat la inițiativa
locală BA-ICT și doar fondurile străine specializate au participat în VCF/PEF-uri, dar orientarea
s-a limitat la firmele existente performante. Pentru România, este imperios necesară evidențierea
aspectelor manageriale și strategice ale VCF/ PEF care să dezvolte IMM-T într-un mod firesc,
bazat pe mecanisme de piață.
Pentru o mai bună înțelegere a mecanismelor și proceselor specifice am analizat mai întâi
dinamica fluxurilor investiționale și tendințele de evoluție din piețele globale dezvoltate,
impactul crizelor și turbulențelor asupra private equity fund (PEF), reziliența firmelor de
portofoliu și a fondurilor. De asemenea am propus câteva analize comparative a impactului
managerial al PEF pe diverse arhitecturi.
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Pentru analiza strategiilor posibile pe parcursul dezvoltării fenomenului VCF/ PEF am
considerat mai întâi matricea cu patru tipuri de comportamente ale firmelor de portofoliu PEF,
analizând soluțiile posibile de creare a valorii (orientare pe instrumente de finanțare, strategiile
de creștere a eficienței, poziția față de achiziții și fuziuni). Criticile PEF se referă la primul
cadran, specific perioadelor inițiale de implementare a acestor instrumente sau piețe insuficient
dezvoltate. Studiile efectuate asupra PEF din Europa, SUA și Asia sugerează efecte pozitive
asupra angajaților (noi locuri de muncă, salarii atractive comparativ cu alte forme de proprietate).
Este însă esențial contextul de țară și instituțional, respectiv cultura de a introduce practici
intensive astfel încât să se realizeze creșterea performanței organizaționale dar și a performanței
angajaților.
Este inadecvată tratarea VCF/PEF ca un joc de sumă nulă, în care transferul de valoare
către acționari are la bază efortul angajaților. Mai mult, comparativ cu alte forme de proprietate,
nu există o justificare pentru faptul că introducerea unei suprareglementări mai sofisticate a
VCF/PEF ar fi în interesul angajaților.
PEF sunt flexibile și se transformă gradual pentru noile oportunități din mediul de afaceri.
PEF dezvoltă capabilități eterogene, fiind concentrate pe diverse grupuri țintă de investitori și
firme de portofoliu. Înțelegerea modului de configurare a portofoliilor PEF permite o mai bună
evaluare a industriei PEF, oferind și suport pentru examinarea diverselor mecanisme.
Pe baza teoriei agent-principal, a teoriei dependenței față de resurse și a teoriei bazate pe
resurse (RBV), se poate construi o analiză a posibilităților de evoluție a fondurilor PEF. Teoria
agent-principal explică comportamentul tranzacțional specific primului val PEF din piețele SUA.
Levierul financiar semnificativ este controlat prin presiunea pe plata dobânzilor care rezolvă
problema lichidităților (Jensen 1986). Acest mecanism este specific PEF din cadranele I și IV,
bazate pe levier excesiv, ca structură financiară dominantă și având ca obiectiv reducerea
costurilor agent-principal. Odată cu evoluția PEF, celelalte două teorii permit explicarea
poziționării strategice. Mai întâi, odată ce PEF acumulează resurse și crește competiția, rezultă
importanța stabilirii unei identități unice și a unei competențe de bază, printr-o gestionare
optimală a resurselor. Acest mecanism este în acord cu teoria bazată pe resurse (RBV). Resurse
evaluabile, rare, greu de imitat și imposibil de substituit oferă un avantaj competitiv firmelor.
Astfel PE acumulează cunoaștere și expertiză cu impact asupra gestiunii firmelor de portofoliu în
crearea de valoare. Teoria bazată pe resurse RBV explică de asemenea de ce jucătorii
diversificați își stabilesc în mod proactiv echipe profesioniste.
Odată cu evoluția industriei PEF și reducerea oportunităților de ieșire din aceste vehicule
de investiții (o evoluție datorată în mod surprinzător creșterii ponderii PEF în piețele de capital) a
crescut puternic competiția, rafinând procesele de selecție într-un mod uneori contraproductiv.
Pentru adaptarea la mișcările din mediul extern și reducerea dependenței de finanțarea externă,
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PEF din cadranul I și-au crescut interesul și alocările pe acțiuni. Firmele din cadranul IV au
beneficiat de capacitatea de atragere de fonduri investiționale dedicate finanțărilor prin emisiuni
de acțiuni, fapt ce a permis o dezvoltare a firmelor de portofoliu bazată pe echipe operaționale și
consultanță.
Teoria capabilităților dinamice (DC) este o extensie a teoriei bazate pe resurse R(BV) și
aduce precizări asupra modului în care firmele își mențin avantajul competitiv în medii volatile
(Teece, 2007). Această observație de fapt a încurajat efortul orientat pe aceste cercetări pentru
România, o țară cu piață de capital nelichidă și cu adâncime redusă, sensibilă la evenimentele cu
impact asupra volatilității. Existența schimbărilor rapide la nivel socio-economic impune o mai
bună înțelegere a mișcărilor între cele patru cadrane. Tocmai aceste poziționări prezintă un
interes aparte pentru concepția strategiei pentru implementarea VCF/PEF în România.
Deși există un număr mare de studii asupra modului în care PE influențează
performanțele firmelor de portofoliu, există puține referiri la analiza modului de evoluție a PE și
poziționarea strategică a acestora.
Pentru România, spectrul soluțiilor de finanțare pentru IMM-T este destul de restrâns în
contextul refuzului băncilor de a susține finanțarea pe termen lung, în condiții de garanții
limitate, respectiv a unei piețe de capital mici, cu profunzime redusă în care investitorii sunt
orientați pe speculații pe termen scurt și pe titlurile lichide. În acest caz, examinarea unor soluții
inovative dedicate IMM-T reprezintă un proces esențial în actualul context post-criză dominat de
incertitudinea perspectivei unei adevărate relansări. Sistemul bancar a făcut progrese și a înțeles
treptat rolul IMM și mai ales a celor tehnologice, oferind produse noi mai flexibile și adaptabile,
însă problema garanțiilor și birocrația excesivă limitează rolul acestor instituții. O inițiativă a
pieței de capital din România privind listarea pe secțiune specială a IMM (în anumite condiții)
începând cu 2015 este deosebit de interesantă, dar interesul investitorilor rămâne ancorat în blue
chips-uri lichide (companii publice eficiente, solide, stabile din punct de vedere financiar pe
piață și cu performanțe pozitive) din domeniul financiar sau energetic. Chiar dacă domeniul ICT
a dovedit numeroase exemple de succes, cu excepția inițiativei blue angels de la Cluj dedicată
proiectelor mici (10-50 mii Euro) în care s-au finanțat IMM-T, ponderea acestora în totalul
finanțărilor rămâne extrem de redusă iar caracterul este local sau cel mult regional.
Inițiativa blue angels (BA) reprezintă un prim pas și totodată un proiect pilot de succes
pentru România, chiar dacă interesul este deocamdată focalizat pe zona de înaltă tehnologie.
Există însă și fonduri de venture capital (VC), private equity fund (PEF) interesate să investească
în proiectele românești, însă orientarea acestora este strict sectorială, pe un orizont de timp redus
iar piața acestor finanțări este limitată pe de o parte de numărul mic de aplicanți, pe de altă parte
de selecția deficitară în condițiile informației asimetrice și a hazardului moral.
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Am analizat de asemenea soluții mai rafinate de finanțare care să răspundă condițiilor
reale din România. Această adaptare la specificul pieței este esențială și reprezintă punctul de
plecare al propunerii tezei. Dacă finanțarea VCF admite atât emisiune de obligațiuni cât și
acțiuni, PEF este orientat pe acțiuni (fără însă a elimina un mix de finanțare acțiuni-obligațiuni).
Din punct de vedere al administrării acestor fonduri, în cazul VCF dimensiunea fezabilă de
pornire ar fi de 10 mil. Euro (10 proiecte de câte 1 mil. Euro sau 100 proiecte de 100 mii Euro),
în cazul PEF dimensiunea inițială ar fi de 10 ori mai mare. Imposibilitatea realizării unei mase
critice creează dificultăți la nivelul eficienței administrării portofoliilor VCF și PEF, cu impact
asupra costului finanțării.
O primă idee se referă la utilizarea eficientă a fondurilor de investiții deja existente în
România. În acest sens, cel mai simplu mecanism are la bază crearea unui SPV care să inițieze
diverse tranșe de obligațiuni emise de firmele calificate, care urmează să fie cumpărate de
fondurile existente (în fapt fondurile de obligațiuni) sau chiar de investitorii de retail. Interesul
acestor investitori spre instrumente cu randament superior este firesc în actualul context în care
piața monetară oferă mult prea puțin, iar acțiunile sunt considerate investiții ineficiente pe o piață
emergentă nelichidă și volatilă ca cea românească.
Principalul avantaj al acestui mecanism este însă cel legat de realizarea unei mase critice,
urmând imediat avantajul lichidității. Nivelul de risc este cel mult mediu deoarece există un mod
de ierarhizare a primelor de risc pe cele 2-3 tranșe de obligațiuni. Investitorii au nevoie de un
instrument care să ofere un randament superior și prin acest concept este de așteptat ca tot mai
multe IMM-T să apeleze la finanțarea prezentată. Nu în ultimul rând, pe ramura ofertei de
fonduri, se reprezintă și interesul fondurilor de obligațiuni existente, care ar putea reprezenta un
mecanism de tractare pentru această soluție.
Fondurile VCF și PEF au fost concepute ca soluții pur private, însă importanța IMM în
țările emergente și numeroasele probleme avute în soluțiile de stimulare a dezvoltării IMM-T
tocmai datorită lipsei unor instrumente fezabile și adaptate condițiilor de piață, se propune
mixarea acestor soluții cu noul cadru oferit de parteneriatele public-private (PPP).

5.2. Contribuții
Întreprinderea virtuală (VE) are la bază asocierea mai multor parteneri industriali pentru
realizarea unui obiectiv comun. Mecanismele de asociere se referă la reuniunea parțială sau
totală a resurselor imobilizate (corporale și necorporale) sau circulante, a resurselor umane, a
forțelor de piață, astfel încât să se poată previziona un rezultat financiar superior celui în care
inițiativa ar fi fost concretizată de un singur partener. Se pune problema stabilirii concrete a
participării fiecărui partener, adică a stabilirii subdiviziunilor sale care vor fi incluse în
construcția întreprinderii virtuale, concordant cu necesitățile proiectului, și problema stabilirii
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structurii organizatorice și de management a întreprinderii virtuale. Societatea care are un
obiectiv precis de piață, finnd necesară procurarea resursele necesare derulării acțiunilor
necesare atingerii acestui obiectiv.
Prima soluție este găsirea mijloacelor tehnice printre cele existente în capitalul deja
imobilizat al societății și a celor financiare prin orientarea pe obiectiv a disponibilităților
existente. Dacă oricare dintre cele două resurse este insuficientă, întreprinderea trebuie să caute
soluții de completare a acesteia. Nedispunând de necesarul de finanțare pentru atingerea
obiectivului, societatea are la dispoziție mai multe variante abordabile, cum ar fi împrumutul de
capital, vânzarea societății sau a ideii de produs, fuziunea sau comasarea cu alte societăți etc. O
altă cale, care poate rezolva obstacolele prezentate, este asocierea societății în cauză cu una sau
mai multe societăți care, împreună, dispun de capitalul necesar derulării proiectului de dezvoltare
a noului produs. În majoritatea cazurilor obiectivul principal este de natură economică. Dacă nu
dispune de resurse proprii pentru dezvoltarea și lansarea pe piață a unui produs, atunci
întreprinderea, dacă dorește să-și mențină identitatea și proprietatea (fie și parțial) asupra
produsului, are de ales între două căi: calea împrumutului și calea asocierii într-o întreprindere
virtuală.
Pentru a determina care dintre căi este mai avantajoasă și a decide mai corect asupra căii
care trebuie urmată, se va utiliza analiza indicelui de randament al capitalului implicat în proiect,
analizată în capitolul 3.6.
Prima cale, cea a capitalului împrumutat, presupune ca alături de capitalul Ce existent al
societății, să fie adăugat capitalul împrumutat Ci. Dacă proiectul va fi realizat prin cooperare în
forma întreprinderii virtuale, atunci societatea va trebui să împartă rezultatele comercializării,
adică profitul P cu partenerii săi. Ea va negocia cu acești parteneri o cotă α de participare la
profit.
Pentru fundamentarea deciziei de finanțare a fost realizată o comparație între finanțarea
din fonduri proprii sau împrumutate și finanțarea din fonduri publice, aceasta fiind o problemă
fundamentală în orice acțiune antreprenorială sau managerială este finanțarea proiectelor
derulate. Din punct de vedere al finanțării și a surselor de finanțare, există trei surse posibile:
finanțare completă din fonduri proprii, finanțare prin împrumut și finanțare (totală sau parțială)
din fonduri publice.
Finanțarea din fonduri publice se obține prin mecanisme mult mai complexe decât cele
ale împrumuturilor bancare. În primul rând trebuie așteptate momentele de lansare a proiectelor
(așa numitele „call-uri”), care să conțină printre prioritățile de finanțare și pe cel al societății în
cauză. Trebuie precizat că finanțările din fonduri publice se fac prioritar pe domenii care prezintă
interes pentru autoritatea publică finanțatoare. De asemenea, prioritățile și nivelul de finanțare pe
domenii sunt diferite de la o perioadă strategică la alta.
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Pentru a putea stabili care soluție de finanțare este mai bună, în capitolul 3.6.1 s-a calcula
profitul total estimat de pe urma dezvoltării proiectului și apoi de exploatare a rezultatelor
acestuia. S-au considerat două cazuri de finanțare: finanțare cu capital împrumutat și finanțare
din fonduri publice. Au fost analizate durata procesului de exploatare eficientă a rezultatelor
proiectului, precum și parametrul fundamental de evaluare a activităților economice, respectiv a
fost determinată profitabilitatea întregului proiect ca și element de comparație.
Au fost identificate diferențele care intervinîn cazul finanțării din fonduri publice față de
cazul finanțării din fonduri împrumutate (sau proprii). S-a putut observa din analiza realizată,
faptul că durata procesului de exploatare eficientă a rezultatelor proiectului la finanțarea din
fonduri publice, este în acest caz mai mică, deoarece o mare resursă de timp este ocupată de
etapele preliminare de dinaintea procesului de cercetare-dezvoltare propriu-zis.
Din calculele realizate, am determinat faptul că finanțarea din fonduri publice este mai
avantajoasă decât cea din fonduri împrumutate (sau cea cu autofinanțare) dacă profitul obținut în
primul caz este superior profitului obținut în cel de-al doilea caz.
O problemă mai sensibilă apare atunci când cei doi termeni ai inegalității sunt de valori
apropiate. În acest caz, diferențierea pentru luarea deciziei de finanțare se va face pe alte criterii
cum sunt:
- dificultățile de accesare a împrumuturilor, în funcție de sursa acestora;
- condițiile de accesare: garanții, clauze abuzive impuse de bănci, nivelul penalităților etc.
- șansele de reușită la finanțare publică al proiectului, ținând seama de fondurile totale
alocate și de numărul de proiecte care vor fi propuse pe aceeași axă de finanțare;
- luarea în calcul a dificultăților induse de managementul proiectului;
- luarea în calcul ca autoritatea publică să micșoreze fondurile proiectului, după semnarea
contractului, pe parcursul derulării acestuia.
Din cele prezentate în acest subcapitol, rezultă că, contrar aparențelor, finanțarea din
fonduri publice nu reprezintă, în toate cazurile, cea mai avantajoasă soluție pentru întreprindere.
Unul dintre cazurile care poate duce la insuccesul cheltuirii banilor publici, in aplicațiile
productive sau servicii, este și nerespectarea condiției de acces la finanțare.
Mai trebuie precizat faptul că verificarea acestei condiții nu este cerută prin nici una din
documentațiile de evaluare a proiectelor cu finanțare publică. Uzual, se cer informații legate de
ratele interne de rentabilitate, fluxurile actualizate de venituri și cheltuieli, bilanțuri previzionate
etc., dar nu și respectarea acestei condiții fundamentale pentru șansele de reușită a proiectului și
de cheltuire eficientă a banului public.
De aceea, includerea unei verificări de tipul celei date de relațiile din subcapitolul 3.6.1 în
criteriile de apreciere ale proiectelor cu finanțare publică, ar duce la o evaluare mai corectă a
acestora.
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Identificarea varientei optime de finanțare pentru IMM-T presupune un calcul riguros
asupra costurilor fiecărei variante posibile de finanțare.
Structura organizatorică (organigrama) întreprinderii virtuale presupune coordonarea, prin
sistemul informațional, a mai multor entități, localizate în întreprinderi diferite, care au reguli și
culturi diferite. externi: autorităţi, finanţatori, acţionari, clienţi, furnizori etc. În cazul obiectivelor
de interes public, care se realizează prin fonduri publice, se pune problema administrării cât mai
eficiente a acestor fonduri. Problema se pune în termeni similari, de altfel, în orice proces
administrativ, indiferent de scara la care se aplică acesta.
Dimensionarea corectă a acestui sistem presupune realizarea volumului total de muncă,
cu un număr minim de nivele ierarhice şi cu subsisteme de talie cât mai mică, ceea ce implică un
volum de muncă prestat de un subsistem cât mai mic.
De aceea, stabilirea unei structuri, a întreprinderii virtuale, cât mai bine orientate
științific, este esențială în funcționarea ei eficientă. După cum se poate constata din exemplele
ilustrate în capitolul 3.7.2, metoda grafo-analitică prezentată dă soluţia optimă de structurare a
sistemului, permiţând, într-o primă fază, calcularea unei valori exacte a numărului de nivele
ierarhice, valoare care este, de regulă, fracţionară. Trecerea la valoarea întreagă cea mai
apropiată se face alegând corespunzător volumul de muncă prestat de un subsistem şi volumul de
muncă necesar pentru elaborarea documentelor care se pun la dispoziţia întregii verticale.
Noutatea abordării neutrosofice prezentată în capitolul 3.5 este adaptabilitatea modelului
și flexibilitatea sa, datorită rezultatelor pe care metoda le oferă. Modelul poate fi aplicat într-un
spectru variat de decizii economice și poate reprezenta o alternativă sau o doua opinie pentru
analiza economico-financiară de care depinde orice întreprindere.
O altă noutate a tezei este reprezentată de faptul că procesul investițional este analizat
prin metoda logicii neutrosofice, luând în considerare parametrii unei investiții, precum:
randamentul economic al investiției, volumul de lucru, cererea pieței, instruirea personalului,
perioada de execuție, durata de recuperare a investiției, resursele implicate (financiare, umane și
de timp), capacitatea de producție. În plus, lucrarea constă în analiza interdependenței și
nedeterminării acestor parametri.
În capitolul 4.3 a fost concepută o soluție VCF/PEF-PPP care pornește de la un inițiator
public (fondul inițial VCF/PEF guvernamental) cu o valoare de 10-100 mil. Euro și un gestionar
de fonduri privat care încorporează capabilități de selecție și consultanță. Acest fond
guvernamental gestionat de o entitate privată cu experiență în domeniul VCF/PEF ar putea
funcționa pe o perioadă de 2-3 ani ca fond închis, după care ar putea fi deschis către zona privată
și chiar publicul de retail, interesat în obținerea unor randamente superioare. În fapt, rolul
guvernului este să încurajeze investiția privată în instrumentele tip VFC/PEF în condițiile în
care acest exemplu ar putea fi urmat de fonduri de investiții existente în România, focalizate pe
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investiții cu randamente mari. În faza de deschidere ar putea participa chiar și fonduri suverane,
chiar dacă masa critică a investiției specifice este în acest caz mult mai mare. Posibilitatea
deschiderii fondului guvernamental spre zona privată reprezintă de fapt esența parteneriatului
public-privat și asigură mecanismul de levier esențial în dezvoltarea fondurilor VCF/PEF. Pe
ramura ofertei de fonduri, se observă o adaptare continuă la mișcările pieței și un răspuns firesc,
bazat pe mecanisme de piață, față de reglajul volumului de proiecte finanțate prin aceste
mecanisme.
În capitolul 4.4 a fost propusă o soluție inovativă de finanțare prin capital de risc,
noutatea fiind aceea că se combină eficiența de finanțare a IMM-T prin VCF/PEF cu efectul de
levier exprimat prin PPP într-un mod bazat pe mecanisme de piață, iar acest mix are un efect
stimulativ pe ramura cererii de fonduri generând efecte de ordin al doilea asupra pieței de capital.
Dezvoltarea unor firme pe baza finanțărilor VCF/PEF-PPP accelerează procesul de listare pe
piețele de capital contribuind astfel la rafinarea acestui segment important în cazul țărilor
emergente, dar încă inexistent în România. De asemenea, prin mecanismul VCF/PEF-PPP se
stimulează și creșterea interesului pentru tranzacții de tip achiziții și fuziuni, cu impact atât
asupra piețelor de capital, cât și asupra evoluției firmelor tehnologice românești. În subcapitolul
4.5.5 a fost prezentată o metodă inovativă de selectare a proiectelor propuse pentru finanțare,
fiind realizată o ierarhizare a acestora în funcție de parametrii cantitativi identici.

5.3. Implicații manageriale
În teza de doctorat „Arhitecturi investiţionale flexibile bazate pe inovare pentru
stimularea antreprenoriatului tehnologic“ au fost prezentate concepte noi privind arhitecturile
investiționale flexibile ce pot contribui la stimularea dezvoltării antreprenoriatului tehnologic,
pornind de la situația actuală din România, de la tendințele pe plan mondial și de la posibilele
evoluții extrem de complicate din viitor. IMM-T au un rol bine definit în economiile dezvoltate,
iar în plus, pentru economiile emergente, există sinergii semnificative ce amplifică aceste efecte.
Prin inovație și flexibilitate, IMM-T se așteaptă să aibă o contribuție în cadrul cunoașterii, a
creării de locuri de muncă pentru personal calificat, stimulând dezvoltarea locală și regională,
fapt pentru care autoritățile ar trebui să le acorde o atenție sporită. Pe baza acestei lucrări, rezultă
elemente și implicații manageriale la nivelul IMM-T (necesitatea stimulării inovației), dar și la
nivelul arhitecturilor investiționale prin care se realizează finanțarea acestor organizații (au fost
prezentate soluții și strategii inovative, ca cele bazate pe fonduri VCF/PEF, inclusiv integrarea
parteneriatului public-privat ca mod de amplificare a efectelor benefice din partea investitorilor
privați).
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Soluțiile și strategiile prezentate în capitolul IV au la bază o bună înțelegere a rolului
IMM-T, a dezvoltării de proiecte, formarea de parteneriate și rețele de colaborare în aceste
proiecte. Legătura între selecția proiectelor și finanțarea efectivă poate fi realizată prin aceste
arhitecturi de finanțare bazate pe selecție, competiție, adaptabilitatea la cerințele de piață, dar și
agilitatea acordării de finanțări prin mobilizarea resurselor investiționale în ferestrele de
oportunitate oferite de inovația tehnologică de ruptură. Fondurile VCF/PEF reprezintă o
provocare pentru România, deoarece piața de capital este încă slab dezvoltată, orientarea
investitorilor VCF/PEF ar putea fi strict pe câteva domenii de înaltă tehnologie (ICT, electronică,
farmaceutice, componente auto), iar numărul restrâns de proiecte viabile creează o fragilitate
chiar la nivelul cererii de finanțare. Rolul guvernului este să stimuleze competițiile de proiecte și
să creeze o bază de selecție, pornind de la stimularea creării de IMM-T și susținerea excelenței.
Competițiile de proiecte reprezintă doar un punct de plecare în formarea VCF/PEF, iar
autoritățile guvernamentale ar putea să utilizeze eficient efectul de levier oferit de parteneriatele
public-private și deschiderea acestor fonduri închise/semiînchise spre zona privată și chiar cea de
retail.
S-a arătat că, într-o primă fază, se poate utiliza cu succes o schemă de finanțare în care să
se grupeze IMM-T pe tipuri/categorii de proiecte, în funcție de nivelul de risc, iar fondurile de
obligațiuni existente să-și restructureze portofoliile sau cel puțin să și le ajusteze, luând în
considerare aceste noi oportunități ce oferă performanțe risc-randament superioare obligațiunilor
convenționale. În România există un interes deosebit pentru fondurile de obligațiuni care oferă
randamente superioare fondurilor monetare și, astfel, este posibilă o implementare imediată care
respectă principiile selecției proiectelor și fructificarea mecanismelor de piață.
Într-o schemă de finanțare bazată pe emisiuni de acțiuni, riscul este mai ridicat și selecția
proiectelor ar trebui să fie făcută cu o atenție sporită de un evaluator independent de prestigiu. În
faza de dezvoltare a unui fond deschis VCF/PEF-PPP, eventualele sincope sau elemente ce
conduc la performanțe inferioare celor propuse sunt ușor compensate de noile finanțări, însă întro fază de maturitate a fondului, și concomitent cu creșterea ratei de acceptarea a proiectelor.
Gestiunea proiectelor din aceste fonduri trebuie să introducă provizioane de risc care să protejeze
investitorii și să nu aducă prejudicii la nivelul activului net al fondurilor. Provizionarea este un
proces complicat, deoarece reduce eficiența utilizării fondurilor, însă temperează o posibilă
exuberanță irațională în fazele de creștere economică. Utilizarea lor trebuie făcută cu precauție,
dozat în funcție de anticiparea proactivă a evoluțiilor din piețe.
Fondurile VCF/PEF bazate pe emisiuni de acțiuni ale solicitanților de finanțări pe
proiecte, pot realiza randamente impresionante, însă există și o volatilitate specifică depărtării de
rata fără risc. În consecință, soluția de fonduri de fonduri în care există o gestionare prudentă a
portofoliilor investitorilor interesați de aceste produse inovative, ar putea reprezenta o soluție
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echilibrată. De exemplu, o soluție cu 25% fonduri VCF/PEF și 75% fonduri monetare sau
obligatare ar putea oferi exact răspunsul la investitorii neinițiați sau investitorii pasivi ce
urmăresc performanțe superioare, în condiții de risc acceptabil. Evident că aceste structuri și
mix-uri pot constitui subiectul unor cercetări viitoare.
Noile abordări investiționale flexibile realizează o legătură interesantă între antreprenor
sau manager și instituția finanțatoare. Centrarea pe competiție și piețe este benefica din punct de
vedere al eficienței, și oferă transparență și încredere, elemente esențiale pentru crearea unei
ramuri a ofertei de fonduri. Dezvoltarea de noi produse este benefică și oferă posibilitatea
diversificării prudente a portofoliilor de investiții. Pentru reglementările absolut necesare în
crearea și dezvoltarea acestor noi produse, este însă nevoie de un sprijin guvernamental susținut,
de o consultanță de valoare din zona privată. Chiar și referirea la rolul universității și instituțiilor
de cercetare ar putea oferi noi ingrediente de rafinare a soluțiilor efective de implementare a
noilor instrumente investiționale de stimulare a antreprenoriatului tehnologic. Incubatoarele de
afaceri și spin-off-urile inovative sunt soluții care trebuie diseminate și stimulate într-un
parteneriat complex, iar această teză oferă o bază de reflecție pentru fondatori.

5.4. Direcții viitoare de cercetare
Cercetările viitoare se pot orienta către următoarele aspecte: efectuarea unor studii
detaliate cu privite la mecanismele de interacțiune dintre piețele financiare și conducerea IMM-T
sau managementul VCF/VCF-PPP, analiza soluțiilor de stimulare a performanței în domeniul
inovației bazat pe sprijin financiar pentru antreprenoriatul tehnologic, printr-un mecanism
inovativ de finanțare dedicat acestui segment de IMM-uri. Din punct de vedere teoretic, ar putea
fi integrate studii bazate pe influența ratei fără risc asupra costului finanțării, analize de impact
ce oferă detalii privind impactul volatilității sau șocurilor asupra materiilor prime utilizate în
producție, sau elemente de gestiune a fondurilor VCF/PEF bazate pe hedging (instrumente de
reducere a riscului), sau alte strategii de reducere a riscurilor.
Pot fi efectuate lucrări viitoare variate utilizând logica neutrosofică, în special datorită
faptului că aceasta este o metodă nouă, cu multe posibilități de aplicare care nu au fost utilizate
până acum. Domeniile posibile de aplicabilitate sunt atât cele din sfera științelor exacte, cât și a
celor umaniste.
Cercetările viitoare se pot orienta către următoarele aspecte: efectuarea unor studii
detaliate cu privite la mecanismele de interacțiune dintre piețele financiare și conducerea IMM-T
sau managementul VCF/VCF-PPP, analiza soluțiilor de stimulare a performanței în domeniul
inovației bazat pe sprijin financiar pentru antreprenoriatul tehnologic, printr-un mecanism
inovativ de finanțare dedicat acestui segment de IMM-uri.
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Scurt rezumat al tezei
În teza de doctorat „Arhitecturi investiţionale flexibile bazate pe inovare pentru
stimularea antreprenoriatului tehnologic“ elaborată de ec. Emilia Calefariu este alcătuită dintrun număr de cinci capitole. Au fost prezentate concepte noi privind arhitecturile investiționale
flexibile ce pot contribui la stimularea dezvoltării antreprenoriatului tehnologic, pornind de la
situația actuală din România, de la tendințele pe plan mondial și de la posibilele evoluții extrem
de complicate din viitor. IMM-T au un rol bine definit în economiile dezvoltate, iar în plus,
pentru economiile emergente, există sinergii semnificative ce amplifică aceste efecte. Prin
inovație și flexibilitate, IMM-T se așteaptă să aibă o contribuție în cadrul cunoașterii, a creării de
locuri de muncă pentru personal calificat, stimulând dezvoltarea locală și regională. Obiectivul
fundamental al tezei este reprezentat de fundamentarea deciziei de finanțare a IMM-T, fiind
propuse mai multe metode pentru îndeplinirea acestui deziderat. Noile abordări investiționale
flexibile realizează o legătură interesantă între antreprenor sau manager și instituția finanțatoare.

Abstract
The PhD thesis " Flexible investment architectures based on innovation for supporting
technological entrepreneurship" developed by ec. Emilia Calefariu, consists of a number of five
chapters. New concepts were presented on investment flexible architecture,s that can stimulate
technological entrepreneurship development, starting from the current situation in Romania,
from the global trends and extremely complicated possible future developments. T-SMEs have a
well defined role in developed economies, and in addition, emerging economies, there are
significant synergies that increase these effects. Through innovation and flexibility, T-SMEs are
expected to have a contribution to knowledge, creation of jobs for qualified personnel,
stimulating local and regional development. The fundamental objective of this thesis is the
foundation of T-SME financing decision, several methods have been proposed to achieve this
goal. The new investment approach provides an interesting link between the entrepreneur or
manager and the financing institutions.
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