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"Gândeşte-te la acest
atât de frumos şi

consolator cuvânt:
Nimicnicie!"

MÃSURAREA
PERFORMANÞEI
INSTITUÞIILOR

PUBLICE

Pentru a măsura performanţa unei
organizaţii este necesar să cunoaştem
dimensiunile acesteia. Abordarea dimen-
siunilor performanţei este motivată de faptul
că multe organizaţii doresc să-şi îmbu-
nătăţească sistemul de măsurare a
performanţelor cu scopul de a analiza cât mai

mulţi factori care le determină. Preocupările
din acest domeniu au dus la conturarea a
patru dimensiuni ale performanţei: împlinirea
organizaţionlă, identitatea socială, eficienţa
organizaţiei şi legitimitatea şi reputaţia
organizaţiei - vezi Figura 1.

 Emil CIORAN

27 SEPTEMBRIE -
ZIUA MONDIALÃ
A TURISMULUI

Virgil NICULA

Revista “EUROECONOMIA XXI” o puteţi găsi la adresa:

https://infosibiu.eu/economie/

Dan POPESCU

1. Colonizarea, în accepţia ei generală,
este privită ca un proces prin care un imperiu,
o ţară au pus sau pun stăpânire pe un
teritoriu anume, nu neapărat etnic, naţional,
deloc al nimănui până atunci. Indivizii
respectivi, de acolo, devin stăpâniţi.
Cuceritorii îşi conferă statutul de stăpânitori,
le dau indigenilor şi numele lor, simbolurile
lor. Istoria lor. Stăpânitorii, coloniştii, trebuie, continuare în pag. 4,5

sunt priviţi ca veritabili supraoameni. Iar
stăpâniţii - aproape precum iobagii şi şerbii
din Europa Medievală - devin un fel de
indivizi, familii, comunităţi de rang  sensibil
inferior, obligaţi - care trebuie - să se supună
oricăror dorinţi, aşteptări, proiecte ale
primilor. Îşi pierd, practic, identitatea, dar
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"Încercarea ºi când nu reuºeºte e o ºcoalã."       G. COªBUC

continuare în pag. 7,8

COLCOLCOLCOLCOLONIALISMUL:ONIALISMUL:ONIALISMUL:ONIALISMUL:ONIALISMUL:
CÂTEVCÂTEVCÂTEVCÂTEVCÂTEVA SECVENÞEA SECVENÞEA SECVENÞEA SECVENÞEA SECVENÞE

BURSA DIN
SIBIU NU S-A

ÎNCHIS ODATÃ
CU CEA DE LA

NEW YORK

continuare în pag. 3

În fiecare an, la 27 septembrie, un numãr de 158 de þãri, ºase teritorii
ºi peste 500 de membri afiliaþi, componente ale Organizaþiei Mondiale a
Turismului (UNWTO), agenþie specializatã a Organizaþiei Naþiunilor
Unite, sãrbãtoresc Ziua Mondialã a Turismului.
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dr. Răzvan
ŞERBU, ULBS

Lect. univ. dr.
Alma PENTESCU,

ULBS

Prof. univ. dr.
Lucian BELAŞCU,

ULBS

„Bursa din Sibiu se va închide odată cu
cea de la New York”. Nu tresăriţi şi nu vă
miraţi era doar titlul unui articol din Ziarul
Financiar în urmă cu 9 ani, ce ne anunţa
cu mândrie că Bursa de la Sibiu (Sibex)
prelungeşte programul de tranzacţionare
pe piaţa derivatelor cu peste patru ore,
pentru a da jucătorilor mai mult timp de
reacţie la evoluţia burselor din S.U.A. Astfel,
şedinţa bursieră dura 14 ore şi 30 de
minute. Din păcate bucuria avea să fie de
scurtă durată, şi în vreme ce piaţa bursieră
din S.U.A. număra şi numără deschideri
noi de burse ajungând azi la cifra
cincisprezece, în România am reusţit să
înjumătăţim numărul lor, mai exact de la
două BVB si SIBEX, la una singură.

La începutul anului 2019 nu părea ieşit
din comun dezbaterea pe care o aveam la
debutul construcţiei unei noi burse în piaţa

dr. Renate
BRATU, ULBS

- Piaþa de capital între realitate ºi dramã -
de capital, în Statele Unite ale Americii sub
denumirea de “Members Exchange”
(MEMX). Un grup de nouă companii,
brokeri, comercianţi, bănci, firme de servicii
financiare şi marketmakeri la nivel mondial,
au anunţat atunci şi iniţiat ideea creări unei
noi burse şi pregătirea lansării ei, imediat
ce toate aprobările vor fi obţinute. În special
este vorba aici de aprobarea de funcţionare
din partea comisiei “Securities and
Exchange Commission”.

Membrii fondatori ai acestei noi burse
“MEMX” sunt mulţi dintre cei mai mari actori
ai pieţei de brokeraj din SUA, bănci, firme
de servicii financiare şi creatori de piaţă
mondiali, nume cu greutate în economia
globală: Bank of America Merrill Lynch,
Charles Schwab, Citadel Securities,

- reverberaþii în actualitate -

- metode, tehnici, instrumente -

continuare în pag. 2,6,7

Anul acesta, Ziua Mondială a Turismului
a avut ca tematică World Tourism Day 2020
- “Tourism and Rural Development”,
„Turism şi dezvoltare rurală”.

Sărbătorirea la 27 septembrie a Zilei
Mondiale a Turismului a fost stabilită în
cadrul sesiunii Adunării Generale a
Organizaţiei Mondiale a Turismului din
septembrie 1979, de la Torremolinos
(Spania), zi în care se aniversează şi
adoptarea statutului UNWTO (1970).

Ziua Mondială a Turismului a fost
sărbătorită prima oară în întreaga lume în
anul 1980. UNWTO a dorit ca prin
organizarea diferitelor evenimente, cu acest
prilej să atragă atenţia opiniei publice
asupra importanţei de ordin social, cultural,
politic şi economic a turismului.

„Turism şi dezvoltare rurală”, tema anului
2020, celebrează capacitatea unică a
sectorului turistic de a conduce dezvoltarea
economică şi de a oferi oportunităţi în afara
marilor oraşe, inclusiv în acele comunităţi
care altfel ar fi lăsate în urmă. Ziua Mondială
a Turismului 2020 evidenţ iază, de

asemenea, rolul important pe care îl joacă
turismul în conservarea şi promovarea
culturii şi a patrimoniului din întreaga lume.

Sărbătorirea acestei zile internaţionale
are loc într-un moment de criză, în plină
pandemie, iar majoritatea ţărilor din
întreaga lume percep turismul ca pe un
factor de stimulare a redresării economice,
inclusiv în comunităţile rurale în care
sectorul turistic este un angajator de frunte
şi unul dintre pilonii economiilor.

Secretarul General al UNWTO, Zurab
Pololikashvili, a declarat în mesajul oficial
de Ziua Mondială a Turismului, că "în
întreaga lume, turismul întăreşte
comunităţile rurale, oferind locuri de muncă
şi oportunităţi, în special femeilor şi
tinerilor". "Turismul permite, de asemenea,
comunităţ i lor rurale să îş i păstreze
patrimoniul şi tradiţiile culturale unice, iar
sectorul este vital pentru protejarea
habitatului ş i a speciilor pe cale de
dispariţie. Această Zi Mondială a Turismului

Colonizarea francez[ în Algeria
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Cunoscând dimensiunile perfor-
manţei, se pot identifica şi
determinanţii performanţei, precum
şi legătura de cauzalitate care există
între aceştia şi performanţă - vezi
Tabelul 1.

Tot pe baza celor patru dimensiuni
ale performanţei unei organizaţii se
pot stabili şi criteriile de măsurare a
performanţei, ele fiind un instrument
util pentru înţelegerea, mana-
gementul şi îmbunătăţirea perfor-
manţei  - acestea sunt prezentate în
Tabelul 2.

Având în vedere aceste criterii,
constatăm că eficienţa organiza-
ţională este cel mai facil de măsurat,
însă aceasta nu se poate îmbunătăţi
dacă nu vom lua în considerare şi
identitatea socială, legimitatea şi
reputaţia organizaţiei şi împlinirea
organizaţională. Deoarece măsu-
rarea acestor dimensiuni organiza-
ţionale nu este uşor de realizat, se
utilizează adesea metode de
măsurare a performanţei utilizate în
mediul privat sau în alte tipuri de
organizaţii internaţionale, dintre care
vom prezenta două dintre cele mai
cunoscute şi utilizate astfel de
modele, benchmarking-ul şi tabloul
de bord.

Benchmarking-ul a primit
numeroase definiţii în literatura de
specialitate, care au în centru
realizarea de comparaţii între
organizaţii şi adoptarea bunelor
practici care au capacitatea de a
genera o performanţă organiza-
ţională superioară - HEFCE (2003).
Astfel,  benchmarking-ul nu face
referire doar la măsurarea perfor-
manţei, ci reprezintă o strategie de
afaceri care urmăreşte să menţină
organizaţia la un anumit nivel de
competitivitate.

Conform HEFCE (2003, p. 4), ele-
mentele esenţiale ale benchmar-
king-ului ar fi următoarele:  (i)
practică continuă: benchmarking-ul
trebuie încorporat într-un ciclu
regulat de planificare al organizaţiei
şi în managementul proceselor
cheie ale organizaţiei; (ii) practică
sistematică: este importantă
asigurarea unei metodologii
consecvente care să fie adoptată de
organizaţie şi urmată în mod real;
(iii) cea mai bună practică: nu este
necesar să fie identificată "cea mai
bună practică în mod absolut" pentru
ca benchmarking-ul să aibă succes;
practica "bună sau superioară" este
probabil o sintagmă mai adecvată.
European Foundation for Quality
Management (EFQM) consideră că
filosofia fundamentală a bench-
marking-ului este să ştii ceea ce vrei
să îmbunătăţeşti sau să înveţi; să
identifici "bunele practici" dintr-un
anumit domeniu; să înveţi din
"bunele practici" ce şi cum au realizat
celelalte organizaţii; să adaptezi şi
să încorporezi ceea ce ai învăţat la
nivelul propriilor procese organiza-
ţionale. În consecinţă, bench-
marking-ul permite organizaţiilor să
adopte, să adapteze şi să
îmbunătăţească bunele practici.

Potrivit lui McNair şi Watts (2006),
există mai multe forme de
benchmarking, în funcţie de nivelul
organizaţional la care se realizează:

(a) Benchmarking-ul intern (Bi)
pune accent pe structura internă a
unei organizaţii, pe domeniile sale
funcţionale. Bi pune sub semnul
întrebării toate practicile organi-
zaţionale existente, mai precis
procesele care încep atunci când
este primită o cerere din partea unui
client şi care se termină atunci când

cererii respective i s-a răspuns prin
satisfacerea tuturor celor implicaţi.
Potrivit acestei forme de
benchmarking, doar activităţile care
adaugă valoare relaţiei cu clientul pe
termen lung ar trebui susţinute, în
timp ce costurile activităţilor care nu
reprezintă un adaos de valoare ar
trebui respinse.

(b) Benchmarking-ul extern (Be)
(engl."Direct competition
benchmarking") priveşte în exteriorul
organizaţiei pentru a identifica
nivelurile de performanţă ale
competitorilor direcţi. Ideea centrală
este de a identifica prin Be punctele
tari şi punctele slabe ale
competitorilor direcţi, aceasta
reprezentând primul pas în
planificarea unei strategii de succes.

(c) Benchmarking-ul sectorial (Bs)
(engl. "industry benchmarking")
depăşeşte comparaţia de tip "unu-
la-unu" pe care o propune Be,
urmărind identificarea tendinţelor.
Accentul cade pe metodele şi
caracteristicile cheie (de producţie
sau de furnizare de servicii) care pot
oferi un avantaj competitiv în relaţia
cu competitorii direcţi din sector /
domeniu. Bs presupune comparaţia
cu organizaţiile care demonstrează
cele mai bune practici de furnizare a
produselor sau serviciilor.

(d) Benchmarking-ul de clasă (Bc)
(engl. "best-in-class benchmarking")
se aplică afacerilor derulate de
organizaţii în mai multe domenii sau
sectoare, afaceri care împărtăşesc
procese comune, cum ar fi metodele
de vânzare, metodele de marketing,
cursurile de perfecţionare a
personalului etc. În felul acesta, Bc
este folosit pentru a stabili standarde
de performanţă şi a identifica tendinţe
de-a lungul unui grup de procese
înrudite. Bc separă organizaţia de
produsul pentru care are concurenţă
directă şi de afacerea cu care participă
într-un conglomerat de organizaţii
dintr-un segment de piaţă similar.

The Public Sector Benchmarking
Service din Marea Britanie a
identificat 7 categorii principale de
abordări cu privire la benchmarking,
prezentate în Tabelul 3.

Tabloul de bord (engl. Balanced
Scorecard) este un instrument de
planificare strategică şi managerială
utilizat pe scară largă atât de mediul
de afaceri, de instituţiile guverna-
mentale şi de cele non-profit, care
are câteva obiective principale: (1)
încadrarea activităţilor în viziunea şi
strategia organizaţiei; (2) îmbună-
tăţirea comunicării în mediul intern
şi în cel extern al organizaţiei; (3)
monitorizarea performanţei orga-
nizaţiei prin raportarea la obiectivele
strategice. Denumirea de "tablou de
bord" a fost preluată din aviaţie, acolo
unde pilotul are nevoie de o
prezentare a comenzilor la bord care
să fie adaptată nevoilor de pilotaj.
Instrumentul a fost propus prima dată
de Kaplan şi Norton (1996) ca un
cadru de măsurare a performanţei
care ia în considerare performanţa
strategică non-financiară pe lângă
metodele tradiţionale de măsurare
a performanţei financiare.

Pentru a putea reprezenta un
instrument eficient de măsurare a
performanţei, tabloul de bord şi
indicatorii care îl compun trebuie să
fie simpli, consistenţi şi corelaţi cu
mărimea şi obiectivele organizaţiei.
Un tablou de bord eficient conţine
cam 5 familii de indicatori (vezi
Tabelul 4).

Pentru măsurarea performanţei
organizaţionale se pot folosi tabloul
de bord strategic global (TBSG) şi
tabloul de bord echilibrat (TBE).
Tabloul de bord strategic global

continuare în pag. 6
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E- TRADE, Fidelity Investments,
Morgan Stanley, TD Ameritrade,
UBS şi Virtu Financial.

Misiunea MEMX este de a creşte
concurenţă, de a îmbunătăţ i
transparenţa operaţională, de a
reduce în continuare costurile şi de
a simplifica tranzacţ ionarea
capitalurilor proprii. În plus, MEMX
va reprezenta interesele clienţilor
firmelor fondatoare. MEMX şi va
căuta să ofere un model de
tranzacţionare simplu cu tipuri de
comenzi de bază, cea mai recentă
tehnologie şi o structură de taxe
simplă, cu costuri reduse. MEMX
este o dovadă a cererii pe piaţă
pentru concurenţă, inovaţie şi
transparenţă. O nouă bursă este
benefică şi va încuraja concurenţa

Participanţii la pieţele de capital
actuale au suţinut pe tot timpul
verificărilor realizate de Securities
and Exchange” din S.U.A. pentru a
putea fi autorizată, că este
foarte important ca toţi actorii
implicaţi să primească o alternativă
inovatoare.

Misiunea acestei comisii
“Securities and Exchange” din
Statele Unite ale Aamericii este în
principal de a proteja investitorii, de
a menţ ine pieţe echitabile,
ordonate şi eficiente şi de a facilita
formarea de capital.

Pe măsură ce pe această piaţă
extrem de dinamică, tot mai mulţi
investitori pentru prima dată
apelează la pieţe fie pentru a-şi
asigura viitorul, pentru a plăti casele
sau chiar pentru a trimite copii la
facultate, misiunea comisiei este
extreme de complexă în a realize
protecţia acestor investitori.

În această piaţă, schimburile de
valori mobiliare cunosc o transfor-
mare continuă ş i dinamica
numărului de concurenţi mondiali
este în creştere, această situaţie
conducând şi mai mult necesitatea
unei reglementări solide a pieţei.
La toate acestea se adaugă şi
interesul comun al tuturor ame-
ricanilor pentru o economie în
creştere care produce locuri de
muncă, şi îmbunătăţeşte nivelul de
trai.

Lumea investiþiilor
este fascinantã,

complexã ºi poate fi
 foarte fructuoasã.

Dar, spre deosebire de lumea
bancară, unde depozitele sunt
garantate de o bancă centrală sau
un guvern federal, acţ iunile,
obligaţiunile şi alte valori mobiliare
pot înregistra şi pierdere în valoare,
neexistând garanţii. Fără aceste
garanţii investiţia nu trebuie tratată
ca un sport pentru orice privitor sau
mai plastic spus ca o casă de
pariuri. Pe această piaţă cea mai
bună modalitate pentru investitori
de a proteja banii pe care îi inves-
tesc în  pieţa valorilor mobiliare este
să se informeze foarte bine, să facă
cercetări, să pună întrebări, şi să
beneficieze de nişte reguli
destinate tuturor investitorilor. Nu

trebuie să ne gândim aici doar la
piaţa acţiunilor cotate ci chiar
dincolo de aceasta pentru că
această comisie şi reglementările
specifice din S.U/A. protejează şi
investitorii de pe pieţele de valori
mobiliare municipale de 3,8 mii de
miliarde de dolari pe care se
bazează municipalitatea pentru a
oferi şcoli, biblioteci şi spitale
locale, parcuri publice, apă potabilă
sigură şi multe altele.

O parte din aceste atribuţii îşi
regăsesc echivalentul în legislaţia
noastră şi revin instituţional Auto-
rităţii de Supraveghere Financiară.
Această autoritate în cazul
României ar trebui să contribuie la
consolidarea unui cadru integrat
de funcţionare şi supraveghere a
pieţelor financiare non-bancare, a
participanţilor şi operaţiunilor pe
aceste pieţe având ca obiective:
•asigurarea stabilităţii, compe-
titivităţii şi bunei funcţionări a
pieţelor de instrumente financiare,
promovarea încrederii în aceste
pieţe şi în investiţiile în instrumente
financiare, precum şi asigurarea
protecţiei operatorilor şi investi-
torilor împotriva practicilor neloiale,
abuzive şi frauduloase; •promova-
rea stabilităţ i i activităţ i i de
asigurare şi apărarea drepturilor
asiguraţ i lor; •asigurarea unei
funcţionări eficiente a sistemului de
pensii private şi protejarea inte-
reselor participanţilor şi ale be-
neficiarilor. “Autoritatea de Supra-
veghere Financiară exercită atri-
buţii de autorizare, reglementare,
supraveghere şi control asupra
intermediarilor de operaţiuni cu
instrumente financiare; societăţilor
de servicii de investiţii financiare;
organismelor de plasament
colectiv; societăţilor de adminis-
trare a investiţiilor; consultanţilor de
investiţii financiare, pieţelor de
instrumente financiare; opera-
torilor de piaţă ş i de sistem;
depozitarilor centrali; caselor de
compensare-decontare; contra-
părţilor centrale; operaţiunilor de
piaţă; emitenţilor de valori mo-
biliare; Fondului de compensare a

investiţiilor; altor persoane fizice
sau juridice ce desfăşoară activităţi
conform prevederilor Legii nr. 297/
2004 privind piaţa de capital.

Tot această autoritate exercită
atribuţ i i de autorizare, regle-
mentare, supraveghere şi control
şi asupra: societăţilor comerciale
de asigurare, de asigurare-
reasigurare şi de reasigurare, a
societăţilor mutuale, denumite în
continuare asigurători, respectiv
reasigurători, precum şi a inter-
mediarilor în asigurări, suprave-
gherea asigurătorilor şi reasi-
guratorilor care îşi desfăşoară
activitatea în sau din România,
supravegherea activităţii inter-
mediarilor în asigurări şi reasi-
gurări, precum şi a altor activităţi în
legatură cu acestea; sistemului de
pensii private şi tuturor entităţilor,
instituţiilor, operatorilor de piaţă şi
emitenţilor de valori mobiliare,
precum şi operaţiunilor şi instru-
mentelor financiare reglementate
de legislaţia secundară.”

Am preluat chiar de pe site-ul
Autorităţ i i de Supraveghere
Financiară a României, mai pe larg
în rândurile anterioare detaliind
atribuţiile acestei instituţii pe piaţa
financiară din România intenţionat,
astfel încât cititorii să înţeleagă mai
bine a cui este responsabilitatea
pentru promovarea formării de
capital care este necesară pentru
a susţine creşterea economică.

Vă lăsăm pe dumneavoastră
cititorii să realizaţ i care sunt
rezultatele şi cum  este pusă în
practică această misiune a A.S.F.,
dar şi a altori actori financiari, printr-
o comparaţie simplă. În vreme ce
pe piaţa din S.U.A. este autorizată
şi încurajată o dezvoltare a pieţei
financiare cu încă o bursă, mai
exact a cinsprezecea bursă din
S.U.A., în România în urmă cu doar
câţiva ani, dintre cele două burse
ale României, bursa de la Sibiu
(SIBEX) dispare în urma unui
proces de absorţie de către BVB. şi
ca să fie tabloul complet trebuie să
adăugăm şi axa timpului, adică în
Statele Unite această nouă bursă
apare în plină criză pandemică ce
ameninţă toate economiile
globului, iar Bursa de la Sibu, Sibex
dispărea într-o perioadă marcată
de creştere economică. Ba mai
mult decât atât teoria acestei pieţe,
spune pe scurt că pentru a avea un
sistem bursier sănătos şi automat
o piaţă financiară pe măsură  deri-
vatelor este bines să fie conectată
în angrenajul pieţei cu piaţa de
acţ iuni, ca două roţ i ce pot fi

Răzvan ŞERBU,
Renate BRATU
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acţionate doar împreună folosind
mecanisme de “short selling”
(vânzare în lipsă) şi împrumut de
acţiuni prin care să poată lucra
“market makerii” ( creatori de piaţă,
aşa-zişi furnizorii de lichiditate )
simultan pe ambele pieţe. Din
păcate nimeni nu a sprijinit crearea
acestui cadru firesc, nici o instituţie
din piaţă nu a cheltuit resurse şi
efort în acest sens şi aşadar în
Romania se pare că  cele două
burse au fost lăsate să-şi arate mai
mult ego-ul şi în acest sens nu au
funcţ ionat niciodată împreuna
pentru a dezvolta derivatele
autohtone, pe modelul burselor
mature care au în ofertă peste 70%
produse naţ ionale. Dacă în
economia SUA în ciuda mult acla-
matei economii libere, contează şi
interesul comun al tuturor
americanilor pentru o economie în
creştere care produce locuri de

muncă, şi îmbunătăţeşte nivelul de
trai, în economia României
lucrurile au fost tratate aşa cum a
afirmat preşedintele ASF de la acel
moment, doar ca “o tranzacţie
comercială” ignorând din start
interesul comun al românilor
pentru o economie în creştere, şi
declaraţiile repetate şi în presă ale
directorului general al bursei
sibiene care era de părere că
“Sibex şi BVB printr-un efort comun
ar putea susţ ine creşterea
competitivităţii pieţei de capital în
România la nivel regional şi chiar
european.

Dar suntem aproape
siguri cã acest

 moment o sã mai fie
tratat. Chiar dacã

este unul din pãcate
 mai puþin fericit

pentru dezvoltarea
 pieþei financiare

 româneºti, el
 rãmâne un studiu

de caz (nu un
 exemplu de bunã
 practicã), ce poate
fi predat în cadrul

 disciplinelor
economice mai ales
 financiare, chiar
ºi în Sibiu. Putem
 sã-l citãm aici pe
 Camil Petrescu:
 “Câtã luciditate
atâta conºtiinþã,
câtã conºtiinþã

atâta pasiune, ºi
deci atâta dramã.”
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urmare din pagina 1

fără a pierde aureola stăpânitorilor.
Li se iau materiile prime, resursele,
tot, fiind "împrumutaţi" cu bani pentru
a-şi cumpăra unele produse finite
din metropolă. Colonizarea are
asemănări, mai mult decât cu
sclavajul, cu "colonat"-ul Evului
Mediu, colonul medieval european
primind o bucată de pământ, relativ
redusă, din domeniul seniorului,
pământ pe care să-l lucreze, dând
cea mai mare parte din roade
seniorului, păstrând cât să nu moară
de foame şi pentru el şi familia lui şi
fiind aservit, practic, în totalitate,
acestuia. Este "legat" indisolubil de
senior. Este practic "proprietatea" lui.
Dar seniorul, proprietarul nu are
drept de viaţă şi de moarte asupra
colonului. Aceasta în Europa,
întrucât în teritoriile luate în
stăpânire colonială, cuceritorii
respectivi de multe ori au...
Colonizarea a dat naştere colonilor.
Iar imperiile coloniale, mari sau
mici, s-au constituit din metropole -
practic statul cuceritor - şi colonii -
respectiv teritoriile cucerite. Este un
desen în mare, în detaliu lucrurile
pot relativ diferi.

A fost pozitivă sau nu colonizarea?
Şi în ce sens? Pentru indigeni, mai
ales, dar şi pentru metropole,
coloniile au reprezentat un pas
înainte sau, în timp, înapoi? Sunt
întrebări - mai sunt şi altele - al căror
răspuns a ţinut şi ţine deschisă
dezbaterea ştiinţifică internaţională.
Cea de bună calitate, fireşte, mai
ales vestică. Întrucât cea estică
oferea până prin 1989, un singur
răspuns: "a fost o crimă împotriva
libertăţii popoarelor lumii". O afirm
din capul locului, şi nu de-acum, de
prin anii 1980 (1985-1987, şi mai
devreme), ultimele afirmaţii au fost
şi sunt exagerări, consideraţii doar
în parte întemeiate. La fel ca atunci,
reafirm: colonialismul a avut şi
părţile sale bune. Nu puţine. Dar să
urmărim argumenete în toate din
sensurile menţionate. Cu atât mai
mult cu cât, în prezent, chiar dacă
şi-a modificat forma, numele,
sistemul categorial, ceva din
interese, "colonialismul" în fapt încă
persistă şi, nu o dată, în segmente
de relaţii dintre state. Mai ales în
segmente de relaţii dintre statele
puternice şi cele mai slabe. Un
colonialism "sui generis". O afirmă,
printre alţii, nu puţini exegeţi
occidentali...

*****
2. Dar să vedem. Încă din

antichitate şi până după Al Doilea
Război Mondial, de multe ori - cu
excepţiile de rigoare în China, India,
statele Magrebului etc. - "omul alb"
era privit, cum spuneam, ca un
semizeu comparativ cu populaţia
băştinaşă din Africa dar şi din Asia,
din America Latină, din cea de Nord.
A deţinut în tot acest timp supre-
maţia tehnologică - inclusiv controlul
instituţiilor economiei de piaţă,
bănci, burse, asigurări etc. - iar pe
"partea adversă" numărul luptăto-
rilor conta mai puţin. Să ne amintim
în timp de romani în luptă cu
barbarii, de conchistadori, în Ame-
rica de Sud, de legiunile engleze,
britanice, franceze, belgiene, chiar
italiene, germane biruitoare mai
mereu şi în Africa şi în Asia. O mână
de europeni temuţi "controlau" sever
şi sângeros sute şi sute de milioane
de indigeni. Deasemenea de
confruntările din Statele Unite, din
America de Sud, britanicii şi
spaniolii în ciocnirile şi, deseori,
adevăratele bătălii, cu indigenii. Nu
era, însă, doar "omul alb", erau şi
japonezii - "oameni galbeni" - co-
lonialişti etc., dar aceeaşi
superioritate tehnică şi de orga-

Revoltă contra belgienilor  în Congo

Regiment de zouavi
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nizare. De civilizaţie, în fapt. Fisurile
s-au creat prin "obosirea" sau chiar
epuizarea Europei puternice în cele
două mari războaie mondiale din
secolul XX. şi prin "deşteptarea" la
viaţă, aspitaţiile, cerinţele de
independenţă politică şi eonomică,
de un fel sau altul, ale popoarelor
din colonii. Procesul este, fireşte,
mai complicat, dar, în esenţă,
despre aceasta a fost şi este vorba.
Şi încă un factor. Trupele

coloniale din Asia şi Africa (zuavii
etc.) angajate în luptă în cele două
războaie de partea aliaţilor, au văzut,
simţit de fiecare dată, vulnera-
bilitatea, înfrângerile, slăbiciunile,
umilirile hidoase ale "omului alb"
de către alţi "oameni albi", germani,
mai ales, coborându-l de pe soclul
său de invincibilitate pe care era
urcat. Ceea ce a dat un nou şi vital
impuls "forţelor de eliberare
naţională", stimulate, mai ales după
1945, material, băneşte, şi de
sovietici. Paradoxal, totuşi, ruşii fiind
deseori colonişti, cuceritori în
propriul lor imperiu. Oricum, situaţia
s-a modificat având loc iniţial
"destrămarea" şi apoi "prăbuşirea"
sistemului colonial "al
capitalismului" - despre el vorbim.
Din păcate, din varii motive,
"decolajul" fostelor colonii, cu puţine
excepţii, nu a prea avut loc.

*****
3. Dar cum se vădesc acum

aprecierile menţionate la începutul
materialului, dezbaterile amintite?
Câteva detalii. Din timpul mai ales
până spre anii 1960, când colo-
nialismul era cu precădere

prezentat "en fanfare", ca un drept
amplu fundamentat al cuceritorilor
şi ca o binefacere pentru colonii, cât
de frumos s-au purtat stăpânii cu
colonii şi cât de mult îi iubeau şi
respectau pe indigeni, lucrurile au
basculat într-un alt câmp. Cel al
contestării - deseori, vehemente - a
colonialismului. În Franţa, semni-
ficativ pentru continentul european,
dar şi Belgia, Italia, Spania,
Germania, Japonia etc., ideea de
bază care se configura tot mai clar
spre 1990 şi mai apoi era aceea
potrivit căreia, cum scria francezul
Daniel Rivet în "Vingtieme Siecle"
în 1992: "Trecutul nostru colonial
este suficient de departe astfel încât
să stabilim, în sfârşit, cu el un raport
debarasat de complexul aroganţei
sau de reflexul culpabilităţii".

...În 1998 se vor sărbători 150 de
ani de la abolirea sclavajului, iar în
2001 se va vota "Legea Taubira"
care recunoştea sclavajul precum
"crimă împotriva umanităţii". De aici
până la contestarea ca atare a
colonialismului ca o acţiune cât de
cât pozitivă nu a mai fost decât un
pas. În spiritul celor mai semni-
ficative tradiţii ale lui Albert Londres,
André Gide, Aimé Césaire, Frantz
Fanon - dintre cele mai celebre şi
mai tradiţionale voci moderne ale
luptei anticolonialiste - în Belgia
americanul Adam Hochschild va
publica în 1998 lucrarea "Fantomele
regelui Leopold. Un holocaust uitat"
(Belfond), referitor la crimele perpe-
trate în vremea primelor ocupaţii
belgiene ale Congoului. În Regatul
Unit, în 2005, sub semnătura lui

Caroline Elkins va apare scrierea
de referinţă "Imperial Reckoning.
The Untold Story of Britain's Gulag
in Kenya" (Holt), cam în aceeaşi
cheie, denunţând violenţa
represiunilor britanice în vremea
revoltelor triburilor mau-mau,
obţinând Premiul Pulitzer etc. Au fost
şi sunt demonstraţii ample. S-au
dărâmat şi se dărâmă statui ale
unor mari cuceritori coloniali, sunt
criticaţi ferm în cărţi şi lucrări în
domeniu. Deşi faptele trebuie
apreciate şi în contextul epocii şi nu
exclusiv, cum le privim, cu ochii de
acum. În Franţa, de exemplu,
generalii Massu, Salan, Jouhaud,
eroi în războiul din Algeria, primesc
condamnări aspre deoarece vroiau
să menţină cu orice preţ "Algeria
franceză" etc. şi câte s-au mai
petrecut, în acelaşi sens, de atunci.
Începe să se ceară tot mai
vehement repararea "cu bani" a
crimelor "trecute", o cerere socială
în raport cu care se raliază istorici şi
economişti din fostele metropole
dar şi cei din fostele colonii.

Curente ample s-au constituit
astfel. Într-o măsură, într-o măsură
repet, opiniez că în spatele unor
asemenea idei care solicită atât de
hotărât despăgubiri "istorice" de la
fostele metropole, se află acei
indigeni şi "aliaţi" ai lor din vestul
european care doresc aceşti bani
în propriul folos. Sunt exemple de
mari escrocherii autohtone, din
fostele colonii, mii şi mii de volume
şi articole, dar şi filme americane şi
nu doar care relevă astfel.
Asemenea escrocherii au generat

aici mari îmbogăţiţi ai lumii, dar şi
cea mai mare parte a populaţiei
trăind într-o mizerie cruntă. Visul
multora din aceşti desmoşteniţi ai
soartei devenind acela de a emigra
în fostele metropole, la foştii stăpâni,
sperând să trăiască măcar aici mai
bine.

*****
4. Se vădeşte în acest sens

postcolonialismul, mai îndepărtat
sau imediat, având ca trăsătură
esenţială o independenţă politică
foarte relativă a fostelor colonii şi o
independenţă economică adesea
practic inexistentă. Se vădesc bătălii
acerbe pentru resurse, minereuri,
petrol, metale grele şi uşoare etc.,
se vădesc crime, lovituri de stat,
ideologii de mucava, şefi celebri
prăbuşiţi peste noapte ş.a. Totul
subsumat unor interese mai mult
sau mai puţin curente care trebuiau
şi trebuie satisfăcute cu orice preţ.
Se pare că nu mai dictează direct
metropolele, şi ele cu destule
probleme ale lor, ci marile trusturi
ale lumii. Marele capital financiar
internaţional este adevăratul
"controlor". Desigur, având şi acesta
o anumită culoare etnică. Tocmai
dintr-o astfel de perspectivă,
definirea postcolonialismului este
complexă, cu "suprafaţă" şi "sub-
teran". Iată, după Eduard Said, în
cartea sa "L'Orientalisme. L'Orient
creé par l'Occident", Seuil 1980,
postcolonialismul este "studiul de
ansamblu al discursurilor şi
experienţelor ieşite din colonizări
într-o epocă în care societăţile au
fost apriori eliberate de colonialism".
Un câmp vast de cercetare în care
se pot include numeroase procese,
de la abuzuri, la crime, la muncă
forţată ca o crimă împotriva
umanităţii, la fenomene sociale de
amploare etc,

Dar cum vedeam eu asemenea
evoluţii în volumul meu "Universul
în alb negru. O lume în schimbare
cu dileme şi speranţe" din 1987,
Editura Albatros, Bucureşti?
Mă aflam efectiv, ca şi acum,
într-o măsură, în postura mode-
raţilor de astăzi. Nu era chiar uşor
atunci...

Iată mai multe idei şi teme
interesante. "Independenţa politică
a relevat puternic idealul dezvoltării
naţionale, dar şi exigenţele de
funcţionare ca atare a unui
organism naţional: exigenţe în
domeniul resurselor, producţiei,
circulaţiei, consumului, exportului,
importului etc. Chiar fără nici o
influenţă din afară, şi era un circuit
foarte dificil de realizat. Dar în
condiţiile în care interesele elitelor
băştinaşe erau - şi sunt încă pentru
numeroase situaţii - într-un fel sau
altul, împletite cu interese din afară.
În condiţiile în care influenţele din
afară, materiale şi spirituale, erau
şi sunt, nu o dată, determinante. În
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condiţiile în care conflictele
exterioare - economice, sociale,
politice, militare - îşi aflau şi îşi află
în continuare proiecţii originale pe
scena politică şi economică a
tinerelor state? Şi cu atât mai mult,
în condiţiile - cel mai des întâlnite -
ale unor frapante inegalităţi sociale
sau ale balastului unei birocraţii
indigene, aristocratice? Să adău-
găm fragilitatea, în raport cu piaţa
mondială, a unor economii cu un
nomenclator de produse extrem de
redus, rezumat, deseori, la mono-
cultură; condiţiile defavorabile de
schimb extern, ecartul dintre preţul
unor materii prime şi cel al
produselor prelucrate; creditele
acordate cu dobânzi ridicate.
Activitatea "multinaţionalelor", al
căror scop venea şi vine, nu o dată,
în contradicţie cu unele ţinte
naţionale. Nocivitatea războaielor
fratricide - des întâlnite; efortul
considerabil - dar steril, din punct
de vedere al beneficiului social -
consacrat ţelurilor militare etc. Pe
acest tablou de ansamblu au fost şi
sunt dese situaţiile în care
demarajul industrial nu a avut şi nu
are forţa necesară. Situaţiile în care
state ce nu aveau şi nu au industrie,
cu o agricultură orientată aproape
exclusiv spre unul sau două
produse de export, dar împropriu
denumite "agrare", au devenit şi
devin tot mai pronunţat impor-
tatoare de produse alimentare.
Situaţiile în care populaţia, cu
coeficient de creştere în genere

înainte de sosirea imperialiştilor,
societatea respectivă nu a evoluat...
Spre exemplu, în Africa subsa-
hariană, aproape nici o societate nu
a reuşit să domesticească animale
în scopul de a le înhăma la care şi
pluguri până când europenii au
introdus această metodă de
tracţiune (în secolele XIX şi XX).
Tehnologia precolonială a acestei
regiuni nu includea metode de
folosire a forţei eoliene sau
hidraulice în scopul măcinării
cerealelor. Dar nu toate regiunile
lumii colonizate erau primitive, şi
nici influenţa civilizaiei occidentale
nu a generat progres în toate
domeniile vieţii. În general, însă,
colonialismul european a produs în
Lumea a Treia ceea ce stăpânirea
romană realizase în Britania în
primul secol al erei noastre: o
reducere sau eliminare a luptelor
interne care, vreme de secole,
frânaseră progresul economic şi
social; un sistem unificat de legi,
capabil să creeze condiţii propice
stabilităţii sociale şi securităţii
individului; elemente ale unui
sistem organizatoric şi tehnologic
mai avansat; legături cu restul lumii,
capabile să elibereze potenţialul
creator de restricţiile inerente
izolării. Pretutindeni, aceste
beneficii au fost însoţite de
aroganţa, nepăsarea şi, adesea,
brutalitatea de care s-au făcut
vinovaţi cuceritorii tuturor timpurilor,
indiferent de apartenenţa lor de rasă
sau culturală."

de export este cafea sălbatică sau
cultivată cu metode primare, în
condiţiile în care preţul de piaţă este
dat de o cafea obţinută cu o
productivitate de câteva ori mai
mare. Există în Africa întinse plantaţii
de cacao sau de cafea ce datează
din epoca colonialismului, care nu
concură la satisfacerea nevoilor
alimentare şi realizează exclusiv
produse de export. Tiers-monde-iştii
afirmă că salvarea de foamete
poate veni din înlocuirea culturilor
de export - zise ca impuse de
Occident - de către culturi alimen-
tare de primă necesitate. Dar ce se
vrea, de fapt? Ca 100% din
populaţie să se limiteze la a cultiva
bucăţica de pământ pentru
mâncare, sau ca, mulţumită unor
exporturi, aceste ţări să importe şi
să se echipeze corespunzător
pentru a produce cât mai multe
bunuri de primă necesitate? Dacă
Europa şi-ar fi fixat ca strategie să
producă doar grâu şi cartofi, am fi
rămas cu toţii la stadiul de cultivatori
de pământ, nu ar fi fost nimic."...

"Dacă unii s-au îmbogăţit sau se
îmbogăţesc, nu înseamnă că o fac
neapărat pe seama sărăcirii sau
exploatării altora, ci pentru că
muncesc bine, în timp ce alţii au
sărăcit şi sărăcesc pentru că gestio-
nează şi lucrează necorespunzător."

În sfârşit - dar fără să epuizăm
problema - alte argumente promo-
vate de fostele puteri coloniale - şi
nu rupte de cele economice -
gravitează în sfera psiho-sociologiei
şi politologiei: "De ce să explicăm
doar prezenţa sărăciei şi nu absenţa
bunăstării?" "Să se dea prioritate nu
numai proiectelor mari, deseori fără
acoperire şi generate de consi-
deraţii ideologico-electorale, ci şi
celor mici, unor obiective ce par mai

mărunte, cadru în care să se
manifeste şi dezvolte iniţiativa şi
priceperea atât la nivelul indivizilor,
cât şi la nivel social." Iată în ce
termeni de pune şi problema
"ajutorului străin" care se acordă
ţărilor Lumii a Treia. Este o "noţiune
care îi dezarmează pe critici, întreţine
idei preconcepute privind efectele
acestei politici şi chiar ascunde
vederii realităţile şi rezultatele ei.
Ajutorul străin este folosit, adesea,
pentru achiziţionarea de armament
(ca şi) pentru acoperirea deficitelor
cauzate de ineficienţa... guvernului
respectiv, fapt care îi permite
acestuia, prin ameliorarea conse-
cinţelor propriilor sale acţiuni, să-şi
prelungească şederea la cârma
ţării." Şi mai sunt şi altele.

*****
5. Argumente de referinţă, valabile

şi în prezent, chiar dacă în noi condiţii.
Să reflectăm asupra conţinutului lor.
Dezvoltarea este un proces extrem
de complicat: cât investeşti, de unde,
cine are interesul, cine dă, cât dă,
cine ia, cât ia, de unde strictul
necesar, ce faci cu ce rămâne - dacă
rămâne etc, Oricum, dezbaterea nu
s-a încheiat. Ea continuă, va
continua - cred - mult şi bine. Lumea
a fost şi este structurată într-un
anume fel. Şi este foarte greu s-o
schimbi  când şi dacă este cazul.
Cercetătoarea franceză Pascale
Barthélémy, referindu-se la
problemă, subliniază că "vocea
foştilor colonizaţi şi a descendenţilor
lor, în societatea actuală, nu se poate
reduce doar la statutul de victime
eterne ale colonizării, a căror
suferinţă moştenită solicită, totuşi să
fie auzită"... Iar situaţia de acum este
şi mai mult complicată de nenorocita
de pandemie Covit-19 ce ne-a lovit
pe toţi...

Plantaţie de bumbac

su
rs

a 
fo

to
 S

od
iu

 m
m

ed
ia

Războiul italo-etiopian

spectaculos şi raportată la
posibilităţile de asigurare a hranei
şi ocupare, a devenit şi devine, tot
mai mult, "suprapopulaţie"... O
asemenea realitate compromite
principii, criterii, valori şi norme ale
civilizaţiei contemporane".

 Acuzate, fostele puteri coloniale
se disculpă: Tiers-monde-ismul,
doctrina care pretinde că bogăţia
Occidentului s-a constituit pe
spatele relaţiilor coloniale, este
bolnav şi vulnerabil. Argumentele
pledoariilor sunt diverse (vezi
Thomas Sowell "The Economics
and Politics of Race: An International
Perspective", Harper's Magazine,
iulie 1983. Rony Brauman, Claude
Malhuret "Les impostures du Thiers
Mondisme", Paris Match, nr. 1865,
22 februarie, 1985 etc.). Unele de
factură istorico-politică: "Este
adevărat, ţările occidentale au jefuit
Lumea a Treia în vremea coloniilor,
dar ele au adus aici şi un oarecare
progres... Când romanii au ajuns în
Galia, au omorât oameni, dar au
adus cu ei şi civilizaţia lor. Aşa este
istoria lumii şi nu este nimeni
vinovat".

"Dacă susţinem că tocmai
colonialismul sau neocolonialismul
împiedică dezvoltarea unui popor
din Lumea a Treia "datorită unor
forţe externe care au tot interesul să-
l menţină la un nivel inferior de
dezvoltare", nu putem să nu ne
întrebăm de ce, vreme de secole

"Se invocă, deseori, drept cauză
a instabilităţii interne din ţările Lumii
a Treia, frontierele fixate de către
colonialism de o manieră stupidă...
se spune: această ţară nu are
stabilitate pentru că triburile au fost
împărţite în două. Dar dacă s-ar fi
împărţit altfel, lucrurile s-ar fi
schimbat? De altfel, există oare
state provenite din fostele colonii
care să renunţe la o parte sau alta
din teritoriul ţării respective pe
motivul preponderenţei unei anume
populaţii? Dar frontiera dintre Statele
Unite şi Mexic este oare mai bine
fixată?"

Alte argumente sunt de natură
economică: "Statele foste colonii
acuză ţările occidentale de jefuirea
în continuare a economiilor lor prin
faptul că acestea cumpără
produsele lor - de exemplu cacao
sau bumbac - sub valoare. Însă
fluctuaţia cursului acestor produse
depinde mai puţin de speculaţiile
internaţionale, cât de piaţă, de o
piaţă care are legile ei imuabile:
dacă creşte productivitatea, scade
preţul produselor respective, dar
cantitatea mai mare de produse
vândte sau complexitatea lor
amplificată fac ca şi încasările să
fie mai mari - de exemplu, cazul
produselor prelucrate. Or, ce se
poate spune dacă într-o serie de ţări
nu au fost făcute investiţii, iar
productivitatea nu a sporit deloc?
Sunt cazuri în care 80% din cafeaua

P.S. Felicitări învingătorilor
dar şi tuturor participanţilor
la "Alegerile locale 2020".
Nu este puţin lucru să te
strădui în promisiuni, unele,
este drept, foarte fezabile.
Nu costă. Să vedem
ce va fi. Oricum, "creştem"
şi nu doar noi, în multe
locuri din lume. Şcoala "pe
culori", dar fără mai multe
din cele necesare (în
general). Alegerile şi ele tot
"pe culori", deşi în multe
privinţe (şi tot în general) ar
fi mers sistemul "unicolor".
Justiţie, şi nu de azi de ieri,
se pare că tot "pe culori"...
Din păcate, iată, "sărim" şi
la "Covid 19": teste relativ
puţine iar procentul celor
infectaţi foarte ridicat. La fel
decedaţii, Dumnezeu să-i
odihnească! Nu este deloc
bine, este chiar rău. Cei
care ne decid astfel viaţa
sau moartea învaţă greu o
"limbă străină" nouă: cea a
pandemiei. Virusul, pentru
a-l lovi impune alţi termeni
comparativ cu "simple
cuvinte". De pildă,
teste în număr foarte mare,
desluşirea traseelor de
contagiune, dacă aceasta a
devenit "comunitară" oare
cine răspunde, resurse
alocate, asistenţa medicală
pentru celelalte maladii
mult mai bine organizată,
măsuri strategice sanitare,
etc. Nu ajung doar
speranţa, petractările,
implorarea divinităţii
mai mult decât imperativă
în condiţiile date.

Război în Angola
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(TBSG) include informaţii cu un grad
superior de prelucrare, asigură
formarea rapidă a unei viziuni de
ansamblu cu privire la funcţionarea
organizaţiei şi facilitează extragerea
de concluzii, urmărind în mod
echilibrat toate funcţiile organizaţiei.
Plecând de la considerarea
principalului obiectiv de performanţă
al organizaţiei ca fiind asigurarea
misiunii sale economice, sociale şi
de mediu, pentru îndeplinirea
acestui obiectiv principal trebuie
îndeplinite alte obiective secundare,
cum ar fi: (i) asigurarea performanţei
economice durabile a organizaţiei,
prin arbitrajarea nivelurilor de
incertitudine, satisfacerea nevoilor şi
aşteptărilor părţilor interesate; (ii)
crearea de valoare pentru părţile
interesate; şi (iii) asigurarea dezvol-
tării durabile. Îndeplinirea acestor
obiective (vezi Tabelul 5) are ca
rezultat crearea de valoare pentru
fiecare din părţile interesate: acţio-
nari, clienţi, utilizatori, organizaţie,
parteneri, personal, colectivitate.
Ulterior, fiecare parte este analizată
cu ajutorul unor grupe de indicatori
prezentată în Tabelul 6.

Tabloul de bord echilibrat (TBE)
oferă managerilor informaţii din patru
perspective: financiară, a clientului,
proceselor, a învăţării organiza-
ţionale. Cele patru perspective şi
indicatorii de măsurare pentru
fiecare dintre ele sunt prezentate în
Tabelul 7.

Măsurarea performanţei instituţii-
lor publice nu este un demers uşor,
însă poate fi realizat şi plecând de la
o serie de elemente importante cum
ar fi - vezi ştefănescu et al. (2010):
situaţia rezultatului financiar,
serviciile oferite publicului (din
perspectiva cantităţii şi a calităţii lor),
numărul de utilizatori ai serviciilor
furnizate de instituţia publică,
calitatea resurselor umane prezente
în instituţia publică, ajustarea
cheltuielilor la resursele financiare
disponibile şi alocate instituţiei
publice, utilizarea eficientă a
resurselor financiare pentru serviciile
furnizate cetăţenilor, atragerea de
resurse financiare suplimentare şi
gradul de competitivitate al serviciilor
furnizate de instituţia publică, în
special faţă de instituţiile din mediul
privat. Profiroiu şi Profiroiu (2007)
consideră că evaluarea performan-
ţei în instituţiile publice întâmpină o
serie de dificultăţi, în primul rând
plecând de la definirea performanţei
în sectorului public, căreia i se
adaugă modalitatea concretă de
obţinere a performanţei şi identifi-
carea criteriilor şi a indicatorilor de
performanţă, care să ducă la o
măsurare corectă a acesteia. Aceiaşi
autori fac referire la categoriile
generale de măsurători ale perfor-
manţei, propuse de Raportul
"Governance in Transition: Public
Management Reform in OECD
Countries", dezvoltate pe următoa-
rele axe: (i) Măsurarea economiei de
resurse, definită prin obţinerea
resurselor adecvate la costuri mai
mici decât cele estimate; (ii) Măsu-
rarea costurilor, care are în vedere
evaluare în expresie monetară a
consumului de resurse necesare
furnizării anumitor servicii; (iii)
Măsurarea eficienţei, ca raport între
rezultatele obţinute şi mijloacele
utilizate; (iv) Măsurarea eficacităţii,
înţeleasă prin capacitatea atingerii
unui anumit rezultat ca urmare a
dezvoltării unei activităţi; (v)
Măsurarea calităţii serviciilor, prin
urmărirea gradului de adecvare a
acestora la nevoile consumatorilor;
(vi) Măsurarea performanţelor
financiare şi (vii) Măsurarea
performanţei globale, care are în
vedere toate aspectele performanţei.

La nivel general, criteriile şi
instrumentele de măsurare a
performanţei, inclusiv la nivelul
instituţiilor publice, au evoluat în
direcţia utilizării de modele multi-

Lucian BELAŞCU,
Alma PENTESCU
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criteriale în locul celor mono-
criteriale, acestea fiind capabile să
integreze mai bine aşteptările
diferitelor grupuri de interese
(Glăvan, 2009). Această tendinţă este
consecinţa înţelegerii faptului că
performanţa are multiple faţete, fiind
dificil de selectat acea unică faţetă
care să fie atinsă, dar şi a antago-
nismului versus compementarităţii
dintre dimensiunile individuale ale
performanţei. Astfel, evaluarea
corectă a performanţei globale
depinde de cunoaşterea tuturor
dimensiunilor individuale ale
performanţei, dar şi de sesizarea
interacţiunilor care se produc între
aceste dimensiuni individuale.

Likierman (1993) propune un set
de 20 de lecţii referitoare la utilizarea
indicatorilor de performanţă în
instituţiile publice, plecând de la o
cercetare de amploare derulată pe
o perioadă de trei ani şi care a vizat
discuţii cu peste 500 de manageri
de top şi de nivel mediu din instituţii
publice britanice, arătând că printre
cele mai importante elemente de
considerat atunci când sunt utilizaţi
astfel de indicatori se numără: (i)
adaptarea indicatorilor la instituţia
care face obiectul evaluării, prin
includerea unor criterii care să
capteze specificul instituţiei şi prin
folosirea unui număr ajustat la
dimensiunea şi diversitatea
instituţiei; (ii) includerea de indicatori
calitativi şi care iau în considerare
responsabilitatea insituţiei faţă de
acţiunile întreprinse; (iii) construirea
setului de indicatori pe baza
discuţiilor directe cu personalul
instituţiei, astfel încât acesta să îşi
simtă performanţa reflectată de
respectivul set de indicatori şi să
poată fi uşor de înţeles; (iv) stabilirea
de niveluri corecte ale indicatorilor
în privinţa evaluării performanţei şi a
unor indicatori care reflectă perfor-
manţa managementului instituţiei;
(v) necesitatea comparării setului de
indicatori utilizaţi cu experienţa altor
instituţii şi legarea indicatorilor de
sisteme de evaluare a performanţei
existente; (vi) utilizarea rezultatelor
evaluării ca ghidare, nu ca răspuns;
(vii) calibrarea indicatorilor pentru
recunoaşterea compromisurilor
necesare şi a interacţiunilor
complexe. Concluzia la care autorul
amintit ajunge este aceea că lecţiile
propuse nu garantează succesul,
însă ignorarea lor ar însemna
irosirea timpului managementului şi
a resurselor, dar şi irosirea
oportunităţii de utilizare a unui
instrument de management valoros.

Aşa după cum am arătat, printre
instrumentele frecvent utilizate cu
scopul evaluării performanţei în
instituţiile private se numără Tabloul
de bord (engl. Balanced Scorecard)
şi Benchmarking-ul, însă ele pot fi
implementate cu succes şi în cadrul
instituţiilor publice. Estis (2002)
realizează o comparaţie între
implementarea tabloului de bord în
entităţile private şi instituţiile publice,
prezentată în Tabelul 8., şi consideră
că utilizarea acestui instrument de
către instituţiile publice ar trebui să
fie benefică pentru acestea deoa-
rece se concentrează pe rezultate,
permite compensarea evaluărilor
performanţei din diferite perspective,
echilibrează perspectivele interne şi
externe ale organizaţiei, indicatorii de
amonte şi de aval, ca şi obiectivele
pe termen lung şi pe termen scurt,
oferă un fundament solid pentru
îmbunătăţirea continuă a perfor-
manţei şi, nu în ultimul rând, limitează
proliferarea măsurătorilor diverse în
privinţa performanţei. Studiul lui Weir
et al. (2009), porneşte şi el de la
modelul tabloului de bord şi propune
patru dimensiuni de construire a
acestuia pentru domeniul sănătăţii
publice canadiene, astfel: (1) Locul
şi factorii determininaţi privind sănă-
tatea; (2) Resursele existente şi servi-
ciile oferite; (3) Angajamentul faţă de
comunitate; (4) Integrarea institu-
ţională şi capacitatea de reacţie.

Literatura de specialitate, atât cea
românească, cât şi cea străină, nu
este foarte generoasă în privinţa

experienţelor de aplicare a
instrumentelor de măsurare a
performanţelor în instituţiile publice,
ceea ce poate indica faptul că
instituţiile publice sunt mai puţin
deschise faţă de un astfel de
demers. De regulă, domeniile
sectorului public care primesc mai
multă atenţie din această perspectivă
sunt sistemul de sănătate publică,
sistemul educaţional şi sistemul
administrativ (cum ar fi primăriile).

Un caz frecvent citat în literatură cu
referire la utilizarea tabloului de bord

este acela al micuţului orăşel
Charlotte din Carolina de Nord
(Statele Unite) - vezi Niven (2011),
Kaplan şi Norton (2001) - care a
implementat propriul model de
evaluare a performanţei în
administraţie, bazat pe răspunsul la
un număr de întrebări, cum sunt: (i)
Instituţiile publice ale oraşului
furnizează serviciile pe care cetăţenii
săi le aşteaptă?; (ii) Au serviciile
furnizate cetăţenilor costuri accep-
tabile?; (iii) Pot fi furnizate serviciile
către cetăţeni de o manieră mai

eficientă? Lilian Chan (2004)
realizează o anchetă extinsă la nivelul
primăriilor (engl. "municipal govern-
ments") din Statele Unite şi Canada
cu privire la utilizarea tabloului de
bord ca instrument de măsurare a
performanţei, rezultatele arătând,
însă, că utilizarea sa este limitată,
deşi primăriile au dezvoltat şi imple-
mentat instrumente de evaluare a
performanţei din perspectivă
financiară, a satisfacţiei clienţilor, a
eficienţei operaţionale, şi din

continuare în pag. 7
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sport, Departamentul de Muncă şi
şcoala primară Byskogen. O
concluzie importantă a acestui studiu
este aceea că tabloul de bord este
un instrument bine adaptat pentru
facilitarea procesului de învăţare
organizaţională în cadrul controlului
managerial, cu precădere în ceea
ce priveşte managementul orga-
nizaţiilor complexe şi descentralizate.
Gomes şi Lirio (2014) analizează
implementarea tabloului de bord în
mici oraşe braziliene şi ajung la
concluzia că procesul depinde în
mod esenţial de capacitatea
primarilor de a-l conduce, dar şi de
implicarea angajaţilor primăriilor
acestor oraşe. În acelaşi timp, modul
de implementare a tabloului de bord
este important, păstrarea simplităţii
fiind determinantă pentru implicarea
şi colaborarea angajaţilor în
procesul de adoptare a tabloului de
bord.

În cazul României, instituţiile şi
administraţia publică par a fi departe
de implementarea acestui instru-
ment de măsurare a performanţei,
ca şi a altor instrumente alternative,
cel puţin dacă ne raportăm la
referirile din literatura de specialitate,
extrem de puţine. Ca observaţie
generală, autorii care abordează
problematica evaluării performanţei
în instituţiile publice tind să aibă
abordări generale şi să descrie expe-
rienţele de aplicare ale instru-
mentelor de evaluare în alte ţări, cu
siguranţă opţiunea lor fiind motivată
de lipsa unor experienţe relevante în
sectorul public din România. Astfel,
Bâtcă et al. (2009) demonstrează că
folosirea tabloului de bord pentru
evaluarea performanţei în sistemul
de sănătate este capabilă să
furnizeze o imagine mai completă a
activităţii derulate, cu precădere în
spitale, decât cea arătată de analiza
situaţiilor financiare; astfel, susţin

autorii, tabloul de bord devine un
instrument de dialog între personalul
instituţiei şi echipa managerială şi,
în acelaşi timp, o metodă de evaluare
a performanţei îmbunătăţită, care
pune într-o poziţie centrală a
managementului strategic calitatea
serviciilor oferite publicului. Hulpuş
şi Miricescu (2016) abordează
oportunitatea utilizării tabloului de
bord în sistemul judiciar românesc
şi concluzionează că acest
instrument este un ajutor pentru
managementul judiciar în ceea ce
priveşte planificarea strategică şi
evaluarea performanţei, dar şi din
perspectiva îmbunătăţirii măsurilor
care fac strategia şi indicatorii
consistenţi. De asemenea, tabloul
de bord facilitează comunicarea în
interiorul instituţiei publice din
sectorul juridic, dar şi între aceasta
şi mediul extern. O analiză inte-
resantă referitoare la utilizarea
tabloului de bord în România este
cea elaborată de Ursăcescu şi Cioc
(2012), care propun o modalitate
inovatoare de evaluare a perfor-
manţei sistemului de guvernanţă
corporativă a companiilor de stat din
România, care are în centru un
sistem de rating bazat pe criterii sub
forma unor indicatori cheie de
performanţă (engl. Key Performance
Indicators). Tabelul 9 prezintă acest
sistem de rating al guvernanţei
corporative prin intermediul tabloului
de bord.

În concluzia acesti părţi a lucrării,
este de subliniat faptul că în instituţiile
publice din întreaga lume sunt între-
prinse eforturi, inclusiv sub presiu-
nea publicului, de evaluare a perfor-
manţelor lor, cu scopul îmbunătăţirii
serviciilor furnizate cetăţenilor.
Rămâne să vedem că şi instituţiile
româneşti se înscriu în această
tendinţă, în condiţiile în care există
anumiţi paşi făcuţi în această direcţie.

perspectiva angajaţilor. Mai mult,
decidenţii publici aveau încredere în
aceste instrumente, aproape
jumătate dintre ei considerând că ele
sprijină realizarea funcţiilor
manageriale. Este de asemenea

interesant faptul că aceşti decidenţi
publici aveau o bună cunoaştere a
tabloului de bord, iar cei care îl
foloseau considerau că experienţa
de utilizare este una pozitivă.

Aksim (2002) studiază imple-

mentarea tabloului de bord la nivelul
oraşului norvegian Larvik în perioada
1996-2001, mai concret cu referire
la patru unităţi funcţionale ale admi-
nistraţiei locale - Departamentul
tehnic, Departamentul de cultură şi
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este o şansă de a recunoaşte rolul
pe care îl joacă turismul în afara
marilor oraşe şi capacitatea sa de
a construi un viitor mai bun pentru
toţi", a mai declarat oficialul ONU.“
Pentru nenumărate comunităţi
rurale din întreaga lume, turismul
este un furnizor important de locuri
de muncă. În multe zone, turismul
rural este unul dintre puţinele
sectoare economice viabile, mai
mult, dezvoltarea prin turism poate
menţine comunităţile rurale pe linia

Virgil NICULA
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de plutire. Se estimează că, până
în anul 2050, 68% din populaţia
lumii va locui în zonele urbane, în
timp ce 80% dintre cei care trăiesc
în prezent în "sărăcie extremă"
locuiesc în afara oraşelor. Situaţia
este deosebit de grea pentru tinerii
din comunităţile rurale, care au
neşansa să fie şomeri mai mult
decât adulţii în vârstă. Turismul
reprezintă un colac de salvare,
oferind tinerilor şansa de a-şi
câştiga existenţa fără a trebui să
migreze în alte ţări sau spre zonele
urbane.

Ziua Mondială a Turismului din

acest an a fost sărbătorită de statele
membre ale UNWTO în toate
regiunile globului, precum şi în
oraşe ş i în alte destinaţ i i, de
organizaţiile din sectorul privat şi,
individual, de turişti. În acest an,
comunităţile din zonele rurale se
confruntă şi cu impactul pandemiei
de COVID-19. Aceste comunităţi
sunt, de obicei, mai puţin pregătite
pentru a face faţă impactului pe
termen scurt şi pe termen lung al
crizei sanitare ş i economice.
Aceasta se datorează mai multor
factori, printre care îmbătrânirea
populaţiei, veniturile mai mici şi
"decalajul digital" faţă de turismul
urban. Cu acest prilej, anul acesta,
pe site-ul Organizaţiei Mondiale a
jurnaliştilor şi scriitorilor în turism,
fostul ministru al turismului din
Tunisia şi preşedintele acestei
asociaţii Tianii Haddad a postat un
mesaj: „pandemia de Covid-19
este parte din viaţa noastră,
influenţând  multe state în diferite
moduri şi solicitând un răspuns
adecvat. Industria turistică a fost
grav afectată. Toate articolele din
prezent pun accentul pe teama de
coronavirus, de asemenea subli-
niază importanţa turismului în toate

destinaţiile mondiale, precum şi în
privinţa modului cum poate mass-
media influenţa percepţia contex-
tului actual social, istoric şi cultural”.

World Travel and Tourism
Council (WTTC) insistă asupra
implementării testelor rapide de
COVID şi a creării de coridoare
sigure între centrele financiare, ca
prim pas pentru reactivarea
călătoriilor de afaceri şi „revigo-
rarea” a zeci de mii de locuri de
muncă, care au fost afectate de
pandemia de coronavirus. WTTC
scoate în evidenţă importan-
ţa stabilirii unui plan pilot care să

includă un prim test COVID la
aeroport şi, două zile mai târziu, un
al doilea test, pentru cei care
călătoresc între Londra (Regatul
Unit) şi New York (Statele Unite),
susţinând că acest lucru ar servi
drept exemplu pentru alte oraşe
mari cu diferite coridoare econo-
mice la nivel global. Este, consideră
ei, o reactivare responsabilă a
călătoriilor de afaceri şi a turismului
internaţional. Entitatea condusă
de Gloria Guevara consideră că
„politica insulară” introdusă de
guvernul britanic „marchează un

continuare în pag. 8
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Ziua Mondialã a Turismului

pas în direcţia corectă”, dar nu este
suficientă şi consideră că este
necesară o abordare similară
pentru redeschiderea călătoriilor
de afaceri internaţionale. „Zborurile
ar trebui stabilite de-a lungul
coridoarele urbane care leagă
oraşele cu un număr de cazuri
similar de COVID-19, cum ar fi între
Londra şi New York, Washington,
Paris, Frankfurt, Dubai, Amsterdam,
Hong Kong şi Shanghai”, a spus
preşedintele WTTC. „Restabilirea
călătoriilor de afaceri interna-
ţionale între regiuni, de exemplu,
între Atlantic sau America Latină, ar
putea beneficia de întregul sector
al călătoriilor şi turismului, de la
companii aeriene la hoteluri, până
la companiile de gestionare a
călătoriilor şi furnizori de transport
terestru”, a subliniat preşedintele
şi CEO-ul WTTC, adăugând că
aceasta va fi esenţială pentru un
număr mare de companii, care au
nevoie de că lătorii pentru
supravieţuire. O analiză a datelor
Public Health England, efectuată
de World Travel and Tourism
Council, arată că două teste în
succesiune rapidă ar putea să aibă
o eficienţă de 80% în detectarea
pasagerilor cu COVID-19 şi, prin
urmare, pentru a reduce perioada
de carantină sau chiar pentru
eliminarea sa. Schema pilot a
WTTC, cu regimul său de testare
dublă, va ajuta companiile să se
asigure că este sigur pentru
angajaţii lor să călătorească şi să
elimine nevoia de carantine inutile, 

Pandemia de coronavirus a
adus schimbări în rutina compa-
niilor, care au implementat
telemunca, şi în hotelurile care au
văzut impactul în veniturile lor din
cauza lipsei  cererii specifice.
COVID-19 forţează companiile să
se reinventeze pentru a supravieţui,
iar utilizarea hotelurilor ca spaţii de
birou este una dintre tendinţele
observate. Colliers International a
subliniat că operatorii hotelieri
specializaţi în această nişă „ar
putea creşte veniturile cu până la
20%, deoarece pot oferi tehnologie
şi camere adaptabile. În cadrul
evenimentului online „Hybrid
Hospitality”, experţii Colliers au
asigurat că hotelurile urbane vor
promova din ce în ce mai
mult combinaţia de spaţii de lucru
flexibile şi înnoptări pentru utilizare
pe termen scurt, care va fi „o
măsură alternativă la generarea de
venituri în faţa crizei globale în care
industria turismului s-a instalat ca
o consecinţă a pandemiei.

Deşi multe companii vor continua
să acorde prioritate asistenţei
angajaţilor lor în spaţii de birouri
convenţionale, altele vor trebui să-
şi modifice strategia imobiliară în
ceea ce priveşte forţa de muncă,
oferind posibilitatea alternării
activităţii faţă în faţă cu telemunca.
Nu este ceva nou, deoarece există

Virgil NICULA
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deja companii mari care
gestionează spaţ i i flexibile ş i
coworking care oferă  instalaţiile lor
săptămânal sau pe perioade mai
lungi, dar hotelul hibrid ar fi o
soluţie eficientă pentru a satisface
nevoia de birouri pentru un anumit
număr de ore sau zile, care are în
prezent o ofertă foarte limitată dar
o cerere în creştere, rezultată în
special din implementarea
telemuncii.

La începutul crizei, grupul
hotelier Accor a decis să îş i
adapteze camerele oferindu-le ca
birouri între 6 dimineaţa şi 8 seara,
ca alternativă pentru a supravieţui
pandemiei, în timp ce lanţul B&B
Hotels a identificat nevoia de a găsi
„un loc de muncă liniştit ş i
confortabil, cu o reţea WiFi care să
permită organizarea de
videoconferinţe la un preţ
accesibil”, lansând programul
„Work Room for everyone” în 33 de
hoteluri în Spania şi Portugalia.

Hotelurile pot oferi servicii
tradiţionale, dar şi un spaţiu în care
oamenii să se întâlnească, să
colaboreze, să socializeze sau să
lucreze, unde vor putea optimiza
zonele cu o performanţă scăzută
din hotel, folosind spaţiul în două
moduri diferite în acelaşi timp şi
crescând astfel veniturile. Colliers
International a numit patru cerin?e
pe care ar trebui să le îndepli-
nească un hotel care caută
această nişă de muncitori de birou:
infrastructură excelentă şi echi-
pamente tehnologice; flexibilitate în
configuraţ ia mobilierului ş i a
spaţ i i lor din camera de hotel,
pentru a-l transforma rapid;
instalaţii adecvate pentru activitatea
comună: săli de şedinţe, spaţii
flexibile în zonele comune, zone
permise pentru coworking;
instalaţ i i utile pentru Food &
Beverage, potrivite ş i pentru
evenimente la scară mică.

Încă din 2016, la Amsterdam era
inaugurat hotelul hibrid Zoku. Noul
concept hotelier ce îmbina “utilul
cu plăcutul” îşi propunea să se
plaseze pe o nişă nouă în domeniul
HoReCa. Hotelul îmbina într-un
mod flexibil ambianţa caldă şi non-
formală de acasă cu cea a biroului,
perfect pentru şederile lungi şi
active. Grupul de clienţi vizat era cel
al “nomazilor” internaţionali, pentru
care că lătoriile sunt o parte
importantă a vieţii lor cotidiene.
”Zoku Amsterdam” oferă un cadru
cald si prietenos, în care vizitatorul
poate să îşi desfăşoare munca de
birou, să fie inspirat şi să se simtă
ca acasă încă din prima clipă.
Numele hotelului a fost ales
tocmai cu gândul la aceşti clienţi
internaţionali, ce călătoresc o mare
parte din timpul lor. “Zoku”
înseamnă “familie” sau “clan” în
japoneză. Astfel, hotelul se
plasează în atenţia acestor nomazi
în scopul afacerilor, pentru care
hotelul devine o locuinţă şi un
birou, cu toate serviciile hoteliere
incluse, pentru a crea ambianţa de
cartier rezidenţial departe de cea

clasică a hotelului tradiţional.
Industria ospitalieră se

adaptează cu rapiditate noilor
tendinţe, foarte utile şi în vremuri
de pandemie. Deschiderea faţă de
client şi întâmpinarea nevoilor

urile să cunoască investitorii.
Datorită internetului de astăzi,

putem decide deja din camera de
zi a casei noastre unde vom merge
în vacanţă şi vom rezerva călătoria;
următorul pas va fi să punem
ochelari de realitate virtuală pentru

În imagine un prototip de autobuz  care operează la Londra.

înainte de a fi rostite e o reţetă de
succes ce se dovedeşte a fi mereu
câştigătoare in cazul noului hotel
olandez

World Travel Market (WTM), unul
din cele mai  mari târguri de turism
din lume care are loc în fiecare an
la Londra, a anunţat că anul
acesta va fi doar virtual. Ediţia din
2020 era programată în perioada
2-4 noiembrie, dar în cele din
urmă  WTM-ul virtual va avea loc în
perioada 9-11 a aceleaşi luni. Din
păcate, anul acesta va fi prima dată
de când a fost lansat WTM London
în 1980, când nu va exista un
eveniment cu asistenţă fizică.

Mii de profesionişti din industria
călătoriilor din întreaga lume vor
putea să se întâlnească şi să facă
afaceri într-o gamă largă
de sesiuni virtuale, pentru a ajuta
industria să se recupereze, să
reconstruiască şi să inoveze.

În plus, se configurează o ver-
siunea virtuală a Travel Forward,
un eveniment de tehnologie de
călătorii şi turism co-localizat cu
WTM, care va combina expoziţia
virtuală, sesiunile de conferinţe şi
reţele rapide pentru ca startup-

a interacţiona cu hotelul, agenţia de
turism, compania aeriană sau
destinaţia şi vom vedea în 360o
unde ne vom caza, de exemplu.
Tehnologia înconjurătoare trans-
formă camerele de hotel ale
secolului XXI. Un proiector controlat
de o aplicaţie de pe smartphone,
permite umplerea pereţ i lor cu
lumină, imagini, videoclipuri,
transformând întreaga cameră.
Cererea crescută de produse
durabile de către consumatori, într-
un mediu în continuă creştere a
facturilor de energie electrică şi apă,
a inspirat Greencustomers să
dezvolte un „kit” sau un set de
componente care, odată instalate,
permit hotelurilor să aibă „camere
inteligente şi sustenabile”.

Popularitatea dispozitivelor
activate prin voce creşte zi de zi în
sectorul ospitalităţii. Astfel, am
început să vedem dispozitive
hands-free care funcţ ionează
folosind sistemul digital Alexa sau
alte sisteme care permit oaspeţilor
să acceseze  muzica dorită, să
comande ceva de la room - service
sau să verifice vremea, printre
altele. Tehnologia de recunoaştere

facială ajunge în aeroporturi şi în
unele ţări, paşaportul este înlocuit
complet de controale biometrice,
atât din motive de securitate, cât şi
pentru reducerea timpilor de
aşteptare.

Experţii spun că „vehiculele

autonome fără şoferi” vor fi cea mai
semnificativă schimbare pe care
am observat-o în transport în mai
bine de 100 de ani, de la trecerea
de la trăsurile trase de cai la
vehiculele motorizate.

De la înregistrarea imaginilor în
scopuri promoţionale la suprave-
gherea şi asistenţa pe plaje, de la un
taxi care zboară la drone pentru
inspectarea aeronavelor, tehnologia
este din ce în ce mai utilizată, iar târgul
de turism de la Londra va oferi cu
siguranţă noi surprize.

Bibliografie: hosteltur.com,
evisionturism.ro


