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Ce este economia colaborativă ?
Economia colaborativă este un sistem socio-economic
clădit pe conceptul folosirii în comun a resurselor fizice
și umane. Ea cuprinde crearea, producerea, distribuția,
comerțul și consumul de bunuri și servicii de către
persoane și organizații, în mod comun. În limbile de
origine anglo-saxonă „economia colaborativă” este
adesea numită și economia în comun (sharing
economy), economie de la persoană la persoană („peerto-peer” ori P2P), economie integrată (mesh economy)
sau consum colaborativ. Aceste sisteme există într-o
multitudine de forme și folosesc frecvent puterea
calculatoarelor pentru a permite persoanelor,
companiilor, organizațiilor neguvernamentale și
guvernelor, accesul la informație, acces care înlesnește
distribuirea, împarțirea și refolosirea excesului de
bunuri și servicii.
O consecință imediată este că dacă informația
despre bunuri este disponibilă pe scară largă atunci
valoarea acelor bunuri poate să crească atât pentru
companii cât și pentru persoane și comunitați.
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Consumul colaborativ, ca fenomen, este o
categorie de înțelegeri cu caracter economic în care
participanții au acces în comun la bunuri și servicii.
Acesta diferă de sistemul clasic, unde fiecare participant
este singurul proprietar al bunului sau al serviciului
consumat.
Acest model este posibil prin folosirea
tehnologiei și a comunităților P2P.
Modelul de economie colaborativă este folosit fie în
piețe online cu caracter general precum eBay, Craigslist,
Taskrabbit sau Krrb, fie în piețe online specializate cum
ar fi: cazare direct la persoană particulară (Airbnb),
împrumut de bani (Lendingclub), transport cu mașina
particulară în zona urbană (Uber sau Zipcar), schimb
valutar (www.Midpoint.com) etc.
Modelul economiei integrante se bazează pe
folosirea în comun sau integrarea calificării și
experienței participanților cât și a bunurilor și serviciilor.
Acest model este ajutat de tehnologie care face mai
eficientă legătura între oameni, bunuri și servicii, și
având ca rezultat formarea de comunități, organizații și
modele de activitate noi, atât private cât și publice.
Tehnologii precum telefonia mobilă, internetul,
rețele de comunicații, media socială , imprimantele 3D,
senzorii care efectuează controlul și reglarea sistemelor
tehnice automate, toate acestea permit persoanelor și

3

Economia colaborativă
organizațiilor să folosească în comun resursele existente
în loc să aștepte pentru sectorul privat sau guvern ca să
ofere bunurile și serviciile dorite. Aceste modele de tipul
persoană-persoană creează oportunități noi pentru
indivizi, comunități, guverne și corporații, le permite să
aibă tranzacții și să colaboreze. Termenul de „The Mesh
economy” a fost introdus de Lisa Gansky în „The Mesh:
Why the Future of Business is Sharing”.
Unul din șase europeni a folosit o platformă de
sharing economy. Uber, BlaBla Car sau AirBnb – cu toţii
am auzit despre astfel de servicii de „sharing” care stau
în spatele a ceea ce azi poartă numele de economie
colaborativă.
Mai exact, acest concept reprezintă un
sistem socio-economic bazat pe ideea utilizării încomun
a unor resurse fizice sau umane. Sharing economy mai
poate fi definită drept diverse înțelegeri cu caracter
economic în care oamenii pun şi au acces în comun la
bunuri și servicii.
“Fie că este vorba de călătorii, cazare sau de a
găsi fonduri, economia colaborativă face acum parte din
viața de zi cu zi: unul din șase europeni a folosit o
platformă de colaborare”, se arată într-un raport
publicat de Parlamentul European, în iunie 2017.
Acest model de economie este destul de des folosit în
mediul on-line, aici fiind incluse şi serviciile oferite de
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eBay sau OLX (în România) – servicii de anunţuri de
vânzare cumpărare, Airbnb – serviciu prin care se oferă
cazare la o persoană particulară, Uber – transport în
regim de taxi cu mașina particulară în zonele urbane,
BlaBla Car – servicii de transport cu maşina particulară
între oraşe şi chiar în afara ţării sau Midpoint – schimb
valutar între persoane fizice.
Exemple de economie colaborativă:
– cazare direct la persoană particulară: Airbnb;
– transport cu mașina particulară în zona urbană: Uber,
Zipcar ;
– transport cu mașina particulară între oraşe: BlaBla Car
– schimb valutar: Midpoint.com ;
Tehnologia face posibilă economia colaborativă
Economia colaborativă este posibilă datorită tehnologiei
care face mai eficientă legătura între oameni, bunuri și
servicii, având, pe lângă schimbul economic propriu-zis,
şi scopul de a forma comunități, organizații și modele de
activitate noi, atât private cât și publice.
Economia în comun poate lua diferite forme: poate fi o
afacere cu profit, non-profit, bazată pe troc sau poate fi
un serviciu prin care se împart costurile unor bunuri,
acestea fiind folosite în comun.
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Este important de menţionat că prin economia
colaborativă se crează niște valori care includ încredere,
transparență, contact uman, autenticitate, ajutor
reciproc. De exemplu, în cazul AirBnb, persoane au
încredere să închirieze în regim hotelier propriile case,
în timp ce aceia care folosesc BlaBla Car pur şi simplu
merg cu nişte necunoscuţi către destinaţia lor,
împărțind banii pentru benzină sau motorină.
Principii de bază ale economiei colaborative:
 Valoarea nefolosită este valoare pierdută
 Deșeuri ca materie primă
 Acces nu proprietate
 Informație transparentă și liberă
 Încredere şi reciprocitate
 Densitatea urbană favorizează colaborarea
Avantajele aduse de economia colaborativă
Plecând de la unul dintre principiile acestui
sistem economic – utilizarea mai eficientă a resurselor
disponibile, economia colaborativă reprezintă o
modalitate extrem de bună pentru reducerea poluării și
a cheltuielilor. În plus, economia colaborativă
promovează și acordă prioritate prețurilor ieftine și
costurilor reduse, relațiile interpersonale având un rol
extrem de important.
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Economia colaborativă mai este numită:
– economia în comun (sharing economy)
– economie de la persoană la persoană („peer-to-peer”
ori P2P)
– economie integrată (mesh economy)
– consum colaborativ
Împărţirea utilizării de produse sau servicii a
devenit o opțiune întrucât tot mai mulți oameni, în
special în țările dezvoltate, dispun de produse în exces
sau folosite foarte rar, în timp ce alți oameni nu mai
sunt interesați de deținerea produselor respective, ci
mai ales de accesul la utilizarea lor. În acest caz,
încrederea reciprocă a celor două părți (proprietarul și
utilizatorul) este obținută prin intermediul recenziilor
care sunt publice și disponibile la scară globală.
Dacă în urmă cu cinci ani, valoarea la nivel mondial a
economiei colaborative era de 15 miliarde dolari, în
vreme ce sectorul tradițional de închirieri avea o valoare
de 240 miliarde dolari, estimările arată că în anul 2025
cele două tipuri de organizare a activităților economice
vor fi egale, fiecare având o valoare de 335 miliarde
dolari.
1,3 milioane de persoane au accesat platformele de
sharing economy
Conform unui raport prezentat în cadrul
Forumului Economic Mondial, numit “Economia
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colaborativă în orașe”, platformele de economie
colaborativă au înregistrat o creștere rapidă și
companiile din spatele lor au, la ora actuală, o cotă de
piață totală de 4,3 miliarde de dolari, angajând direct
1,3 milioane de persoane.
Economia colaborativă a reuşit, momentan, întro măsură redusă, însă cu potenţial imens, să transforme
viața urbană și să contribuie la protecția mediului prin
utilizarea eficientă a resurselor.
În Australia există o aplicaţie numită Yume,
care permite distribuitorilor de alimente – restaurante,
cafenele, firme de catering – să vândă sau să doneze
alimente care în mod normal ar fi fost aruncate. Un alt
exemplu al economiei colaborative există în oferta
orașului Seattle, care deţine mai multe biblioteci de
instrumente comunitare sau biblioteci de lucruri
Este nevoie de reglementări pentru protejarea
consumatorilor
Într-o rezoluţie adoptată pe 15 iunie 2017,
Parlamentul European subliniază necesitatea unei
strategii europene care să garanteze respectarea
drepturilor participanţilor la economia colaborativă.
„UE ar trebui să valorifice întregul potențial al
economiei colaborative, asigurând în același timp
competiția corectă, drepturile muncitorilor și
respectarea impozitelor”, spune raportul.
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Fiecare tranzacţie implică trei părţi: consumatorul care
plăteşte serviciul, furnizorul care primeşte venitul şi
platforma care îi ajută să se găsească unul pe celălalt și
care percepe un comision pe plata făcută în contul
serviciului.
Cu toate acestea, nu toate platformele caută să
genereze profit; unele se bazează, de exemplu, pe
contribuţiile voluntare ale utilizatorilor. Acesta este
cazul Wikipedia, cea mai mare enciclopedie din lume, cu
aproape 5,4 milioane de articole în limba engleză.
Succesul acestor platforme prezintă noi
provocări pentru drepturile celor care participă la acest
sistem economic.
În România, 20% din populaţie a folosit
produsele şi serviciile oferite de economia colaborativă
Conform datelor publicate de Parlamentul
European, Franţa este ţara în care cei mai mulţi oameni
(36%) utilizează serviciile şi produsele oferite de
economia colaborativă.
Locul al doilea este ocupat de Irlanda, cu 35%,
iar pe poziţia a treia se află Letonia şi Croaţia (ambele cu
un procent de 24%). Următoarele trei locuri, cu 20%
procent de folosire a ceea ce poartă numele de sharing
economy sunt Germania, Estonia şi România.
În 2015, Airbnb avea înregistrați pe platforma sa
operatori din 34.000 de orașe localizate în 190 de țări,
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iar valoarea sa de piață era în luna iunie 2015 de 25 de
miliarde de dolari.
Platforma Uber, care oferă servicii de transport
și a fost înființată în 2009, avea în mai 2015 o valoare de
piață de 50 miliarde dolari.
Obiective
Economia în comun se manifestă prin diferite
forme
precum
profit,
non-profit,
troc,
cooperație. Economia în comun oferă acces mai larg la
produse, servicii, talent și experiență în comparație cu
ce se poate când fiecare este posesor unic. Această
modalitate de a folosi în comun mai este numită și
neproprietate („disownership” în engleză).
Corporațiile, guvernele și persoanele participă cu
toții în calitate de cumpărători, vînzători, creditori sau
chiriași în această multitudine de forme de organizare
aflate în continuă evoluție.
Ofertele de folosit în comun se bazează pe un
set de valori care include încredere, transparență,
contact uman, autenticitate, ajutor reciproc. Economia
integrată include firme și organizații din sectorul public
sau privat care activează în diferite părți ale ei: persoană
la persoană, economie colaborativă sau în
comun, economie circulară. Trecerea de la a considera
capacitatea nefolosită ca deșeu, la cea de a vedea-o ca o
oportunitate de a crea valoare printr-o folosire mai
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eficientă este factorul comun între toate organizațiile
participante în economia colaborativă. Această
schimbare se evidențiază în două forme principale:
Prima este reprezentată de noile modele de
refolosire a excesului de capacitate a infrastructurii, a
activelor, a talentelor și a experiențelor prin rețele,
comunități și platforme bazate pe tehnologiile de
comunicare noi.
A doua formă urmărește să redefinească deșeul
care este aruncat la gunoi ca o oportunitate de a
refolosi și redistribui, ceea ce este scopul și mîndria
economiei circulare. Aceste două abordări ale valorii
nefolosite, au ca efect în modelele economiei
colaborative un angajament de a proiecta, dezvolta și
distribui produse, servicii și informații care suportă
folosirea resurselor în mod sustenabil și suportă
formarea de comunitați viabile și solide.
Categorii de consum colaborativ
Piețe de redistribuire
Un sistem de consum colaborativ se bazează pe
trecerea bunurilor uzate (sau cumpărate și nefolosite)
de la proprietarul care nu le mai dorește către cineva
care le dorește. Aceasta este o alternativă la metoda
„reduce, refolosește, reciclează, repară” de tratare a
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deșeurilor. În anumite piețe bunurile pot fi gratis,
precum pe Freecycle sau Kashless. În alte piețe bunurile
sunt oferite la schimb sau văndute, precum pe eBay,
craigslist sau uSell. Deasemenea este în creștere
numărul de piețe specializate pentru haine de designer
(Copious, Vestiaire Collective, BuyMyWardrobe și Grand
Circle).
Mod de viață colaborativ
Acest sistem se bazează pe asocierea
persoanelor cu nevoi sau interese asemănătoare ca să
folosească în comun, sau să schimbe între ei, active
nepalpabile precum timp, spațiu, competențe sau bani.
Forme existente
Diferitele modalități de operare în cadrul
economiei colaborative izvorăsc din cele mai vechi
instincte umane: de cooperare, de a împărți, de
generozitate, dorințe individuale și flexibilitate. Aceste
modalități includ trocul, datul cu împrumut al banilor
sau bunurilor, schimbul în natură, închiriatul, oferirea de
cadouri, sau donații precum și forme de proprietate în
comun cum ar fi cooperativele. Multe dintre cele mai
populare modele sunt bazate pe ceea ce se numește
„piață bilaterală”, o piață unde o platformă online este
construită și întreținută de cineva (companie,
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organizație, guvern) cu scopul de a facilita activități
economice colaborative. Majoritatea platformelor sunt
construite folosind tehnologia informației. Cele mai des
întâlnite forme includ:
Piețe P2P
În acest model persoanele au tranzacții directe
cu alte persoane în cadrul unei piețe bilaterale bazată
pe o platformă online. Ele nu sunt sisteme P2P pure în
sensul că există o piață centrală online care facilitează
tranzacțiile. Exemple ar fi: Airbnb, JustShareIt,
Taskrabbit, Uber.
Piețe de educație
Aceste platforme permit participanților să se
instruiască unii pe alții și să câștige bani în același timp.
Acest model nou este diametral opus modelului vechi
educativ unde un învățător/profesor cu certificare este
singurul autorizat să învețe pe alții. În modelul nou
oricine poate fi un „mini expert” într-o anumită arie și
să-și împartă cunoștințele. Astfel se completează piața
cu educatori capabili și se reduc costurile educației
pentru toți. Exemple includ: Italki, StudySoup sau
Udemy.
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Platforme crowdfunding
Aceste modele folosesc de asemenea o piață
bilaterală care permit persoanelor să ofere finanțare
întreprinzătorilor, artiștilor, programelor civice și
proiectelor sociale. Exemple sunt: KickStarter și
IndieGoGo.
Piețe de inovație
Aceste piețe permit atât persoanelor simple cât
și specialiștilor să folosească în comun capitalul lor
intelectual ca să rezolve probleme. Exemple sunt:
Architectureforhumanity și Innocentive.
Platformă comună: administrație de stat – mediu de
afaceri
Activitatea administrației de stat la toate nivelele de a
permite accesul la date în formă electronică incurajează
semnificativ inovații în schimbul de date și creează
premisele unui management eficient al schimbării și
tranziției către noi niveluri de eficiență și specializare în
furnizarea de servicii publice către mediul de afaceri și
către cetățeni.
Platformă administrație de stat – cetățeni
Creșterea cererilor de către cetațeni pentru o guvernare
transparentă și colaboratoare creează modele și forme
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noi de colaboare democratică. Căteva exemple ar fi
inițiativa președenției americane „Open Government”
sau cea a primăriei orașului Oakland, California „Open
Budget Project”.
Organizații care promovează economia colaborativă
În ultimii ani au apărut un număr de organizatii care
încearcă să promoveze economia colaborativă și să
conecteze participanții pentru a facilita tranzacțiile.
Câteva exemple mai importante:
 The People Who Share: Înființată de Benita
Matofska în ianuarie 2011, în Marea Britanie,
este o organizație nonprofit a cărei misiune este
să popularizeze și să extindă economia
colaborativă. Ei duc o campanie mondială în
acest sens. În 2013 campania a mobilizat 70 de
milioane de oameni in 192 de țări. In 2014 „Ziua
mondială a colaborarii” (Global Sharing Day) a
fost sărbătorită pe 1 iunie.
 OuiShare: O organizație nonprofit franceză care
intenționează să adune într-o o rețea mondială
cât mai mulți participanți în economia
colaborativă. Au început în Franța în 2012 și sau
extins în Europa, America de Sud și în orientul
apropriat.
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Shareable: Un centru nonprofit de știri și
informații pentru economia colaborativă care
publică și principala publicație online la nivel
mondial despre economia colaborativă.
CollaborativeConsumption.com: Website create
de Rachel Botsman după publicarea cărții ei
'What's Mine is Yours' (2010). Portalul este o
resursă online pentru consumul colaborativ în
întreaga lume și un punct de legătură pentru
membrii acestei comunitați. Ei „oferă știri,
articole, evenimente, locuri de muncă, studii și
resurse preluate din canale de știri majore și din
bloguri ale diferitor industrii, precum creează și
articole originale".
The Mesh: Care are o listă la nivel mondială cu
toate afacerile participante in economia
colaborativăși a organizat Mesh2013, o întălnire
la nivel mondial pentru „instigatorii” economiei
colaborative.
Echo (Economia orelor): O organizație non-profit
din Marea Britanie care oferă infrastructură (și
militează la nivel național) pentru proiectele
locale bazate pe „banca orelor” („time-banking”
în engleză; „ora de muncă” e folosită ca monedă
de schimb). Echo creează, adunănd oferte și
cereri de servicii și bunuri, atăt sisteme pentru
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proiecte locale pentru banca orelor ca să se
poată integra într-o rețea națională, căt și un
model comercial pentru tranzacții între firme ca
să creeze durabilitate pe term lung pentru
bancile bazate pe ore. Echo inițiază firmele,
organizațiile non-profit și corporațiile în folosirea
orelor ca monedă de schimb ca un mod legitim
de a purta afaceri, cu dorința de a face să dispară
distincția între personal și profesional și astfel să
se formeze o piață atotcuprinzătoare fără bani.
 ProveTrust: O platformă online care măsoară
nivelul de încredere și reputația persoanelor
bazat pe calificativul primit de la alți participanțti
cu care au avut anterior tranzacții. Platforma
facilitează astfel interacțiunea între participanții
în economia colaborativă.
 Shared Economy CPA: O companie americană de
contabilitate care ajuta participanții în economia
colaborativă să identifice modalitați legale de ași reduce obligațiile fiscale.
Avantaje ale economiei colaborative
Prin folosirea mai eficientă a resurselor
disponibile (reciclare, refolosire) economia colaborativă
este o cale de reducere a poluarii și a cheltuielilor.
Critică și controverse
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Giana Eckhardt și Fleura Bardhi afirmă că
economia colaborativă promovează și acordă prioritate
prețurilor ieftine și costurilor reduse, relațiile
interpersonale jucând un rol extrem de redus. De
exemplu, Zipcar este promovat drept un serviciu de
partajare a călătoriilor, dar e evident că utilizatorii
acestui site se bucură, practic, de avantaje similare
clienților unui hotel. În acest exemplu, există o
interacțiune socială minimă, iar preocuparea principală
este costul scăzut.
Alte exemple similare includ multe alte site-uri
de economie colaborativă, cum ar fi AirBnB sau Uber.
Din acest motiv, economia colaborativă nu se referă la a
împărți cu alte persoane un bun, un imobil sau un
serviciu, ci mai degrabă se referă la accesul utilizatorilor
la informațiile relevante despre aceste bunuri, imobile și
servicii. Giana Eckhardt și Fleura Bardhi spun că
economia "colaborativă" i-a învățat pe oameni să
acorde prioritate accesului ieftin și ușor la bunuri și
servicii în detrimentul relațiilor interpersonale.
În acest sens putem vorbi mai degrabă despre o
economie de acces și nu despre o economie
colaborativă. În contextul discuției privind economia
colaborativă versus economia de acces, ar trebui să
examinăm și modelele de afaceri promovate de
platformele dedicate economiei colaborative. Modelul
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practicat adesea de cele mai mari platforme de
economie colaborativă, sunt cele bazate pe servicii de
intermediere în baza cărora acestea facilitează și
gestionează contractele și plățile în numele abonaților
lor. Acest model de afaceri subliniază încă o dată,
accentul pus pe acces și tranzacție, și nu pe partajare
sau pe relațiile interpersonale.
Website-ul de știri „Salon.com” și revista
americană „CounterPunch” au criticat partea „pentru
profit” a economiei colaborative care „extrage” profitul
prin scurtcircuitarea anumitor costuri precum taxelor,
asigurării și evitarea regulamentelor pe care afacerile
înregistrate trebuie să le respecte.
„Revista americană „New York Magazine” a scris
că ceea ce determină oamenii să-și deschida ușa de la
casă străinilor este nevoia de bani nu încrederea. Mulți
din cei care participă în economia colaborativă au
pierdut o sursă de venit si au nevoie să o compenseze.
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2. VIITORUL ECONOMIEI COLABORATIVE
AGENDA
EUROPEANA
PENTRU ECONOMIA
COLABORATIVA
Comisia Europeană a prezentat orientări menite
să sprijine consumatorii, întreprinderile şi autorităţile
publice să se implice cu încredere în economia
colaborativă.
Aceste noi modele de afaceri pot avea o
contribuţie importantă la ocuparea forţei de muncă şi la
creşterea economică din Uniunea Europeană, dacă sunt
încurajate şi dezvoltate în mod responsabil.
Economia colaborativă creşte rapid. Întrucât
acest tip de economie începe să prindă rădăcini în UE,
autorităţile naţionale şi locale răspund printr-un mozaic
de măsuri de reglementare.
Această abordare fragmentată a noilor modele
de afaceri creează incertitudine pentru operatorii
tradiţionali, pentru noii prestatori de servicii, precum şi
pentru consumatori şi ar putea obstrucţiona inovarea,
crearea de locuri de muncă şi creşterea economică.
Astfel cum a anunţat în Strategia sa privind piaţa unică,
Comisia a publicat orientări în baza cărora statele
membre să poată asigura o dezvoltare echilibrată a
economiei colaborative.
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Comunicarea intitulată „O agendă europeană pentru
economia colaborativă” conţine orientări cu privire la
modul în care legislaţia în vigoare a UE ar trebui aplicată
în acest sector dinamic şi cu o evoluţie rapidă,
clarificând aspectele-cheie cu care se confruntă
operatorii de pe piaţă şi autorităţile publice:
•
Ce tip de cerinţe privind accesul pe piaţă pot fi
impuse? Prestatorii de servicii ar trebui să fie obligaţi să
obţină autorizaţii sau licenţe de funcţionare doar în
cazul în care este strict necesar pentru îndeplinirea unor
obiective de interes public relevante. Ar trebui ca
interdicţiile absolute ale unei activităţi să fie o măsură
doar de ultimă instanţă. În cazul în care platformele
acţionează doar ca intermediari între consumatori şi cei
care prestează efectiv serviciul (de exemplu, serviciu de
cazare sau de transport), ar trebui ca ele să nu necesite
autorizaţii sau licenţe. De asemenea, statele membre ar
trebui să facă diferenţa între persoane fizice care
prestează servicii în mod ocazional şi prestatori care
acţionează în cadrul profesiei lor, de exemplu, prin
stabilirea unor praguri în funcţie de nivelul de activitate.
•
Cine este responsabil, în cazul în care apare o
problemă? Platformele colaborative pot fi exonerate de
obligaţia de a răspunde pentru informaţiile pe care le
stochează în numele celor care oferă un serviciu. Totuşi,
ele nu ar trebui să fie exonerate de răspundere pentru

21

Economia colaborativă
orice servicii pe care le oferă, precum serviciile de plată.
Comisia încurajează platformele colaborative să
continue luarea voluntară de măsuri pentru a combate
conţinutul online ilegal şi pentru a spori încrederea.
•
Cum protejează utilizatorii legislaţia UE în
domeniul protecţiei consumatorilor? Statele membre ar
trebui să se asigure ca toţi consumatorii să beneficieze
de un nivel înalt de protecţie împotriva practicilor
comerciale incorecte, fără a impune obligaţii
disproporţionate pentru persoanele fizice care
prestează servicii doar ocazional.
•
Când există un raport de muncă? Legislaţia în
domeniul muncii este, în cea mai mare măsură, de
competenţă naţională, fiind completată la nivelul UE de
standardele sociale minime şi de jurisprudenţă. Statele
membre ar putea dori să ia în considerare criterii
precum relaţia de subordonare faţă de platformă,
natura muncii şi remunerarea atunci când decid dacă o
persoană poate fi considerată ca fiind angajată de o
platformă.
•
Care sunt regulile fiscale aplicabile? Prestatorii
de servicii din cadrul economiei colaborative şi
platformele trebuie să plătească impozite, la fel ca şi
ceilalţi participanţi la economie. Impozitele relevante
includ impozitul pe venitul personal, pe venitul unei
întreprinderi şi taxa pe valoarea adăugată. Statele
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membre sunt încurajate să continue simplificarea şi
clarificarea aplicării regulilor fiscale în economia
colaborativă. Platformele din cadrul economiei
colaborative ar trebui să coopereze pe deplin cu
autorităţile naţionale pentru a înregistra activitatea
economică şi pentru a facilita colectarea impozitelor.
Comunicarea invită statele membre ale UE să
reexamineze şi, la nevoie, să revizuiască legislaţia
existentă în conformitate cu aceste orientări. Comisia va
monitoriza mediul de reglementare aflat într-o evoluţie
rapidă, precum şi progresele în domeniul economic şi al
afacerilor. Ea va urmări tendinţele preţurilor şi ale
calităţii serviciilor şi va identifica eventualele obstacole
şi probleme generate de reglementările naţionale
divergente sau de lacunele în materie de reglementare.
Consiliul Concurenței vrea studiu privind economia
colaborativă (Uber, Airbnb)
Consiliul Concurenței spune că afacerile tip Uber
și Airbnb pot avea efecte asupra firmelor tradiționale.
Afacerile din domeniul economiei colaborative, în care
s-au consacrat startupuri ca Uber, în transport, și
Airbnb, în turism, pot avea „efecte asupra companiilor
tradiționale”, pe fondul reglementărilor insuficiente în
sharing economy - spune Consiliul Concurenței, care a
anunțat, derularea unei analize în privința acestui tip de
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business. Economia colaborativă este un sistem socioeconomic clădit pe conceptul folosirii în comun a
resurselor fizice și umane. Ea cuprinde crearea,
producerea, distribuția, comerțul și consumul de bunuri
și servicii de către persoane și organizații, în mod
comun.
Consiliul Concurenței spune, că realizează un
studiu pentru a analiza efectele economiei colaborative
(sharing economy) asupra mediului concurențial.
„Necesitatea acestui studiu este dată de ritmul
accelerat în care se dezvoltă noile afaceri, pe fondul
unui cadru de reglementare insuficient adaptat. În plus,
există un interes din ce în ce mai mare pentru afaceri de
tip Airbnb sau Uber, ceea ce poate avea efecte asupra
companiilor tradiționale”, susține Consiliul.

UE apără un cadru juridic european comun pentru
economia de colaborare
Conform platformei REEDIT, europarlamentarul italian
Nicola Danti a apărat necesitatea de a promova un
cadru juridic european comun pentru economia de
colaborare, care permite să stabilească principiile
generale care guvernează acest sector de piață.
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Ca reguli de bază pentru economia de colaborare,
deputatul european a subliniat că, de exemplu, este
necesar să se facă distincția între cine este profesionist
și cine nu este și să se definească drepturile
consumatorilor.
Într-o conferință de presă, cea mai importantă
contribuție a subliniat că economia de colaborare se
caracterizează prin a fi „prea fragmentat“, nu numai de
existența a 29 de legi naționale referitoare la fiecare
dintre statele membre, dar, de asemenea, ele coexistă
cu Mai multe reguli locale și regionale.
Lipsa unor standarde comune a fost subliniată de Danti
ca o "gaură" care trebuie rectificată de la Uniunea
Europeană. Pentru el, numai Europa poate "lupta
împotriva acestei bătălii", deoarece el crede că nici un
stat nu o poate face singur, deoarece aceste platforme
vor părăsi țara și se vor muta pe alte piețe.
Cu ocazia aprobării Agendei europene pentru economia
de colaborare, Danti a remarcat că această ramură a
economiei devine astfel "protagonist" al politicii
europene.
"Până în prezent, toate problemele economiei
colaborative au fost tratate în instanțele de judecată și,
în cele din urmă, acum va fi politica care ia frâiele", a
explicat europarlamentarul.
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Cu toate acestea, Danti a dorit, de asemenea, să
sublinieze rolul fundamental al comunităților locale în
promovarea economiei colaborative.
"Nu totul poate fi dezvoltat de la Bruxelles, comunitățile
trebuie să joace un rol fundamental și pentru a putea
juca acest lucru trebuie să fie marcate de reglementările
europene", a apărat el.
De aceea, Danti a subliniat rolul economiei colaborative
din Barcelona și provocările pe care le ridică pentru
oraș, în special cele legate de turism.
Pentru MEP, în cazul Airbnb, platforma trebuie să
interacționeze cu Consiliul pe probleme care afectează
municipalitatea, cum ar fi plata unor rate turistice, fapt
care va fi facilitată de existența unor norme comune.
"Airbnb nu este o problemă, mai degrabă contrariul,
este o mare oportunitate de dezvoltare atâta timp cât
există un cadru referențial echilibrat, echitabil și
echitabil", a insistat deputatul european.
Avizul Comitetului Economic și Social European –
„Către un cadru juridic european adaptat la
întreprinderile din economia socială”
(2019/C 282/01)
Raportor: Alain COHEUR
Decizia Adunării Plenare
12.7.2018
(voturi pentru/voturi împotrivă/abțineri) 159/0/1
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1. Concluzii și recomandări
1.1. Într-o perioadă în care construcția
europeană are nevoie de un nou impuls, promovarea
diverselor forme de întreprinderi contribuie la crearea
de locuri de muncă, la inovare, coeziune socială și la
competitivitate în Europa. Legislația UE se bazează pe o
concepție simplistă a formelor de întreprindere
existente pe piața unică, astfel încât întreprinderile
economiei sociale nu se regăsesc nici între
întreprinderile de capital cu scop lucrativ, nici în rândul
organizațiilor fără scop lucrativ (care nu urmăresc
interese economice).
1.2. Întreprinderile și organizațiile din
sectorul economiei sociale sunt gestionate în funcție de
trăsături, valori și principii comune, precum prevalența
persoanelor și a obiectului de activitate asupra
capitalului, participarea voluntară și deschisă și
guvernanța democratică. Ele nu urmăresc maximizarea
profiturilor pe termen scurt, ci asigurarea propriei
viabilități pe termen lung. Profiturile sunt reinvestite în
crearea sau menținerea locurilor de muncă sau în
dezvoltarea unor activități legate de obiectul de
activitate sau sunt distribuite colectiv în funcție de
contribuția personală a membrilor.
1.3. Legislația UE nu ține seama de trăsăturile
intrinseci ale economiei sociale, nici măcar de

27

Economia colaborativă
poziționarea diferită în raport cu profitul. Articolul 54
din TFUE este interpretat ca stabilind o opoziție între
entitățile care nu urmăresc interese economice (fără
scop lucrativ) și societățile care desfășoară activități
economice în schimbul unei remunerații. Prin urmare,
această a doua categorie include toate societățile care
realizează profituri, fără a le diferenția și fără a lua în
considerare forma lor juridică, indiferent dacă acestea
distribuie respectivele profituri sau nu.
1.4. Jurisprudența Curții de Justiție a UE
(CJUE) și practica decizională a Comisiei Europene (CE)
nu manifestă destul interes pentru întreprinderile care
sunt denumite „fără scop lucrativ” în propria lor
legislație națională sau care, indiferent de această
calificare, se bazează pe criterii privind proprietatea,
guvernanța și utilizarea profiturilor care le diferențiază
puternic de întreprinderile capitaliste cu scop lucrativ, în
special în ceea ce privește condițiile de acces la surse de
finanțare. În plus, necesitatea de a debloca potențialul
tuturor formelor de întreprinderi, precum și principiul
neutralității dreptului UE în raport cu diferitele forme de
organizare a întreprinderilor ar trebui să împiedice
dezvoltarea unui model unic de întreprindere.
1.5. Ca atare, CESE:
—
propune să se introducă în legislația UE un cadru
juridic adaptat la o mai bună recunoaștere a

28

Economia colaborativă
întreprinderilor din economia socială. Acest cadru ar
urma să se bazeze pe un concept nou (profitul limitat),
vizând toate întreprinderile ce ar putea obține profit,
dar care nu urmăresc să-l distribuie proprietarilor,
obiectivul lor fiind de tip solidar sau de interes general;
—
cere CE să lanseze un studiu privind conceptul de
profit limitat și modelele de întreprinderi care
corespund acestui tip de funcționare. Acest studiu ar
permite o mai bună identificare a nevoilor în vederea
adoptării unor cadre juridice, financiare și fiscale
adaptate pentru menținerea capacităților competitive
ale întreprinderilor în cauză și, după caz, ar conduce la
dezvoltarea de bune practici;
—
solicită CE să-și continue eforturile la care s-a
angajat în comunicarea sa privind calificarea unei
măsuri drept ajutor de stat pentru societățile
cooperative, prin extinderea dispozițiilor relevante la
toate întreprinderile din economia socială;
—
invită, de asemenea, Comisia să redacteze o
comunicare interpretativă a articolului 54 din TFUE și a
articolelor din Tratatul privind dreptul concurenței,
pentru a clarifica conceptul de „nonprofit” în legislația
UE;
—
consideră că la TFUE ar trebui anexat un
protocol privind diversele forme de întreprinderi, după
modelul Protocolului nr. 26 privind SIG, și solicită
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statelor membre să înscrie această revizuire pe agenda
viitoarelor reforme.
2. Observații generale
2.1. Recunoașterea politică a economiei sociale
2.1.1. Economia socială (ES) este o realitate
care se dezvoltă în economia UE și în teritoriile sale.
Există 2,8 milioane de întreprinderi și de organizații de
diverse forme – între altele, cooperative, societăți
mutuale, întreprinderi sociale, asociații sau fundații –
care exercită o activitate economică și reprezintă 8 %
din PIB-ul UE și 13,6 milioane de lucrători, adică 6 % din
salariații din Europa. De la întreprinderi foarte mici
(IFM) și IMM-uri și până la grupurile mari de
întreprinderi sociale, ele desfășoară activități în toate
sectoarele de activitate. Având în vedere ponderea și
diversitatea acțiunilor sale, ES reprezintă o miză
importantă pentru o creștere economică europeană
durabilă, inovatoare, favorabilă incluziunii sociale și
ecologică.
2.1.2. Economia socială are încă nevoie de
recunoaștere politică. Desigur, s-au înregistrat unele
progrese, așa cum reiese din Declarația de la Luxemburg
privind economia socială în Europa, intitulată „Foaie de
parcurs către un ecosistem mai amplu pentru
întreprinderile din economia socială”, concluziile
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Consiliului UE (EPSCO) privind „promovarea economiei
sociale ca factor esențial al dezvoltării economice și
sociale în Europa”, adoptate pentru prima dată în
unanimitate de cele 28 de state membre, reînnoirea de
către CE în 2018 a grupului său de experți în economie
socială și întreprinderi sociale (GECES) și solicitarea PE
adresată CE, de a se asigura că în procesul de elaborare
a politicilor europene se ține seama de caracteristicile
economiei sociale.
2.1.3. CESE și-a exprimat în repetate rânduri
punctul de vedere cu privire la importanța recunoașterii
ES, la necesitatea de a lua în considerare în mod efectiv
diversitatea formelor de întreprinderi în reglementările
UE și la instituirea unui plan de acțiune specific pentru
economia socială.
2.1.4. Pilonul european al drepturilor sociale nu
va putea deveni realitate fără participarea
întreprinderilor din economia socială. Prin urmare, este
important să se asigure în mod concret participarea lor
la dezvoltarea economică și socială a UE. Pe timp de
criză, întreprinderile din economia socială dau dovadă
de o mai mare reziliență și atenuează șocurile sociale;
totodată, ele mențin și promovează coeziunea socială în
viața de zi cu zi și sunt surse de inovare socială. În plus,
multe dintre ele corespund – în primul rând prin
principiile de funcționare, și apoi prin activitățile lor –
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obiectivelor din cadrul pilonului: ele au rolul de a
îndeplini în mod natural obiective precum promovarea
unor locuri de muncă sigure și adaptabile, dialogul social
și participarea lucrătorilor, un mediu de lucru sigur,
sănătos și adaptat, sau de a oferi răspunsuri inovatoare
anumitor nevoi sociale de bază.
2.2.
Lipsa recunoașterii juridice – o concepție
dihotomică și simplistă a formelor de întreprinderi
2.2.1. Întreprinderile din economia socială sunt
recunoscute în foarte mică măsură de legislația UE. În
trecut, au fost lansate inițiative pentru a permite
înființarea de cooperative, societăți mutuale, asociații și
fundații europene, însă numai proiectul de regulament
privind cooperativele europene a putut fi finalizat.
2.2.2. În prezent, abordarea statutară pentru
fiecare categorie în parte pare a fi abandonată în
favoarea altor două abordări:
—
pe de o parte, promovarea conceptului de
întreprinderi sociale la nivel european și punerea în
aplicare a mai multor instrumente financiare pentru a
răspunde nevoilor lor de finanțare;
—
pe
de
altă
parte,
prin
intermediul
recomandărilor fără caracter obligatoriu ale CE, care să
încurajeze statele – în special țările care nu dispun încă
de cadre legislative naționale – să promoveze ele însele,
pe teritoriul lor, întreprinderile din economia socială.

32

Economia colaborativă
2.2.3. În plus, deși Parlamentul European (PE),
Consiliul și CE anunță că doresc dezvoltarea întregii
economii sociale, aceste forme diferite de acțiune sunt
adaptate la întreprinderile sociale și nu li se aplică
tuturor întreprinderilor din economia socială. Aceste
acțiuni riscă să propună chiar o viziune îngustă a ES,
limitată la activități de natură socială.
2.2.4. În special, textele în vigoare și
propunerile recente omit un aspect esențial: dreptul UE
este construit în întregime pe o concepție dihotomică și,
ca atare, simplificată a actorilor din economie.
2.2.5. Consacrată deja prin Tratatul de la Roma,
această dihotomie este acum cuprinsă în actualul articol
54 din TFUE privind libertatea de stabilire. În virtutea
acestui text, dreptul UE recunoaște două tipuri de
entități: pe de o parte, entitățile fără scop lucrativ care
includ exclusiv organizațiile a căror activitate economică
nu urmărește obținerea unui profit și, pe de cealaltă
parte, întreprinderile, printre care se numără, în
principal, societățile comerciale și civile, în rândul cărora
sunt incluse și cooperativele.
2.2.6. Fie că este vorba despre cooperative,
societăți mutuale, întreprinderi sociale sau asociații,
toate întreprinderile care exercită o activitate
economică viabilă și permit chiar, după caz, acumularea
unor excedente sunt asimilate întreprinderilor de tip
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capitalist cu scop lucrativ. Cu toate acestea,
întreprinderile din economia socială nu urmăresc
obiective de maximizare sau de randament al
capitalului, ci un obiectiv social.
2.2.7. Faptul că nu se ține destul seama de
trăsăturile specifice ale întreprinderilor din economia
socială se reflectă și în dreptul concurenței, având în
vedere că aceste întreprinderi sunt tratate în același
mod cu restul întreprinderilor, înțelese ca entități care
desfășoară o activitate economică pe o anumită piață,
indiferent de statutul lor juridic și de modul lor de
finanțare. Această nediferențiere din perspectiva naturii
juridice, a obiectivelor întreprinderilor sociale și, prin
urmare, a limitărilor specifice din punct de vedere
economic și financiar este uneori consolidată de
interpretări jurisprudențiale și doctrinale care
vehiculează în mod regulat ideea că standardul pentru
actorul de pe piață este întreprinderea care urmărește
un scop lucrativ, pentru a maximiza profiturile sau
rentabilitatea capitalului investit.
2.2.8. Modelul întreprinderii capitaliste cu scop
lucrativ își pune amprenta asupra tuturor
reglementărilor europene. Astfel, în ciuda avantajelor
de interes general ce rezultă din prezența unor astfel de
structuri pe teritoriul statelor membre ale UE și cu
excepția eventualei identificări a serviciilor de interes
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economic general, nici dreptul grupurilor sau dreptul
societăților comerciale, nici dreptul în domeniul
achizițiilor publice, nici dreptul fiscal nu fac distincție
între întreprinderile din economia socială și alte forme
de întreprindere.
2.2.9. Prin urmare, o recunoaștere politică
sinceră nu se mai poate lipsi de o recunoaștere juridică,
înscrisă în TFUE, care implică în mod necesar eliminarea
confuziei fundamentale inițiale.
2.2.10. Dreptul UE menționează principiul
neutralității în ceea ce privește regimurile de
proprietate în statele membre.
Acesta implică faptul că proprietatea asupra
întreprinderilor nu intră în sfera de competență a UE,
dar și că normele UE nu trebuie să determine
impunerea regimurilor de proprietate.
2.2.11. În același mod, dreptul UE nu
interferează cu decizia de a adopta, pentru o
întreprindere, fie o structură de tip capitalist, cu scop
lucrativ, în care puterea depinde de numărul de acțiuni
sau de părți sociale deținute, fie o structură în cadrul
economiei sociale, ceea ce determină o repartizare a
puterii care se întemeiază pe oameni și nu pe capitaluri
și în care redistribuirea excedentelor este strict limitată,
chiar nulă, atunci când acestea sunt reinvestite în
totalitate în obiectul de activitate.
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2.2.12. Cu toate acestea, atunci când
neutralitatea conduce la nerecunoașterea unor întregi
sectoare ale economiei și permite unui anumit tip de
întreprindere să se impună drept model sau standard de
referință pentru construcția dreptului, principiul este
încălcat.
2.2.13. Un aviz din proprie inițiativă al CESE
privind diversitatea formelor de întreprindere a
subliniat deja în 2009 necesitatea proclamării diversității
economice în UE.
2.2.14. Întreaga ordine juridică a UE trebuie
revizuită, pentru a înțelege mai bine rolul și modul
specific de funcționare a întreprinderilor care au o
funcție de interes general și care utilizează veniturile
generate de activitățile lor strict în conformitate cu
obiectivele sociale urmărite.
2.2.15. O modalitate de a evolua ar consta, prin
urmare, în a recunoaște întreprinderile din economia
socială, alături de întreprinderile cu scop lucrativ și de
cele fără scop lucrativ, ca o a treia categorie de actori
economici, a căror rentabilitate este limitată în mod
voluntar prin prioritatea acordată altor scopuri.
3. Observații specifice
3.1.
Profitul limitat – trăsătură comună a
întreprinderilor din economia socială
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3.1.1. Introducerea noțiunii de profit limitat ar
permite evidențierea diferenței esențiale dintre
întreprinderile din economia socială și cele de tip
capitalist. A califica o entitate drept entitate cu profit
limitat înseamnă că profitul constituie un mijloc, și nu
un scop al activității.
3.1.2. În primul rând, se admite că activitatea
trebuie să fie viabilă din punct de vedere economic,
adică să nu depindă de subvenții sau de donații pentru
ca bugetul ei să fie în echilibru.
3.1.3. În al doilea rând, dacă activitatea permite
înregistrarea unor excedente, acestea trebuie să fie
alocate, în funcție de structură, rezervelor sau activității,
pentru a asigura durabilitatea și dezvoltarea activității
întreprinderii
prin
intermediul
investițiilor.
Cooperativele, de exemplu, se pot afla în situația de a
distribui o parte din excedente către membrii lor sub
formă de rambursări sau de dobânzi, însă numai o parte
limitată a excedentelor poate fi rambursată, iar aceasta
depinde, teoretic, de tranzacțiile realizate de membri și
nu de părțile lor din capital.
3.1.4. În al treilea rând, profitul nu poate fi
singurul obiectiv al activității. În întreprinderile din
economia socială, scopul activității răspunde altor
obiective decât rentabilitatea unui capital investit sau
maximizarea profiturilor. Aceste obiective constau în a
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promova fie interesele membrilor săi, fie interesul
general, integrând adesea alte obiective de coeziune
socială, teritorială sau de mediu.
3.1.5. Constrângerile de funcționare și de
gestionare legate în mod intrinsec de obiectivele
întreprinderii sunt prevăzute în statutul acesteia. Cu
toate acestea, dreptul UE trebuie să ia act, de
asemenea, de existența actorilor care adoptă aceste
forme specifice de întreprinderi și să permită
dezvoltarea acestora în cadrul pieței interne.
3.1.6. Utilizarea noțiunii de profit limitat
permite:
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(a)
să se evite ca recunoașterea economiei sociale
să fie limitată doar la întreprinderile sociale, și anume la
cele care desfășoară anumite activități sociale, în timp
ce întreprinderile din economia socială, indiferent de
sectorul în care operează, răspund unor nevoi
economice, sociale și teritoriale. Excedentele
înregistrate aduc beneficii, în primul rând, membrilor

cooperativelor, afiliaților societăților mutuale și
utilizatorilor locali ai asociațiilor care prestează servicii.
Aceștia nu vor alimenta niciodată fonduri speculative și
nici nu vor remunera investitori stabiliți în întreaga
lume;
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(b)
să se garanteze respectarea diversității naționale
în ceea ce privește formele de întreprinderi, respectând
în același timp principiul subsidiarității.

3. ECONOMIA COLABORATIVA ASTAZICOLECTIE DE AFACERI DEZVOLTATE IN ACEST
SISTEM DIN LUMEA INTREAGA
POVESTEA DE SUCCES A AFACERII AIRBNB
Bine ați venit în "Economia partajată" De Thomas L.
Friedman
Totul a început cu saltele de aer.
Părinții lui Brian Chesky doreau doar un singur lucru
pentru el când a absolvit Scoala de Design din Rhode
Island - că a obținut un loc de muncă cu asigurare de
sănătate. A încercat asta pentru o vreme cu o firmă de
design din Los Angeles, dar sa rătăcit și și-a împachetat
Honda Civic și a condus până la San Francisco să se
prăbușească cu prietenul său, Joe Gebbia, care a fost de
acord să împartă închirierea casei sale Chesky. "Din
păcate, cota mea a ajuns la 1.150 de dolari și am avut
doar 1.000 de dolari în bancă, așa că am avut o
problemă de matematică - și am fost șomer", a spus
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Chesky. Dar au avut o idee. În săptămâna în care Chesky
a ajuns în oraș, în octombrie 2007, San Francisco
găzduia Societatea Designerilor Industriali din America și
toate sălile de hotel de pe site-ul Web al conferinței au
fost vândute. Deci, Chesky și Gebbia au decis, de ce să
nu-și transforme casa într-un pat și mic dejun pentru
participanți?
Problema era că "nu aveam paturi", dar Gebbia avea
trei saltele de aer. "Așa că i-am umflat și ne-am numit"
Airbed and Breakfast "," Chesky, 31, mi-a amintit într-un
interviu. "Trei persoane au rămas la noi și le-am taxat 80
de dolari pe noapte. Am făcut și micul dejun pentru ei și
au devenit ghizii lor locali. "În acest proces, au făcut
destui bani pentru a acoperi chiria. Mai importantă,
totuși, aceasta a generat o idee mai mare, care a înflorit
de atunci într-o companie de milioane de dolari și o cale
cu totul nouă pentru ca oamenii să facă bani. Ideea era
să creeze o rețea globală prin care oricine ar fi putut
închiria o cameră liberă în casa lor pentru a câștiga bani.
În omagiu față de rădăcinile sale, au numit compania
Airbnb, care a crescut atât de mare, încât a devenit
echivalentul unui lanț hotelier global - chiar dacă, spre
deosebire de Hilton, nu deține un singur pat. Iar noua
tendință pe care a pornit-o este "economia partajată".
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Pe 12 iulie, Chesky mi-a spus: "În seara asta avem
140.000 de oameni din întreaga lume care locuiesc în
sălile Airbnb. Hilton are aproximativ 600 000 de camere.
Vom ajunge până la 200.000 de persoane pe noapte
până la vârf în această vară. "Airbnb are 23.000 de
camere și case listate numai în New York și 24.000 în
Paris. La nivel mondial, "avem listări în 34 000 de orașe
și 192 de țări", a adăugat Chesky. "Suntem cel mai mare
site de închiriere pe termen scurt de acest gen din China
de astăzi și nu avem birouri acolo".

ZIPCAR-PONY
Despre Car Sharing

Car sharing-ul este un serviciu de închiriere al mașinilor
pe perioade scurte de timp, ce se bucură de o mare
popularitate în marile orașe ale lumii, iar utilizarea lui se
extinde momentan și în orașele mai mici, totalizând
peste 1000 de orașe în 27 de țări. Sistemul operează
similar indiferent de compania care le oferă: un număr
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mare de mașini este pus la dispoziție în diverse locații
din oraș, iar utilizatorii verifică proximitatea mașinii
disponibile prin intermediul unui website sau al unei
aplicații.Pentru a se înscrie, utilizatorii au nevoie de
permisul de conducere, cazier auto și un card de credit
sau debit prin care utilizatorul plătește serviciul, tarifat
la oră, minut sau zi.
Serviciile de car sharing din jurul lumii au la bază aceeași
structură: găsești mașina, o conduci, iar când termini, o
parchezi undeva regulamentar. Utilizatorul nu trebuie să
plătească benzina, mentenanța, parcarea. Diferențele
constau în tipurile de features: unele servicii de car
sharing acceptă rezervări (zipcar), altele nu (car2go);
unele solicită plata unei taxe anuale în afara tarifului pe
oră, altele nu etc.
Avantajele car sharing-ului sunt numeroase, un mare
impact fiind cel asupra mediului înconjurător.
Condiționarea de a folosi aceleași mașini reduce traficul
și ambuteiajele. Prin cercetarea de piață făcută de
Zipcar, s-a constatat faptul că cei care dețineau deja o
mașină au renunțat la intenția de a și-o cumpăra pe a
doua, odată ce acest serviciu a devenit disponibil. Față
de modelul rent-a-car, ce presupune birocrație și
garanții la fiecare închiriere, înscrierea într-un serviciu
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de car sharing se face o singură dată, apoi flota de
mașini rămâne la dispoziția utilizatorului 24/7, și o
poate accesa doar prin apăsarea câtorva butoane din
aplicație.

Pony inovează piața nu doar prin faptul că este primul și
cel mai mare serviciu de carsharing din România, ci și
prin tariful său dinamic, unic în lume. Atunci când
mașina staționează sau merge cu sub 15 km/h, tariful se
reduce la jumătate. Când orașul este aglomerat, nu
plătim mai mult, ci mai puțin. Așa cum ar trebui să fie.
Viitorul pare că este deja aici. Suntem încrezători că ne
vom putea îmbunătăți condițiile de viață reanalizând
ideea de proprietate, mobilitate, și sharing, iar Pony
este un pas crucial în această direcție.
Tarifele includ:
Combustibil
Beneﬁciezi de combustibil inclus și nu este nevoie
să alimentezi când lași mașina.
Asigurare
Nu ai nevoie de asigurare deoarece este întotdeauna
inclusă în costul cursei efectuate.
Parcare
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Parchează oriunde în aria operațională fără să
suporți costuri extra.

1 40 lei/min*
56 lei/ora**
336 lei/zi***
Membrii sub 23 de ani plătesc suplimentar la fiecare
cursă
o
sumă
fixă
de
2,5
lei.
* În situația în care viteza scade sub 15 km/h, prețul pe
minut se reduce la jumătate (ofertă valabilă pentru
cursele plătite cu cardul; tarifarea dinamică nu se aplică
atunci când sunt folosite unitățile oferite bonus sau cele
achiziționate la oferte speciale). Astfel, un minut cu MINI
ONE, de exemplu, va avea un tarif dinamic de 0.80
lei/minut.
** Tariful pe oră se activează automat după 40 de
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minute
de
la
începerea
unei
curse.
***Tariful pe zi se activează automat după 6 ore de la
începerea unei curse.
Brandul tău peste tot prin oraș
Dacă ai ceva important de spus, mașinile Pony sunt
platforma perfectă pentru mesajul brandului tău. Poneii
noștri atrag atenția oriunde ar fi. Pentru mai multe
informații, vă rugăm să ne contactați.
Cum mă înrolez pentru Pony?
Pentru a folosi serviciile de mobilitate urbană Pony,
trebuie să îti creezi un cont gratuit descărcând aplicația
care este disponibilă pentru sistemele de operare iOS și
Android. Vom avea nevoie de numărul tău de telefon,
adresa ta de e-mail, datele din permisul de conducere și
cartea de identitate.Te mai rugăm apoi să ne oferi și o

modalitate de plată preferată (fie datele contului bancar
pentru direct debit, fie un card de credit) .
Pentru a te bucura de prima ta călătorie, e nevoie să îți
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validăm contul creat. Procesul de validare se face de
către noi în una-două zile lucrătoare.
ÎNTREBĂRI FRECVENTE
Cum mă înrolez pentru Pony?
Pentru a folosi serviciile de mobilitate urbană Pony,
trebuie să îti creezi un cont gratuit descărcând aplicația
care este disponibilă pentru sistemele de operare iOS și
Android. Vom avea nevoie de numărul tău de telefon,
adresa ta de e-mail, datele din permisul de conducere și
cartea de identitate.Te mai rugăm apoi să ne oferi și o
modalitate de plată preferată (fie datele contului bancar
pentru direct debit, fie un card de credit) .
Pentru a te bucura de prima ta călătorie, e nevoie să îți
validăm contul creat. Procesul de validare se face de
către noi în una-două zile lucrătoare.
Cine poate folosi Pony?
Te poti bucura de serviciile PONY dacă:
 Ai cel putin 21 ani;
 Deții un permis auto valabil eliberat de oricare
dintre țările UE de cel putin un an sau
 Ai un permis auto internațional.
Pentru înregistrare ai nevoie de următoarele:
 Cont bancar sau card de credit;
 Permis auto;
 Adresă e-mail;
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Număr de telefon mobil.
Care e diferența dintre Pony și alte servicii clasice de
închiriere auto?
Cu Pony ai flexibilitate maximă în ceea ce privește unde
începe închirierea și unde se termină, în interiorul zonei
Pony. Toate călătoriile sunt „doar dus”, nu e cazul să te
întorci cu aceeași mașină la punctul de unde ai început
închirierea. Costurile sunt debitate direct din contul
bancar sau de pe cardul de credit, fără depozite și
garanții suplimentare. Costul standard pe minut este
perfect pentru curse scurte, în interiorul orașului. Nu
trebuie să platești nimic în avans, iar combustibilul și
taxele de parcare sunt incluse în tariful de închiriere. O
altă diferență este și faptul că nu te obligă nimeni să
realimentezi la final.
Cum aș putea rezerva o mașină?
Folosind aplicația pentru smartphone, poți rezerva
pentru 30 de minute orice mașină care apare pe hartă
ca fiind disponibilă.
Unde pot încheia sesiunea de închiriere a unui vehicul
din flota Pony?
Oriunde în zona operațională Pony. Te rugăm doar să
parchezi mașina în mod regulamentar într-o parcare
publică sau într-un loc ușor de accesat, parcările cu
bariera sau subterane nu sunt permise . Poți lăsa mașina
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în orice parcare publica cu taxă, noi deja ne-am ocupat
de plata acesteia.
Mașina pe care o închiriez trebuie condusă doar de
mine, sau pot să las și pe altcineva?
Nu poți lăsa un alt șofer să conducă un vehicul din flota
Pony, nici măcar în cazul în care acesta este și el
membru Pony. Dacă nu respecți această regulă vei plăti
o penalizare, iar asigurarea ta nu va fi valabilă.
În situația în care te simți în indisponibilitate de a mai
conduce după ce ai inițiat o sesiune de închiriere, te
rugăm să închei sesiunea imediat.
Trebuie să știu încă de la începutul călătoriei cât timp
vreau să folosesc mașina Pony?
Nu, nu e nevoie. Poți începe și poți incheia sesiunea de
închiriere oricând. Asta e și ideea, să fii cât se poate de
spontan. Singura condiție este să parchezi mașina la
finalul cursei în interiorul zonei operaționale Pony.
Cât timp pot conduce?
Durata maximă a unei sesiuni de inchiriere este de 48
de ore. Dacă totuși călătoria în care te-ai aventurat
depășește 2 zile, te rugăm să anunți înainte acest lucru
la serviciul de suport tehnic: +40 741 284 888
Pot ieși cu mașina în afara țării?
Ăăă… nu!
Am nevoie de conexiune la internet pentru a folosi acest
serviciu?
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Da. Pentru a iniția și pentru a termina sesiunea de
închiriere prin aplicația GetPony pentru smartphone, ai
nevoie de conexiune la internet.
Cu ce tip de smartphone pot folosi aplicația GetPony?
Pentru moment, aplicația GetPony poate fi descărcată
pe telefoanele mobile cu sisteme de operare iOS sau
Android.
Pot încărca bateria smartphone-ului în mașinile Pony?
Da. În toate mașinile din flota Pony am introdus un
cablu de încărcare multi-funcțional care iți va permite să
încarci majoritatea modelelor de smartphone.
Pot lăsa mașina Pony într-o altă locație decât cea din
care am luat-o?
Sigur că da, poți lăsa mașina în orice alt loc de parcare
regulamentară din zona operațională Pony. Asigură-te
doar că nu este o parcare privată sau că nu aparține
unei companii, parcările cu bariera sau subterane nu
sunt premise.
*Vehiculele din flota unui oraș nu pot fi relocate în flota
altui oraș. Excepție de la regulă fac vehiculele din Alba
Iulia și Cluj-Napoca, ce pot fi relocate din primul oraș în
cel de-al doilea și invers (ex.Vehiculele din Cluj-Napoca
nu pot fi relocate în București, însă pot fi relocate în
Alba Iulia).
Trebuie să fac plinul mașinii?
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Nu, la terminarea cursei nu este necesar să realimentezi
mașina așa cum ți se cere la un rent-a-car clasic. Echipa
noastră de service are grijă de acest aspect. Oricum, nu
uita că ai combustibilul inclus în prețul închirierii.
Cum realimentez?
Nu ești obligat să realimentezi vehiculele din flota Pony.
Totuși, în cazul în care rezervorul conține mai putin de
25% cumbustibil și doresti sa realimentezi, vei găsi un
card de combustibil în compartimentul special din
mașină, cu care poți alimenta la benzinariile OMV și
Petrom din România.
Ca semn de mulțumire pentru acest serviciu, Pony te
răsplătește cu 20 unitati gratuite de călătorie pe care le
poți folosi oricând. (Minutele gratuite sunt acordate de
fiecare dată când faci alimentări).
Codul PIN al cardului de alimentare poate fi găsit in
aplicația GetPony in cadrul secțiunii "Cum alimentezi?"
De unde pot realimenta?
Poți realimenta la orice stație OMV și Petrom din
România.
În fiecare mașină există un card de combustibil cu care
poți face plinul fără a plăti nimic în plus. PIN-ul cardului
îl vei primi pe aplicația mobilă.
Nu uita ca după alimentare să pui cardul de combustibil
în același loc de unde l-ai luat, altfel mașina nu va putea
fi pornită.
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Cum îmi pot modifica datele personale sau modalitatea
de plată?
Autentifică-te cu numărul tău de telefon și parola în
aplicatie si îti poți modifica datele personale, avatarul
sau actele la secțiunea ”Documente”, iar modalitatea de
plată se poate schimba accesând ”Profiluri de plată”.
Te rugăm să îți actualizezi datele ori de câte ori este
cazul.
Cum primesc facturile Pony?
În calitate de client privat sau bussiness, îți poți descărca
factura direct din aplicatie accesând ”Facturi”, în format
PDF.
Cum îmi urmăresc costurile?
Loghează-te în contul tău in aplicatie, unde vei găsi:
Toate călătoriile pe care le-ai făcut lună de lună
Toate punctele de plecare și destinațiile
Durata închirierii
Distanța parcursă
Prețul călătoriei
În cazul în care ai nevoie de informații despre facturile
tale sau despre debitul existent, te rugăm să ne scrii la
adresa:contact@getpony.ro
Ce ar trebui sa fac dacă am primit o amenda de la Pony?
Amenzile primite pe adresa Pony pentru cazurile în care
ai comis un delict vor fi direcționate către tine. Spre
exemplu, în cazul în care conduci cu viteză peste limita
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legală sau în cazul în care ai parcat mașina într-un loc
neautorizat. Dacă ai întrebări și nelămuriri legate de
amenda primită, te rugăm să ne trimiți un e-mail la
adresa:contact@getpony.ro
Ce se întâmplă în caz de accident?
În cazul unui accident în care este implicat un
autovehicul Pony, nu se incheie act de constatare
amiabila. Membrul trebuie să informeze autoritatile, să
completeze un raport referitor la accident si să furnizele
o copie către Pony Car Sharing.
Există și alte reguli?
Ne-am dori foarte mult sa retii urmatoarele sfaturi:
Nu consuma alcool (0,0% toleranta) sau droguri in timp
ce conduci
Fumatul e interzis in vehicul
Nu se pot transporta animale de companie in masina,
decat daca acestea se afla in cusca proprie, plasata in
siguranta in portbagaj
Vehiculul trebuie utilizat cu grija
Obiectele si echipamentul nu pot fi extrase din masina
Nu incredinta masina Pony altcuiva
Te rugam sa raportezi orice stricaciune si pierdere
echipei noastre de servicii sau direct la un magazin
Pony. Asa cum stii, orice vatamare/abuz poate duce la
interzicerea de a mai folosi serviciile Pony. Ar fi pacat.
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Cum sunt asigurate masinile Pony?
Fiecare mașină Pony este asigurată full Casco cu o
franșiză de 100 euro plus TVA pentru autoturismele
Smart ForTwo, VW-Up, MINI ONE și cu o franșiză de 250
euro plus TVA pentru autoturismele electrice BMW i3.
Costul acestei asigurări este inclus în prețul închirierii.
Poți reduce franșiza la 0 RON în schimbul unui
abonament de 25 RON pe lună.
Pot conduce mașinile Pony in afara zonei operaționale?
Da, atât timp cât vei aduce mașina in perimetrul
operațional la finalul cursei.
Ce pot face în cazul în care o plată eșuează?
În cazul în care o plată a fost respinsă, contul se
suspenda automat. Plata restantă poate fi reprocesată
din aplicatie la secțiunea ”Facturi”,iar contul va fi activat
automat. Dacă întarzii achitarea sumei restante mai
mult de 5 zile lucrătoare, va trebui achitată taxa de
reactivare a contului in valoare de 10 RON.
Cei 20.000 de useri ne arată în fiecare zi că și
românul poate fi la fel de civilizat ca orice alt european.
Serviciul e creat să-ți simplifice viața. Și chiar asta face.
Ai o aplicație, cauți pe hartă cea mai apropiată mașină și
o deschizi cu telefonul. Când ai terminat, o închizi tot cu
telefonul, iar factura o accesezi din aplicație. Fără hârtii,
fără constracte, fără bătăi de cap. Totul e digital. Iar
combustibilul, parcarea și asigurările sunt incluse.
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UBER
Ce este Uber? Ce înseamnă Uber?
Ce este Uber? Uber este un serviciu de ridesharing
prezent în peste 200 de state din întreaga lume.
Serviciul care concurează cu taximetria a stârnit ample
controverse la nivel mondial.
Cu alte cuvinte, Uber este o aplicaţie de smartphone
care conectează pasagerii cu şoferii unor maşini dispuşi
să ofere contra cost servicii de transport. Denumirea de
Uber vine din adverbul de origine germană „Über” care
înseamnă, conform wikipedia.com, „Deasupra”.
Cât costă Uber?
În România, tariful Uber este de 1,39 lei pe kilometru.
Taxa minimă pentru o destinaţie trebuie să atingă 10 lei
și se achită o taxă de 6 lei în caz de anulare a comenzii.
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Uber versus taximetriști
Taximetriștii profesioniști susțin că aplicația generează
concurență neloială, întrucât șoferii Uber nu sunt
obligați să se conformeze legilor de profil, nu trebuie să
plătească taxe specifice taximetriei și nici nu li se cere
vreo licență.
Care este IP-ul meu? Ce IP am? Ce înseamnă IP?
În România, odată cu modificarea Legii nr.38/2003
privind transportul în regim de taxi și în regim de
închiriere, Uber este interzis a fi practicat de către șoferi
fără ca aceștia să aiba licență de transport persoane.
Cum funcționează Uber?
Cei care folosesc Uber trebuie să-și descarce aplicația.
Apoi, aceștia sunt nevoiți să-și creeze un cont şi să
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înregistreze un card de credit. Apoi, aceștia vor plasa
comanda și vor atinge fiecare opțiune de cursă pentru a
vedea timpul de așteptare, capacitatea și prețul.
La final, clienții vor fi nevoiți să coboare pur şi simplu din
maşină, fără să plătească în numerar, fără să lase bacşiş.
Totodată, utilizatorii uber au și posibilitatea să plătească
cu numerar.
CARGO-Gustări și electronice vândute în Uber
CARGP - din Statele Unite profită de timpul utilizatorilor
Uber și vinde gustări și accesorii electronice (precum
căști sau încărcătoare de telefon) în mașini, iar
conducătorilor auto li se promite că își pot păstra 25%
din vânzări.
Cutiile cu marfă sunt folosite de aproximativ 12 000 de
vehicule,
scrie Fortune.com.
Conform
datelor
companiei,o tranzacție este finalizată la fiecare 5,39
secunde, iar produsele ajung la peste 9 milioane de
pasageri pe lună.
Multe dintre aceste tranzacții se află în sfera produselor
alimentare și a băuturilor și sunt realizate în parteneriat
cu companiile mari din această industrie.

Uber își extinde mai mult segmentul de transport de
marfă
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Uber Freight, divizia de transport de marfă a companiei
americane de ridesharing, a anunțat, luni, noi investiții
și angajări, în valoarea de 200 de milioane de dolari pe
an, la Chicago.

Uber spune că investițiile de la Chicago vor cuprinde
imobiliare, mii de joburi noi și alte cheltuieli, într-un
sediu deschis în vechiul oficiu poștal principal, din
centrul metropolei americane.
Astfel, Chicago va deveni principalul centru de inginerie
al Uber Freight în afară de San Francisco.
În Europa, Uber Freight are un birou în Olanda, mai
exact la la Amsterdam.
Aplicația de transport de marfă a Uber a fost lansată în
urmă cu 3 ani.
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Uber Freight face pentru transportul de marfă ceea ce
face Uber în transportul de pasageri, stil taxi prezent și
în România. Pe scurt, aplicația Uber Freight pune în
legătură proprietarii de camioane cu clienții care au
nevoie de transport de marfă. Astfel, șoferii de
camioane care se întorc, de exemplu, de la un transport,
sunt mulțumiți că nu se întorc cu camionul gol, preluând
marfă de pe traseu.
Și în România au fost lansate aplicații pentru transportul
de marfă:
 Proiectul Cargo List a fost dezvoltat de firma
Software & Design Innovation SRL , înregistrata
în anul 2013 la Cluj Napoca, de 3 tineri din
judetul Bihor: Beniamin Gabriel Cabau (75%) - in
varsta de 33 de ani, din Oradea, Nicolae Onisim
Gabrian (15%) - in varsta de 32 de ani, tot din
Oradea, si de Claudiu Dan Lezeu (10%) - in varsta
de 28 de ani, din Beius. Business-ul a avut și p
entitate juridica înregistrată la Londra. Cargo List
a fost una dintre primele firme românești care
au obținut finanțare europeană de 50.000 de
euro, prin facilitatea SME Instrument, din cadrul
programului Orizont 2020.
 Cargoroll este o altă aplicație de transport de
marfă, lansată în România, în anul 2017. Fondată
de Silviu Dorobantu, aplicația Cargoroll caută,
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filtrează și selectează transportatorii potriviți
pentru nevoile expeditorilor și le dă cele mai
bune oferte.
STEEREO
plătește șoferii Uber să pună muzică pasagerilor UBER




Cea
mai
mare
provocare cu care se
confruntă noii artiști
este
să-și
facă
muzica
ascultată.
Ajută artiștii de
toate genurile, din
întreaga lume să-și
ducă muzica în fața
unor
noi
ascultători", explică
cei de la Steereo pe
site-ul startup-ului.
Anul trecut, aplicația
era deja folosită de
aproximativ 8000 de
șoferi Uber, Lyft și
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Juno din Statele Unite și a oferit cântece de la
peste 1.000 de artiști la început de drum, în
peste 250.000 de călătorii, scrie Forbes.
Pentru artiști și case de discuri, există o taxă
unică de înscriere de 12,99 dolari, apoi
campaniile costă 0,05 dolari pe minut, din care
șoferii primesc 60%. Serviciul este disponibil în
prezent în New York, Los Angeles și Austin,
Texas.

EVERTOYS
Bibliotecă de jocuri şi jucării in special jucării
educative, care să ajute la dezvoltarea copiilor şi iau în
stoc jucării premium, adică de la diferite branduri
scumpe astfel încât să fie mai rentabil pentru părinţi să
le închirieze decât să le achiziţioneze.
Functioneaza in baza unui abonament lunar platit de
parinti ( costuri: de 69 de lei, de 99 de lei şi 129 de lei).
O jucărie poate fi închiriată de 3-4 ori, după care
este scoasă din circuitul de închiriere şi fie este donată,
fie este păstrată pentru piese de schimb.
Copilul poate să ţină la el o jucărie cât timp
doreşte, nu există un termen limită de returnare, iar
după o anumită perioadă de timp – în care părintele îşi
păstrează abonamentul – poate păstra jucăria.
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În momentul în care copilul se plictiseşte de
jucări şi părintele comandă una noua, parintele este
instruit cum să pregătească cutia veche astfel încât în
momentul în care apare curierul schimbul să se facă
rapid.
Primeşte cutia de jucării nouă şi o predă pe cea
veche şi astfel se menţine o noutate constantă în viaţa
copilului.
jucăriile sunt mereu curate, se igienizeaza foarte bine
după fiecare schimb.

Startup-ul Evertoys, listat pe prima platforma
romaneasca de equity crowdfunding Seedblink.com, a
reușit să strângă întreaga sumă de 150.000 de euro
după 20 de zile de la începerea campaniei, programată
pentru o perioadă de 60 de zile.
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Obiectivul inițial stabilit de către fondatorii
startup-ului era de a strânge suma de 150.000 de euro
in 60 de zile, investiția minimă a potențialilor acționari
fiind stabilită la 2.500 de euro.
"Împreuna cu Evertoys am agreat ca până la
finalul anului, adică pentru înca o zi, să mai poată fi
acceptate supra-subscrieri", se arată in anunțul făcut de
către reprezentanții platformei Seedblink.
Campania de finanțare a Evertoys a devenit
prima sesiune de equity crowdfunding deschisă
publicului larg, însa SeedBlink și-a făcut debutul în
noiembrie când a sindicalizat contribuțiile membrilor
Tech Angels, însumand 50.000 euro, pentru investiția
realizată în startup-ul Machinations.io, câștigătorul
marelui premiu de 125.000 euro de la competiția de
pitch-uri din cadrul How to Web 2019. Investiția Tech
Angels a fost completată atunci de fondurile GapMinder
VC și RocaX.
Evertoys transformă modul în care familiile obțin
jucăriile pentru copiii lor: în loc să le cumpere, acum pot
să plătească un abonament pentru folosire. Astfel, un
cost lunar recurent dă acces familiilor la o întreagă
“bibliotecă” de jucării din care pot alege articolele de
care au nevoie pentru copiii lor, urmând a le înlocui cu
altele mai interesante ori de câte ori este cazul.
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YANGO-mașini fara sofer!
Gigantul rus Yandex își dorește să intre cu
aplicația de taxi Yango pe piața românească. Yandex a
preluat în 2017 operațiunile Uber din Rusia și din alte
țări ale fostei URSS.
multe...39
FacebookTwitterEmailMai

Compania
Yandex,
supranumită ”Google-ul
Rusiei” va intra pe piața
românească
printr-o
aplicație de taxi numită
Yango, aplicația fiind
prezentă până acum în 15 țări, într-unele sub numele
Yango, iar în altele, Yandex Taxi. Yandex are o
capitalizare de piață de aproximativ 12 miliarde dolari și
este prezentă în numeroase domenii, de la mașini
autonome, până la publicitate online. Yango se descrie
ca serviciu de ”ride-hailing” prin care îți poți comanda
un taxi autorizat. Aplicația este mai deosebită prin
faptul că în unele țări funcționează în stil ride-sharing,
iar în altele cu taxi-uri autorizate.
Interfața Yango

Yango și versiunea Yandex Taxi se descriu ca fiind
aplicații de ride-hailing și de livrare de mâncare. Pe site-
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ul Yango, aceasta este descrisă ca fiind o aplicație
mobilă prin care poți comanda de pe telefon sau
desktop un taxi autorizat, fără să suni la vreun
dispecerat. Compania spune că timpul mediu de
așteptare este de cinci minute, aflii prețul înainte de
cursă și în unele piețe există și tarif dinamic.
Descrierea Yandex pe Google Play
”Yango este serviciul tău personal de transport. Fără să
fie nevoie să suni, fără griji de parcare sau alimentare.
Cu doar câteva click-uri poți să urmărești taxiul de când
plasezi comanda până la destinație”
Yandex a lansat în 2011 Yandex Taxi, iar brand-ul Yango,
care va fi lansat în România, a devenit de sine stătător în
2014. Yango este prezentă în trei țări: Finlanda, Israel și
Coasta de Fildeș. În alte 12 țări este prezent brand-ul
Yandex Taxi.
Yandex Taxi a preluat în 2017 operațiunile Uber din
Rusia și din alte țări ale fostei URSS, iar acum Yandex
deține 59% din compania mixtă, iar Uber are 36,6%.
Uber și Yandex și-au combinat operațiunile din 127 de
orașe din Rusia și din alte țări din fosta URSS, precum
Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia și Kazakhstan.
Noua companie era evaluată la 3,8 miiarde dolari la
început de 2018 și Uber a investit 225 milioane dolari în
joint-venture, iar Yandex, 100 milioane dolari, Yandex se
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extinde în regiune și este prezentă în țări precum Serbia,
Ucraina sau Moldova
Yandex s-a înființat în 1997 și acum are o capitalizare de
12 miliarde dolari, fiind listată la New York. Compania
este un fel de Google, Amazon și Spotify al Rusiei, una
dintre puținele țări unde giganții americani tech NU
domină piața. Yandex are o cifră anuală de afaceri de
peste 2 miliarde dolari, peste 8.000 de angajați și deține
57% pe piața rusă a motoarelor de căutare, în timp ce
hărțile sale sunt folosite de peste 20 de milioane de
oameni în Rusia.

Yandex este activă în foarte multe domenii: a lansat
propriul smartphone, testează mașini autonome, are
site-uri de anunțuri, a lansat propriul asistent vocal și
are operațiuni în multe țări din Europa de Est.

66

Economia colaborativă
În Rusia, unde sunt produse modelele Duster, Sandero și
Logan, dar vândute sub sigla Renault, Yandex va furniza
pentru mașinile mărcii franceze serviciile de
infotainment de pe bord (navigație, asistent vocal,
muzică).
DAV



Un model concludent de economie colaborativa:
incurajeaza oamenii sa cumpere trotinete
electrice –una sau mai multe- (un anumit model
compatibil) si Incurajeaza posesorii sa imparta
folosirea lor cu alte personae
 Se bazeaza pe o platforma- APP
 Preconizeaza si demonstreaza beneficii –
venituri-in functie de numarul de scutere si de
numarul de client
DAV- calcul venituri
 Fiecare utilizator poate sa isi calculeze singur
veniturile preconizate:
 Numarul de trotinete puse la dispozitie?
25
 Numar de client pe zi ?
8
 Venitul estimate pe an:
146000/an, 12.166 lei/luna la un pret de 2 lei/zi
si 365 zile/an
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Din totalul veniturilor astfel estimate si scade
20% , taxa pentru intretinerea platfomei si alte
cheltuieli ale detinatorilor.
Nu se plateste impozit la stat
Banii intra in cont
Exista posibilitatea urmaririi pe telefon a fiecarui
vehicol, in cursa sau parcat

Wolf-E


primul serviciu
de
închiriat
trotinete
electrice lansat
în România.
 Inaugurarea a
avut loc vineri,
19 aprilie, în
București
Crearea unui cont se
face exclusiv prin
intermediul aplicaţiei
Wolf-e Rides.
După ce ţi-ai instalat

68

Economia colaborativă
aplicaţia și ai deschis-o, urmează pașii pentru a îţi crea
contul. Ţi se va cere numărul de telefon și vei primi un
SMS de confirmare a numărului introdus.
Introducerea unui card
După ce ţi-ai creat contul va trebui să introduci detaliile
cardului tău bancar pentru a vizualiza harta și a debloca
o trotinetă. Îţi vom debita 1 RON pentru a verifica
validitatea cardului, această sumă va fi adăugată în
contul tău Wolf-e (secţiunea Wallet/Portofel). Ulterior
plăţile se vor face automat în timpul sau la finalul
curselor folosind cardul introdus.
Plăţile sunt realizate în mod securizat prin platforma
Mobilpay. Crearea unui cont se face după acceptarea
Termenilor și condiţiilor de utilizare ale serviciului.
Trotineta are un display LED ce îţi va afișa informaţii în
timp real despre viteză, baterie și limita de viteză setată.
Limitarea vitezei maxime se poate face apăsând scurt pe
butonul central. Săgeţile din partea dreaptă îţi vor indica
setarea actuala: L – low (minim), M – medium (mediu),
H – high (viteză maximă).
Pentru începători
recomandăm setarea L până vă acomodaţi cu mersul pe
o trotinetă electrică. Viteza maximă poate fi afectată și
de starea de încărcare a bateriei, dacă vrei să mergi
rapid: alege o trotinetă cu bateria încărcată. Trotinetele
sunt limitate la 25km/h maxim pentru a respecta legile
în vigoare.
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COOKISTO
Este un site unde poți
găsi
mâncare
tradițională,
o
comunitate unde găsești
mâncare facută în casă,
de o persoană care este
pasionată de
gătit,
dorește să facă bani din
această pasiune, sau
unde poți să postezi tu, oferta.
În unele cazuri ești invitat acasă, la familie, să luați cina
pregătită de ei împreună, in alte cazuri ți se livrează la
adresa indicată de tine.
 Oferă cina tradițională, într-o familie adevărată
 Turist, într-un oras necunoascut, sigur vrei să
cunoști cum trăiesc locuitorii acestuia
 Ești primit în casa unor oameni care gătesc
pentru ei și pentru tine, luați masa împreună
 SAU , te înregistrezi tu pe acest site, cu oferta ta
de mâncare tradițională
În mod normal, pentru cină cumperi produse și îți
gătești, dar iată că în ATENA, există în prezent 12.000 de
“cookiste”. Totul a pornit de la pasiunea de a găti și
plăcerea de a oferi cuiva. Prețul unei porții variază între
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2 și 4 euro, ceea ce face ca ofertele de pe COOKISTO să
fie mai atractive decât cele ale restaurantelor.
Deci la fel cum Airbnb nu se rezumă doar la cazare, ci la
prietenie, Cookisto nu se referă doar la mâncare, ci la
întâlnirea cu comunitatea locală și împărtășirea
fructelor muncii tale, creației tale.
In Australia o masina pe care o ai in
proprietate, dar nu o folosesti- din diferite
motive, poate deveni un bun care să iți aducă
venituri, dacă, ai încredere și vrei să o împarți cu
altcineva, adică să o folosesti în comun cu alte
persoane. Așa s-a născut appul: Car Next Door
Dar cum functionează:
1. Te înregistrezi pe site-ul dedicat, creezi profilul
mașinii- o scurtă descriere tehnica și desigur o
fotografie
2. Predai o cheie sau ești de acord să instalezi
Instant Keys, apoi firma se ocupă de asigurari si
ce mai trebuie
3. Vei încasa taxe pe km parcurși care vor acoperi
costul combustibilului și uzura mașinii, si un mic
profit.
Jane, o tânără australiancă declara: Mașina mea a fost
folosită de Car Next Door de aproape 3 ani. A fost
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perfect pentru mine. M-am mutat într-o suburbie
interioară din Melbourne și am descoperit că nu aveam
nevoie de mașina mea, dar nu voiam să scap de ea
atunci. Acum și alți oameni o folosesc și este minunat.
Rareori văd împrumutații, doar vin și merg în timp ce
sunt la serviciu.
JustPark
JustPark este dedicat rezolvării
problemelor de parcare prin
fuziunea ambelor părți ale
pieței - făcând parcarea mai
ușoară și mai eficientă pentru
toată lumea.
Parcarea simplă
o Găsiți parcare în câteva secunde cu JustPark oriunde și de câte ori aveți nevoie
o Alegeți dintre cele mai bune opțiuni, inclusiv
20.000 de locuri de parcare rezervabile
o Bucurați-vă de liniște sufletească cu informații
despre disponibilitate, restricții și indicații
o Rezervați și plătiți parcarea prin aplicație pentru
cea mai rapidă și ușoară experiență
O alegere mai mare, mai bună
o 1,4 milioane de spații, inclusiv 20.000 de spații
rezervabile
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o Parcare în afara străzii (parcări, șosele și spații
private)
o Parcare la stradă (contoare și zone de parcare
gratuite)
Calatorii fara stres
o Vizualizați informații privind disponibilitatea în
timp real pentru toate opțiunile de parcare
o Rezervați un spațiu garantat pentru liniște
sufletească maximă
o Extensii ușoare, memento-uri de expirare, rerezervare în câteva apăsări
Experiență perfectă
o Găsiți, rezervați și plătiți spațiile JustPark prin
intermediul aplicației
o Plătiți prin card, PayPal sau Apple / Android Pay în
câteva secunde
o Instrucțiuni și indicații simple direct în spațiul dvs.
Aplicația de parcare
o Cele mai multe recenzii de 5 stele și cel puțin 1
stea pentru o aplicație de parcare
o scor mediu de 96% din 500.000 de recenzii ale
clienților
o Aveți încredere în peste 1,5 milioane de șoferi
Serviciul premiat
 Câștigătorii British Parking Awards 2017
 Aplicația Crowdcube câștigătoare a anului 2015
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 VOOM-ul câștigătorilor lui Richard Branson 2015
Numele Parkopedia este o
combinație între cuvintele
park
și
enciclopedie
(credeți Wikipedia ... dar
pentru
parcare!).
Născuți dintr-o frustrare
de a căuta parcare, ne-am
propus să mapăm și să
listăm fiecare loc de
parcare din lume. Până în prezent, Parkopedia a crescut
pentru a acoperi 70 de milioane de locuri de parcare în
peste 15000 de orașe din întreaga lume datorită
contribuțiilor de la șoferi ca tine.

AriApp se bazează pe o
bază de date de campinguri
Agricampeggi
și
este
proiectat pentru persoanele
care călătoresc în orice
parte din Italia și vor să
găsească rapid un loc
pentru a rămâne într-un
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cort sau cu casele lor cu motor, care are anumite
caracteristici și servicii de confort.
Lime


serviciu modern de închiriat trotinete electrice
pentru atunci când vrei să te deplasezi rapid prin
oraș pe distanțe scurte.
 Serviciul a intrat și pe piața locală printr-un
parteneriat cu Primăria Capitalei, iar pentru
început vor fi disponibile 1000 de trotinete
electrice
 Lime este o companie detinută de Uber, deci
principiul este cam același și serviciile sunt
interconectate între ele.
Deblocați o cursă și explorați orașul cu Lime, aplicația
nr.1 pentru închirierea de trotinete. Soluțiile noastre de
micromobilitate, inclusiv biciclete de închiriat ce nu
necesită parcare la suport, biciclete cu asistență
electrică și trotinete electrice, vă sunt oricând
disponibile ca să vă deplasați oriunde în oraș sau în
campus. Găsiți cu doar o atingere un vehicul în
apropiere, scanați codul pentru a-l debloca și porniți la
drum!
Bringo


o aplicație pentru cumpărături
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Pui adresa de livrare și îți apar magazinele de
unde se pot face livrări în zona ta
Fiecare magazin are zeci de produse pe categorii
(Carrefour e unul dintre magazine, deci vă
imaginați cam ce e acolo. Sunt însa și farmacii,
florării, cofetării: , pe gramaj, preț… Îți alegi ce iți
trebuie și trimiți comanda, optând pentru plata
cash sau card.
În 90 de min ajunge un livrator la ușă cu tot ce ai
comandat.

Ce este equity crowdfunding?
Atunci când startup-urile au nevoie de capital
suplimentar, sunt multe opțiuni din care pot alege, dar
este evident ca finanțarea nu este un lucru simplu.
Discuții cu prietenii și familia, vânzări de produse înainte
chiar ca ele să existe, să realizezi care dintre prietenii tăi
de pe Linkedin cunosc un investitor, să determini care
bancă oferă credite personale mai avantajoase, toate
acestea se dovedesc a fi dificile. De câte carduri de
credit este nevoie înainte să ți se epuizeze limitele de
finanțare? În cele din urmă antreprenorii trebuie sa
apeleze la surse externe de funding, pentru a putea sa-si
construiască o afacere profitabilă. Așa a aparut equity
crowdfunding. În esență, equity crowdfunding este
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finanțarea de la un număr însemnat de investitori, prin
vanzarea unei părți a capitalului social, pe o platformă
digitală.
Sa descriem fiecare componentă, adică
crowdfunding pe de o parte si equity pe de altă parte.
Crowdfunding este termenul folosit pentru a descrie
felul în care o persoană sau o companie obține fonduri
de la un număr mare de oameni (the crowd).
Crowdfunding a fost stimulat de dezvoltarea
Internetului, permițând celor care inițial se puteau
adresa numai unui număr limitat de investitori să
acceseze rețele cu audiență largă și să obțină funding
mult mai ușor.
Noțiunii de crowdfunding, care nu oferă în
schimbul banilor o participare directă în afacere a
investitorilor, i s-a adăugat cuvântul equity, care
semnifică obținerea finanțării în schimbul cedării de
părți sociale sau acțiuni, celor care investesc. Așadar,
equity crowdfunding este modul în care o afacere
obține finanțare în schimbul cedării unei porțiuni de
capital în businessul respectiv.
Alături de equity crowdfunding, mai există
optiunile de debt crowdfunding sau peer to peer
lending și reward crowdfunding, când oamenii investesc
într-un proiect de care sunt pasionați, în schimbul unor
recompense, de obicei ne-monetare, cum ar fi cadouri,
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bilete gratuite, produse ale firmei respective, sau o
recunoaștere de un anume fel.
Revenind la equity crowdfunding, acesta
reprezintă deci procesul prin care o companie, de obicei
un startup, obține finanțare de la un număr mare de
investitori (the crowd) cedând equity în schimbul
acesteia. Pentru investitorii individuali (parte din Crowd)
înseamnă că atunci când investesc, devin asociați sau
acționari ai companiei în care au investit. Aceasta este o
democratizare a felului in care investesc fondurile,
abordarea digitală permițând oricui să contribuie la
finanțări cu sumele pe care își permit să le investească,
bucurându-se de beneficiile si riscurile asociate
participarii directe la capitalul startup-ului.
Ce oferă platformele de equity crowdfunding?
În primul rând, un sistem de risc management
personalizat pentru fiecare investiție, calitatea analizei
crescând sau diminuând buna reputație a platformei.
Prealabil listării pe platformă, startup-urile sunt filtrate
de sistemul de analiză, care în afară de experții
platformei, conține și instrumente statistice de măsura
a performanței și gradului de pregătire a afacerii.
Comparativ cu fondurile de investiții, unde investitorii
subscriu, iar fondul investește în ceea ce consideră un
comitet de investiții mai potrivit, în cazul equity
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crowdfunding, investitorul are posibilitatea să își
construiască propriul portofoliu, potrivit pregătirii și
cunoștințelor acestuia, dar totodată în linie cu pasiunile
si viziunea fiecăruia despre viitor. Atunci când ne
referim la democratizare, această noțiune chiar se aplică
în toate sensurile posibile. În afară de analiza de risc și
de oportunitate, platforma de equity crowdfunding se
ocupă de toate aspectele privind documentația, luând
greutatea birocrației de pe umerii investitorilor. O data
investiția făcută, prin desemnarea platformei ca și
reprezentant, investitorii beneficiază de corporate
governance la nivelul startup-ului si de raportări
periodice în baza cărora își pot calcula valoarea
investiției în orice moment.
Versatilitatea procesului de equity crowdfunding
permite atât investitorilor individuali cât și angel
investorilor sau fondurilor de venture capital sa
investeasca alaturi de ei. De fapt, orice investiție este o
combinație de parți interesate, fiecare participând la
finanțarea startup-ului respectiv. Așadar, platforma de
equitycrowdfunding este și mediul de sindicalizare
necesar strângerii la un loc a unui număr ridicat de
investitori, pentru a reprezenta un singur punct de
contact cu startup-ul în cauză.
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La fel ca în cazul tuturor investițiilor, există
riscuri aferente pe care participanții la platformă ar
trebui să le cunoască:
Pierderea capitalului; dacă o afacere eșuează și situația
nu mai poate fi remediată, investitorii nu mai primesc
nimic înapoi.
Lipsa de lichiditate; chiar daca startup-ul reușește, este
puțin probabil ca investitorul să își poată vinde acțiunile
în absența unui eveniment de exit, cum ar fi vânzarea
companiei sau o nouă majorare de capital.
Cu toate astea sistemul Seedblink permite existența
unei piețe secundare, în care investitorul poate vinde
unei alte persoane interesate, realizând profitul mai
devreme.
Diluarea; Când se investește într-un early-stage, growth
focused startup, este de așteptat că acel business să
aibă nevoie de funding și în viitor, în așa fel încât dacă
investitorii inițiali nu participă la majorările viitoare de
capital sau nu se hotărăsc să iasă din afacere, vor fi
diluați, procentul deținut în afacere diminuându-se.
7 lecții de la Harvard: Cum îți faci primii 1.000 de
clienți? Dar 1 milion? Modelele Uber, Airbnb, Etsy
Când abia intri în afaceri, să ajungi la primii clienți este
una dintre cele mai mari provocări. Dupa ce ai ajuns,își
dai seama cât e de greu sa crești și mai mult. Harvard
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Business School explică pașii prin care un startup ajunge
la primii 1.000 de clienți și apoi la 1 milion de clienți, în
afacerile de tipul platformelor online de sharing
economy. Uber, Airbnb și Etsy sunt folosite ca exemple.
Cum ajungi la primii 1.000 de clienți? Profesorul Thales
S. Teixeira oferă 3 lectii prin care un startup reușește săși facă un portofliu de 1.000 de clienți:
1. Gândește ca un client
Mai ales în sharing economy (afacerile bazate pe
persoane particulare care împart diverse bunuri), cel
mai important este să-ți asiguri în primul rând o ofertă
bogată pentru a atrage cerere. Iar pentru asta, poți să
"furi" clienți de la alte firme.
Așa a făcut site-ul Airbnb, prin care particulari
care au o cameră sau o locuință în plus își găsesc chiriași
pentru câteva zile. De la început, a fost clar pentru
fondatorii Airbnb, Brian Chesky si Joe Gebbia, că
trebuiau să găsească mai întâi oameni care ar fi vrut săsi "împartă" locuințele, pentru ca site-ul să poată apoi
să-i gaseasca și pe cei interesați să le închirieze. Airbnb
și-a extins afacerea găsind clienți care aveau nevoie de
ea.
"Dacă nu ai o ofertă de case si apartamente,
oamenii n-or să vină la tine", - spune profesorul
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Teixeira. Airbnb trebuia să găsească oameni care să-și
împartă locuințele cu chiriașii, dar pentru asta Chesky și
Gebbia nu se puteau duce prin oraș, din ușă in ușă.
În schimb, s-au pus în pielea chiriașilor și s-au
gândit unde s-ar duce ei să-și caute locuința, dacă nu ar
exista Airbnb. Așa că au căutat proprietari de locuințe
pe Craiglist, un site de anunțuri din America, cam cum
sunt in Românaia Olx sau Tocmai.ro.
Și pentru asta și-au făcut un soft cu care au
extras contactele proprietarilor care aveau anunțuri
acolo și le-au trimis oferte să se înscrie pe Airbnb.
Șmecheria a mers: proprietarii erau bucuroși săși dubleze șansele de închiriere fără să-i coste nimic în
plus. Așa că Airbnb și-a făcut un stoc de oferte de
închiriere cu care să atragă viitori chiriași.
"Furtul de clienți este ceva pe care toți
concurenții îl fac, în diverse forme. Dacă ai un website și
oferi conținut public utilizatorilor, pot să vină alții să-ți ia
acel conținut" spune profesorul Thales Teixeira.
2. Creează o experiență mai bună
Nu e de ajuns să ai un stoc mare de oferte.
Trebuie să le oferi clienților și ceva mai bun față de ce le
dă competitorul. Așa că trebuie să oferi o experiență
mai bună de utilizare.
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Odată ce i-a atras pe proprietarii de
apartamente, Airbnb și-a dat seama că avea o
problemă: pozele cu apartamentele de închiriat, pe care
proprietarii le încărcaseră pe site-ul de anunțuri Craiglis
erau de calitate slabă, făcute cu telefonul mobil. Astfel
de fotografii nu puteau să prindă la potențiali chiriași
care căutau o alternativă la hoteluri.
"Prima dată când cineva intra pe Airbnb,
compara calitatea fotografiilor cu hotelurile care iși
afișează poze sclipitoare. Trebuie să concureze la același
nivel", spune Teixeira.
Pentru asta, Chesky și Gebbia au făcut, la
început, ceva care nu poate fi extins la scară mare: au
angajat fotografi profesioniști să meargă în casele
proprietarilor și să facă fotografii atrăgătoare.
Soluția a funcționat și a făcut Airbnb mult mai
atractiv decat concurența, stabilind, totodată, un
standard pe care mai târziu toți proprietarii care voiau
să-și pună casa pe Airbnb a trebuit să-l respecte dacă
voiau să aibă succes.
"Principiul de bază aici este că trebuie să-ți ajuți
furnizorii să se prezinte la cel mai înalt standard posibil,
chiar dacă soluția asta nu este scalabilă. Dacă nu ai
clienți, oricum nu ai ce să extinzi la scară", explică
Teixeira.
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O strategie similară a adoptat și Uber - aplicația
de mobil prin care proprietarii de mașini iau pasageri
contra cost. Înainte de Uber Pools sau Uber X, prin care
șoferii își folosesc propriile mașini, firma a inceput cu
niște masini negre conduse de soferi profesioniști.
În acest fel, Uber s-a asigurat că pasagerii aveau
parte de o experieță excelentă, pentru ca apoi aceștia să
ducă mai departe vorba și să laude serviciul. "De asta,
trebuie să iți asiguri mai întâi partea de ofertă - dacă ai
furnizorii potriviți, clienții vor incerca serviciul de înalta
calitate și apoi ei vor face marketing pentru tine", crede
profesorul Teixeira.
Și Etsy, startupul online care pune în legătură
vânzătorii de produse hand made cu cumpărătorii, este
un exemplu. Platforma online și-a început afacerea cu o
strategie în offline: s-a dus la târgurile de artizanat,
hand made și vintage și le-a prezentat artizanilor de
acolo oferte să-și deschidă propriile magazine online pe
Etsy.

3. Secvențialitatea este totul
Uber și Airbnb s-au extins inteligent, alegând
orașele potrivite pentru a-și maximiza succesul. Pentru
Uber, concurența numărul unu sunt companiile de taxi.
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Așa că startupul s-a uitat mai întâi să vadă care sunt
orașele în care cererea este mai mare decât oferta,
unde sunt mai mulți pasageri decât taxiuri.
Așa că și-a lansat aplicația când și unde de obicei
e bătaie pe taxiuri: de sărbatori, la concerte mari sau la
meciuri importante. Atunci, lumea are nevoie disperată
de un taxi și nu se mai uită că ia o mașină de la o firmă
de care nu a auzit.
Așa a reușit aplicația de mobil sț strângă
pasageri mulți, cărora le-a oferit servicii foarte bune,
pentru a se duce vorba despre calitatea Uber.
Firma a avut de câștigat de pe urma faptului că,
odată ce utilizatorii au vazut cât de ușor se folosește,
era doar o chestiune de timp ca lumea să utiliezeze
aplicația când se ducea la job, la cumpărături și așa mai
departe.
Și Airbnb a făcut cam la fel. S-a lansat în Denver,
în anul 2008, când era Convenția Națională a Partidului
Democrat (atunci când a fost desemnat candidat la
Președinția SUA Barack Obama) și nu se mai prea
găseau camere libere la hoteluri. Mai departe, Airbnb șia făcut lansările oraș cu oraș acolo unde erau mari
convenții și evenimente.
Pe lângă cererea mare, această strategie îți mai
aduce un beneficiu: concurenții nu te văd ca pe o
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amenințare, atât timp cât tu nu iei din clienții lor, ci din
surplusul de cerere de pe piață - explică Thales Teixeira.
În plus, în momentele de cerere mare
startupurile au ocazia să prindă fix clienții de care au
nevoie: așa-numiții early adopters - cei care cumpără
din prima, cu entuziasm. Dacă toate hotelurile sunt
ocupate în orașul în care abia ai ajuns pentru un festival,
te bucuri să găsești o cameră unde să te odihnești, nu te
mai uiți că proprietarul a uitat să-ți schimbe prosoapele.
Bine, trebuie să ai grijă să nu îi dai clientului o
primă experiență negativă. Ultimul lucru de care ai
nevoie este să ți se ducă buhul că ai servicii slabe.
Cam astea ar fi cele trei lecții pentru a ajunge la
primii 1.000 de clienți. Pentru a scala afacerea mai
departe la 1 milion de clienți, un startup are nevoie de
alte strategii.
Profesorul Thales Teixerira a scris o continuare a
studiului de caz de mai înainte, împreună cu Morgan
Brown, tot la Harvard Business School. În continuare, se
disting alte 4 lecții:
4. Construiește mai mult, pornind de la primii 1.000 de
clienți
După ce și-au asigurat prima mie de clienți, Uber
și Airbnb au trecut la marketingul digital, ca mod de a
ajunge la noi clienți.
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Spre deosebire de publicitatea tradiționala, cum
sunt reclamele la TV sau în ziare, care sunt costisitoare
și consumatoare de timp, promovarea digitală, cum ar fi
Google AdWords, reclamele pe
Facebook și pe
YouTube, oferă multe avantaje care le fac mai potrivite
pentru startupuri, se arată în articolul publicat de
Harvard Business School.
Printre aceste avantaje se numără:
•
costurile reduse de instalare, permițând
companiilor să înceapă să-și facă reclamă cu un buget
mai mic de 10 dolari pe zi.
•
direcționarea precisă a reclamei către anumite
grupuri demografice sau pe baza unor evenimente din
viata clienților, cum ar fi zilele de naștere sau legăturle
cu clienții existenți.
•
timpul scurt pentru crearea și transmiterea
reclamei , de numai cateva minute,
•
precum și usurința de a experimenta.

Luând în considerare toți acești factori, un startup poate să creeze zeci de anunțuri în câteva zile și să
învețe rapid și ieftin ceea ce este cel mai eficient pentru
a atrage furnizori.
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Uber a folosit masiv publicitatea on-line în
diverse rețele sociale pentru a recruta mai mulți șoferi.
Compania și-a creat propriul model pentru a întelege și
de a identifica ce îi face pe oameni să se înscrie ca șoferi
la Uber.
Sunt angajați cu jumătate de norma în altă
parte? Dețin o masină? Sunt în orașe cu salarii mici sau
cu șomaj mare? (Fără îndoială, Uber știe la fel de bine
despre lucrătorii cu salarii mici ca și Ministerul Muncii
din SUA, scrie HBS).
Adunând toate aceste informații, Uber a reușit
să își folosească reclamele onlie pentru a identifica
șoferii potriviți. Etsy, în schimb, a mers pe altă metodă.
Mai degrabă decât să facă marketing digital, i-a lăsat pe
artizani și vânzătorii de produse hand made să facă
partea de promovare. Pentru asta, Etsy le-a oferit sprijin
vânzătorilor să-și promoveze marfa, pentru ca, în
schimb, aceștia să promoveze Etsy către cumpărătorii
lor fideli de produse hand made și artizanat.
Etsy a creat un "Manual al Vânzătorului" și alte
instrumente de management intern pentru vânzători,
pentru ca aceștia să-și poată procesa mai ușor
comenzile și să țină legătura cu clienții prin intermediul
social media integrate. În cele din urmă, Etsy a încurajat
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un ecosistem de peste 150 de aplicații și instrumente
terțe care să ajute vânzătorii.
5. Mută-ți atenția de la ofertă la cerere.
Dacă pentru primii 1.000 de clienți sfatul
principal a fost să te concentrezi pe constituirea unui
stoc de oferte care să atragă clienții, pentru a scala
afacarea la 1 milion de clienți trebuie să muți focusul pe
cerere.
Odată ce aceste platforme online au acumulat
noi clienți folosind marketingul digital și social media,
clienții au început să se comporte diferit față de early
adopters care fuseseră atrași cu grămada sau prin
recomandări din gură în gură.
Clienții mai noi, atrași în etapele superioare, nu
mai erau la fel de indulgenți cu produsele și serviciile de
calitate mai slabă, și nu erau dispuși să plătească prețuri
premium pentru ceva mai slab decât perfecțiunea.
Pentru a-și adjudeca acești noi clienți,
antreprenorii de platforme trebuie să înțeleagă profund
nevoile și dorințele clienților, precum și modul în care
oferta firmei lor a fost diferențiată de celelalte din piață.
Un mod evident de a face acest lucru a fost sa îi
întrebe pe clienți ce vor de fapt. "Oamenii ne-au spus
ceea voiau, așacă ne-am apucat să creăm pentru ei",
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spunea cofondatorul Airbnb Joe Gebbia. Airbnb a avut
o cultură de a testa mai multe funcții pe site și de a cere
feedback de la clienții cei mai fideli și vocali. Dacă oferi
un canal de comunicare și îi asculți, oamenii îti vor
spune ce doresc.
Foarte repede, cei de la Airbnb au învățat că în
domeniul închirierii și găzduirii, curățenia conteaza, așa
că au creat un program de curățenie și spălătorie,
pentru a sprijini pe proprietarii de apartamente care iși
ofereau camerele spre închiriere.
Încrederea era o altă problemă în această
activiate, așa că a fost introdusă Airbnb Social
Connections, astfel încât gazdele să nu mai fie anonime.
În cele din urmă, Airbnb a realizat că prețul de
închiriere este foarte important pentru chiriași, vizitatori
sau turiști. Așa că s-au concentrat pe orașele cu hoteluri
scumpe. În acele orașe, propiertarii de apartamente
puteau cere prețuri cu 30%-80% mai mici decât la hotel,
în aceleași zone.

6. Fă un plan (playbook) de extindere pe piață
Toate cele trei companii luate drept model Airbnb, Uber și Etsy - s-au dezvoltat în piața în care au
intrat, balansând de la focusul pe ofertă la cel pe cerere.
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În acest punct, însă, companiile s-au confruntat
și cu o decizie foarte importantă în viața unei platforme
de sharing economy: în ce direcție și în ce fel să se
extindă. Puține startupuri au răspuns atât de bine la
această dilema cum a făcut-o Uber.
Dupa ce modelul de afaceri și-a dovedit
eficacitatea în orașe mari, cu cerere mare pentru
serviciile de transport cu autoturismul, ca San Francisco
și New York, Uber a ales următoarele orașe de extindere
după câteva criterii:
•
viața de noapte activă
•
turism bogat
•
evenimente sportive mari
•
perioade cu vreme rea.
Așa a fost ales orașul Chicago, de exemplu.
Acești factori de accelerare a afacerii au devenit o bază
pentru planul de extindere a Uber. Directorul Uber,
Travis Kalanick, a explicat: "După ce o platformă găseste
o formulă care funcționează, trebuie să distileze acea
formulă în principii, catalizatori, precum și într-o listă de
sarcini pentru a transfera formula către managerii pe
care îi angajează să extindă afacerea în diferite regiuni
sau pe verticala în industrie". El sfătuiește startupurile
să își întocmească urgent acel plan (playbook) de
extindere pe piețe.
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7. Renunță la ceea ce a funcționat la început, pentru a
evolua
Trecerea de la zero la o mie de clienți poate fi un
proces lent pentru platformele online, din cauza
necesității de a câștiga atât furnizorii de servicii și
produse, cât și cumpărătorii, într-o manieră echilibrată.
În schimb, să treci de la 1.000 la 1 milion de clienți poate
fi o cursă rapidă, dar asta doar dacă firmele sunt dispuse
să-și schimbe tactica, pentru a încerca ceva nou.
Strategiile pentru atragerea primilor clienți sunt total
diferite de cele care sunt necesare pentru a scala,
pentru a crește platforma.
Dacă nu iei decizia dificilă de a renunța la
primele tale strategii care au funcționat la vremea lor,
pentru a adopta noi strategii, de creștere, vei genera o
reducere puternică a ritmului de dezvoltare al firmei.
Reguli pentru inovare în economia colaborativă
Definiția dreptului de proprietate se schimbă.
Suntem din ce în ce mai puțin interesați să deținem
produse și să strângem averea prin achiziții pe termen
lung. În schimb, ne plângem de experiențe, căutăm
lucruri fără prea multă investiție financiară sau de timp
și avem o nouă apreciere a chilipirurilor și a posesiunilor
de mâna a doua. Noi consumăm tot mai mult produse și
servicii prin închirierea, partajarea și achiziționarea
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abonamentelor. Fiind "social conectat" nu mai este doar
despre a avea o mulțime de oameni de a împărtăși
știrile tale; în zilele noastre, este vorba de a avea mulți
oameni să-ți împărtășească lucrurile - fie gratuit, fie la o
mică parte din taxa de piață. Este vorba de consumul
colaborativ.
Publicația The Economist a proclamat că, în timp
ce consumul "la cerere" este încă definit, faptul că
atrage "băieții mari" ca producătorii, autoritățile de
reglementare și furnizorii de asigurări în căutarea unui
model care funcționează pentru ei înseamnă că nu
merge nicăieri oricând în curând. Consumul în
colaborare crește de la o tendință pentru tineri și
mediul urban, la o alternativă viabilă pentru toată
lumea. De la închirierea unui film online (de exemplu,
Netflix) la închirierea unei canapele străine (de exemplu,
Couchsurfing), economia schimbului modifică modul în
care ne comportăm, consumăm, căutăm noi opțiuni și
ne angajăm să luăm decizii. Fenomenul nu se referă
doar la obținerea accesului la mașini noi și la cele mai
noi filme; este vorba și de crearea unui nou tip de
comerț peer-to-peer, crearea de conexiuni semnificative
și stabilirea unui sentiment de încredere în rândul celor
implicați.
Noua economie de împărțire oferă oportunități
nelimitate pentru ca noi ca și consumatori să
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reinventăm obiceiurile noastre de cheltuieli. De
asemenea, reprezintă o serie de mari provocări pentru
întreprinderi, deoarece se confruntă cu noțiunea
tradițională de creare a cererii de cumpărare de către
consumatori. Companiile vor trebui să-și reconsidere
modelele de distribuție care încurajează proprietatea
partajată, precum și liniile de produse care susțin
ciclurile de viață ale produselor pentru mai mulți
utilizatori.
În cazul în care consumul colaborativ este comerțul
secolului XXI, cum îl sprijinim cu designul secolului al
XXI-lea pentru comunitate și nu pentru indivizi?
Cele mai multe modele actuale sunt orientate spre
utilizatori individuali și nu par să schimbe mult pentru
experiențele utilizatorilor multipli. În mod similar,
modelul actual de consum în colaborare se referă în
mare parte la modul în care sunt distribuite produsele,
nu la modul în care sunt concepute. Cum îi aducem pe
cei doi împreună? Iată câteva principii pe care trebuie să
le păstrăm în minte pe măsură ce navigăm în noua
provocare a consumului colaborativ, atât ca
consumatori, cât și ca arhitecți de afaceri.
1.
IDENTIFICAȚI POTRIVIREA POTRIVITĂ
Cu alte cuvinte, ce produse și servicii sunt cele mai
potrivite pentru consumul colaborativ și care ar trebui
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să rămână mai bine în ceea ce privește piața
convențională? De exemplu, poate părea că mărimea
contează; cu cât produsul este mai mic, cu atât mai ușor
ar putea fi transmis altui utilizator. Sapă mai adanc si vei
constata că nu este adevarat daca iei în considerare, de
exemplu, serviciile de masini partajate, cum ar fi Zipcar
si Car2Go. În mod similar, se poate spune că produsele
digitale sunt mai ușor de împărțit decât bunurile fizice.
Din nou, acest lucru nu pare a fi cazul, cu numeroase
exemple de împărțire și închiriere de cartier, de la
exerciții electrice până la mobilier.
2. PERMITEȚI PERSONALIZAREA REPETATĂ
Cum proiectăm pentru personalizarea recurentă a unui
produs, astfel încât proprietarii ulteriori pot face
produsul să se simtă ca a lui și să elimine urme de
proprietate anterioară? Personalizarea software-ului
este relativ ușoară: ștergeți-o și este gata. Cum despre
personalizarea hardware-ului, dincolo de schimbarea
copertelor și decalcomaniilor? Dacă un nou proprietar
dorește să schimbe un anumit modul sau să adauge un
dispozitiv periferic, păstrând produsul altfel de lucru,
cum îl sprijinim? Încă o dată, mașinile oferă numeroase
exemple de reutilizare și re-personalizare. Dar
produsele digitale continuă să funcționeze în modul de
aruncare, odată ce un proprietar aruncă un produs. Nu
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există un model sustenabil pentru reciclarea
telefoanelor mobile sau a oricărui alt tip de electronică,
la fel ca și pentru produsele din hârtie și din plastic.]
Acest lucru le face mult mai puțin sustenabile decât ar fi
putut altfel.
3. RE-GÂNDIȚI LA ÎNTREȚINERE PENTRU A PRELUNGI
CICLUL DE VIAȚĂ AL PRODUSULUI
Tindem să avem grijă de produsele pe care le avem
pentru a le prelungi viața. Atunci când produsele își
schimbă mâinile adesea, uzura și ruperea este o
problemă mare. Care sunt materialele care vor face
produsele să arate mai mult? Care sunt tehnicile de
reîmprospătare ușoară, astfel încât un produs să fie mai
atrăgător pentru noii utilizatori? Cum ar trebui să se
schimbe designul unui produs pentru a se potrivi cu
modele noi de întreținere? De asemenea, dacă
produsele partajate vor tinde să trăiască mai mult, cum
proiectăm
pentru
upgrade-uri
ușoare
ale
componentelor hardware?
4. PERMITEȚI SCENARII PENTRU MAI MULȚI
UTILIZATORI
Provocările anterioare se referă la un consum secvențial
de colaborare în care produsele sunt transmise de la un
utilizator la altul. Cu toate acestea, consumul
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colaborativ stimulează, de asemenea, utilizarea
concomitentă între diferiți utilizatori, cum ar fi atunci
când interacționează mai mulți utilizatori cu o suprafață
multitouch sau cu interfețe similare. Aceste interacțiuni
pot fi, de asemenea, multitasking paralel, în care mai
mulți utilizatori interacționează cu același dispozitiv
efectuând diferite sarcini. Luați în considerare, de
exemplu, un caz în care un utilizator lucrează direct pe
un PC, în timp ce altul accesează mașina de la distanță.
Simultasking va recruta o mulțime de inovații de design
pentru a aborda aceste experiențe colective.
5. ÎNȚELEGEȚI CĂ REPUTAȚIA ESTE NOUA MONEDĂ
Consumul în colaborare creează un nou sistem
de credite, atât pentru partajarea online, cât și în
persoană. Interacțiunile online sunt predispuse în mod
deosebit la întrebări legate de încredere: cum puteți
avea încredere în vânzător care nu este complet
urmărit. Orice bancă care vă împrumută bani are acces
la scorul dvs. de credit. În schimb, trebuie să câștigați
același fel de încredere din fiecare comunitate online;
reputația dvs. LinkedIn nu înseamnă nimic pentru Ebay.
Acest lucru ar trebui să se schimbe foarte curând. Dacă
vrem să sprijinim consumul colaborativ, profesioniștii
UX au un rol imens în ceea ce privește verificarea
încrederii și însăși natura verificării online.
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CONCLUZIE : S-ar putea să nu avem toate răspunsurile
privind modul de proiectare pentru consumul
colaborativ, însă potențialul său ca element cheie în
economia ecologică este clar. Practica susține
durabilitatea socială prin crearea de comunități de
oameni care doresc să împartă ceea ce dețin și prin
încurajarea încrederii în rândul celor implicați. De
asemenea, sprijină sustenabilitatea mediului, permițând
produselor să trăiască mai mult, reutilizând piese și
materiale și reducând pierderile electronice. Acum,
trebuie să ne dăm seama cum să facem să fie
atrăgătoare pentru toată lumea.
Implicatiile situatiei actuale de urgentă si alertă asupra
economiei collaborative : Ce ne-a oferit economia
colaborativa /de partajare pana acum: ideea că putem
să monetizăm activele sau să plătim pentru active
comune doar atunci când avem nevoie de ele a devenit
larg răspândită. Putem închiria dormitoare suplimentare
sau o canapea pentru o noapte sau o lună; putem sa
oferim spre inchiriere vehiculul nostru personal către
străini sau noi sa închiriem unul pentru o oră sau pentru
o zi; sau sa inchiriem scutere sau biciclete pentru
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călătorii în ultimul moment. Au aparut spatii commune
de lucru, am renuntat la propriile birouri pentru ca in
spatiile de lucru socializa, folosim echipamente puse de
dispozitie doar cat avem nevoie, schimbam idei si avem
la dispozitie chiar si cafea si gustari.
În momentul de față, cam peste tot in lume, oamenii
pur și simplu nu părăsesc domiciliul, iar atunci când vor
face acest lucru, ei vor conduce propriile mașini, dacă
aceasta este o opțiune.
Deci : Ridesharing-ul, serviciile de micro-mobilitate
precum scuterele și motocicletele, spațiile de coworking
și canapea-surfing, printre sute de alte servicii din
„economia de partajare” în creștere rapidă sunt acum
afectate de pandemia Covid-19, întrucât se bazează pe
partajare, refolosire și servicii de bunuri reconstituite în
majoritatea cazurilor care necesită atingere, contact
uman și interacțiune.
Presupunerile de bază despre evoluția
comportamentului uman în era digitală se topesc sub
presiunea COVID-19, necesitând să recalibrăm modul în
care ne imaginăm viitorul activat prin tehnologie.
După izolare, sperăm că oamenii vor veni împreună în
moduri pe care nu le-am mai experimentat până acum.
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Pentru economia colaborativa, aceasta ar putea
însemna o renaștere culturală a mentalității „ detine
mai puțin, împărtășește mai mult”, continuând o
dezvoltare a impulsului de partajare pentru a răspunde
cerințelor zilelor noastre.
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