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Abstract   

Această  teză  își  propune  să  abordeze  strategii  de  a  construi  și  gestiona  reputația  în                

economia  colaborativă,  din  perspectiva  utilizatorilor.  Fenomenul  economiei  colaborative          

îndreaptă  atenția  către  platformele  online,  ca  facilitatori  ai  tranzacțiilor  între  indivizi,  ca             

modele  de  piață  care  permit  partajarea  accesului  la  resurse  inactive,  cum  ar  fi  bunuri  și                 

servicii,  și  comunități  virtuale  construite  în  jurul  aplicațiilor  fizice  cotidiene.  Structurile  de              

partajare  sunt  încă  în  curs  de  dezvoltare  și  evoluează  rapid,  cuprinzând  structuri              

organizaționale,  socio-economice,  sociale,  culturale  și  interpersonale.  Eforturile  academice          

îndreptate  spre  abordarea  acestor  substructuri  din  perspectiva  utilizatorului  nu  se  coagulează             

unitar  într-o  imagine  de  ansamblu  cuprinzătoare.  Din  aceste  considerente,  această  teză  este              

prima  lucrare  care  centrează  reputația  ca  indicator  al  încrederii  și  satisfacției  utilizatorilor,             

semnalând  înclinația  către  cooperare  și  co-crearea  valorii,  devenind  astfel  o  anchetă  valoroasă              

în   dezvoltarea   studiilor   reputaționale   în   interiorul   economiei   colaborative.     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Rezumat     
Modificările  semnificative  ale  modurilor  în  care  platformele  online  joacă  un  rol  în              

conturarea  formelor  în  care  participanții  colaborează  și  consumă,  aduc  în  prim  plan  faptul  că                

tehnologia  online  a  devenit  o  fațetă  principală  a  facilitării  de  valoare  în  societatea               

postmodernă.  Procesul  de  co-creație  în  domenii-cheie  din  cadrul  economiei  colaborative            

încapsulează  scopul  acestui  studiu  de  a  alinia,  evalua  și  analiza  relația  dintre  reputație,               

încredere  și  facilitarea  valorii,  și  rolul  acestora  cu  privire  la  opiniile,  atitudinile  și               

comportamentele  utilizatorilor  față  de  platformele  colaborative.  Revizuirea  literaturii  a  oferit            

fundația  pentru  specularea  cu  privire  la  posibilele  rezultate  ale  inovației,  iar  cunoștințele              

teoretice  formează  baza  pentru  noi  anchete  empirice  care  conduc  la  descoperiri  valoroase  ce               

contribuie  la  progresul  academic.  Cadrul  empiric  adaugă  plusvaloare  agendelor  practicienilor            

prin  propunerea  unui  model  conceptual  testat  de  evaluare  și  măsurare  a  sistemelor  de  relații                

între  variabilele  propuse  de  reputație,  încredere,  dimensiuni  valorice,  satisfacția  utilizatorilor            

și   word-of-mouth.   

În  studiul  economiei  colaborative,  cele  două  componente  care  constituie  denominația  sa             

sunt  iterate  teoretic  și  empiric:  actul  partajării  ( sharing )  și  nuanța  economică  pe  care  o  poartă.                 

În  timp  ce  școlile  de  gândire  se  confruntă  cu  tensiuni  legate  de  definirea  fenomenului,  în                 

cadrul  anchetelor  multidisciplinare  ele  deschid  aria  de  studiu  unei  multitudini  de  cunoștințe              

care  avansează  idei  culturale,  sociale,  politice  și  economice  prin  lentilele  și  practicile  sale.  În                

încercarea  de  a  avansa  cunoștințele  în  jurul  unui  subiect  nou,  gradienții  latitudinali  ai               

partajării  și  nuanțele  longitudinale  ale  pieței  colaborative  rămân  neacoperite  în  literatura             

științifică.  Un  decalaj  care  s-a  remarcat  în  mod  deosebit  a  fost  rolul  reputației  în  economia                 

colaborativă.  O  arie  puțin  studiată,  noțiunea  de  reputație  în  contextul  economiei  colaborative              

oferă  posibilitatea  de  a  conecta  mulți  factori  pentru  a  extinde  conștientizarea  și  înțelegerea               

practică  a  acestui  nou  domeniu  de  anchetă  situat  între  peisajele  socio-culturale  și  economice               

permise   de   tehnologie.   

Teza  este  compusă  din  cinci  capitole,  dedicate  cercetărilor  teoretice  din  literatura  științifică              

(capitolele  1,  2),  abordării  metodologice  (capitolul  3)  și  cercetării  empirice  și  descoperirilor              

ulterioare   (capitolelor   4,   5).   

Primul  capitol  explorează  apariția  economiei  colaborative  din  perspectivă  istorică,           

antropologică,  organizațională  și  sociologică.  Din  punct  de  vedere  istoric,  primele  note             

teoretice  despre  ceea  ce  s-a  dezvoltat  ulterior  pentru  a  fi  fenomenul  „economiei  colaborative”               

au  fost  inspirate  de  structurile  comunitare  studiate  prin  lentilele  teoriei  ecologiei  umane.              



  

Capacitatea  notabilă  a  antropologiei  de  a  dezvălui  informații  despre  modul  în  care  moștenirea               

culturală  umană  poate  contribui  la  proiectarea  viitorului  nostru  colectiv,  printr-o  evidență             

multiculturală,  multitemporală  a  diverselor  moduri  de  transfer  și  acces  este,  fără  îndoială,              

utilă  în  contextualizarea  actelor  de  sharing  la  scala  pe  care  tehnologia  o  permite.  Înregistrările                

antropologice  și  sociologice  ale  actelor  de  partajare  și  oferire  au  fost  asociate  mult  timp  cu                 

povești  despre  moralitate  și  economii  nemonetare.  Ca  atare,  prevăzut  cu  un  cadru  pentru               

organizarea  principiilor  în  jurul  actelor  colaborative  de  consum  în  cadrul  comunităților,             

subiectul  a  pivotat  către  tendințele  și  tiparele  de  consum  și  modul  în  care  comportamentul                

consumatorului  influențează  structurile  comunității.  Modul  în  care  oamenii  își  înțeleg  rolul  în             

această  societate  din  ce  în  ce  mai  globală  face  parte  din  modernitatea  lichidă  care  plasează                 

individul  ca  agent  central  al  schimbării  (Hellwig  și  colab.,  2015,  pp.57-58).  În  acest  context,                

economia  colaborativă  nu  este  doar  motivată  de  nevoi  economice,  ci  este  și  o  expresie                

intenționată  a  stilului  de  viață,  prin  valorile,  credințele,  atitudinile  și  comportamentele  pe  care               

le  revendică.  Interacțiunea  dintre  structurile  sociale,  tehnologice  și  economice  este            

determinată  de  nevoile  și  dorințele  consumatorilor.  În  scenariul  dat,  nevoile  utilizatorilor  sunt              

modelate  și  modelează  factorii  micro  și  macro  descriși  în  primul  capitol  al  lucrării.  Pe  de  o                  

parte,  agenda  bazată  pe  sustenabilitate  permite  dezvoltarea  unor  subcurente  ale            

consumerismului,  cum  ar  fi  consumul  „organic”,  „verde”  sau  „etic”.  Pe  de  altă  parte,               

potențialul  perturbator  al  economiei  colaborative  se  află  în  puterea  sa  de  a  susține  aceste                

„idealuri  și  energie  pentru  schimbarea  societății”  (Hellwig  și  colab.,  2015,  p.60).  Pe  de  altă                

parte,  „modernitatea  lichidă”  provoacă  rețelele  tradiționale  de  sprijin.  Termenul,  inventat  de             

sociologul  Zygmunt  Bauman  (2000),  abordează  provocările  „lichidității”  (instabilității)          

relațiilor  sociale  și  stilurilor  de  viață  tradiționale.  Noile  paradigme  ale  valorilor  bazate  pe               

„stilul  de  viață  lichid”  încapsulează  reimaginarea  și  definirea  sensului  conceptului  de  „avuție”              

(Ferriss,  2007,  p.9):  consum  inteligent,  ușor  și  flexibil  în  raport  cu  consumul  limitat  de                

resurse,  și  mobilitate  ridicată.  Îmbrățișarea  stilului  de  viață  lichid  necesită  abandonarea             

sensurilor  tradiționale  de  bogăție  (lux)  prin  utilizarea  noilor  monezi:  timpul  și  mobilitatea.              

Nomadismul  global,  stilul  de  viață  lichid  condus  de  imaterialitate  redefinesc  astfel  relațiile              

oamenilor  cu  posesiunile  lor  (Bardhi  și  colab.,  2012)  și  cu  noțiunile  anterioare  de  statut  social                 

(Belk,  2007).  Ca  atare,  eticheta  economiei  colaborative  este  construită  „ca  o  opoziție              

dramaturgică  față  de  logica  dură  a  capitalismului  (corporatist)  și  a  hiperconsumerismului”,             

într-o  societate  din  ce  în  ce  mai  „comercializată”,  unde,  împreună  cu  tendințele              

anti-capitaliste  și  activismul  consumatorului-cetățean  încearcă  să  solidifice  rolul  comunității          

și  autenticitatea  în  cadrul  comportamentelor  de  consum.  (Kozinets  și  Handelman,  2004,             



  

Gilmore  și  Pine,  2007).  Promisiunea  unei  „noi  democrații”  este  afirmată,  întrucât  economia              

colaborativă  pretinde  că  „restabilește  umanitatea”  în  economie  prin  crearea  „piețelor            

construite  pe  relații  umane  mai  degrabă  decât  pe  tranzacții  goale”  care  „împuternicesc              

oamenii  să  facă  legături  semnificative”.  (Albinsson  și  Perera,  2012,  apud  Rachel  Botsman,              

2010).   

Pentru  a  genera  evenimente  de  consum  colaborativ  în  lumea  de  astăzi,  rolul  tehnologiei               

sociale  și  creșterea  sentimentului  de  urgență  în  ceea  ce  privește  epuizarea  resurselor  se               

dovedesc  a  fi  factori  cheie  în  conturarea  dictonilor  noii  paradigme  și  în  facilitarea  și                

încurajarea  adoptării  de  masă.  Schimbările  societale  care  abordează  inegalitățile  economice            

au  facilitat  apariția  economiei  colaborative.  Recunoscând  „limitele  creșterii”  (United  Nations,            

1972)  dintr-o  perspectivă  bazată  pe  durabilitate,  o  nouă  paradigmă  a  dezvoltării  economice,              

ce  ține  cont  de  mediu  și  de  societate  este  necesară  pentru  a  gestiona  excrescențele  sistemului                 

și  frustrările  acumulate  cu  defectele  actuale  ale  sistemului  capitalist  de  producție  și  consum.               

Confruntată  cu  cea  mai  mare  provocare  a  umanității,  schimbările  climatice  necesită  avansarea              

unor   forme   alternative   de   producție   și   consum.   

Văzută  ca  o  alternativă  a  economiei  de  piață,  abordând  triplii  stâlpi  ai  durabilității:  oameni,                

planetă,  prosperitate  (people,  planet,  profits),  impactul  pozitiv  al  economiei  colaborative  este             

resimțit  de  sănătatea  mediului,  a  societății  și  a  economiei.  Noile  paradigme  socio-economice              

plasează  economia  colaborativă  în  centrul  activităților  lor.  În  studierea  fenomenului            

„economiei  colaborative”  ca  un  recipient  ce  conține  vechile  practici  de  partajare,  valorificate              

de  puterea  tehnologiilor,  alegerea  de  a  aplica  lentilele  antropologiei,  sociologiei  și  studiilor              

organizaționale  a  oferit  context  și  raționament  pentru  explorarea  evoluției  mediului  social  în              

raport  cu  actele  de  partaj  (sharing).  Diferențele  în  cultura  și  comportamentul  uman  se  remarcă                

în  activități  de  sharing  din  medii  tehnologice,  orientate  spre  valoare,  cu  consecințe  sociale  și                

implicații  economice.  Întruchipând  diferite  forme  de  proiecte,  o  mare  parte  din  viitorul              

economiei  partajate  depinde  de  motivația  utilizatorilor  de  a  participa  la  aceasta.  În  schimb,               

utilizatorii  sunt  împuterniciți  să  co-creeze  propunerea  de  valoare  a  economiei  colaborative.             

Reimaginând  sistemul  economic  pentru  a  se  potrivi  obiectivelor  de  sustenabilitate  și  echitate              

socială,  economia  comună  transformă  practicile  de  schimb  comun  pentru  a  reproduce  relațiile              

sociale  și  a  consolida  practicile  culturale  (Belk,  2010).  Efectele  paradigmei  de  schimbare  a               

valorii  sunt  transferate  în  contextul  sociocultural.  Oamenii  devin  designeri  sociali  „de  zi  cu               

zi”,   modelând   modul   în   care   se   înțeleg   ca   cetățeni   globali   prin   cultura   de   consum.   

Înțelegerea  faptului  că  practicile  de  partajare  sunt  construite  în  jurul  valorii  și  promovează               

(co)crearea  de  valoare  în  diferite  forme  a  fost  esențială  pentru  redactarea  acestei  teze.               



  

Literatura  academică  subliniază  modurile  în  care  economia  colaborativă  contestă  noțiunea            

marxiană  de  valoare,  în  sensul  că  schimbă  valoarea  de  utilizare  în  locul  valorii  de  schimb  și,                  

în  diferite  grade,  se  bazează  pe  un  parteneriat  între  economia  dintre  indivizi  (peers)  și  piață.                 

De  asemenea,  un  „echivalent  general”  al  valorii  în  contextul  economiei  colaborative  este              

noțiunea  de  reputație,  fiind  coloana  vertebrală  a  proceselor  de  producție  și  consum  de  valoare                

în  toate  contextele  de  colaborare.  Ca  atare,  al  doilea  capitol  analizează  cele  șase  perspective                

fundamentale  ale  reputației  (perspectiva  teoriei  jocului,  perspectiva  strategică,  perspectiva           

macro-cognitivă,  perspectiva  micro-cognitivă,  perspectiva  cultural-sociologică,  perspectiva        

comunicativă)  prin  lentilele  teoriei  organizațională  și  reputației  corporativă,  pentru  ca  mai             

apoi  să  fundamenteze  sistematizarea  reputației  în  contextul  economiei  colaborative.  În  mod             

tradițional,  relevanța  reputației  corporative  a  fost  susținută  de  o  recunoaștere  tot  mai  mare  că                

o  proporție  semnificativă  a  valorii  de  piață  a  unei  firme  se  află  în  active  intangibile,  în  afara                   

bilanțului,  mai  degrabă  decât  în    active  contabile.  Cu  toate  acestea,  în  contextul  spațiilor               

online,  reputația  este  mai  mult  decât  o  valoare  a  performanței  economice.  A  devenit  un                

mecanism  eficient  de  reducere  a  incertitudinii  și  complexității,  scădere  a  aversiunii  la  risc  și                

încurajare  a  comportamentului  pozitiv  în  rândul  clienților  și  organizațiilor,  precum  și  în              

rândul  utilizatorilor  din  mediile  colaborative  online.  În  contextele  societale,  cercetători  din             

domeniul  științelor  sociale  și  comportamentale  susțin  că  reputația  este  esențială  pentru             

menținerea  sau  încetarea  cooperării  în  societățile  umane.  Ca  rezultat,  au  apărut  noi              

instrumente  și  metodologii  care  contribuie  la  analiza  reputației  și  a  rolului  ei  în  procesele  de                 

luare  a  deciziilor  organizaționale.  Mai  mult,  metodele  convenționale  utilizate  pentru  stabilirea             

și  evaluarea  activităților  menite  să  obțină  un  avantaj  competitiv  sunt  modificate  pentru  a               

răspunde   provocărilor   noilor   medii   tehnologice.   

Procesele  tradiționale  sunt  expuse  influențelor  online  care  au  capacitatea  de  a  modela  stări               

emoționale,  atitudini  de  cooperare  și  comportamente  de  cumpărare.  În  momentul  redactării             

tezei,  nu  există  încă  studii  care  să  se  concentreze  asupra  modului  de  construire,  gestionare  și                 

conversie  a  capitalului  reputațional  în  contextul  economiei  colaborative.  Măsurarea  reputației            

online  nu  este  și  nu  poate  fi  niciodată  o  sarcină  ușoară.  Principalele  bariere  sunt  legate  de                  

dihotomia  spațiu  public  -  spațiu  privat,  precum  și  de  costurile  și  resursele  necesare  analizei                

tuturor  informațiilor  prezente  în  spațiul  online,  dispersia  internetului  provocând  adevărate            

provocări  organizațiilor  sau  actorilor  publici.  Deși  nu  există  multe  studii  care  încearcă  să  facă                

o  comparație  între  analiza  reputației  online  și  offline,  este  sigur  că  un  rol  determinant  în                 

formarea  lor,  indiferent  de  mediul  în  care  circulă,  este  conținutul  Sabater-Mir  et  al..,  2015,  pp.                 

6-8).   



  

Caracteristicile  reputației  din  mediul  online  sunt  importante  atât  pentru  evaluarea  acestora,             

cât  și  pentru  crearea  de  programe  de  gestionare  a  reputației.  În  contextul  dinamic  al                

economiei  colaborative,  rolul  utilizatorilor  și  al  platformelor  se  învârte  în  jurul  a  trei  elemente                

esențiale:  aspectul  social,  bazându-se  pe  cooperarea  umană,  aspectul  economic,  responsabil            

pentru  schimburi  și  tranzacții,  și  aspectul  tehnologic,  forma  instituțională  a  conținutului  și              

responsabil  pentru  echilibrarea  sistemului  socio-economic  fragil.  Oferind  un  mediu  nou            

construit,  care  provoacă  modelele  tradiționale,  economia  colaborativă  modelează  oportunități           

de   construire   a   reputației   atât   în   interiorul,   cât   și   în   afara   ecosistemului   său.   

Pentru  a  evalua  caracteristicile  de  bază  ale  reputației,  teza  propune  șase  perspective  pentru               

a  da  sens  amprentei  virtuale  grupate  în  semnalele  și  semnele  agregate  ale  fiecărei  platforme.                

Într-o  analiză  amplă  a  principalelor  mecanisme  sociale  care  au  fost  propuse  pentru  a  explica                

interacțiunile  în  mediile  economiei  colaborative,  s-au  regăsit  următoarele  forme  de  cooperare             

umană:  apartenența  la  grup,  reciprocitate,  reputație,  semnalizare,  pedeapsă,  sisteme  sociale,            

reguli  și  psihologia  normelor.  Din  acest  motiv,  un  aspect  important  al  economiei  colaborative               

este  dat  de  potențialul  său  de  a  genera  o  conexiune  între  străini  pentru  a  crea  valoare  prin                   

gradul  ridicat  de  încredere  pe  care  îl  oferă.  Mai  mult,  incapacitatea  inerentă  de  a  evalua                 

calitatea  bunurilor  înainte  de  cumpărare  sau  schimb  pe  platformele  de  economie  colaborativă              

este  neutralizată  de  informații  de  reputație,  concepute  pentru  a  spori  încrederea,  credibilitatea              

și  pentru  a  ajuta  participanții  în  luarea  deciziilor.  Literatura  care  abordează  acest  subiect  se                

extinde  pe  măsură  ce  îl  documentez,  așa  că,  în  scopul  acestei  teze,  construcția  reputației  a  fost                  

restrânsă  spre  recunoașterea  valorii  sale  ca  un  atu  care  are  puterea  de  a  influența  procesul                 

decizional  al  participanților  pe  platformele  online  P2P  (peer-to-peer).  Traducerea  celor  șase             

perspective  ale  reputației  în  mediul  online,  păstrând  în  același  timp  intacte  particularitățile              

pilonului  de  consum  colaborativ  al  economiei  colaborative,  întruchipează  fundamentul           

conceptual  care  ajută  la  restrângerea  problemei  cercetării  la  un  anumit  moment  contextual  și               

la   un   cadru   socio-cultural   specific   (2020-2021,   România).   

Explorarea  practicilor  empirice  ale  formelor  de  colaborare  abilitate  digital  care  se  bazează              

pe  negocierea  reputației  aduce  în  față  conceptul  de  „consum  colaborativ”  (Botsman  &              

Rogers,  2011),  explorând  natura  schimburilor  socio-economice.  În  centrul  gândirii           

sociologice,  evoluția  relației  dintre  societate  și  piață  este  reînviată.  Sunt  discutate             

particularitățile  modelului  colaborativ  în  contextul  schimburilor  și  dinamicii  redistribuirii,           

precum  și  relevanța  concepțiilor  particulare  ale  reputației  și  valorii  pe  care  sunt  construite  și                

promovae  practicile  de  partajare.  În  dezvoltarea  peisajului  conceptual  al  pilonului  de  consum              

colaborativ,  au  fost  explorate  eforturi  de  cercetare  anterioare  pentru  definirea  acestui  domeniu              



  

în  legătură  cu  practicile  de  consum.  Atunci  când  se  iau  în  considerare  relațiile  dintre  consum,                 

mediu  și  eforturi  sociologice  mai  largi,  analiza  principalelor  teorii  referitoare  la  abordările              

interdisciplinare  ale  consumului  colaborativ  ajută  la  identificarea  teoriilor  și  problemelor  de             

cercetare  interdependente  care  pot  duce  la  stabilirea  unei  agende  care  reîntregește  și  unifică               

abordări  ale  culturii  de  consum  (Evans,  2018).  Prin  contribuțiile  științifice  la  repertoriile              

teoretice,  susțin  că  înțelegerea  particularităților  și  rolul  consumului  în  domeniul            

socio-economic  al  economiei  colaborative  poate  contribui  în  prognozarea  dezvoltărilor  sale            

viitoare.   

Teza  înglobează  o  perspectivă  sociologică  și  culturală  pentru  a  examina  evoluția             

proceselor  de  co-creație  în  mediul  digital.  Încapsulând  particularitățile  modelului  de            

colaborare-consum  în  economia  colaborativă  prin  lentilele  teoriei  culturii  consumului  și  a             

însușirii  de  valoare,  apar  două  teme  cheie:  subiectul  consumator  și  valoarea  bunurilor  și               

serviciilor.  Sunt  discutate  controversele  dintre  schimbarea  culturală  contemporană  și           

economia  politică  a  schimbului  de  bunuri.  În  ceea  ce  privește  subiectul  consumator,              

cercetarea  abordează  utilizatorul  multilateral,  subliniind  rolul  prosumerului.  În  timp  ce            

punctele  de  vedere  postindustriale  specifice  celui  ,,de-al  treilea  val”  (Toffler,  1980)  evocă  în               

detaliu  proiecții  ale  schimbărilor  sociale  necesare  tranziției  de  la  societatea  de  consum  la               

societatea  de  prosumerism,  rolul  prosumatorilor  a  fost  recunoscut  abia  recent  ca  unul  dintre               

cele  cinci  trăsături  definitorii  cheie  ale  economiei  colaborative,  punând  bazele  cercetărilor             

viitoare   (Eckhardt   et   al..,   2019).   

 Transformarea  consumatorilor  în  prosumatori  a  fost  mult  timp  scopul  industriilor  centrate              

pe  furnizarea  de  servicii.  Un  exemplu  particular  demn  de  menționat  este  cel  al  McDonald’s,                

unde  clienții  sunt  puși  la  lucru  (autoservire)  pentru  a  elimina  costurile  angajaților  (de               

exemplu,  chelneri).  În  termeni  marxieni,  prosumerul  economiei  colaborative  produce           

plusvaloare  prin  crearea  ori  acordarea  de  valori  intangibile  sau  imateriale  precum  cunoștințe,              

abilități  sau  timp,  și  prin  reintroducerea  și  circularea  activelor  inactive  (sau  a  funcțiilor  lor)  în                 

economie.  Una  dintre  asemănările  dintre  prosumerism  2.0  și  prosumerism  3.0  pare  să  acopere               

producătorii   de   valoare,   utilizatorii   platformelor   respective   în   ambele   cazuri.   

Atât  prosumerismul  2.0,  cât  și  cel  al  3.0  constituie  sisteme  de  schimb  în  care  abundența                 

(creșterea  economică)  este  paradigma  dominantă,  deoarece  crearea  de  valoare  este  accesibilă             

oricui  sub  diferite  forme.  Ca  atare,  „distrugerea  co-creativă”  (Chen  et  al.,  2012)  devine  ea                

însăși  un  proces  de  prosumerism,  unde  platformele  joacă  un  rol  intermediar  între              

consumatori,  furnizori  și  prosumatori.  Cu  toate  acestea,  există  câteva  diferențe  notabile  în              

ceea  ce  privește  inovația,  mai  ales  atunci  când  se  iau  în  considerare  instrumentele  de                



  

co-creare  permise  de  platforme:  instrumente  de  creare  de  conținut  și  algoritmi  orientați  pe               

conținut  pe  Web  2.0  (de  exemplu,  formate  de  creare  de  conținut,  cum  ar  fi  Instagram  Reels,                  

sau  algoritmi  de  interacțiuni  pe  Facebook),  comparativ  cu  ecosistemele  bazate  pe  reputație  pe               

Web  3.0  (de  exemplu,  scoruri  de  reputație,  comentarii  ale  utilizatorilor,  ecusoane  de              

platformă).  În  ceea  ce  privește  diferențele,  cercetătorii  identifică  „proprietarul”  resurselor            

valorificate:  organizații  și  corporații  pe  Web  2.0  (de  exemplu,  Amazon,  Facebook,  Google),              

comparativ  cu  furnizorii-colegi  de  pe  Web  3.0  (de  exemplu,  gazde  pe  Airbnb).  În  ceea  ce                 

privește  potențialul  de  profit,  se  pare  că  pe  Web  2.0  profiturile  aparțin  în  continuare                

corporațiilor  (Ritzer  și  Jurgenson,  2010,  p.26),  în  timp  ce  pe  Web  3.0,  cea  mai  mare  parte  a                   

profiturilor  revin  furnizorilor  (la  nivel  individual),  dar  cotă  parte  revine  platformelor             

colaborative   (la   nivel   colectiv).   

Noțiunea  de  valoare  este  extinsă  și,  ca  rezultat,  există  o  literatură  extinsă  din  domeniile                

economiei,  filozofiei  și  managementului  afacerilor  care  încearcă  să  deslușească  semnificația            

sa  și  capitalizeze  pe  utilitatea  sa.  Conform  Woodall  (2003),  consumatorii  fac  referire  la               

termenul  de  valoare  atât  în    mod  cantitativ,  cât  și  metafizic.  În  cadrul  teoretic  propus  pentru                

acest  studiu,  aspectele  valorice  luate  în  considerare  sunt  construite  atât  pe  semnificații              

subiective  cât  și  obiective,  în  limitele  contextuale  propuse  de  Smith  and  Colgate  (2015).               

Considerat  un  factor  determinant  al  comportamentului  clienților,  valoarea  percepută  a  fost             

legată  din  timp  de  cel  mai  înalt  nivel  de  abstractizare  pe  care  un  produs  îl  poate  primi.  Cel                    

mai  complex  nivel  este  recompensa  produsului  resimțită  de  consumator,  reprezentată            

printr-un  lanț  de  beneficii  legate  de  recompensa  emoțională.  Cu  alte  cuvinte,  clienții  percep               

valoarea  ca  fiind  relația  dintre  ceea  ce  „primesc”  (beneficii)  în  raport  cu  ceea  ce  trebuie  să                  

„renunțe”  (costuri  sau  sacrificii)  (Zeithaml,  1988).  Pentru  a  explica  alegerile  consumatorilor,             

au  fost  identificate  cinci  valori  de  consum  care  influențează  comportamentul  consumatorului             

-  valoarea  funcțională,  valoarea  socială,  valoarea  emoțională,  valoarea  epistemică  și  valoarea             

condițională  (Sheth  și  colab.,  1991).  Modelul  propus  este  încă  piatra  de  temelie  a  avansării                

modelelor  teoretice  sau  empirice  în  diferite  discipline,  inclusiv  economie,  sociologie,  mai             

multe   ramuri   ale   psihologiei   și   marketingului,   sau   comportamentul   consumatorului.   

Cadrele  teoretice  și  empirice  dezvoltate  mai  recent  au  surprins  aspectele  de  cost  /               

sacrificiu,  precum  și  valorile  relației  dintre  furnizor  și  consumator,  cum  ar  fi  interacțiunea               

personală  sau  relațiile  cu  clienții  (Smith  și  Colgate,  2015,  apud  Park  și  colab.,  1986  și  Ulaga,                  

2003).  Limitările  acestor  cadre  sunt  condiționate  de  cât  de  bine  captează  structura  valorii,               

sursele  de  valoare  și  dimensiunile  de  evaluare  ale  clienților.  Smith  (1978)  subliniază  rolul               

condițiilor  limitate  (contextul)  în  determinarea  factorilor  de  mediu,  sociali  și  culturali,  pe              



  

baza  unor  considerații  utilitare  sau  economice.  Pe  parcursul  cercetării,  valoarea  condițională             

este  înrădăcinată  în  practicile  de  consolidare  a  reputației  necesare  în  contextul  fără  precedent               

al   pandemiei   Covid-19.   

Plecând  de  la  observațiile  și  studiile  actuale  care  reflectă  sau  influențează  existența              

decalajului  din  literatură,  al  treilea  capitol  prezintă  rațiunea  cercetării,  subliniind  relevanța             

cercetării,  scopul  și  contribuțiile  acesteia.  Scopul  cercetării  abordează  principalul  decalaj  din             

literatura  științifică  cu  privire  la  rolul  reputației  în  contextul  economiei  colaborative.  De  la               

conceptualizare,  până  la  construirea  constructelor  și  operaționalizării,  al  treilea  capitol            

acoperă  secvența  metodologiei  mixte  prin  alinierea  obiectivelor  de  cercetare  calitative  și            

cantitative  ale  studiului.  Noutatea  și  complexitatea  zonei  de  cercetare  determină  încadrarea             

studiului   ca   ghid   pentru   desfășurarea   acestuia.   

Cercetarea  problematizează  interacțiunea  reputației  în  ecosistemul  complex  construit  pe           

încredere,  facilitarea  valorii,  satisfacția  utilizatorilor  și  word-of-mouth.  Pentru  a  furniza  o  mai              

bună  înțelegere  a  obiectivului  cercetării,  atât  studiile  cantitative,  cât  și  cele  calitative  sunt               

realizate  prin  utilizarea  unei  metodologii  mixte  secvențiale:  constatările  cantitative  de            

urmărire  sunt  conduse  de  cunoștințele  calitative  inițiale.  Studiul  metodelor  mixte  urmează  un              

design  secvențial  exploratoriu  și  se  abordează  obiective  separate  pentru  o  imagine             

cuprinzătoare  a  fenomenului.  Cercetările  actuale  în  acest  domeniu  se  concentrează  în             

principal  pe  rolul  încrederii  utilizatorilor  unilaterali  (consumatori)  și  s-au  făcut  puține             

cercetări  cu  privire  la  mecanismele  de  consolidare  a  încrederii  și  de  consolidare  a  reputației                

furnizorului  sau  prosumerului  în  economia  colaborativă.  În  acest  context,  această  cercetare             

este  singura  care  validează  și  examinează  empiric  un  model  conceptual  care  ia  în  considerare                

relația  dintre  constructele  reputației,  încrederii,  dimensiunilor  valorice,  satisfacția          

utilizatorului  și  word-of-mouth  din  perspectiva  tripartită  a  utilizatorilor  (consumatori,           

furnizori,   prosumatori).   

Cercetarea  a  fost  concepută  pentru  a  explora  cunoștințele  acumulate  despre  reputație  și              

mecanismele  de  consolidare  a  încrederii  pe  platformele  de  consum  colaborativ  și  pentru  a               

examina  rolul  facilitării  valorii  în  proces.  Având  în  vedere  eșantionarea  geografică  și              

dimensiunea  și  profunzimea  studiului,  au  fost  necesare  atât  elemente  specifice  unui  proiect  de               

cercetare  exploratorie,  cât  și  descriptive.  Cercetarea  calitativă  contribuie  la  crearea  de  sens  în               

interpretarea  datelor,  în  timp  ce  rezultatele  empirice  de  factură  cantitativă  pot  fi  generalizate               

în  contexte  relevante  pentru  aria  de  studiu  în  cadrul  diferitelor  paradigme  colaborative  sau               

peisaje  socio-economice.  Procedura  de  analiză  cuprinde  atât  analize  descriptive  cât  și             

inferențiale  ale  datelor.  Proiectarea  studiului  ghidează  analiza  exploratorie  a  caracteristicilor            



  

populației  studiului  în  raport  cu  fenomenul  studiat  al  consumului  colaborativ  și  se  bazează  pe                

teste  statistice  pentru  a  evalua  relațiile  existente  între  variabilele  propuse  și  pentru  a  deduce                

inferențe   din   datele   eșantionului   pentru   a   realiza   obiectivele   studiului.   

Proiectarea  secvențială  a  permis  examinarea  încrucișată  a  datelor,  conducând  la            

principalele  rezultate.  Prin  explorarea  modului  în  care  reputația  poate  juca  un  rol  în  luarea                

deciziilor  strategice,  prin  crearea  unor  experiențe  orientate  către  utilizatori,  prin  mecanisme             

de  consolidare  a  încrederii  și  facilitarea  co-crearii  valorii,  obiectivul  principal  al  studiului  este               

de  a  construi  primul  model  care  încorporează  toate  aceste  elemente  în  un  cadru  teoretic  și                 

practic   coerent   și   relevant   pentru   piața   din   România.   

Pentru  a  traduce  cadrul  teoretic  în  realitate,  procesul  de  operaționalizare  presupune             

măsurarea  valorilor  pe  indicatorii  empirici  ai  ipotezelor  pentru  a  determina  dacă  valorile              

teoretice  prezise  sunt  atinse  sau  aproximate  în  testul  de  cercetare.  Pentru  a  atinge  niveluri                

rezonabile  de  validitate  în  cadrul  ciclului  de  teorie-cercetare,  indicatorii  empirici  folosiți  la              

testarea  teoriei  trebuie  să  aibă  un  nivel  rezonabil  de  fiabilitate.  Testarea  unei  teorii  aplicate                

este  un  proces  continuu  și  trebuie  să  conducă  la  rafinarea  continuă  a  teoriei,  prin                

demonstrarea  sau  îmbunătățirea  adecvării  cadrului  teoretic.  În  procesul  de  identificare  și             

dezvoltare  a  variabilelor  (set  de  indicatori  de  itemi)  pentru  măsurarea  construcțiilor             

subiacente  propuse,  au  fost  analizate  și  adaptate  în  mod  corespunzător  măsurile  la  scară               

reflectivă  și  formativă.  Pentru  a  consolida  validitatea  constructelor,  construcția  variabilelor            

dependente  și  independente  a  fost  validată  anterior,  analizată,  pre-testată  și  modelată  în              

analiză  factorială  confirmatorie  pentru  a  evita  influența  variabilelor  străine  să  manipuleze             

contextul   cercetării.   

Au  fost  aplicate  măsurători  de  fiabilitate  a  scalelor  și  măsurători  de  fiabilitate  a               

consistenței  interne.  Valorile  semnificative  ale  Cronbach  alfa  și  fiabilitate  compozită  au  fost              

calculate  și  validate  pentru  fiecare  variabilă-construct.  Mai  mult  decât  atât,  datorită             

combinației  unice  de  factori  care  au  corespuns  constructelor  teoretice,  au  fost  utilizate              

Analiza  factorilor  exploratori  (EFA)  și  Analiza  factorilor  confirmatori  (CFA)  pentru            

cartografierea  itemilor  și  agregarea  itemilor  individuale  în  măsuri  de  construcție  compuse.             

Astfel,  construcția  scalelor  conferă  unicitate  și  originalitate  studiului,  fiecare  scală  și             

construct   fiind   adaptate   contextului   colaborativ.     

Al  patrulea  capitol  se  referă  la  percepțiile,  atitudinile  și  comportamentele  pe  care  le  au                

tinerii  (millennials)  români  în  raport  cu  economia  colaborativă,  precum  și  la  motivațiile  și               

narațiunile  acestora  în  jurul  platformelor  aparținând  pilonului  de  consum  colaborativ.  Studiul             

își  propune  să  exploreze  în  profunzime  fenomenul  de  partajare,  cu  dorința  de  a  descoperi                



  

nuanțe  de  utilizare  a  platformelor  de  colaborare,  analizând  opiniile,  sentimentele  și  atitudinile              

utilizatorilor  cu  privire  la  acestea.  Abordarea  interogativă  destul  de  amplă  a  fost  realizată  ca  o                 

anchetă  care  va  contribui  în  continuare  la  identificarea  variabilelor  măsurabile  integrate  cu              

cadrul  teoretic  propus,  conducând  la  tipologii  și  tipare  care  ajută  în  continuare  la  construirea                

unor  scale  cantitative  ulterioare,  adaptate  contextului  și  eșantionului  particular.  Lipsa  studiilor             

empirice  asupra  dezvoltării  economiei  colaborative  în  România  necesită  o  evaluare  inițială  cu              

variante   de   dezvoltare   teorie   și   dezvoltare   instrumentală.   

Originalitatea  studiului  constă  în  crearea  unor  cadre  comparative  unice  care  să  consolideze              

tiparele  de  diferențiere  între  furnizorii  tradiționali  și  cei  din  economia  colaborativă,  aplicate              

particularităților  culturii  și  societăților  estice.  Natura  inductivă  și  exploratorie  a  proiectului  de              

cercetare  permite  conturarea  profilului  „prosumerului  colaborativ”  din  România,  precum  și            

abordarea  schimbărilor  structurale  cauzate  de  situații  necunoscute  și  incerte,  cum  ar  fi              

pandemia  Covid-19.  Originalitatea  studiului  este  dată  de  contextul  socio-economic  unic,  care             

predomină  o  primă  criză  de  acest  gen,  care  are  efecte  repetate  pe  mai  multe  straturi,  cum  ar  fi                    

obiceiurile  de  consum,  dependența  de  tehnologie,  încrederea  interpersonală,  siguranța,  și            

preocupările  legate  de  sănătate.  Mai  mult,  profilul  socio-demografic  ales  permite  un  studiu              

exploratoriu  cuprinzător  și  amplu,  care  are  ca  scop  descrierea  și  analiza  caracteristicilor              

pilonului  de  consum  colaborativ  în  rândul  românilor,  cu  accent  pe  utilizatorul  Millennial,              

amplificând  trăsăturile  și  caracteristicile  cohortei,  reflectând  stilul  lor  de  viață  digital,  propriu              

mediului  colaborativ.  Rezultatele  contribuie  la  identificarea  factorilor  principali  și  la            

informarea   predicțiilor   despre   relații,   pentru   a   ajuta   la   dezvoltarea   ipotezelor   testabile.   

Al  cincilea  capitol  întruchipează  tema  de  cercetare  aleasă:  rolul  reputației  asupra  încrederii              

percepute,  aspectelor  valorii  percepute,  satisfacția  utilizatorilor  și  comportamentele  de           

word-of-mouth  pe  platformele  de  consum  colaborativ.  Ghidat  de  primul  obiectiv  de  cercetare,              

studiul  a  permis  dezvoltarea  profilului  utilizatorului  pe  platformele  de  consum  colaborativ,             

identificând  în  același  timp  principalele  preferințe  și  particularități  ale  participării  (tipuri  de              

platforme,  particularități  de  utilizare,  roluri  de  utilizator).  În  ceea  ce  privește  sistemul  de               

relații  dintre  reputație,  încredere,  satisfacția  utilizatorului,  word-of-mouth  și  aspectele           

valorice  din  perspectiva  utilizatorilor,  cercetarea  plasează  rolul  reputației  în  construirea            

încrederii  și  facilitarea  aplicațiilor  de  valoare  în  modelul  de  consum  colaborativ,  dezvăluind              

efectele  directe  și  mediate  asupra  satisfacției  utilizatorilor  și  a  word-of-mouth  Pe  parcursul              

cercetării,  delimitările  și  sistemele  de  relații  dintre  reputație  și  diferite  tipuri  de  valori  sunt                

studiate,  analizate  și  măsurate,  contribuind  astfel  la  construirea  la  scară  și  validarea  primului               

cadru  de  facilitare  a  valorii  adaptat  modelului  de  consum  colaborativ.  În  cele  din  urmă,  al                 



  

treilea  obiectiv  a  fost  construit  în  jurul  analizei  contextuale  a  consumului  colaborativ  în               

timpul  pandemiei.  Noutatea  studiului  constă,  de  asemenea,  în  descrierea  modificărilor            

nivelurilor  de  participare  a  utilizatorilor  în  timpul  pandemiei  Covid-19,  comparativ  cu             

perioadele  pre-Covid,  în  diferite  grupuri  socio-demografice.  Valoarea  adăugată  a  cercetării            

empirice  constă,  de  asemenea,  în  măsurarea  și  analiza  valorii  condiționale  a  siguranței  în               

timpul  pandemiei  Covid-19  în  economia  colaborativă,  o  variabilă-construct  care  a  fost             

construită   și   validată   pentru   prima   dată   în   acest   studiu.   

Semnificația  studiului  constă  în  reprezentarea  completă  și  complexă  a  constructului            

reputației  în  cadrul  fenomenului  relativ  nou  al  economiei  partajate,  subliniind  rolul  său  în               

modelarea  deciziilor  prin  mecanisme  de  consolidare  a  încrederii,  facilitarea  valorii  și  practici              

de  colaborare  orientate  către  utilizator.  Investigația  și  analiza  detaliată  se  află  în  prima  linie                

pentru  reformularea  „satului  global”  ca  un  sistem  tehnologic,  construit  în  jurul  valorii  de  piață                

în   paradigme   socio-economice   și   culturale   dinamice.   

Tema  de  cercetare  aleasă  a  apărut  cu  scopul  de  a  umple  o  lacună  în  literatura  științifică  în                   

domeniul  economiei  colaborative,  mai  precis  în  cadrul  pilonului  de  consum  colaborativ,  în              

ceea  ce  privește  mecanismele  de  consolidare  a  reputației  și  impactul  acestora  asupra              

percepției   și   facilitării   valorii   (Bardhi   și   Eckhardt,   2012;   Eckhardt   et   al.,   2019).     

Studiul  calitativ  efectuat  anterior,  împreună  cu  revizuirea  amănunțită  a  literaturii,  au             

contribuit  la  modelarea  problemei  cercetării  în  jurul  reputației  percepute  de  utilizatori  pe              

diferite  platforme  colaborative  de  către  utilizatori.  Datele  analizate  mi-au  permis  să  identific              

mai  mulți  factori  contributivi  posibili:  încredere  generală,  aspecte  legate  de  valoarea             

percepută,  satisfacția  utilizatorului  și  word-of-mouth.  În  plus,  variabilele  socio-demografice           

au  variat  de  la  rolul  utilizatorului,  la  frecvența  și  longevitatea  utilizării  pe  cinci  tipuri  diferite                 

de  platforme,  împreună  cu  variabilele  de  vârstă,  gen,  venit,  educație  și  reședință.  Obiectivele               

cercetării   sunt   operaționalizate   în   patru   ipoteze   de   cercetare.     

Rezultatele  evidențiază  faptul  că  au  existat  schimbări  semnificative  în  modurile  în  care              

comunitatea  virtuală  de  consumatori  co-creează  valoare  în  procesul  de  colaborare.  Ca  atare,              

platformele  se  bazează  pe  utilizatori  pentru  a  modela  peisajul  reputațional,  în  măsura  în  care                

o  nouă  paradigmă  a  negocierii  încrederii  nu  este  doar  în  vigoare,  ci  este  centrală  pentru                 

ecosistemele   socio-economice   colaborative   care   evoluează   rapid.   

Scopul  acestei  cercetări  provine  din  observația  că  aplicațiile  de  consum  colaborativ  din              

domeniul  economiei  colaborative  necesită  și  se  bazează  pe  o  bună  reputație  pentru  a               

supraviețui.  Corelat  pe  scară  largă  cu  așteptările  deductive  ale  strategiei  de  cercetare  în               

diferite  puncte  de-a  lungul  executării  studiului,  analiza  datelor  extinde  scopul  cartografierii             



  

caracteristicilor  socio-demografice  ale  profilului  utilizatorului  pe  platformele  de  consum           

colaborativ  și  identifică  particularitățile  fenomenelor  locale,  modelând  totodată  modul  în  care             

fenomenul  este  alterat  în  situații  neașteptate  în  care  incertitudinea  și  factorii  de  risc  sunt                

crescuți   (pandemia   Covid-19).   

Explorarea  percepțiilor,  atitudinilor  și  comportamentelor  utilizatorilor  români  în  ceea  ce            

privește  platformele  de  colaborare  a  ajutat  la  descoperirea  celor  cinci  tipuri  principale  de               

platforme  de  colaborare  pe  care  le  folosesc:  transport,  cazare,  servicii  alimentare,  piețe  de               

colaborare   și   platforme   de   nișă.   

Evoluția  platformelor  a  atras  cu  sine  o  evoluție  a  relațiilor  utilizatorilor  cu  aceste  platforme                

,  semnalând  existența  unei  atitudini  bazate  pe  emoții  față  de  utilizarea  platformelor  de               

colaborare.  Acestea  au  dezvăluit  așteptări  experiențiale  individuale  și  sociale,  dar  și             

percepțiile  oscilante  între  beneficiile  sub  formă  de  valoare  percepută  și  costurile  percepute  ca               

riscuri.  În  timp  ce  multe  aspecte  legate  de  avantajele  sau  obstacolele  utilizării  platformelor  de                

economie  colaborativă  se  împletesc  cu  preferințele  personale,  diferențele  percepute  sunt            

rezultatul  diferitelor  unghiuri  și  lentile  afișate  de  Millennials.  Traduse  în  motivații  de  utilizare               

a  platformelor  de  colaborare,  preferințele  și  caracteristicile  platformelor  de  colaborare  se             

aliniază  stilurilor  de  viață  digitalizate  care  modelează  percepțiile  legate  de  gestionarea             

timpului,   relațiile   și   limbajul   nevoilor.   

Atitudinile  față  de  economia  colaborativă,  în  general,  și  față  de  economia  colaborativă  în               

România,  în  special,  precum  și  principalele  diferențe  percepute  în  comparație  cu  actorii              

tradiționali  sunt  modelate  de  factori  socio-culturali  care  depășesc  rolul  intermediar  al             

platformei.  De  multe  ori  se  referă  la  deficiențe  economice,  frustrări  politice  și  cerințe  legate                

de   infrastructură   sau   nevoi   pragmatice   personale.   

Mai  mult,  imprevizibilitatea  factorului  „uman”  duce  fie  la  experiențe  transcendentale  de             

încredere,  conexiune,  solidaritate  sau  beneficii  hedonice  între  indivizi,  fie  la  un  spectru  de               

prejudecăți,   polarizare   socială,   relaționare   automatizată   și   chiar   comportamente   antisociale.   

Principalul  motor  al  platformelor  de  economie  colaborativă  constă  în  faptul  că  rolurile              

utilizatorilor  (consumator,  furnizor  sau  ambele)  sunt  interschimbabile,  modelând  rolul           

prosumerului  prin  lentilele  nucleelor  de  acces-comunitate-platformă  ale  economiei          

colaborative  și  comportamentelor  rezultante.  Dinamismul  platformei  ca  serviciu  în  sine            

modelează  oportunități  pentru  cercetări  viitoare  care  pot  dezvălui  dimensiunile  sale            

socio-economice  și  culturale.  Fluiditatea  serviciilor  menține,  de  asemenea,  prosumatorii           

angajați  în  economia  colaborativă,  pe  care  o  pot  utiliza  mai  mult  decât  ar  face-o  cu  modelele                  

tradiționale  de  afaceri.  În  raport  cu  rolurile  auto-asumate  ale  prosumatorilor,  ciclicitatea  și              



  

creșterea  exponențială  a  platformelor  colaborative  este  rezultatul  alimentării  inovației  prin            

ingineria  empatiei.  Mai  mult,  percepția,  facilitarea  și  consolidarea  valorii  percepute  pot             

contribui  la  dezvoltarea  cu  succes  a  unei  platforme  și  la  impactul  acesteia  asupra  societății.  În                 

acest  sens,  analiza  modelului  conceptual  a  relevat  că  din  cele  opt  dimensiuni  ale  valorii,                

„valoarea  funcțională”  este  singurul  tip  de  valoare  care  a  rămas  un  predictor  și  nu  un  rezultat                  

al  reputației,  încrederii,  satisfacției  utilizatorilor  și  word-of-mouth.  Încorporând  aspecte  care            

stau  la  baza  stilurilor  de  viață  digitalizate  (interfață  prietenoasă,  experiență  simplă  a              

utilizatorului,  proces  rapid),  valoarea  funcțională  este  fără  îndoială  principala  promisiune  a             

platformelor   de   consum   colaborativ.   

Pentru  a  argumenta  în  favoarea  acestei  afirmații,  este  suficient  să  ne  amintim  de              

principalele  funcționalități  ale  oricărei  astfel  de  platforme:  filtrul  de  căutare,  filtrul  de  preț,               

formularele  preumplute,  opțiunile  personalizate  și  lista  poate  continua.  Platformele           

concurează  pentru  a  oferi  cea  mai  bună  experiență  digitală,  deoarece  face  parte  din  procesul                

lor  de  loializare.  Dar  de  îndată  ce  devine  standardul  etalon  de  piață,  nu  mai  există  spațiu                  

pentru  a  concura  pentru  funcție.  Cel  mai  relevant  exemplu  pentru  validarea  acestui  punct  este                

analiza  „valorii  psihologice”.  În  timp  ce  majoritatea  persoanelor  intervievate  au  menționat             

importanța  „minimizării  costurilor”  (adică  economisirea  timpului,  economisirea  efortului),          

nivelurile  reale  ale  valorii  atribuite  au  fost  foarte  scăzute  în  măsurarea  efectelor  lor  asupra                

reputației  reale  percepute,  încrederii,  satisfacției  utilizatorilor  sau  a  word-of-mouth.  O            

explicație  ar  putea  fi  ancorată  în  supra-saturarea  și  satisfacerea  unor  astfel  de  nevoi  de  către                 

toate  platformele.  Ca  poziționare  principală,  platformele  de  consum  colaborativ  se  străduiesc             

deja  și  concurează  pentru  a  rezolva  nevoile  problemele  și  dorințele  utilizatorilor,             

caracteristici  față  de  care  jucătorii  tradiționali  rămân  în  urmă.  Una  dintre  cele  mai               

proeminente  valori  în  care  platformele  de  colaborare  se  dovedesc  a  fi  mai  avansate  decât                

echivalentele  lor  tradiționale  este  valoarea  de  securitate:  sistemele  de  securitate  cibernetică             

evoluează  într-un  ritm  atât  de  rapid  încât  problema  securității  datelor  sau  a  garanțiilor  de  plată                 

fac   parte   din   trecut.   

Având  în  vedere  habitatul  online  al  mediului  colaborativ,  inovația  tehnologice,  alături  de              

îmbunătățirile  algoritmilor,  oferă  avantaje  competitive  uriașe,  care  sunt  direct  legate  de             

reputație  și  word-of-mouth.  „Economia  comodității”  este  strâns  legată  de  „economia            

experienței”  pentru  a  crea  valoare  experiențială  și  socială  pentru  utilizatori.  Platformele             

economieicolaborative  oferă  mijloacele  și  instrumentele  pentru  a  crea  experiențe  unice  pentru             

utilizatori.  Strâns  legate  de  consumul  hedonic,  comportamentul  consumatorilor  este  influențat            

de  aspectele  emoționale  ale  experienței.  În  timp  ce  procesarea  informației  utilitare  necesită              



  

funcție,  rezultat  și  scop,  consumatorul  experiențial  caută  distracție,  plăcere  și  relaxare.  Ca              

rezultat,  experiențele  sunt  considerate  a  avea  o  valoare  economică  mai  mare  decât  ceea  ce                

bunurile  sau  serviciile  pot  oferi.  Proiectarea  spațiilor  de  colaborare  în  spații  „divertisment”              

(retail  +  divertisment)  pentru  a  suscita  interesul  și  dorința  utilizatorilor,  și  a  promova  atitudini                

și  engagement  pozitiv,  susține  cultura  inovației  (co)  producției.  Cu  toate  acestea,  economia              

colaborativă  nu  ar  putea  funcționa  fără  „economia  de  încredere”  subiacentă,  întrucât             

încrederea  este  o  condiție  prealabilă  pentru  schimburile  sociale  și  economice.  Platformele             

valorifică  încrederea  prin  crearea  unor  mărci  de  încredere,  precum  și  prin  intermedierea  și               

stimularea  semnalizării  reputației  între  participanți,  prin  recenzii,  evaluare  și  alte  forme  de              

mecanisme  de  consolidare  a  încrederii.  Procesul  de  mediere  prin  reputație  face  parte  din               

experiența  generală  de  evaluare  și  constituie  un  rol  crucial  în  conturarea  interacțiunilor  și               

tranzacțiilor  satisfăcătoare  între  utilizatori.  Pe  lângă  reputație,  încrederea  este  un  motor  al              

creării  de  valoare,  ceea  ce  duce  la  satisfacția  utilizatorilor  și  la  promovarea  organică  tip                

word-of-mouth.  Studiile  anterioare  evaluează  importanța  satisfacției  utilizatorilor  și  a           

word-of-mouth  atunci  când  tranzacțiile  cuprind  produse  sau  servicii  cu  beneficii  intangibile.             

În  era  servitizării,  consumul  colaborativ  se  bazează  pe  beneficiile  intangibile  ale  produselor              

inactive  care  sunt  deservite  (de  exemplu,  cazare,  transport).  Cercetarea  arată  că             

word-of-mouth  este  una  dintre  cele  mai  influente  surse  de  informații  care  afectează  decizia               

consumatorilor,  exprimată  direct  pe  platforme  prin  caracteristici  de  semnalizare  a  reputației             

(evaluări,  comentarii,  recenzii)  sau  în  afara  platformelor  din  cercurile  sociale,  atrăgând  astfel              

noi  utilizatori.  Acesta  este  motivul  pentru  care  acest  studiu  își  propune  să  declanșeze  diferite                

modalități  pentru  a  încorpora  aspecte  valorice  în  fluxul  de  proiectare  și  experiența              

satisfăcătoare  a  utilizatorului  pe  platformele  de  colaborare.  Viceversa,  aspectele  valorice  pot             

fi  valorificate  pentru  a  construi  reputație,  încredere,  satisfacția  utilizatorilor  sau  a  încuraja              

comportamentul   word-of-mouth,   conform   modelului   furnizat.   

Ca  atare,  construirea  acestui  cadru  conceptual  și  empiric  specific  conferă  plusvaloare             

pentru  academicieni  și  practicieni,  deoarece  este  gata  să  fie  implementat,  testat  și  adaptat               

oricărui  tip  de  platformă.  Avantajul  competitiv  durabil  constă  în  construirea  de  comunități  în               

jurul  platformelor  prin  valorificarea  dimensiunilor  de  valoare  în  serviciile  orientate  către             

utilizator.  Astfel,  din  cercetare  se  pot  trage  recomandări  profesionale  cu  privire  la  valorile               

care  au  cel  mai  mare  impact  pentru  experiența  utilizator,  în  funcție  de  tipul  de  platformă,  de                  

categoria  de  vârstă  a  publicului  principal  sau  de  rolul  utilizatorului,  frecvența  utilizării  sau               

dispozitivul   preferat.   



  

În  cele  din  urmă,  având  în  vedere  provocarea  unică  cu  care  s-au  confruntat  platformele                

colaborative  -  contextul  pandemiei  Covid-19,  analiza  și-a  extins  scopul  spre  relevarea             

provocărilor  și  oportunităților  legate  de  fenomenul  economiei  colaborative  în  timpul  unei             

crize  globale  cu  multiple  consecințe  imprevizibile  care  necesită  abordări  strategie  de             

comunicare  și  gestionare  diferite.  Au  fost  discutate  aspectele  socio-culturale  ale  utilizării             

platformelor  de  economie  colaborativă  în  România  în  timpul  pandemiei  Covid-19.  De  la              

responsabilitatea  personală,  la  așteptările  sociale  și  societale,  de  la  valorile  percepute  la              

schimbările  stilului  de  viață,  perspectivele  noi  despre  consumul  colaborativ  adaugă            

dimensionalitate  și  profunzime  în  înțelegerea  fenomenului  colaborativ  în  acest  context  fără             

precedent.   

Limitările  acestui  studiu  sunt  legate  de  constrângerile  teoretice  și  metodologice  care  derivă              

din  lipsa  studiilor  anterioare  de  cercetare  pe  această  temă,  contextul  fără  precedent  al               

pandemiei   Covid-19,   dimensiunea   eșantionului   și   efectele   longitudinale   ale   studiului.   

În  ceea  ce  privește  mărimea  eșantionului,  numărul  unităților  de  analiză  a  fost  satisfăcător               

pentru  a  evalua  relațiile  semnificative  dintre  variabile.  Cu  toate  acestea,  eșantioanele             

secundare  nu  au  fost  distribuite  uniform  între  rolurile  de  gen  și  de  utilizator.  O  explicație  ar                  

putea  fi  lipsa  reală  a  unei  distribuții  egale  între  rolurile  utilizatorilor.  Cu  toate  acestea,                

măsurătorile  au  fost  ponderate  pe  eșantionul  studiului  pentru  a  asigura  validitatea  rezultatelor.              

Noutatea  subiectului  aduce  atât  avantaje,  cât  și  dezavantaje  studiului.  Oportunitatea  de  a              

identifica  noi  lacune  în  literatură  și  de  a  descrie  necesitatea  unor  cercetări  suplimentare  este                

extrem  de  valoroasă  pentru  cercetători  și  practicieni.  Lipsa  unor  studii  de  cercetare  anterioare               

pe  acest  subiect  (reputația  în  economia  colaborativă,  rolul  reputației  pe  platformele  de              

consum  colaborative,  facilitarea  dimensiunilor  valorice  etc.)  a  adus  în  discuție  necesitatea  de              

a  pune  o  bază  pentru  înțelegerea  problemei  cercetării  prin  intermediul  unor  noi  lentile,               

bazându-se  pe  revizuirea  literaturii  pentru  dezvoltarea  cadrului  conceptual  și  a  tipologiei             

cercetării.  În  acest  sens,  testul  pilot  a  contribuit  la  rafinarea  scalelor  și  a  ghidat  structura                 

cercetării  pentru  a  extinde  atât  metodologiile  de  analiză  a  datelor,  cât  și  cele  inferențiale.  În                 

cele  din  urmă,  efectul  longitudinal  provine  din  timpul  disponibil  pentru  investigarea             

problemei  cercetării.  Măsurarea  schimbării  sau  stabilității  într-un  mediu  rapid,  dinamic,  în             

continuă  evoluție  (a  economiei  colaborative)  este  deosebit  de  greu  de  realizat  atunci  când               

întreaga  lume  se  confruntă  cu  schimbări  fără  precedent  și  rezultate  imprevizibile.  Ținerea              

pasului  cu  răspunsurile  adaptive  ale  platformelor,  împreună  cu  percepțiile  în  schimbare  ale              

utilizatorilor  a  fost  o  provocare  care  a  contribuit  în  cele  din  urmă  la  rafinarea  variabilelor                 

până  la  un  punct  în  care  stabilitatea  sistemului  a  fost  atinsă  din  punct  de  vedere  al  variabilelor                   



  

legate  de  circumstanțele  condiționale.  Limitările  ar  putea  indica  necesitatea  unor  cercetări             

suplimentare  în  domeniile  în  care  studiul  pilot  a  ridicat  întrebări,  în  vederea  colectării  datelor                

parametrice   pentru   informații   mai   bogate   despre   factorii   de   context.   

Teza  își  propune  să  inaugureze  o  imagine  de  ansamblu  a  rolului  reputației  pe  platformele                

colaborative  emergente,  în  care  aspectele  discutate  formează  o  viziune  holistică  asupra             

practicilor  de  colaborare.  De  la  economia  experiențială  la  economia  de  încredere,  de  la               

economia  socială  la  economia  solidară,  de  la  economia  comodității  la  economia  on-demand,              

economia  colaborativă  cuprinde  filosofia  „oricând,  oriunde,  oricine”,  în  timp  ce  își             

remodelează  în  mod  constant  rolurile  și  funcțiile  multifațetate,  modelând  marginile            

tehnologice   cu   perspicacitate   umană.   

  

Contribuții   teoretice   

Acest  studiu  își  propune  să  contribuie  la  literatura  de  specialitate  privind  reputația  și               

încrederea  în  contextul  economiei  colaborative  din  perspectiva  utilizatorilor  și  a  rolurilor             

particulare  pe  care  le  dețin:  clienți,  furnizori  și  prosumatori.  Cercetările  actuale  în  acest               

domeniu  se  concentrează  în  principal  pe  rolul  încrederii  utilizatorilor  unilaterali            

(consumatori)  și  s-au  făcut  puține  cercetări  cu  privire  la  mecanismele  de  consolidare  a               

încrederii  și  de  consolidare  a  reputației  furnizorului  sau  prosumerului  în  economia            

colaborativă.  De  aceea,  acest  studiu  validează  și  examinează  empiric  un  model  conceptual             

care  ia  în  considerare  relația  dintre  cele  două  variabile  principale  (încredere  și  reputație)  din                

perspectiva  tripartită  a  utilizatorilor.  În  al  doilea  rând,  cercetarea  explorează  holistic  aspectele              

de  valoare  percepute  și  co-create  aparținând  platformelor  de  consum  colaborativ.  Spre             

deosebire  de  studiile  anterioare  care  se  concentrează  doar  pe  anumite  tipuri  de  valori  (deseori                

funcționale),  această  cercetare  nu  numai  că  generează  un  model  de  valori  complementare              

amplu,  dar  măsoară  și  examinează  efectele  acestora  asupra  încrederii,  reputației  și  satisfacției              

utilizatorilor.  În  al  treilea  rând,  această  lucrare  depășește  modelele  restrânse  ale  reputației              

corporative,  contribuind  la  dovezile  crescânde  cu  privire  la  efectul  reputației  platformei             

asupra  încrederii,  confirmând  legitimitatea  și  aplicabilitatea  acesteia  în  contextul  economiei            

colaborative.  Nu  în  ultimul  rând,  fiabilitatea  și  validitatea  măsurătorilor  cu  privire  la              

constructele  reputației,  încrederii,  aspectele  valorii  măsurate,  satisfacția  utilizatorilor  și           

word-of-mouth   în   mediul   online   demonstrează   că   acestea   sunt   adaptate   cu   succes   la     

ecosistemele   digitale   socio-economice   colaborative.     

  



  

Implicații   practice   

În  ceea  ce  privește  implicațiile  practice,  acest  studiu  oferă  îndrumări  profesionale             

platformelor  și  a  companiilor  nou-înființate  în  domeniul  consumului  colaborativ  pentru  a             

stabili  mecanisme  instituționale  eficiente  pentru  utilizatorii  lor.  În  primul  rând,  ca  o  piață               

tipică  bilaterală  care  conectează  cererea  și  oferta,  platforma  are  o  oportunitate  extraordinară              

de  a  afla  și  de  a  spori  nivelurile  de  încredere  și  utilizare,  acordând  atenție  nevoilor  pe  care  le                    

prezintă  fiecare  dintre  rolurile  de  utilizator  prezentate:  client  /  consumator,  furnizor  /  vânzător               

și  prosumer.  În  al  doilea  rând,  platformele  pot  recunoaște  rolul  mecanismelor  de  consolidare  a                

reputației  în  performanța  organizațională  generală  și  pot  investi  în  continuare  în  reducerea              

problemelor  legate  de  risc  și  confidențialitate,  precum  și  în  modernizarea  acțiunilor  de              

responsabilitate  socială  și  a  impactului  real  al  acestora.  În  al  treilea  rând,  platformele  și                

aplicațiile  din  zona  de  economie  colaborativă  ar  trebui  să  măsoare  și  să  adapteze  în                

continuare  sistemele  și  funcțiile  tehnologice  în  funcție  de  caracteristicile  comportamentale            

dovedite  științific  că  generează  valoare  utilizatorilor,  pentru  a  contribui  la  creșterea             

satisfacției  acestora.  În  al  patrulea  rând,  pentru  a  atinge  niveluri  maxime  de  reputație,               

încredere  și  satisfacție  a  utilizatorilor,  platformele  ar  trebui  să  acorde  atenție,  de  asemenea,               

factorilor  locali,  de  la  avantajele  și  dezavantajele  menționate,  la  comportamentale            

socio-culturale,   de   la   provocări   locale,   la   inovații   economice   și   politice.   

  

Se  așteaptă  ca  platformele  de  economie  colaborativă  să  aibă  un  impact  societal  major  în                

următorii  ani,  creând  o  aură  de  relevanță  în  jurul  studiului  pentru  academicieni  și  practicieni,                

de  la  cercetători  organizaționali,  până  la  fondatori  de  start-up  în  spațiul  colaborativ,  până  la                

factori  de  decizie  politică.  În  timp  ce  încercăm  să  suplinim  lipsa  studiilor  calitative  și                

cantitative  care  explorează  consumul  colaborativ,  sunt  necesare  cercetări  suplimentare  pentru            

a  investiga  modele  de  utilizare,  provocările  și  oportunitățile  potențiale  în  diferite  categorii  de               

platforme   sau   socio-demografice.   

Deși  există  încă  întrebări  de  cercetare  subdezvoltate  care  derivă  din  această  cercetare,              

rămân  multe  oportunități  de  a  studia  rolul  reputației  în  spectrul  economiei  colaborative  din               

perspectiva  celor  trei  piloni  componenți  ai  economiei  colaborative  (producție,  învățare  și             

finanțare  colaborativă),  dar  și  întrebări  la  care  trebuie  răspuns  cu  privire  la  facilitarea  valorii                

în  societatea  post-materialistă  și  noțiunea  de  încredere  în  momente  globale  dificile  în  care               

prioritățile   se   schimbă   la   nivel   personal   și   societal.   
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