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Google sprijină creșterea economică a României
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În total, estimăm că produsele Google
sprijină echivalentul a 4,3 miliarde lei
în activitate economică într-un an. În
ultimii cinci ani, activitatea economică
sprijinită de Google Search și Ads a
crescut mai mult decât dublu în termeni
nominali.

Google creează produse utile și apreciate de toată
lumea
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Google Search este folosit de oameni de toate vârstele pentru a
dobândi competențenoi. 93% din utilizatorii de Search spun că este mai probabil
să caute un lucru atunci când nu sunt siguri de informațiile pe care le au despre
el, față de perioada de dinainte de motoarele de căutare (Search). 59% dintre
utilizatorii de Search cu vârsta de peste 65 de ani folosesc cu regularitate motorul
de căutare pentru a deprinde noi competențe.
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Împreună, Google Search și Google
Maps îl ajută pe românul de rând să
economisească 26 de ore pe an. Acestea
sunt echivalentul a trei zile lucrătoare
câștigate, prin facilitarea accesului la
informații și prin a-i ajuta sa ajungă mai
ușor la destinația dorită.
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În total, estimările noastre arată
că valoarea totală aferentă Google
Search, Google Maps și YouTube este
de aproximativ 130 lei pe lună pentru
utilizatorul român de internet. Surplusul
total al consumatorului este echivalent cu
4% din PIB.

Google ajută firmele să se dezvolte și să inoveze
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Căutarea online este un
mod important prin care
consumatorii găsesc
companii. În medie, pentru
fiecare leu pe care îl cheltuie
în Google Ads, companiile
primesc înapoi 8 lei profit.
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80% dintre exportatori consideră
că afacerea lor ar fi avut un număr
semnificativ mai mic de clienți
internaționali fără căutările online și
fără publicitatea online. Estimăm că
mai puțin de jumătate din cheltuielile cu
Google Ads în România sunt cheltuieli
pentru publicitate internațională, ceea ce
demonstrează că Google Ads contribuie
la exporturi de 1,9 miliarde lei pe an.

Google creează o economie mai
competitivă. 92% dintre cumpărători consideră
că iau decizii de cumpărare mai bune datorită
informațiilor online, iar 91% dintre firme consideră
că, datorită internetului, e mai greu pentru firme
să comercializeze bunuri, alimente sau servicii de
proastă calitate.

Google ajută angajații să fie mai productivi, să deprindă
competențe noi și să își dezvolte cariera
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Google face angajații mai productivi. 87%
dintre persoanele active în piața muncii
au fost de acord că motoarele de căutare
le fac munca mai ușoară și mai rapidă.
În total, estimăm că Google Search și G
Suite creează economisiri de timp care
echivalează cu cel puțin 14 miliarde de lei
pentru firmele din economia românească.
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Google ajută oamenii să găsească locuri de
muncă. În fiecare an, 74% dintre utilizatorii de
Search cu vârsta între 18-24 ani folosesc Google
pentru a găsi un loc de muncă, iar 63% îl folosesc
pentru a găsi sfaturi cu privire la CV-ul lor.
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Firmele folosesc Google Search pentru a-și crește
productivitatea și competențele Majoritatea firmelor folosesc în
mod regulat un motor de căutare pentru a se menține la curent
cu tendințele din domeniu, a căuta o nouă oportunitate de afaceri,
a explora piețe noi sau pentru a studia moduri prin care își pot
crește eficiența.

Introducere Impactul Google în
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Internetul a creat o eră în care
consumatorii și afacerile au opțiuni
fără precedent.
În 2018, pentru prima oară, peste jumătate din populația lumii avea acces la internet.1 În
fiecare zi se creează în jur de 900 milioane gigabiți de date noi - echivalentul a 30 de
trilioane de fotografii digitale.2
Deși vorbim adesea despre beneficiile pe care internetul le-a adus consumatorilor,
precum prețuri mai mici și transparență mai mare, o importanță și mai mare o are
extinderea considerabilă a gamei de opțiuni și a varietății de produse și servicii. Magazinele
online oferă astăzi, în medie, o varietate de peste 500 milioane de produse. În fiecare minut,
sunt încărcate doar pe YouTube peste 500 de ore de conținut video.3O estimare academică
de pe la începuturile internetului sugera că, de exemplu, în cazul cărților, beneficiile generate
de o gamă mai largă de opțiuni sunt de 7-10 ori mai mari decât beneficiile generate de
prețurile mai scăzute sau de concurența mai mare.4 Pentru prima oară, orice persoană
care are un smartphone sau un browser web poate să acceseze mare parte din literatura
lumii, știință, filme, muzică, știri sau jocuri.
Însă pe lângă transformarea pe care a produs-o la nivelul consumatorilor, internetul a extins
în mod radical și gama de opțiuni pentru firme. La fel cum consumatorii pot să găsească
bunuri de oriunde din lume, și firmele au acces la piețe noi pentru serviciile lor. Acest lucru
a permis apariția unor tipuri noi de companii cu orientare globală - de la mici producători și
până la creatori de conținut.

1

Internet Trends 2019, Mary Meeker, Bond, https://www.bondcap.com/report/itr19/#view/9

2
Calculele autorului au fost derivate de la https://www.seagate.com/files/www-content/our-story/
trends/files/idc-seagate-dataage-whitepaper.pdf
3
Număr de unități de inventar la un supermarket obișnuit de la https://www.fmi.org/our-research/
supermarket-facts; numărul de unități de inventar la un comerciant online de la https://www.scrapehero.
com/number-of-products-on-amazon-april-2019/; încărcări pe YouTube de la https://www.statista.com/
statistics/259477/hours-of-video-uploaded-to-youtube-every-minute/
4
Consumer Surplus in the Digital Economy: Estimating the Value of Increased Product Variety at Online
Booksellers, Erik Brynjolfsson, Yu (Jeffrey) Hu, Michael D. Smith, 2003
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Google ajută oamenii să-și rezolve
problemele și sprijină creșterea
economică
Misiunea Google este „să organizăm informațiile din întreaga lume și să le facem accesibile
și utile tuturor”. Produsele Google, precum Google Search, YouTube și Android, ajută
utilizatorii să poata naviga prin abundența de noi informații creată de apariția internetului.
Prin acest raport Google ne-a solicitat să căutăm să înțelegem mai bine și să măsurăm
modurile în care produsele lor ajută românii și firmele românești:
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•

Cum sprijină produsele Google creșterea economică în România. Analizăm
impactul economic general al Google în România și modul în care acesta a
crescut rapid.

•

Diferitele moduri în care produsele Google ajută persoanele și familiile în
viața lor de zi cu zi. Analizăm în ce fel produsele Google ajută oamenii să
învețe, să economisească timp și să se conecteze mai ușor cu prietenii și cu
rudele lor.

•

Cum ajută Google firmele să se dezvolte și să inoveze. Analizăm modul în
care Google ajută firmele mici să se conecteze mai ușor cu clienți din toată
lumea, amplificând puterea consumatorilor și permițând apariția unor tipuri
noi de afaceri.

•

Modul prin care Google ajută oamenii să fie mai productivi, să deprindă noi
competențe și să își dezvolte cariera. Analizăm cum folosesc oamenii activi
în piața muncii produsele Google pentru a face mai multe lucruri, cumGoogle
Search este un mod din ce în ce mai important prin care oamenii își găsesc
de lucru și cum potențialul pe care îl aduce inteligența artificială (AI) ajută
persoanele active profesional să fie și mai productive.

Mare parte din valoarea creată de
Google nu este inclusă în statisticile
economice tradiționale
Multe dintre cele mai importante produse ale internetului sunt oferite gratuit pentru utilizare
- inclusiv multe din principalele servicii ale Google, precum Google Search, YouTube și
Android.
Statisticile economice tradiționale măsoară valoarea unei afaceri sau a unui produs prin
creșterile pe care acestea le produc la nivelul tranzacțiilor economice - cu alte cuvinte, prin
cât plătesc consumatorii pentru un anumit lucru. Aceasta înseamnă că ele nu surprind
multe dintre tipurile de impact pozitiv pe care le creează produsele Google - de la faptul
că ne ajută să economisim timp acasă și până la faptul că ne ușurează comunicarea
cu rudele aflate departe. Alți economiști au calculat că, dacă am include în PIB valoarea
furnizată de serviciile de internet gratuite, rata creșterii ar fi mărită cu 0,7 puncte
procentuale pe an.
Pentru a înțelege mai bine dimensiunea reală a impactului pe care îl are Google, am
combinat o serie de tehnici de cercetare calitativă și cantitativă. Am efectuat un nou sondaj
reprezentativ la nivel național, cu 1000 de români din toată țara, am explorat modul în care
aceștia folosesc produsele Google în viața de zi cu zi și câtă valoare generează pentru
ei acest lucru. În același timp, am stat de vorbă cu 200 de lideri de afaceri, din diferite
domenii și din firme de diferite dimensiuni, încercând să evaluăm cât de mult contează
aceste produse pentru forța lor de muncă. În cele din urmă, am construit mai multe modele
economice care să ne ajute să măsurăm dimensiunea totală a beneficiilor create de
Google pentru economia României sau pentru standardele de viață din România.
În total, măsurat în mod tradițional, estimăm că pentru firmele locale produsele
Google sprijină o activitate economică echivalentă cu cel puțin 4,3 miliarde de lei.
Totuși, valoarea creată și timpul economisit în viața de zi cu zi sunt la fel de importante
ca această valoare economică tradițională. Am constatat că, pentru românul
obișnuit, surplusul total la consumator al produselor Google este în jur de 130 lei pe lună.
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Cum am cuantificat impactul Google în
România
Statisticile economice tradiționale adesea nu țin seama de toate beneficiile
economiei digitale, precum timpul economisit sau numărul mai mare de
oportunități pe care le poate aduce accesul neîntrerupt și rapid la informații.
Acest lucru ar fi fost valabil și pentru presa scrisă sau pentru TV. Însă
doar pentru că ceva e greu de măsurat, nu înseamnă că acel ceva nu este
important.
În această lucrare am căutat să folosim o serie de metode diferite pentru a
cuantifica impactul economic și ajutorul pe care le furnizează Google Search,
YouTube, Android și alte produse Google:
•

Pentru început, făcând referire la precedentul rapoartelor anterioare
privind impactul Google5, am folosit modelarea economică
tradițională, pe baza estimărilor terților cu privire la dimensiunea
pieței românești a Google, a potențialului randament al investițiilor
(ROI) și a îmbunătățirii productivității, pentru a măsura activitatea
economică determinată de Google Search, Google Ads, AdSense,
YouTube, Android și Google Cloud.

•

Pentru a crea o imagine de ansamblu a beneficiilor, am efectuat
sondaje publice vaste în care am întrebat persoanele și companiile
în ce mod s-au folosit de produsele Google și în ce măsură
aceste produse au contat pentru relaxare, muncă și societate.
Prin colaborarea cu furnizorul de paneluri Dynata, am realizat un
eșantion reprezentativ la nivel național, care a cuprins 1000 de
adulți și 200 de manageri din conducerea firmelor mici, mijlocii și
mari din România, cărora le-am adresat 50, respectiv 23 de întrebări
cu privire la experiența pe care o au cu folosirea produselor Google
și a altor produse online. Public First este membră a Consiliului
Britanic de Sondare a Opiniei (British Polling Council), iar tabelele
complete aferente tuturor datelor folosite în acest raport se pot
descărca de pe pagina noastră de internet.

•

De asemenea, am analizat în detaliu 25 studii de caz despre
modul în care persoanele și firmele din diferite regiuni și domenii
economice din România folosesc Google pentru a-și dezvolta
afacerile.

Furnizăm informații mai aprofundate despre metodologia noastră în
ultimul capitol, în care analizăm cum se compară și cum contribuie la
discuțiile mai largi privind măsurarea valorii create de Internet. Detaliile
tehnice complete sunt furnizate într-o anexă la sfârșitul raportului.
Deși Google a solicitat acest raport de la Public First, nu a furnizat
niciun fel de informații financiare suplimentare, iar toate estimările
economice sunt derivate din informații oficiale, informații ale terților și
informații proprii.
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5
Including Google Economic Impact (SUA, 2019, Google), Google’s Impact in the UK: At Home, At School
At Work (Marea Britanie, 2018, Public First), Google’s Economic Impact (Canada, 2018, Deloitte),Google Economic
and Social Impact (Noua Zeelandă, 2017, AlphaBeta), Google Economic and Social Impact (Australia, 2015,
AlphaBeta) și Google’s Economic Impact: United Kingdom (Marea Britanie, 2014, Deloitte)

Google sprijină
creșterea
economică a
României
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Valoarea produselor Google în
economie
Modul prin care Google sprijină dezvoltarea economică
Atunci când ne gândim la activitatea economică determinată de internet, ne concentrăm
adesea pe creatorii produselor software și hardware pe care le folosim din postura de
consumatori - producătorul celui mai recent gadget sau al celei mai recente aplicații pe
care o avem.
Totuși, în realitate, impactul indirect al noii tehnologii are o importanță economică mult
mai mare decât venitul direct al creatorilor acestei tehnologii. Ceea ce face ca tehnologia
să fie importantă este capacitatea ei de a servi drept catalizator și de a determina o
productivitate crescută a firmelor și a muncitorilor din toate sectoarele economiei.
Acest lucru este adevărat îndeosebi în cazul Google. În raportul de față ne concentrăm pe
trei moduri în care produsele și serviciile Google au impulsionat creșterea economică în
România:
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•

Au ajutat firmele locale să se conecteze mai ușor cu clienții din România
și din toată lumea. Conform sondajului nostru aplicat mediului de afaceri,
92% dintre firmele românești consideră că, acum, căutarea online este un
mod important mod care îi găsesc consumatorii, mai important chiar și decât
recomandările prin viu grai.

•

Au furnizat platforme care stau la baza unui nou ecosistem economic și a
unor noi tipuri de companii. De exemplu, numai ecosistemul Android susține
14.000 locuri de muncă în România.

•

Au impulsionat productivitatea angajaților și a firmelor. Deși nu am inclus
această valoare în estimările noastre principale privind activitatea economică
pe care o susține Google, estimăm că productivitatea îmbunătățită datorată
produselor Google Search și Apps ajută firmele românești să economisească
cel puțin 14 miliarde de lei pe an.

Impactul economic al Google
În contextul unei măsurări rezervate, estimăm că produsele Google susțin o activitate
economică de cel puțin 4,3 miliarde de lei pentru firmele românești. Dacă am presupune
multiplicatori economici standard extinși, acesta este echivalentul a 1,8 miliarde de lei
valoare brută adăugată sau susținerea a aproximativ 9000 locuri de muncă.
Această apreciere se bazează pe estimări ale unor terți cu privire la veniturile din reclame în
România - Google nu ne-a transmis niciun fel de informații financiare și, ca atare, s-ar putea
să fie o subestimare a valorii totale pe care o creează Google în România.6
Principala sursă de venit pentru Google este publicitatea, iar o parte semnificativă din
valoarea pe care o estimăm provine din Search și Google Ads. În ultimii cinci ani activitatea
economică susținută de Google Search și Ads a crescut mai mult decât dublu în termeni
nominali.
Această valoare este generată în toată țara.

Impactul economic al Google Search și al Google Ads în România (mld)

6

Pentru a vedea metodologia noastră completă consultați anexa de la sfârșitul acestui raport
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Contribuția Google la valoarea adăugată brută (VAB) pe regiuni
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Google creează
produse care sunt
utile și apreciate de
toată lumea
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Google face viața de zi cu zi mai
ușoară și salvează timp prețios
Importanța timpului în plus
Din 1960, media orelor de lucru la locul de muncă în România a scăzut cu aproape un
sfert7. Însă la fel de importantă ca scăderea numărului de ore muncite la birou a fost și
o scădere a timpului petrecut cu treburile casnice. Date din America arată că în 1900 o
gospodărie obișnuită consuma 58 de ore pe săptămână cu pregătirea meselor, curățenia și
spălatul rufelor. Apariția noilor tehnologii de uz casnic precum mașina de spălat, aspiratorul
și frigiderul a ajutat la reducerea semnificativă a timpului necesar cu activitățile casnice.
Până în 2015, timpul mediu petrecut cu aceleași activități era de mai puțin de opt ore.
Spre deosebire de creșterea productivității la locul de muncă, această creștere a timpului
liber nu se reflectă în mod direct în statisticile oficiale privind PIB-ul. Totuși, prin faptul
că au eliberat o cantitate semnificativă de timp, aceste noi tehnologii au dus la creșterea
timpului de relaxare, ceea ce le-a permis membrilor gospodăriilor să petreacă mai mult
timp cu discuții și relaxare sau să lucreze la alte proiecte. În medie, cei pe care i-am
intervievat sugerează că o oră de timp liber în plus valorează pentru ei în jur de 33 lei,
ceea ce sugerează că timpul în plus eliberat cu ajutorul noilor tehnologii poate fi foarte
prețios.
În prezent tehnologiile digitale sunt din ce în ce mai mult acelea care creează timp liber
în gospodărie. În această secțiune analizăm valoarea timpului economisit cu ajutorul
produselor Google precum Search, Maps și Assistant. În total, estimăm că produsele
Google economisesc cel puțin 26 de ore pe an - echivalentul a mai mult de 3 zile
lucrătoare.

7
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Baza de date a economiei totale, The Conference Board

Economie de timp cu ajutorul produselor Google
Search și Assistant
Faptul că informația este mai ușor de accesat contează foarte mult în viețile oamenilor.
Înainte să existe motorul de căutare, singurul mod în care puteai obține un răspuns la o
întrebare era să întrebi un prieten sau să te duci la bibliotecă.
Când i-am întrebat pe români de ce folosesc Google Search:

Viteza

Accesul la informație

Comoditatea

87%

88%

74%

87% dintre utilizatorii de
Search au spus viteza: îi
ajută să economisească
timp

88% dintre utilizatorii de
Search au spus accesul
la informație: le oferă
informații

74% dintre utilizatorii
de Search au
spus comoditatea: este
mai ușor sau la fel de ușor
ca alternativele

În total, se estimează că utilizatorii economisesc cel puțin 23 de ore pe an cu ajutorul
produsului Search în comparație cu alte metode de a găsi informații, pentru că este mai
rapid și mai ușor de accesat.8
În 23 de ore sau mai puțin poți:
•

Să faci o drumeție de la Bâlea Lac la vârful Moldoveanu și înapoi

•

Să te uiți la 4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile de 12 ori

•

Să conduci pe tot Transfăgărășanul dus-întors de zece ori

Este însă probabil ca acest număr să reprezinte limita inferioară a timpului economisit cu
ajutorul Google Search. Dacă includem și timpul economisit prin aplicarea informațiilor noi
obținute prin Google – încercarea unei rețete noi sau deprinderea unei noi competențe –
timpul economisit va fi chiar mai mare.
Din ce în ce mai mult, accesăm și în alte moduri informațiile disponibile pe internet și din
Search. 45% dintre românii participanți la sondajul nostru au încercat să folosească un
asistent personal bazat pe inteligență artificială (AI) (precum Google Assistant, Siri sau
Cortana).
În continuare, estimăm că asistenții AI precum Google Assistant au potențialul să ajute
românii să economisească încă 27 de ore pe an.9

8

Economic Value of Google (Valoarea economică a Google), Hal Varian

9

Am extins metodologia din Varian (X) de la Google Search la Google Assistant și am presupus că se

adaugă încă ½ întrebări la care se poate răspunde pe zi și că pentru a răspunde la fiecare întrebare este nevoie de
1 minut.
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Economie de timp cu Google Maps
Până nu demult ne bazam pe atlasuri și pe hărți tipărite pentru a găsi locuri noi. De
asemenea, e posibil să ne fi angajat în discuții contradictorii în timp ce conduceam sau să
ne fie teamă să mergem singuri în locuri necunoscute.
Astăzi constatăm că Google Maps și alte aplicații de localizare îi ajută pe oameni să
găsească mai ușor restaurante și companii, să se descurce în orașe noi și să ajungă mai
repede și mai ușor în diferite locuri. 62% dintre utilizatorii români de Google Maps folosesc
aplicația cel puțin o dată pe săptămână, iar 11% o folosesc zilnic.
În urma unei serii de întrebări adresate utilizatorilor Google Maps, am observat că
economisirea timpului este un element foarte obișnuit:

52%

47%

47%

52% dintre utilizatorii de
Google Maps folosesc
aplicația regulat10 pentru a
obține îndrumări în timp ce
se deplasează

47% dintre utilizatorii de
Google Maps folosesc
aplicația regulat ca să nu se
rătăcească

47% dintre utilizatorii de
Google Maps utilizează
aplicația regulat pentru a
evita blocajele în trafic sau
întârzierile cu transportul
public

În total, estimăm că utilizarea Google Maps ajută un român obișnuit să economisească
două ore pe an.

Procentul de utilizatori care...

10
În afară de situațiile în care este specificat altfel, folosim ”regulat” în acest raport pentru a ne referi la o
acțiune întreprinsă cel puțin o dată pe lună.
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Google Maps - Studiu de caz

Din 2018, se poate călători cu Street View în Delta Dunării, unul din cele
mai impresionante situri naturale din Europa. Cu ajutorul WWF, echipa de la
Google Street View a pus online peste 1500 km de canale de apă și drumuri
rurale. Delta Dunării este o zonă protejată foarte greu accesibilă cu mașina.
Cartografierea Deltei Dunării pe Google Street View a făcut ca mediul natural
și patrimoniul cultural ale acestui loc să fie disponibile oricui are o conexiune
la Internet.
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Google este folosit de oameni de
toate vârstele pentru a deprinde noi
competențe
Google ajută oamenii să învețe
În fiecare zi, Google conectează utilizatorii cu informațile de care au nevoie pentru a
răspunde la întrebările pe care le au atât la muncă, cât și în timpul liber. Conform sondajului
nostru, 93% dintre utilizatori caută informații despre un anumit subiect cel puțin o dată
pe lună, în timp ce 84% dintre utilizatorii de YouTube accesează platforma cu regularitate
pentru a invăța ceva nou.
Am constatat că majoritatea românilor folosesc Search pentru a afla informații noi
indiferent de vârstă, ceea ce conduce la crearea unei culturi de învățare pe toată durata
vieții. 93% dintre utilizatorii de Search spun că este mai probabil să caute despre ceva
atunci când nu sunt siguri de informațiile pe care le au, față de perioada de dinainte de a
exista motoarele de căutare. 59% dintre utilizatorii de Search cu vârsta de peste 65 de ani
folosesc cu regularitate motorul de căutare pentru a deprinde noi competențe.

24

Google Scholar: acces la cele mai bune articole
științifice din lume

De la știință și istorie la economie, Google Scholar ajută oamenii să acceseze
articole științifice și alte informații relevante. Este un mod simplu de a
căuta literatură academică în diferite sectoare și discipline: articole, teze,
cărți, rezumate și opinii ale instanțelor, de la editori academici, societăți
profesionale, biblioteci online, universități și alte pagini de internet. Unele studii
au constatat că Google Scholar are surse mai bune și este mai ușor de utilizat
decât alte metode de a găsi lucrări academice.11
Dr. Daniel Păvăloaia este profesor asociat de sisteme informatice la
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Acesta și-a făcut doctoratul în
sisteme informatice de contabilitate la aceeași Universitate și a susținut teza
în 2008. De atunci, folosește Google Scholar pentru a-și gestiona lucrările
de cercetare și lista de articole, și pentru a urmări impactul activității sale de
publicare prin h-index, statistici și citări. De asemenea, Google Scholar îl ajută
în procesul de raportare a cercetărilor, parte din atribuțiile sale academice.
Mai mult, sistemul de recomandări din Google Scholar îl informează despre
toate lucrările nou publicate în domeniul său de interes. În acest fel, el este tot
timpul la curent cu ultimele tendințe în domeniul cercetării, citărilor și, drept
urmare, impactului pe care îl au cercetările sale academice. El consideră că
Google Scholar este un instrument extrem de util pentru profesori, deoarece
sprijină atât activitățile didactice, cât și activitățile de cercetare.

11
https://www.jstor.org/stable/20865386?seq=1#page_scan_tab_contents https://pdfs.semanticscholar.
org/7dab/41504f61a8f85fc83c26e6700aad34a251c5.pdf 2
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Deși nu toate cazurile de utilizare a Search sunt în scop profesional - peste o treime dintre
utilizatorii români (38%) spun că folosesc Google Search cel puțin zilnic pentru a găsi
lucruri minore - majoritatea utilizatorilor români declară că folosesc Search regulat pentru
a-i ajuta în activitățile zilnice:

75%
75% dintre utilizatorii de
Search folosesc regulat
Google Search pentru a
găsi o companie, iar 85%
îl folosesc pentru a căuta
informații despre o achiziție
mare.

82%

82% dintre utilizatorii de
55% dintre utilizatorii de
Search folosesc produsul
Search folosesc produsul
regulat pentru a căuta
regulat pentru a căuta
informații despre probleme informații despre un candidat
medicale și de sănătate, iar
politic sau despre subiecte
35% pentru a căuta o sală de politice, iar 46% în total l-au
sport sau activități de fitness
folosit pentru a afla unde
locale.
trebuie să meargă să voteze.

Cele mai populare utilizari ale Google
Search in Romania (pondere=popularitate)
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55%

Atunci când găsesc informații, în general utilizatorii consideră că Search este util. 78%
dintre utilizatorii de Search sunt de acord că produsul Search îi ajută să își rezolve
problema de cele mai multe ori, în comparație cu 5% care consideră că de obicei pierd
vremea, sau cu 6% care îl consideră un mod de a amâna lucrurile. Search mai este cotat și
drept una dintre sursele de informații în care oamenii au cea mai mare încredere, pe locul
doi după publicațiile guvernamentale oficiale.

Utilizarea YouTube: popularitate și frecvență

27

Google arts and culture
100 de ani de la unirea României sărbătoriți în 2018
Pe 1 decembrie 2018 Google a sărbătorit 100 de ani de la Unirea României
punând la dispoziție pe Google Earth o colecție de peisaje reprezentative
din România, denumită “Discover Romania”, care cuprinde peisaje naturale
precum Cascada Bigăr sau Vulcanii Noroioși și obiective reprezentative
precum castelul Bran și castelul Peleș. Colecțiile Muzeului Național al Unirii
și Catedrala Unirii din Alba-Iulia se pot accesa folosind Google Street View.
Ministerul Culturii din România a apreciat inițiativa și a spus că aceasta
oferă oamenilor din toată lumea o șansă să afle mai multe despre cultura
românească și despre patrimoniul național.

28

Capodopere românești pe Google Arts and Culture
17 muzee și galerii românești și-au pus la dispoziție colecțiile în mediul
online pe platforma Google Arts and Culture, unele dintre acestea fiind
selectate pentru Anul European al Patrimoniului Cultural, o inițiativă menită să
promoveze cultura europeană. Opere de artă românești importante, precum
tabloul Arlechinul al lui Corneliu Baba, pot fi accesate acum de oricine are o
conexiune la Internet, promovând cultura și patrimoniul românesc. Momente
importante din istoria românească și europeană, precum revoluția comunistă
și procesul lui Ceaușescu pot fi și ele accesate pe platformă.
În timpul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, Google Arts
and Culture a organizat un Laborator Cultural concentrat pe patrimoniul
românesc și a reafirmat importanța României pe platformă anunțând un
parteneriat cu Ministerul Culturii. Muzeul Național Astra, care prezintă o
colecție impresionantă de case din satele românești, poate fi și el accesat pe
platforma Google Arts and Culture.

29

Pentru multe persoane este mai ușor să învețe prin video decât prin intermediul textului.
La fel ca Search, YouTube este din ce în ce mai mult un mediu prin care oamenii află mai
multe despre lume, dau curs pasiunilor lor, sau găsesc ajutor pentru sarcinile de zi cu zi. La
nivel mondial, videourile de pe YouTube care au ca scop invățarea au zilnic peste 1 milion
de vizualizări.12

Am aflat că:

12
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•

Peste jumătate dintre utilizatorii YouTube îl folosesc cel puțin o dată pe an
pentru a-i ajuta la gătit (92%) și peste două treimi îl folosesc pentru a-i ajuta cu
întreținerea casei (90%).

•

82% dintre utilizatorii YouTube folosesc produsul în mod regulat pentru a
viziona comentarii despre știri sau evenimente politice, iar 87% pentru a se
informa despre fitness sau sănătate.

https://www.thinkwithgoogle.com/data/youtube-viewership-statistics/

Programele educaționale ale Google
Computer Science First (CS First) oferă materiale de îmbunătățire a
cunoștințelor privind informatica, gratuite și ușor de utilizat, vizând un public
variat de elevi în clasele 4-8 (în vârstă de 9-14 ani). Facilitatorii folosesc
conținut video pentru a-i învăța pe copii elemente de bază despre programare
cu ajutorul Scratch, un instrument de programare pe bază de blocuri. CS First
este disponibil online și poate fi folosit de oricine, în orice context.
Digital Nation
Google.org a acordat organizației Digital Nation o jumătate de milion de dolari
pentru a dezvolta un proiect național al cărui scop principal este să-i ajute
pe tinerii din orașele mici din România să deprindă competențe digitale, cu
acces redus la oportunități de educație și muncă. Proiectul este implementat
în formă pilot în 3 orașe și intenționează să ajute 300 de persoane să își
găsească un loc de muncă în primul an. Digital Nation folosește sălile de
clasă virtuale ale Google (Google Classroom). În cele 3 orașe din România se
construiesc și hub-uri de întâlnire pentru a da o șansă comunității locale să
interacționeze și offline. Acest proiect este sprijinit și de Ministerul Educației
Naționale, care implică profesorii de informatică să fie formatori și susținători
ai comunității.
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Programe educaționale CSEdu
Îndreptar Digital
Google.org a acordat 0,7 milioane USD pentru Îndreptar Digital, un
program național care a format aproximativ 1700 profesori de ciclu
primar în domeniul competențelor digitale. Profesorii au provenit din
toate cele 41 de municipalități din România și din București, iar de
experiența de formare a profesorilor au beneficiat peste 38000 de elevi.
Pentru cei mai mulți dintre profesori a fost prima oară când au dobândit
competențe digitale și au avut oportunitatea să le implementeze în
activitățile lor didactice de zi cu zi.
,,Acest program reprezintă un pas înainte către conștientizarea faptului
că fiecare elev reprezintă un individ independent, și nu un produs
secundar al sistemului, ceea ce schimbă procesul de predare - învățare
- evaluare, aducând aspirațiile și nevoile elevului în prim plan. Este
un program care promovează un nou proces de predare, unul în care
elevii trebuie să fie atrași de competențele noastre pedagogice, în care
sistemul ar trebui să se concentreze pe student și nu invers”. Marian
Cîrlig, director și învățător la școala primară din Radovanu, Călărași - 33
de ani de experiență, care acum predă la clasa a 3-a (elevi cu vârsta
de 9 ani), folosește instrumente din Îndreptarul Digital la clasă încă de
când elevii lui erau în clasa I.

32

InfoEducatie
Google a promovat educația națională în informatică sprijinind în
ultimii 8 ani Asociația Profesorilor de Informatică (UPIR) în organizarea
concursului “InfoEducație”. Elevii din toată țara sunt invitați să participe
pentru a dobândi noi competențe și a dezvolta produse software cu
scop educațional și utilitar, aplicații web, proiecte multimedia și roboți.
De asemenea, aceștia pot câștiga certificate și premii. În fiecare an, cei
mai buni participanți se întâlnesc în tabăra Gălăciuc, unde concurenții
colaborează pentru a proiecta și construi aplicații software.
Robert Dolca, în prezent inginer software la Uber, a participat de trei
ori la acest proiect în perioada liceului. Acesta spune: “Pentru mine,
InfoEducație a reprezentat oportunitatea de a concura cu mine însumi
și a învăța. Am cunoscut oameni pasionați și talentați și am primit
feedback constructiv despre proiectele noastre.”
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Europe Code Week
Pe parcursul evenimentului Europe Code Week (Săptămâna europeană
a programării), Google a sprijinit Asociația Națională a Bibliotecilor
Publice din România și partenerii săi instituționali pentru a încuraja
educația non-formală și popularizarea tehnologiei de imprimare 3D
folosind infrastructura publică a bibliotecilor. Proiectul a avut ca țintă
1000 de tineri între 5 și 18 ani, din 5 orașe. Participanții au avut șansa
să lucreze cu tehnologia 3D, să afle mai multe despre ultimele noutăți în
domeniu și să redescopere biblioteca locală.
„Datorită acestui proiect, copiii din familiile cu venituri mici, care provin
din comunități sărace și care de obicei nu au acces la calculatoare
și tehnologie, au fost expuși la informații și la aplicații practice în
domeniul TIC. Reacția copiilor a fost copleșitoare, ei fiind absolut
fascinați de modelele 3D. Copiii au interacționat cu mascotele
proiectului, reprezentate de doi roboți. Cei mai mari s-au simțit inspirați
să pună întrebări și să interacționeze cu experții. Unii dintre ei au luat
în calcul posibilitatea de a participa la cursuri avansate de modelare
și imprimare 3D în viitor. Am avut sentimentul că, în urma acestor
seminarii de 3 ore, am adus mai multă lumină și speranță în ochii
copiilor și tinerilor dezavantajați care, cu această ocazie, au simțit că
fac parte dintr-o societate mai incluzivă și mai tolerantă.”
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Promovarea siguranței și a securității în mediul online

Controlează cine îți vede datele
Google ajută utilizatorii să ia mai ușor decizii privind datele lor, direct în cadrul
serviciilor sale. De exemplu, fără a părăsi Search, utilizatorii pot să analizeze
și să șteargă activitatea recentă de căutare, să acceseze rapid instrumentele
relevante pentru controlul confidențialității din contul lor Google și să afle mai
multe despre cum lucrează Search cu datele lor.
Setările de ștergere automată permit utilizatorilor să aleagă o limită de timp
și să stabilească durata pe care doresc să păstreze datele privind activitatea
lor. Datele mai vechi decât limita aleasă vor fi șterse recurent și automat din
contul utilizatorului. Astfel, pentru utilizatori este mai ușor să seteze această
limită și să uite de ea, dar au și opțiunea să revină și să actualizeze aceste
setări în orice moment.
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Cum mențin părinții siguranța în mediul online a
copiilor lor
Google are o serie de funcții menite să permită părinților să controleze timpul
petrecut de copiii lor în fața ecranului. Rapoartele de activitate arată cât timp
petrec aceștia cu anumite aplicații. Notificările permit adulților responsabili să
blocheze aplicațiile și să gestioneze orice achiziție.
Funcția Family Link de la Google permite părinților și tutorilor să stabilească
limite pentru timpul petrecut în fața ecranului, ora de culcare, dar și să
blocheze dispozitivele.
Dacă părinții sunt îngrijorați și nu știu unde se află copilul lor, pot folosi Family
Link pentru a localiza dispozitivul acestuia.
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Menținerea legăturii cu prietenii și
familia
Apariția smartphone-ului ne-a oferit posibilitatea de a păstra în permanență legătura cu
persoanele apropiate din viața noastră - prin mesaje, fotografii, sau clipuri video. E mai
ușor ca niciodată să găsești un grup de prieteni care au aceleași interese ca ale tale, chiar
și persoane necunoscute, sau să menții legătura cu rudele aflate la distanță. În România,
sistemul de operare cel mai popular pentru smartphone-uri este Android.13
Acum nouăzeci de ani, costul pentru un apel telefonic de trei minute între New York și
Londra, la prețurile de astăzi, ar fi fost de peste 500 USD (în jur de 2000 lei): mai mult decât
salariul săptămânal al unui lucrător obișnuit.14 Deși servicii postale au existat încă din cele
mai vechi timpuri, păstrarea legăturii cu rudele aflate la mare depărtare a fost întotdeauna
o activitate scumpă, lentă și nefiabilă.
În ziua de azi, internetul face posibilă comunicarea gratuită, instantanee și neîntreruptă.
Oamenii pot să își trimită e-mailuri, mesaje, sau pot vorbi unii cu alții pe video oricât de mult
doresc, cel mai adesea gratuit. Peste două treimi (85%) dintre români sunt de acord că
internetul îi ajută să țină legătura mai ușor cu rudele.
Am descoperit că internetul devine din ce în ce mai mult un mod prin care oamenii
stabilesc și mențin relații - în mare parte prin telefoanele cu Android sau prin Gmail. Din
sondajul nostru rezultă că:

98%

39%

32%

98% dintre utilizatorii de Android
își folosesc smartphone-ul sau
calculatorul pentru a păstra
legătura cu prietenii cel puțin o
dată pe săptămână

39% dintre utilizatorii de
Android afirmă că au
cunoscut online un prieten
actual sau vechi

32% dintre utilizatorii de
Android spun că au cunoscut
online un fost sau actual
partener de relație.

În total, într-o perspectivă rezervată, aceasta implică existența a încă 5 milioane de relații
sau prietenii care au început online.
În același timp, folosim comunicarea digitală pentru a păstra legătura pe parcursul zilei atât
cu familia apropiată, cât și cu familia extinsă.

69%

49%

69% dintre utilizatorii de Android își folosesc 49% dintre utilizatorii de Android își folosesc
smartphone-ul sau calculatorul pentru a
smartphone-ul sau calculatorul pentru a
păstra legătura cu familia apropiată cel puțin păstra legătura cu familia extinsă cel puțin o
o dată pe zi
dată pe săptămână

13

https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/Romania

14
Banca Mondială. 2009. Raport privind dezvoltarea lumii 2009 : Remodelarea geografiei economice.
Banca Mondială.
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Produsele Google sunt folosite de
oameni din toate categoriile de venit,
vârstă și mediu de proveniență
În ultimii douăzeci și cinci de ani, internetul și smartphone-urile au trecut de la a fi produse
de nișă la a fi adoptate aproape universal - una dintre cele mai rapide rate de adoptare a
oricărui produs de consum din toate timpurile. Acestea par să fi fost adoptate nu doar
de către cei care în mod obișnuit adoptă de timpuriu tehnologii - în mod disproporționat
bărbați, bogați și cu un nivel ridicat de educație - ci au fost adoptate la nivelul întregii
societăți, de oameni din toate categoriile.
La fel ca internetul în ansamblul său, produsele Google sunt egalitare, cu o diferență
aproape nesemnificativă statistic în ceea ce privește predispoziția folosirii de către români
a Google Search, indiferent de venitul acestora.

Utilizarea produselor Google in funcție de venit (1 = media nationala)
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Mai mult decât atât, produsele Google sunt folosite la scară largă atât de bărbați, cât și de
femei, cu foarte mici diferențe de vârstă în ceea ce privește Google Search. Deși este ceva
mai probabil ca cei tineri să folosească în mod regulat YouTube, majoritatea produselor
Google sunt folosite intensiv de către toate categoriile de vârstă.

Utilizarea produselor Google în funcție de varstă (1 = media natională)

Datele demonstrează că produsele Google sunt folosite de oameni din toate categoriile,
pentru ai ajuta în viața de zi cu zi:
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•

85% dintre utilizatorii Google Search cu vârsta peste 65 de ani folosesc
produsul în mod regulat pentru a căuta date despre o problemă medicală, iar
97% dintre utilizatorii de Android cu vârsta peste 65 de ani își folosesc regulat
telefonul pentru a păstra legătura cu prietenii.

•

64% dintre utilizatorii Google Search cu nivel elementar de
educație folosesc în mod produsul regulat pentru a deprinde o nouă
competență, iar 82% dintre utilizatorii de YouTube cu nivel elementar de
educație folosesc produsul pentru a învăța ceva nou

•

68% dintre utilizatorii Google Search cu venituri mici folosesc produsul în
mod regulat pentru a cauta date înaintea unei achiziții importante, iar 83%
sunt de acord că internetul îi ajută să ia decizii de cumpărare mai bune

Valoarea produselor Google în viața
de zi cu zi
În acest capitol am analizat câteva dintre modurile în care produsele Google ajută oamenii
în viața lor de zi cu zi: să economisească timp, să găsească mai ușor informații și să țină
legătura mai ușor.
Sunt numeroase tipuri de valoare pe care studiile de impact economic tradiționale nu
le surprind de obicei, aceste studii având tendința să se concentreze pe impactul unei
companii sau al unui produs asupra PIB-ului.
Însă PIB-ul în sine nu a inclus niciodată toate lucrurile pe care le valorificăm sau toate
tipurile de locuri de muncă. La modul ad litteram , PIB-ul nu ia în calcul modificările privind
timpul nostru de relaxare sau cât de mult muncim în roluri care nu au legătură cu piața
muncii, precum munca făcută în casă sau îngrijirea familiei. Majoritatea tipurilor de ajutor
pe care le-am analizat în acest studiu nu aduc o creștere a PIB-ului în felul în care măsurăm
în mod normal o astfel de creștere - dar cei mai mulți sunt de acord că sunt importante.
Cum putem înțelege și măsura mai bine valoarea pe care o creează Google în viața de zi
cu zi?
Un mod de a face acest lucru este să analizăm schimbările în ceea ce privește surplusul la
consumator. Economiștii definesc surplusul la consumator ca fiind diferența dintre suma
pe care un consumator ar fi dispus să o plătească și suma pe care o plătește efectiv.
Acest lucru este relevant îndeosebi pentru produse precum cele de la Google, care, în
general, sunt furnizate în mod gratuit utilizatorului . Însă doar pentru că prețul lor este zero,
asta nu înseamnă că nu valorează nimic.
Ca să înțelegem mai bine valoarea Google, am folosit două tipuri de metodologii pentru a
crea noi estimări ale surplusului la consumator pentru produsele esențiale Google:
•

Acolo unde a fost posibil, am generat estimări ale valorii timpului economisit
prin utilizarea de produse Google precum Search, Maps și YouTube

•

Am folosit datele obținute din sondajele cu consumatorii pentru a explora care
ar fi suma minimă cu care ar trebui să fie despăgubiți consumatorii dacă ar
pierde accesul la fiecare dintre produse, pornind de la metodologii elaborate
anterior de alți economiști de top15

Am constatat că surplusul total la consumator al produselor Google în România este în jur
de 130 lei pe lună pentru o persoană la nivel mediu:

15
Using Massive Online Choice Experiments to Measure Changes in Well-Being, Brynjolfsson, Eggers și
Gannameni, 2017
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Google Search

YouTube

Google Maps

L22bn

L12bn

L3bn

Pentru Google Search,
surplusul total la consumator
este echivalentul a 22
miliarde lei.

Pentru YouTube, surplusul
total la consumator este 12
miliarde lei anual.

Pentru Google Maps,
surplusul total la consumator
este 3 miliarde lei anual.

Surplusul total la consumator este echivalent cu aproape 4% din PIB, respectiv
echivalentul ca dimensiune al agriculturii din România sau jumătate din contribuția
măsurată la PIB a TIC .
O importanță deosebită o are faptul că estimările noastre au descoperit că acest surplus la
consumator este semnificativ mai mare decât în cazul altor produse de consum. Practic,
când le-am cerut oamenilor să aleagă dintre mai multe lucruri la care le-ar plăcea cel mai
puțin să renunțe, am constatat că românilor le-ar fi mai neplăcut să renunțe la Search
decât la transportul public și ar prefera să piardă accesul la mașină, decât să renunțe la
smartphone.
În total, aceste date sugerează că statisticile tradiționale precum PIB-ul nu sunt foarte
relevante pentru a măsura valoarea pe care o creează Internetul. Alte studii au constatat
că, dacă valoarea serviciilor gratuite de internet ar fi inclusă în PIB, rata de creștere a
PIB-ului s-ar mări cu echivalentul a 0,7 puncte procentuale pe an.16 În ultimul capitol
analizăm în continuare modul în care constatările noastre se încadrează în literatura
disponibilă.

Surplus la consumator (mld)

16
The Attention Economy: Measuring the Value of Free Digital Services on the Internet, Brynjolfsson și Oh,
2012, https://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1045&context=icis2012
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Google ajută
firmele să se
dezvolte și să
inoveze
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Traficul furnizat de Google reprezintă
o sursă de venit foarte valoroasă
pentru firmele românești
Evoluția publicității a fost întotdeauna strâns legată de modificările la nivelul structurii
generale a economiei. Pe măsură ce publicitatea a devenit mai personalizată, țintită și
imediată, aceasta a determinat creștere și inovare la nivelul economiei extinse: a permis
unor tipuri noi de companii să se conecteze cu clienții, și a asigurat o nouă sursă de venituri
pentru finanțarea altor afaceri.
Primele reclame au fost, în mod inerent, locale - există dovezi de folosire a indicatoarelor și
afișelor pentru a îndruma clienții către firmele locale încă din timpul romanilor. Secolul XX
a însemnat apariția mass media, care a adus cu sine o expansiune și o infuzie de noi voci.
Finanțarea și susținerea divertismentului pe genuri (precum filmele western, comediile
de situație și emisiunile de știri) s-au datorat în mare parte capacității acestuia de a defini
segmente de public, dar și de a genera public la scară mare și de a vinde publicitate
adresată acestui public. Apoi a apărut radioul, care s-a alăturat ziarelor, televiziunea care
s-a alăturat radioului, precum și revistelor de mare tiraj.
In același fel, publicitatea pe internet determină o continuă creștere și inovare:
•

Ajută firmele mici să ajungă mai ușor la clienții din toată lumea

•

Se finanțează noi tipuri de conținut, inclusiv pagini web, bloguri, și conținut
video

Publicitatea online este modelul principal de business pentru Google, fiind modul prin care
se susțin majoritatea produselor sale. Principala inovație a Google în spațiul publicității a
fost folosirea datelor pentru:
•

A ajuta companiile să ajungă la clienți în cel mai bun moment posibil;

•

A-i ajuta să se asigure că bugetul lor de promovarelor este folosit eficient;

•

A permite afacerilor de nișă să se adreseze persoanelor cu interese foarte
specifice.

Acest lucru înseamnă reclame mai puține și mai bune pentru clienți - și un randament mult
mai bun al investițiilor în promovare la nivelul companiilor.
Deși impactul direct al Google Ads este important pentru firmele românești, și mai
importante sunt recomandările organice pe care le oferă Google Search. În sondajul nostru
firmele din România au estimat căutările online ca fiind cel mai important mod prin care îi
găsesc clienții, mai important decât recomandările prin viu grai.88% dintre firmele cu care
am discutat au fost de acord că, datorită motoarelor de căutare, clienții locali le găsesc mai
ușor.
În medie, după calculele Google, pentru fiecare leu pe care îl cheltuie în Google Ads,
companiile primesc înapoi 8 lei ca profit. Pentru început, fiecare firmă primește în medie
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2 lei înapoi pentru fiecare 1 leu pe care îl cheltuiește. De asemenea firmele au o creștere a
traficului provenită din căutări organice - alte estimări sugerând că firmele au în jur de cinci
click-uri pe rezultatele lor de căutare pentru fiecare click pe reclamele lor.17
Aceasta înseamnă că cea mai mare parte din valoarea creată de publicitatea Google este
captată de companii și de clienții acestora. În total, estimările noastre sugerează că
Google Search și Ads sprijină în total 1,4 miliarde lei în activitate economică pentru
firmele din România.
Ca mai devreme, această aproximare se bazează pe estimări ale unor terți privind veniturile
din reclame în România - Google nu ne-a transmis niciun fel de informații financiare noi
- și, ca atare, este posibil să fie o subestimare a valorii totale pe care o creează Google în
România.18
Nu numai firmele beneficiază de pe urma traficului determinat de Google Search și
Ads. Rezultatele din rețeaua de căutare sunt un factor determinant pentru vizibilitatea
organizațiilor non-profit. De-a lungul anilor, Google Ad Grants a alocat un cuantum de 64,6
milioane de dolari reprezentând publicitate gratuită în Google Ads pentru organizațiile nonprofit din România.
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Google Compania Mea - Studiu de caz
eFlores.ro
Delia și Lucian sunt proprietarii eFlores.ro, o florărie care vinde și online în
partea de sud-est a României. Înainte să beneficieze de consultanța gratuită
de marketing digital în cadrul hub-ului Google Atelierul Digital din Constanța,
antreprenorii nu aveau un număr satisfăcător de clienți care să le viziteze
magazinele sau care să comande flori online. Consultantul i-a ajutat să își
facă un cont Google Compania Mea. Contul Google Compania Mea a făcut
florăria vizibilă pe Google Maps și mai ușor accesibilă pentru clienți, iar contul
de Google Ads a ajutat eFlores să ajungă la un public mai larg. Antreprenorii
se gândesc să angajeze mai mulți oameni datorită noilor oportunități de
afaceri descoperite cu ajutorul produselor Google.
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Imoplus
Imoplus este un startup din Timișoara care intenționează să sprijine
piața imobiliară locală prin intermediul unei platforme online inovatoare
care ajută cumpărătorii și vânzătorii să găsească cele mai bune
oferte. Lansată în mai 2017 cu numai doi angajați, compania a reușit
să ajungă la 10 angajați și peste 50.000 EUR venituri până la finalul
anului. Google Ads, G-Suite și Google Analytics au fost esențiale pentru
dezvoltarea afacerii și i-au ajutat să ajungă la un număr mare de clienți
din Timișoara și din împrejurimi.
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Google Ads - Studiu de caz
La Moara Bucovina
Daniel este proprietarul unei mici pensiuni în zona rurală a României, La Moara
Bucovina. El a beneficiat de o sesiune de consultanță gratuită cu unul dintre
consultanții în marketing digital din cadrul hub-urilor Google Atelierul Digital.
După consultanță a început să folosească Google Compania Mea și Google
Ads, reușind să atragă peste 30 de persoane pe zi pe pagina pensiunii sale.
Afacerea s-a dezvoltat atât de mult, încât se gândește să construiască noi
facilități de cazare și să dubleze numărul angajaților.

Daniel, proprietarul La Moara Bucovina
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Maderomania.ro
Cristian este proprietarul maderomania.ro, un site care vinde produse
100% fabricate în România. După ce a început să folosească Google Ads
și Analytics, cifra lui de afaceri a crescut cu aproximativ 40% de la an la
an. Firma sa deja are deja 100 de angajați și atrage din ce în ce mai mulți
cumpărători străini cu ajutorul Google Ads. Cristian crede că folosirea
produselor Google a fost un punct de răscruce pentru afacerea lui, care a
transformat o firmă românească mică într-o firmă internațională, care exportă
în multe alte țări europene.

Cristian Bîrzu, antreprenor, maderomania.ro
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Google Ad Grants
Google.org are drept obiectiv global pe următorii cinci ani acordarea unor
granturi în valoare de 1 miliard de dolariși să contribuie cu 1 milion de ore de
voluntariat din partea angajaților. Google.org activează în domeniul educației,
oportunităților economice și incluziunii sociale și încheie parteneriate și
dezvoltă programe în diferite țări cu scopul de a sprijini oamenii și companiile.
În acest document au fost evidențiate câteva programe relevante sprijinite de
Google.
Ad Grants conectează oamenii și organizațiile non-profit prin reclame Google
Ads gratuite. Misiunea sa este să furnizeze sprijin și servicii menite să ajute
organizațiile și cauzele non-profit și să le încurajeze să obțină rezultate din
publicitate și un impact social mai mare prin promovare online de calitate.
Folosind campaniile Ad Grants, sute de organizații non-profit pot ajunge la
oameni care doresc să îi ajute pe cei nevoiași și să îi convingă să doneze sau
la persoane care sunt în căutarea unui loc de muncă și să îi sprijine să aplice
pentru un loc de muncă.
Google Ad Grants a alocat un cuantum de 3 miliarde de dolari pentru
promovare în Google Ads, pentru peste 27.000 de organizații în 30 de țări din
Europa, Orientul Mijlociu și Africa.
De-a lungul anilor, Google Ad Grants a alocat un total de 64,6
milioane de dolari pentru promovare online gratuită prin intermediul
platformei Google Ads pentru organizații din România. Numai în 2018,
Google a oferit promovare gratuită în valoare de aproximativ 5,4 milioane de
dolari pentru organizații non-profit din România prin programul Google Ad
Grants.
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Prin Google Search și Ads, clienților
locali și internaționali le este mult mai
ușor să găsească companii românești

Cat de importante sunt pentru tine urmatoarele modalitati prin care clientii afla despre
afacerea ta?
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Sprijin pentru activitățile de export ale companiilor
Una din cele mai mari transformări generate de internet este faptul că firmele pot
ajunge în orice punct de pe Glob. În același timp, este mai ușor pentru firmele mici să
concureze cu întreprinderile mai mari - de exemplu, organizațiile nu mai sunt nevoite să
plătească reclame scumpe la televizor sau în mediile tipărite și pot să ajungă mult mai
ușor la clienți.
Cu instrumente precum Google Ads, Analytics și Market Finder este mult mai ușor pentru
firmele de orice dimensiune să ajungă la clienți noi, oriunde s-ar afla. 81% dintre firmele cu
care am discutat au fost de acord că acum este mult mai ușor pentru clienții globali să le
găsească, în comparație cu perioada de dinainte de apariția motoarelor de căutare.
Analizând doar firmele care au declarat că majoritatea clienților lor vin din străinătate, 80%
au fost de acord că firma lor ar fi avut semnificativ mai puțini clienți internaționali fără
căutările online și fără publicitatea online.
Pe baza sondajelor noastre, estimăm că ceva mai puțin de jumătate din cheltuielile cu
Google Ads în România sunt cheltuieli pentru reclamă internațională, ceea ce sugerează că
produsul Google Ads determină exporturi de 1,9 miliarde lei pe an.
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Studiu de caz - Market Finder
Google România a lansat Market Finder în România la Summit-ul Grow
with Google Export, o conferință de o zi pentru firmele locale interesate
să se dezvolte internațional. Conferința a abordat teme precum: „De ce
ai nevoie pentru a reuși pe piața globală”, „Cum să creezi o strategie de
export de succes” sau „Plăți internaționale”. Peste 200 de antreprenori locali
din orașele mari din România au aflat cum să își dezvolte o strategie de
dezvoltare internațională. Market Finder ajută companiile să găsească cele
mai bune piețe pentru export.

Exportă cu Google Atelierul Digital - Ateliere de strategie de export în 6
orașe din România

La scurt timp după lansarea Market Finder în România, Google România a
introdus Exportă cu Google Atelierul Digital, o serie de 6 ateliere , dedicate
antreprenorilor români la nivel național. 140 de companii au participat
la ateliere și au învățat cum să găsească cele mai bune oportunități
internaționale șicum să dezvolte o strategie de export aliniată cu specificul
afacerilor lor.
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Sprijinirea consumatorilor locali
Google ajută companiile să ajungă nu doar la clienți globali, ci și la clienți locali.
Instrumente precum Google Maps și Google My Business ajută oamenii la nivel local,
regional și național să găsească firme noi, precum restaurante, fapt ce. Poate fi deosebit de
util pentru persoanele care locuiesc în altă zonă.
Din sondajele noastre cu consumatorii am aflat că:

Afacere locală

Restaurant local

Ceva nou

71%

66%

66%

71% dintre utilizatorii Google 66% dintre utilizatorii Google 66% dintre utilizatorii Google
Maps folosesc aplicația în
Maps folosesc aplicația în
Maps folosesc aplicația
mod regulat pentru a găsi o mod regulat pentru a găsi un
în mod regulat pentru a
firmă locală
restaurant local
descoperi un lucru nou pe
care vor să îl încerce

Google sprijină crearea unei economii
mai competitive
Crescând nivelul de transparență în rândul
consumatorilor, Google sprijină îmbunătățirea
serviciilor pentru clienți
Prin creșterea nivelul de transparență și a gamei de opțiuni, Search și alte instrumente
online au contribuit la dezvoltarea nivelului de competitivitate , ceea ce implică companii
mai productive și o calitate mai bună a serviciilor pentru clientul final. În economia de
astăzi este mult mai greu pentru o firmă să funcționeze cu bunuri sau servicii de proastă
calitate.
În cadrul sondajului nostru, 92% dintre cumpărători au fost de acord că iau decizii
de cumpărare mai bune datorită informațiilor online, iar 91% dintre firme că, datorită
internetului, este mai dificil pentru companii să facă afaceri bune cu bunuri, alimente sau
servicii de proastă calitate.
Acest lucru se poate observa atât r online, cât și offline. 88% dintre oameni spun că în
ultimul an au folosit telefonul mobil pentru a evalua o potențială achiziție dintr-un magazin.
Acest lucrule permite să evite produsele care au recenzii slabe și să se asigure că plătesc
un preț bun.

54

Sprijinirea firmelor mici să concureze și să se dezvolte
Datorită costurilor de intrare mai reduse, instrumentele oferite de internet se dovedesc
deosebit de importante pentru productivitatea firmelor mici. Oricine ar fi vrut să înceapă
o afacere de export acum douăzeci de ani probabil că ar fi trebuit să investească într-o
campanie de publicitate internațională, în servere IT operate în cadrul firmei, precum și în
licențe software scumpe.
În urma sondajului nostru, dintre firmele cu mai puțin de 250 de angajați, am constatat că:

81%

79%

82%

81% sunt de acord că
instrumentele online îi ajută
să concureze mai ușor cu
firmele mai mari

79% sunt de acord că acum
este mult mai ușor pentru
clienții globali să le găsească
firma

82% au spus că folosesc
motoarele de căutare
regulat pentru a studia noi
oportunități de marketing

Google ajută companiile noi să concureze mai ușor cu
firmele aflate de mai mult timp pe piață
Instrumente online gratuite, cloud computing și capacitatea de a comunica cu clienții din
toată lumea au redus considerabil barierele de intrare pe piață pentru start-up-uri, și le ajută
să se dezvolte mai ușor.
În urma sondajului nostru, dintre firmele cu mai puțin de 5 ani vechime, am constatat că:

76%

89%

93%

76% sunt de acord că există
o reducere substanțială
a costurilor de lansare
a unei afaceri datorită
instrumentelor digitale

89% sunt de acord că
instrumentele online le-au
ajutat să crească și să își
dimensioneze afacerea mai
ușor

93% sunt de acord că
rezultatele căutărilor online
reprezintă un mod esențial
prin care clienții află despre
firma lor
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Google for Startups
Google for Startups sprijină start-up-urile din toată lumea, oferind produse,
acces la contacte și expertiză Google pentru a ajuta fondatorii să treacă prin
etapele cheie ale dezvoltării afacerilor lor. De asemenea, ajută comunitățile de
start-up-uri să se promoveze și să-și formeze conexiuni. Google for Startups
are 50 de parteneri în peste 140 de țări și numai în 2018 a ajuns la peste
250.000 de fondatori din toată lumea.
StepFWD
Google for Startups, în parteneriat cu Ambasada Statelor Unite ale Americii,
Techhub și Codette, un ONG local care promovează programarea în rândul
fetelor, sprijină StepFWD - un pre-accelerator de 6 săptămâni pentru start-upuri cu focus pe diversitate. Scopul acestui program este să crească numărul
de fondatori femei din România și să inspire mai multe femei să dețină
propriile afaceri. Pre-acceleratorul oferă mentorat pentru fondatori, cursuri și o
comunitate de start-up-uri, investitori și profesioniști.

Launchpad
Împreună cu Techcelerator, un accelerator local pentru start-up-uri, Google
România a organizat 4 evenimente de mentorat Google Launchpad pe
tematicile: Validarea pieței, Lansarea produsului pe piață, Construirea unei
strategii de marketing și Scalare, și a mentorat 12 echipe de fondatori per
eveniment. Launchpad este un program pentru fondatori, care oferă formare
practică și mentorat unu la unu cu experți internaționali.
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XVision
Ștefan este co-fondator al XVision, un start-up de tehnologie care folosește
inteligență artificială (AI) și Machine learning (ML) pentru o diagnosticare mai
bună cu ajutorul radiografiilor.
„Timpul petrecut în cadrul programului Google Launchpad a fost surprinzător
de bine investit. Mentorii participanți sunt diverși și au foarte multe cunoștințe
specifice domeniului. Cu toții au cunoștințe complementare și pot să ofere
sfaturi bune, modelate pe nevoile noastre specifice.
Echipa XVision este majoritar tehnică, astfel că, discuțiile pe care le-am avut
cu mentorii despre marketing, identificarea și achiziția de clienți și procesul de
vânzare a unui produs au fost foarte valoroase. Deoarece mentoratul l a fost
adaptat contextului start-up-ului nostru (și nu au fost doar sfaturi generale), am
reușit să luăm decizii strategice pe baza acestuia, decizii pe care încă le mai
urmăm și azi.”
- Ștefan, co-fondator XVision

Prokuria
Radu conduce Prokuria, un start-up de tehnologie care intenționează să
reinventeze sistemul de achiziții pentru companiile mari. El a apreciat
foarte mult sesiunea de mentorat unu la unu, pentru că a putut să intre în
detalii specifice privind compania lui și să se concentreze pe soluționarea
problemelor acesteia.
„A fost incredibil să avem mentorii de la Launchpad în București pentru o zi.
Pentru noi, sesiunile individuale s-au concentrat pe rafinarea direcției noastre
pentru următoarea iterație și identificarea provocărilor cu care ne-am putea
confrunta. Am apreciat în mare parte profunzimea discuțiilor pe care le-am avut
cu ei și detaliile tehnice care ne-au fost oferite, evitând generalitățile și teoriile
privind strategiile pentru start-up-uri.”
- Radu, co-fondator Prokuria
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Produsele Google fac posibilă
existența unor tipuri de afaceri cu
totul noi, precum creatorii de conținut
pe YouTube
Vreme de decenii, editorii, casele de discuri și producătorii TV au fost asediați de cereri de
la persoane care doreau o șansă de a ajunge la un public larg. YouTube le-a oferit acestora
o alternativă: le-a pus la dispoziție la dispoziție o platformă prin care să comunice direct
cu oameni din toată lumea. Copiii obișnuiau să viseze să ajungă staruri de film sau
sportivi celebri când, însă acum, din ce în ce mai mulți dintre ei spun că visul lor este să
devină vlogger pe YouTube.19
În lume, YouTube are un public de peste 2 miliarde de utilizatori, cu peste 500 de ore de
conținut încărcate în fiecare minut și un miliard de ore de conținut vizualizate în fiecare zi.
Acest public imens sprijină mii de creatori independenți. Numărul de canale cu peste un
milion de abonați a crescut cu peste 75% de la un an la altul, iar numărul de canale care
câștigă sume cu cinci cifre pe an a crescut cu peste 50% de la an la an.20
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19

A se vedea, de exemplu aici sau aici.

20

https://youtube-creators.googleblog.com/2019/11/my-final-letter-in-2019.htm

YouTube Creators

Andrei, creator și animator, 27 ani.
Andrei Terbea
Andrei Terbea este un animator care s-a alăturat YouTube în 2013, creânduși canalul eponim unde postează animații care abordează subiecte de
actualitate. Deoarece clipurile lui sunt în engleză, este unul din cei mai
renumiți creatori români din lume, cu peste 2 milioane de abonați și 130
milioane de vizionări.
Munca lui este atât de apreciată încât anul trecut a fost nominalizat Creatorul
Anului la Streamy Awards în Los Angeles, unul din cele mai mari premii
acordate pentru comunitatea YouTube.
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Geanina, creator în domeniul gătitului, 31 ani
Jamila Cuisine
Geanina este unul din cei mai influenți creatori în domeniul gătitului din
România. Ea și-a creat pe YouTube canalul de gătit JamilaCuisine în 2012, iar
acum are peste 950 mii de abonați și 270 milioane de vizualizări. Canalul de
gătit de pe YouTube a ajutat-o să își dezvolte un blog de succes pe teme de
gătit și să lanseze 3 cărți de rețete, care acum se vând în toate librăriile din
România. Geanina încearcă acum să ajungă la un public internațional, creând
clipuri video în limba engleză sau cu subtitrare în limba engleză despre cele
mai delicioase rețete românești.
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Virgil, creator și gazdă de emisiune TV, 26 ani
Istoria cu Virgil
Virgil și-a lansat canalul YouTube, Istoria cu Virgil, în 2017, iar acum are peste
23.000 de abonati și 1,5 milioane de vizualizări. Canalul său descrie istoria
României într-un mod plin de umor, încercând să ajungă la un public mai
tânăr. Prezența online a lui Virgil a impresionat Televiziunea Română (TVR),
care i-a oferit ocazia să aducă conținutul pe care îl dezvolta pe YouTube și la
televiziunea națională, în propria lui emisiune - Istoria cu Virgil.
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Andra Gogan, Creator, 20 ani
Andra Gogan
Andra Gogan și-a lansat canalul YouTube în 2015, ajungând la peste 800.000
de abonați și 122 milioane de vizualizări. Popularitatea ei pe YouTube a
ajutat-o să își lanseze o carieră muzicală, cel mai popular cântec fiind
vizualizat de peste 10 milioane de ori. De asemenea, Andra a deschis o
academie de dans pentru copii și adolescenți. Prezența online a ajutat-o să
dezvolte Academia de Dans a Andrei Gogan în 23 de locații din 8 orașe din
România.

Inițiative YouTube în România
YouTube Creators Academy oferă toate resursele de care au nevoie
creatorii de conținut pentru a oferi conținut de calitatepe YouTube. De
când platforma a fost lansată în limba română , mai mulți oameni au
avut oportunitatea să învețe cum să își construiască o prezență online.
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Impactul economic al dezvoltării Android
Android este cea mai populară platformă de aplicații din lume, care ajută dezvoltatorii de
aplicații sau jocuri să livreze și să vândă către clienți din toată lumea.
La nivel global, peste 5,9 milioane de dezvoltatori aleg Android ca primă opțiune,21și se
estimează că aproximativ 2% dintre dezvoltatorii din toată lumea locuiesc în România.22 În
total, magazinul Google Play oferă în jur de 2,7 milioane de aplicații care pot fi descărcate,23
iar în 2018 au fost descărcate peste 75 miliarde de aplicații din magazinul Google Play în
toată lumea.24 Un consumator mediu din economiile avansate folosește în mod regulat
peste 30 de aplicații, având spre 100 de aplicații instalate pe smartphone.25
Estimările independente au constatat că, în total, ecosistemul Android susține 14.000 de
locuri de muncă în România.26

21

https://evansdata.com/press/viewRelease.php?pressID=244

22

Caribou Digital Report

23

https://www.statista.com/statistics/266210/number-of-available-applications-in-the-google-play-store/

24

Store Intelligence Data Digest Q4 and Full Year 2018, Sensor Tower

25

The State of Mobile 2019, App Annie

26

https://www.progressivepolicy.org/blog/app-economy-jobs-in-europe-part-1/
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Mobile App Launchpad și Google Developer Training

Google Atelierul Digital pentru Programatori
Google Atelierul Digital a organizat cursuri gratuite de programare pentru 600
de studenți în 3 orașe din România: București, Cluj-Napoca, Timișoara. Fiecare
student a participat la cursuri practice de câte 3 ore timp de 11 săptămâni
și a avut posibilitatea să participe ulterior și la alte programe de formare în
programare pentru a-și aprofunda cunoștințele.
Irina nu avea experiență cu programarea în Android înainte de a participa la
seminariile despre Android pentru începatori de la Google Atelierul Digital.
Credea că Android este prea complicat, dar cursurile au ajutat-o să descopere
că este un limbaj de programare ușor de învățat și cu multe posibilități de
aplicare. A apreciat faptul că a beneficiat de formare practică și se gândește
să dezvolte o aplicație Android pentru lucrarea ei de licență.
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Google ajută
angajații să fie
mai productivi,
să deprindă noi
competențe, și să
își dezvolte cariera
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Google ajută angajații să fie mai
productivi
În ultimii cinci ani, companiile românești raportează o adoptare semnificativă și din ce în
ce mai mare a utilizării de smartphone, e-mail, motoare de căutare, hărți online, suite office
online - și preconizează o tendință de creștere în următorii cinci ani.
Utilizarea tehnologiilor digitale de-a lungul timpului

Precum calculatoarele și spreadsheet-urile de acum o generație, se poate spune că cele
mai importante unelte de productivitate personală ale ultimei generații au fost smartphoneul și motorul de căutare:
•
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Este mai probabil pentru cei care muncesc să folosească Google Search
pentru activitatea lor într-o săptămână obișnuită, decât să folosească un
laptop, un telefon fix sau o mașină.

•

8% dintre persoanele active pe piața muncii au spus că folosesc Google
Search în medie mai mult de o oră pe zi.

•

O treime dintre angajați au fost de acord că motoarele de căutare le fac
munca mai ușoară și necesită mai puțin timp.

Nu este vorba doar de Search. 60% dintre persoane spun că smartphone-urile le fac munca
mai ușoară, în vreme ce 31% dintre cei care conduc companii spun că hărțile online le sunt
esențiale, 39% considerând că muncesc mai ușor ajutați de o suită office online. Un studiu
anterior al Forrester Consulting a estimat că implementarea G Suite ar putea economisi
între 15 minute și 2 ore pentru angajați pe săptămână, permițând o colaborare mai
eficientă.27
Angajatorii cu care am vorbit au fost de acord că internetul a crescut productivitatea și a
permis apariția unor noi stiluri de a munci:

95%

85%

91%

95% dintre liderii pe care
i-am intervievat au fost
de acord cu afirmația că
„Accesul la internet face ca
angajații firmei mele să fie
semnificativ mai productivi”;

86% au fost de acord că
„este mai ușor pentru
angajați să lucreze de la
distanță” și

91% au fost de acord că
„Acum este mai ușor pentru
angajați și diferite echipe să
colaboreze, decât era înainte
de existența aplicațiilor
online și a serviciilor de
cloud”

Din ce în ce mai multe companii apelează la furnizori de cloud precum Google Cloud
Platform pentru a le permite să se dezvolte continuu. Conform datelor Eurostat, în jur de
10% dintre firmele din România folosesc servicii de cloud computing.28
În medie, firmele au un randament net de până la 2,5 EUR pentru fiecare 1 EUR investit
în servicii de cloud, unii dintre cei mai de succes utilizatori de Google Cloud declarând un
randament de până la 10 EUR pentru fiecare 1 EUR investit.29
Având în vedere numărul semnificativ de angajați și de firme care, în sondajul nostru, au
spus că acum folosesc și se bazează pe produse Google, este probabil ca acest uz să fie
substanțial. În mare, estimăm că numai Google Search și G Suite creează în economia
românească economii de timp pentru afaceri care reprezintă echivalentul a cel puțin 14
miliarde de lei.30

27

Impactul economic total al aplicațiilor Google pentru muncă, Forrester Consulting, 2015, link

28
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Cloud_computing_-_statistics_on_the_
use_by_enterprises
29

Calcul Public First pe baza Impactul economic și social al Google Coud, Deloitte, Septembrie 2018

30
Presupunem că în jur de o jumătate din angajații români folosesc Google Search săptămânal și
30% folosesc G Suite. Pe baza unei lucrări a Forrester Consulting, presupunem că fiecare utilizator de G Suite
economisește între 15 minute și 2 ore fiecare pe săptămână. Într-o estimare rezervată, presupunem că muncitorii
caută informații pe tema unei singure întrebări pe săptămână prin Google Search și că acest lucru îi ajută să
economisească 15 minute. Timpul economisit total este transformat într-o sumă monetară folosind randamentul
mediu pe oră din România.
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Atelierul digital
Google Atelierul Digital: Inovație prin Design Thinking
Google Atelierul Digital a organizat 50 de seminarii de Design Thinking gratuite
dedicate antreprenorilor și persoanelor care doresc să devină antreprenori, în
5 orașe din România: București, Cluj-Napoca, Constanța, Iași și Timișoara.
Ruxandra dorea să își înceapă propria afacere, astfel că a participat la unul din
seminarii în orașul ei, Iași. Cursul a fost foarte plăcut și l-a aplicat imediat la
ideea ei de afaceri - un nou concept de sală de sport. Împreună cu partenerul
ei de afaceri, a început să aplice metodologia Design Thinking, intervievând
potențialii clienți și planificând o sesiune de brainstorming. Cu ajutorul acestui
seminar poate să se asigure că afacerea nou lansată este deja validată de
piață.
Adela este consultant de afaceri în București și lucrează cu start-up-uri și
cu firme mici și mijlocii, dar și cu companii locale mai mari. A participat la
seminar gândindu-se că Design Thinking avea să adauge ceva la modul
în care ajută firmele, iar ulterior a decis că Design Thinking este atât de
important, încât ar trebui să îi dea mai multă atenție. A început să meargă la
conferințe, la forumuri și la cursuri pentru a deveni facilitator, deschizându-și
astfel noi oportunități de afaceri.

Adela, consultant de afaceri, București
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Google Atelierul Digital: Offline
Google Atelierul Digital a organizat peste 400 de cursuri offline pentru peste
39.000 de oameni din toate orașele din România. Cursurile le-au oferit
participanților noțiuni introductive de marketing digital, concentrate pe
construirea unei prezențe de succes în mediul online și pe folosirea rețelelor
sociale și a platformei de analytics pentru a ajuta firmele să obțină mai mulți
clienți.
Rita a participat la unul dintre cele peste 400 de cursuri offline de marketing
pe care Google Atelierul Digital le-a organizat peste tot în România. S-a înscris
la curs pentru că visa să aibă un loc de muncă în domeniul marketingului
digital. Un antreprenor local a venit să le vorbească participanților despre
provocările pe care le implică gestionarea unei afaceri digitale și, adresând
întrebări participanților, a remarcat interesul Ritei pentru marketingul digital și
i-a oferit un internship de trei luni. Perioada de internship a mers bine, iar Ritei
i-a fost oferit un loc de muncă cu normă întreagă la firma lui. De asemenea,
ea a urmat și cursurile online pentru a obține certificatul de la Google Atelierul
Digital.
Rita consideră că Google Atelierul Digital a ajutat-o să obțină locul de muncă
la care visa în domeniul marketingului digital.

Rita, Cluj-Napoca
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Protejarea afacerilor online cu servicii de
securitate de top
Funcțiile de securitate sunt integrate în toate produsele, serviciile și
infrastructura Google pentru a asigura protecția datelor, iar Google are echipe
și tehnologiii dedicate pentru îmbunătățirea permanentă a securității în mediul
online.
Apărare în profunzime
Sistemul de securitate al infrastructurii Google a fost proiectat stratificat, de
la securitatea fizică a centrelor de date până la sistemele de securitate ale
elementelor hardware și software sau procesele folosite pentru a susține
securitatea operațională. Această protecție stratificată creează o bază de
securitate solidă pentru tot ce face Google.
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•

Securitatea fizică pentru a proteja integritatea datelor: Google
distribuie datele în centre de date multiple, astfel că, în caz de
incendiu sau dezastru, se pot transfera imediat în locații stabile
și protejate. Fiecare dintre aceste centre de date este monitorizat
și protejat 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, iar accesul este
controlat strict prin măsuri precum identificarea biometrică și
supraveghere pe bază de laser.

•

Hardware personalizat, cu securitate incorporată: Securitatea
începe de la hardware. Google a creat procese pentru a asigura
securitatea echipamentelor sale, inclusiv prin verificarea furnizorilor
cu care lucrează, proiectarea de cipuri personalizate și luarea de
măsuri pentru a identifica și a autentifica dispozitivele Google
legitime. Acest fundament permite ca securitatea să fie asigurată la
toate nivelurile.

•

Criptare pentru ca datele să fie confidențiale și protejate: Criptarea
adaugă un nivel și mai ridicat de securitate și confidențialitate
serviciilor Google. Pe măsură ce datele create parcurg dispozitivul
dumneavoastră și trec prin serviciile Google și centrele de date,
sunt protejate de tehnologii de securitate precum HTTPS și
TLS (Transport Layer Security). De asemenea, Google criptează
e-mailurile în repaus și în tranzit în mod implicit și criptează cookieurile de identitate în mod implicit.

•

Procese pentru operațiuni în siguranță: Google folosește
monitorizarea securității pentru a oferi utilizatorilor protecție la
malware. Aplicațiile sunt monitorizate permanent, iar patch-urile
se aplică prin analiză automată a rețelei și prin tehnologie proprie.
Astfel, Google poate să detecteze și să răspundă la amenințări
pentru a proteja produsele de spam, malware, virusuri și alte forme
de cod dăunător.

•

Google scanează activ pentru a identifica vulnerabilități: Google
scanează și caută activ potențiale vulnerabilități ale
sistemelor software, folosind o combinație de instrumente
disponibile comercial și instrumente dezvoltate intern în acest
scop, teste de penetrare intensive manuale și automate, procese de
asigurare a calității, recenzii de securitate a software-ului și audituri
externe.

•

Google proiectează având în vedere securitatea: Experții în
securitate și confidențialitate de la Google lucrează cu echipele
de dezvoltare și analizează codurile, asigurându-se că produsele
folosesc protecții de securitate puternice.

•

Elemente puternice de control pentru a limita accesul doar
personalului de încredere: Google limitează accesul la datele
companiilor doar la personalul Google care are nevoie de aceste
date pentru a-și îndeplini sarcinile ; de exemplu, atunci când
un agent de la Google ajută un client să își gestioneze datele.
Elemente de control complexe sunt aplicate prin protecții de
natură organizațională și tehnică. Pentru a-și oferi serviciile, Google
lucrează și cu terți, precum furnizori de asistență pentru clienți,
efectuând o evaluare pentru a se asigura că aceștia asigură nivelul
corespunzător de securitate și confidențialitate, necesar pentru a li
se permite accesul la date.

•

Gestionarea incidentelor pentru a soluționa rapid amenințările:
Echipa de securitate de la Google lucrează 24 de ore pe zi, 7 zile pe
săptămână pentru a detecta, soluționa și înștiința rapid persoanele
autorizate despre incidentele de securitate. Programul de gestionare
a incidentelor de securitate este structurat pe cele mai bune practici
din domeniu și este personalizat sub forma programului IMAG
(Incident Management at Google), care este construit pe baza
aspectelor unice ale Google și ale infrastructurii sale. Planurile de
reacție la incidente sunt testate regulat, astfel încât Google să fie tot
timpul pregătit.
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Google ajută oamenii să rezolve mai
multe atunci când sunt în deplasare
O persoană obișnuită din România petrece 45 de minute pe zi în deplasare, ceea ce
înseamnă în jur de 280 de ore pe an. Până nu demult, cea mai mare parte din acest timp ar
fi fost pierdută.
De la podcast-uri la aplicații, de la transmisiuni video și până la jocuri, dezvoltarea
smartphone-urilor a transformat deplasarea în ceva mult mai distractiv pentru mulți
oameni – și adesea, mult mai productiv. În loc să așteptăm să ajungem la birou ca să
căutăm o informație esențială sau să răspundem la un mesaj urgent, acum putem să
acționăm mult mai ușor pe moment.
În urma sondajului nostru am observat mai multe moduri în care românii își folosesc
smartphone-ul pentru a rămâne productivi atunci când se deplasează:
•

Căutarea de informații. 68% dintre utilizatorii de Search folosesc produsul în
mod regulat pentru a răspunde la o întrebare atunci când călătoresc.

•

Gestionarea muncii. Cei mai mulți (80%) dintre utilizatorii de Android își
folosesc în mod regulat telefonul pentru a răspunde la e-mailurile de serviciu
sau pentru a face alte activități legate de serviciu atunci când se deplasează.

•

Programul de lucru. 75% dintre utilizatorii de Android își verifică în mod
regulat calendarul atunci când se deplasează, iar 51% au folosit hărți online
sau un memento în calendar ca să nu întârzie la o întâlnire.

Google ajută angajații să
dobândească competențe noi și să își
găsească noi locuri de muncă
Ajutor pentru a găsi locuri de muncă și a evolua în
carieră
Timp de peste o sută de ani, un obiectiv important al politicilor publice a fost să
direcționeze oamenii către locurile de muncă potrivite și, odată aflați la lucru, ca aceștia să
se formeze și să își îmbunătățească competențele
Datorită faptului că facilitează analiza diferitelor opțiuni disponibile, motoarele de
căutare precum Google Search contribuie la îmbunătățirea opțiunilor consumatorilor, a
transparenței și a competiției.
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Unul dintre sectoarele cele mai importante în care se aplică aceste lucruri este piața
muncii. Google Search este din ce în ce mai mult principala poartă de acces pe care
oamenii o folosesc pentru a căuta un nou loc de muncă și, pentru a căuta să își
îmbunătățească competențele.
În fiecare an:

64%

55%

83%

64% dintre utilizatorii de
Search folosesc produsul
pentru a căuta noi locuri de
muncă

55% dintre utilizatorii de
Search folosesc produsul
pentru a primi sfaturi privind
CV-ul

83% dintre utilizatorii de
Search îl folosesc pentru a
deprinde o aptitudine nouă

Acest lucru este valabil îndeosebi în cazul persoanelor mai tinere active în câmpul muncii.
74% dintre utilizatorii de Search cu vârsta între 18-24 ani și 77% dintre utilizatorii de Search
cu vârsta între 25-34 ani spun că folosesc produsul cel puțin o dată pe an pentru a căuta
un nou loc de muncă, iar 63% și, respectiv, 69% îl folosesc pentru a primi sfaturi cu privire la
CV.

Sprijinirea managerilor să învețe mai multe la serviciu
În aceeași măsură precum angajații lor, managerii și proprietarii de afaceri apelează din ce
în ce mai mult la produsele Google pentru a fi la curent cu tendințe și oportunități, pentru a
înțelege mai bine concurența și pentru a-și îmbunătăți constant propriile practici și propriul
stil de conducere.
În urma sondajului nostru am aflat că, cel puțin o dată pe lună:

88%

90%

87%

88% folosesc un motor de
căutare pentru a deprinde
o nouă competență;

90% folosesc un motor de
căutare pentru a fi la curent
cu noutățile din domeniul lor;

87% folosesc un motor
de căutare pentru a afla
informații despre o nouă
oportunitate de afaceri sau
despre un concurent;

73%

90%

73% folosesc un motor de căutare pentru a
explora noi oportunități de marketing;

90% folosesc un motor de căutare pentru
a studia moduri în care să îmbunătățească
eficiența.
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În viitor AI va ajuta persoanele active
profesional să fie și mai productive
În primii douăzeci de ani, cea mai mare parte din valoarea creată de serviciile Google
a provenit din accesul îmbunătățit la informații și la comunicare. Cel mai probabil, în
următorii douăzeci de ani valoarea creată de aplicarea AI și machine learning pentru
automatizarea activităților de rutină va fi la fel de importantă. Directorul Google a susținut
că firma este hotărâtă să treacă de la a fi „o firmă care te ajută să găsești răspunsuri la o
firmă care te ajută să faci lucruri.”31
Pe măsură ce industria se adaptează la noul val de tehnologii - big data, AI și robotică
avansată - constatăm că firmele din România au încorporat deja tehnologia internetului în
operațiunile lor de zi cu zi, în procesele decizionale, în vânzări și în marketing.
55% din firmele românești se așteaptă ca știința datelor și machine learning să fie folosite
de majoritatea angajaților lor în următorii cinci ani.
Deși este greu de prevăzut ce impact va avea în viitor o anumită companie, putem să
facem o predicție cu un grad mai ridicat de încredere a potențialului pe care îl au AI și
industria digitală pentru întreaga economie.
Drept exemplu în acest sens, un angajat obișnuit din România petrece între treizeci de
minute și o oră cu sarcini administrative în fiecare zi, inclusiv sarcini precum completarea
de documente, raportarea de cheltuieli sau rezervarea unei săli de ședințe.
Prin produse precum Assistant și Duplex, Google a făcut deja demonstrații cu tehnologie
care poate să sugereze răspunsuri standard în e-mail, să găsească un loc potrivit pentru o
ședință sau să programeze o consultație.
Dacă am putea să folosim AI pentru a prelua doar 10% din sarcinile administrative ale unui
angajat obișnuit, acesta ar economisi echivalentul a 22 de ore de muncă pe an - și, ca
atare, ar crește productivitatea cu 1,1%.
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Calcularea
impactului Google
Cum putem estima impactul total creat de produsele și serviciile digitale precum Google
asupra economiei românești, asupra societății și a standardului de viață din România?
Studiile de impact economic tradiționale s-au concentrat pe influența pe care o companie
sau un produs le au asupra PIB-ului. Însă PIB-ul în sine nu ia în calcul toate lucrurile pe
care le apreciem sau toate tipurile de muncă. La modul ad litteram , PIB-ul nu ia în calcul
schimbările care se petrec cu timpul nostru de relaxare sau cât de mult muncim în roluri
care nu au legătură cu piața, precum muncile casnice sau îngrijirea familiei.
În cea mai mare parte, aceste lucruri nu au contat prea mult - există dovezi rezonabile că
PIB-ul este corelat în mare măsură cu alte lucruri de care ne pasă, precum un mediu curat
sau fericirea în general. Poate că PIB-ul nu măsoară tot ce contează, dar suplinește aceste
lucruri în mod rezonabil.
Însă pentru un economist, e ceva uimitor cu privire la economia digitală, și anume cât
de mult din ea este gratuită. Cele mai populare 7 pagini de internet din lume - Google,
YouTube, Facebook, Baidu, Wikipedia, Reddit și Yahoo!32– toate sunt oferite gratuit.
Conform rezultatelor mai multor estimări, smartphone-ul modern înlocuiește ceea
ce altă dată ar fi reprezentat zeci de dispozitive separate, care ar fi costat mii de euro,
inclusiv telefonul, camera foto, camera video, consola de jocuri, ceasul deșteptător, harta,
navigatorul prin satelit, cartea, televizorul, playerul DVD, cronometrul, lanterna, cardul de
credit, oglinda compactă, pedometrul, boxa portabilă și busola.
În același timp, după cum reiese din această lucrare, serviciile digitale ne ajută din ce în ce
mai mult să economisim timp în munca noastră neremunerată - ne simplifică activitățile
casnice sau activitățile de bricolaj - și ne ajută să facem singuri activități pentru care am fi
plătit pe cineva înainte de apariția internetului, precum rezervarea unui bilet de avion sau a
unei vacanțe, permițând în același timp și o serie de noi tipuri de cariere.
Combinația dintre lipsa prețurilor și faptul că multe dintre serviciile digitale sunt un tip de
bunuri complet nou - nu există cu adevărat un echivalent non-digital pentru un motor de
căutare - ridică provocări și mai mari pentru economiști și statisticieni când este vorba să
estimeze cât de mult contează acestea pentru consumatori.
Cu toate acestea, economiștii au dezvoltat mai multe metode prin care putem să estimăm
câtă valoare - sau surplus la consumator - se creează prin bunuri care nu au preț, pe care,
în această lucrare, le-am aplicat pentru produsele Google:
•

32

Folosim timpul sau atenția ca înlocuitor pentru costul pe care suntem gata să
îl plătim pentru bunurile digitale. Banii nu sunt singurul cost pe care trebuie să îl
plătim pentru a folosi un bun sau un serviciu - și timpul nostru are o valoare. Conform
sondajului nostru, un român obișnuit care are acces online estimează că petrece
ceva mai mult de o oră pe zi pe smartphone. Acest timp are un cost de oportunitate
semnificativ pentru orice altceva am putea să facem, fie pentru relaxare, fie pentru
muncă - ceea ce sugerează că prețuim serviciul digital cel puțin la fel de mult ca
alternativa.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most_popular_websites
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•

Rugăm persoanele să estimeze ce sumă ar fi dispuse să plătească, în
mod ipotetic, pentru un serviciu gratuit - sau, alternativ, cât ar fi dispuși
să accepte pentru a renunța la el. Vreme de zeci de ani, economiștii și
sociologii au căutat cel mai bun mod de a întreba oamenii ce preferințe au în
legătură cu bunurile fără preț, precum un parc natural sau aerul curat. Când
sunt concepute cum trebuie, astfel de sondaje pot să genereze rezultate
surprinzător de exacte. În viitor, apariția unor soluții noi de sondare online în
masă, precum Google Consumer Surveys și big data susținute de internet,
ar putea să ne permită să îmbunătățim semnificativ acuratețea, viteza și
fiabilitatea statisticilor economice, permițându-ne să măsurăm mai bine ce
anume contează pentru noi, ca oameni.

•

Comparăm preferințele legate de un bun gratuit cu un alt bun care are un
preț. În sfârșit, în loc să încercăm să creăm un preț ipotetic - lucru pe care
rareori îl facem în viața reală - adesea ni se pare mai ușor să comparăm între
diferite articole: oamenii ar renunța mai degrabă la mașina de spălat rufe sau
la mașina de spălat vase? Comparând articole care au un preț cu articole care
nu au preț, putem genera o clasificare și putem stabili cât de valoros trebuie
să fie un bun gratuit.

Deși am încercat să estimăm în mod direct, acolo unde a fost posibil, timpul pe care
serviciile Google te ajută să îl economisești, în alte rânduri a trebuit să ne bazăm pe
preferințele declarate, așa cum se practică demult și în alte domenii în care atribuirea unui
preț este dificilă, cum ar fi, de exemplu, economia mediului. Aceste estimări funcționează
întrebând persoanele dacă ar fi dispuse să își piardă accesul la un anumit produs pentru
anumite sume de bani - și presupunând că, dacă persoana refuză schimbul, înseamnă
că serviciul valorează cel puțin suma respectivă. Alte studii au constatat că acest tip
de estimări oferă o estimare rezonabilă a valorii create de serviciile digitale (a se vedea
Caseta) - respondenții sondajului dând răspunsuri similare chiar și atunci când există un
risc real, neipotetic de a pierde accesul dacă nu furnizează o estimare precisă.
Pentru verificare, am cerut respondenților sondajului să clasifice Search, YouTube și
smartphone-ul în raport cu alte bunuri de consum la care le-ar fi cel mai greu să renunțe și
am constatat că, în medie, românii care au acces la internet ar prefera să piardă accesul
la transportul public, mai degrabă decât accesul la smartphone sau la un motor de
căutare.
Față de ce anume măsurăm, ar putea fi o altă întrebare: dacă nu ar exista Google, în ce
fel ar fi lumea diferită? Probabil că un alt motor de căutare ar fi lider de piață - dar în ce
fel ar fi diferită calitatea acestuia? Dată fiind scara surplusului la consumator pe care am
constatat-o, o alternativă cu numai 10% mai proastă ar duce la reduceri semnificative ale
bunăstării consumatorilor. În cea mai mare parte, în sondajul nostru am cerut întotdeauna
respondenților să dea o valoare a unui anumit produs Google, mai degrabă decât o valoare
a unei categorii generice, lăsându-le opțiunea ipotetică de a trece la un concurent dacă ar
pierde accesul la produsul Google. Din acest motiv, studiul nostru este diferit de multe alte
studii care s-au făcut pe valoarea produselor digitale și, având în vedere valorile ridicate
pe care le-am obținut, studiul sugerează că mulți oameni prețuiesc în mod semnificativ
serviciile Google.
În total, estimările noastre sugerează că o estimare rezervată a surplusului total la
consumator creat de serviciile Google în România este de 37 miliarde de lei pe an, sau
în jur de 130 lei pe lună pentru o persoană de nivel median. Credem că această lucrare
sprijină numărul din ce în ce mai mare de dovezi din literatură, care arată că serviciile
digitale creează o valoare semnificativă și care nu este măsurată, pentru constatările
obișnuite. Deși estimarea noastră este deja o cifră mare, alte studii au constatat că
valoarea căutării online ca întreg ar putea fi de 15.600 de dolari pe persoană pe an.33

33
Using Massive Online Choice Experiments to Measure Changes in Well-Being, Brynjolfsson, Eggers and
Gannameni, 2017
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Casetă: Alte estimări ale valorii la consumator
pe care o creează economia digitală
În funcție de metodologie și de presupunerile folosite, estimările valorii
produse de economia online pot să varieze cu câteva ordine de mărime. Însă
în general, chiar și cele mai modeste estimări arată că serviciile online creează
o valoare de surplus semnificativă, dincolo de ceea ce plătesc direct utilizatorii
acestora.
Lucrarea lui Goolsbee și Klenow, Valuing Consumer Products by the Time
Spent Using Them: An Application to the Internet (2006) folosește costul de
oportunitate al timpului de relaxare petrecut pe internet pentru a estima un
surplus total la consumator echivalent cu 3.000 de dolari în medie, în SUA.
Raportul lui McKinsey, The Web’s €100 billion surplus (2011)34a folosit
metode care includeau preferința declarată pentru a calcula surplusul total la
consumator creat de serviciile online, excluzând preferințele consumatorilor
de a evita publicitatea și de a nu își oferi datele. Estimările sale au constatat
că un element precum search (căutarea) creează un surplus lunar la
consumator echivalent cu 3,1 EUR, e-mailul 3,2 EUR, hărțile 1,1 EUR și video
0,9 EUR.
Lucrarea lui Brynjolfsson și Oh, The Attention Economy: Measuring the Value
of Free Digital Services on the Internet (2012)35 a actualizat metodologia
lui Goolsbee și Klenow (2006) pentru a lua în calcul faptul că internetul ar
putea pur și simplu fi un substitut pentru privitul la televizor și a constatat
că paginile online gratuite creează echivalentul a aproximativ 500 de dolari
pe persoană ca surplus la consumator. Lucrarea lui Brynjolfsson, Eggers și
Gannameni, Using Massive Online Choice Experiments to Measure Changes
in Well-Being (2017) a folosit chestionare online pentru a testa disponibilitatea
de a accepta o compensație în schimbul bunurilor digitale și pentru a crea
o clasificare a diferitelor bunuri. Autorii au găsit cifre semnificativ mai mari,
surplusul la consumator pentru căutare (search) fiind echivalentul a 17.500
dolari pe an, pentru e-mail 8.400 dolari, hărți 3.600 dolari și video 1.170
dolari. Pentru a testa fiabilitatea acestor cifre ipotetice, autorii au efectuat
un experiment la scară mai mică, în care practic determină unii subiecți să
renunțe la serviciul online - și au constatat că acest lucru nu schimbă cu mult
valoarea estimată. În plus, au mai efectuat și un experiment de clasificare și
au aflat că renunțarea la motoarele de căutare, la e-mail și la smartphone-uri
sunt clasificate toate undeva la echivalentul pierderii a 500 - 1000 dolari pe an.

34
The Web’s €100 billion surplus, McKinsey, 2011, https://www.mckinsey.com/industries/media-andentertainment/our-insights/the-webs--and-836410035
The Attention Economy: Measuring the Value of Free Digital Services on the Internet, Brynjolfsson și Oh,
2012, https://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1045&context=icis2012
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Metodologie
După cum am descris în raportul principal, estimarea cu precizie a valorii create de
produsele digitale este extrem de dificilă - și acest lucru este adevărat în special pentru
produsele care sunt gratuite la punctul de utilizare, care sunt folosite pe larg în toată
economia și conțin elemente de consum și de producție în același timp, aceste lucruri fiind
valabile pentru multe din produsele Google.
Deși noi considerăm că estimările noastre se bazează pe presupuneri rezervate, este bine
să fim conștienți de limitările acestora:
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•

Multe din estimările noastre se bazează pe impactul brut al produselor
Google, deoarece este dificil de cuantificat cu precizie cum ar arăta o lume
ipotetică fără Google.

•

Pe de altă parte, în unele cazuri nu am putut să cuantificăm pe deplin
toate tipurile de impact create de produsele Google, ceea ce sugerează că
estimările noastre trebuie văzute ca fiind la o limită inferioară.

•

Multe din estimările noastre se folosesc de sondaje noi efectuate pentru acest
raport - însă, ca în cazul oricărui sondaj, consumatorii pot să subestimeze
sau să supraestimeze gradul de utilizare a produselor. (Tabelele complete ale
sondajelor, cu datele folosite pentru acest raport sunt disponibile într-o anexă
online.)

•

Cele mai bune practici în multe din aceste domenii, precum identificarea
valorii unei ore de timp de relaxare sau folosirea preferințelor declarate pentru
a calcula surplusul la consumator, rămân un domeniu care face obiectul unor
dezbateri academice active.

•

Google nu a furnizat niciun fel de date noi sau interne pentru generarea
acestor estimări. Toată modelarea noastră se bazează pe date de la terți sau
pe date publice, pe lângă estimările noastre interne.

Beneficii la consumator
Google Search
Estimarea noastră principală a surplusului total la consumator asociat cu Google Search
este calculată ca media geometrică dintre:
•

Timpul economisit. Urmând metodologia Varian (2011), presupunem că
utilizarea Google duce la economisirea a 15 minute pe întrebare, o persoană
obișnuită punând o dată la 2 zile 1 întrebare la care se poate răspunde.
Valoarea timpului economisit este stabilită conform datelor auto-raportate
din sondaje privind veniturile medii și am scalat estimarea totală cu estimări
ale terților privind prevalența internetului și cu informații din sondaje privind
utilizarea produsului Google Search. (Mai multe informați despre această
abordare generală se pot găsi în Economic Value of Google, o prezentare a
directorului economic de la Google, Hal Varian.)

•

Preferința declarată (disponibilitatea de a accepta). Ca parte din sondajul
nostru, le-am adresat participanților o întrebare cu o singură opțiune binară
discretă, ”Ați prefera să vă păstrați accesul la Google Search sau să nu aveți
acces la Google Search timp de o lună și să vi se plătească [Prețul]”, prețul
oferit fiind randomizat între 3 lei, 6 lei, 12 lei, 25 lei, 50 lei, 125 lei, 250 lei, 500
lei și 1250 lei. Prin regresia liniară a rezultatelor acestui sondaj am derivat
o curbă a cererii și am folosit aceste date pentru a calcula surplusul total la
consumator pe utilizator. În cele din urmă, am scalat această estimare cu
estimări ale terților privind prevalența internetului și cu informații din sondaje
privind utilizarea Google Search.

Urmând Brynjolfsson et al (2017), am ales un format de tipul „Disponibilitatea de a accepta”
(WTA), în loc de un format de tipul „Disponibilitatea de a plăti” în cazul întrebării noastre
privind Preferința declarată, deoarece am considerat că acest format ar fi cel mai potrivit
pentru starea de fapt, având în vedere că majoritatea serviciilor Google sunt gratuite pentru
utilizatorul final și nu necesită o investiție la început.
La fel ca în cazul multor alte produse, surplusul mediu la consumator este semnificativ
mai mare decât mediana - sau, cu alte cuvinte, câțiva utilizatori dedicați îl folosesc
disproporționat mai mult decât media.
Pentru a ne asigura că cifrele aferente gospodăriilor nu sunt greșite, le-am bazat nu pe
valoarea medie la nivel de gospodărie în raport cu compensarea pentru disponibilitatea de
a accepta, ci pe o estimare separată a valorii mediane aferente disponibilității de a accepta.
Am derivat aceasta efectuând din nou o regresie a datelor din sondajul nostru, folosind o
metodă exponențială pe care am considerat-o mai indicată să reprezinte cu precizie partea
inferioară a distribuției.
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Google Maps
Estimarea noastră principală a surplusului total la consumator asociat cu Google Maps
este calculată ca media geometrică dintre:
•

Timpul economisit. Calculăm economia de timp creată de Google Maps
folosind estimări ale timpului economisit de sistemele avansate de informații
pentru călători din Levinson (2003) și timpul total petrecut călătorind, pe
moduri, din sondajul nostru, calibrate cu date din Studiul privind forța de
muncă în România privind timpul total petrecut cu naveta. Valoarea timpului
economisit este calculată la 37,5% din venitul estimat pe oră al utilizatorilor de
Google Maps, folosind practica standard de calculare a valorii economiilor de
timp de călătorie.

•

Preferința declarată. La fel ca în cazul Google Search, le-am adresat
participanților o întrebare cu o singură opțiune binară discretă, „Ați prefera
să vă păstrați accesul la Google Maps sau să nu aveți acces la Google Maps
timp de o lună și să vi se plătească [Prețul]”, prețul oferit fiind randomizat
între 3 lei, 6 lei, 12 lei, 25 lei, 50 lei, 125 lei, 250 lei, 500 lei și 1250 lei. Am făcut
regresia liniară a rezultatelor acestui sondaj pentru a deriva o curbă a cererii
și am folosit aceste date pentru a calcula surplusul total la consumator pe
utilizator. În cele din urmă, am scalat această estimare cu estimări ale terților
privind prevalența internetului și cu informații din sondaje privind utilizarea
Google Maps. În plus, am generat o estimare separată a compensației
mediane pentru disponibilitatea de a accepta aferentă pierderii accesului la
Google Maps, pe care am folosit-o pentru estimările la nivel de persoană și la
nivel de gospodărie.

YouTube
Estimarea noastră principală a surplusului total la consumator asociat cu Google Search
este calculată ca media geometrică dintre:
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•

Timpul economisit. Extrapolând din metodologia Varian (2011), presupunem
că folosirea YouTube economisește 11 minute pe întrebare, folosind date de
auto-raportare din sondaj pentru a calibra numărul de întrebări puse. Valoarea
timpului economisit este stabilită conform datelor auto-raportate din sondaje
privind veniturile medii și am scalat estimarea totală cu estimări ale terților
privind prevalența internetului și cu informații din sondaje privind utilizarea
produsului YouTube.

•

Preferința declarată (disponibilitatea de a accepta). Ca parte din sondajul
nostru, le-am adresat participanților o întrebare cu o singură opțiune binară
discretă, „Ați prefera să vă păstrați accesul la YouTube sau să nu aveți acces
la YouTube timp de o lună și să vi se plătească [Prețul]”, prețul oferit fiind
randomizat între 3 lei, 6 lei, 12 lei, 25 lei, 50 lei, 125 lei, 250 lei, 500 lei și 1250
lei. Am făcut o regresie liniară a rezultatelor acestui sondaj pentru a deriva
o curbă a cererii și am folosit aceste date pentru a calcula surplusul total la
consumator pe utilizator. În cele din urmă, am scalat această estimare cu
estimări ale terților privind prevalența internetului și cu informații din sondaje
privind utilizarea Google Search.

Gmail și Google Docs
Având în vedere că nu am avut estimări privind economia de timp pentru aceste produse,
ne-am bazat pe estimări extrase din preferințele declarate, urmând aceeași procedură.
Le-am adresat participanților o întrebare cu o singură opțiune binară discretă, „Ați prefera
să vă păstrați accesul la Gmail/Google Docs sau să nu aveți acces la Gmail/Google Docs
timp de o lună și să vi se plătească [Prețul]”, prețul oferit fiind randomizat între 3 lei, 6 lei,
12 lei, 25 lei, 50 lei, 125 lei, 250 lei, 500 lei și 1250 lei. Am făcut regresia liniară a rezultatelor
acestui sondaj pentru a deriva o curbă a cererii și am folosit aceste date pentru a calcula
surplusul total la consumator pe utilizator. În cele din urmă, am scalat aceste estimări
cu estimări ale terților privind prevalența internetului și cu informații din sondaje privind
utilizarea fiecărui produs. În plus, am generat o estimare separată a compensației mediane
pentru disponibilitatea de a accepta aferentă fiecărui produs, pe care am folosit-o pentru
estimările la nivel de persoană și la nivel de gospodărie, stabilite în cotă.

Android
Pe lângă măsurarea surplusului la consumator pe care îl au persoanele pentru diferite
servicii Google, am investigat și surplusul general la consumator pe care îl au românii în
raport cu smartphone-ul.
Le-am adresat participanților o întrebare cu o singură opțiune binară discretă, „Ați prefera
să vă păstrați accesul la smartphone sau să nu aveți acces la smartphone timp de o lună și
să vi se plătească [Prețul]”, prețul oferit fiind randomizat între 3 lei, 6 lei, 12 lei, 25 lei, 50 lei,
125 lei, 250 lei, 500 lei și 1250 lei.
Apoi am scalat acest număr cu cota de piață a Android în România și cu estimarea lui Lee
(2016) privind proporția de surplus net de consumator aferentă smartphone-ului, excluzând
valoarea pentru substituire.
Având în vedere suprapunerea cu anumite servicii - unul din motivele pentru care prețuim
smartphone-ul este pentru că el ne permite să accesăm Search, Maps, Gmail sau YouTube
- și dificultatea de a defalca valoarea care poate fi atribuită pentru software și pentru
hardware, nu am inclus această estimare în cifra aferentă valorii totale create de Google în
România.
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Beneficii pentru afaceri
Google Ads
Urmând precedentul unor rapoarte anterioare despre impactul Google, folosim date ale
terților pentru a estima dimensiunea totală a pieței românești de Google Ads, combinând
datele de la PWC Global Entertainment & Media Outlook pentru piața românească totală de
căutări plătite cu alte estimări privind cota de piață a Google.
Urmând metodologia Raportului privind impactul economic al Google din SUA, am scalat
acest venit cu un factor presupus de 8 pentru randamentul investiției, din:
•

estimările Varian (2009) că firmele primesc în medie 2 dolari pentru fiecare 1
dolar pe care îl cheltuie cu AdWords.

•

estimarea Jansen și Spink (2009) că firmele primesc 5 clicuri pe rezultatele lor
de căutare pentru fiecare 1 clic pe reclamele lor.

•

estimările Google că clicurile de căutare au o valoare de 70% din clicurile pe
reclame.

•

Randamentul total al investiției este 2 * cheltuiala + 70% * 5 * 2 * cheltuiala –
cheltuiala = 8 (cheltuiala).

Mai multe informații privind această metodologie sunt disponibile la https://
economicimpact.google.com/methodology/

AdSense
Pentru a estima veniturile totale din Adsense în România, scalăm Costurile cu achiziția
de trafic la nivel global ale Google pe 2018 pentru membrii rețelei cu cota României de
cheltuieli globale pentru afișare, derivate din datele din PWC Global Entertainment & Media
Outlook. În plus, includem și randamentele estimate pentru advertiseri, folosindu-ne de
randamentul estimat al investiției în publicitatea prin afișare din Kireyev et al (2013).

YouTube
Pentru a estima veniturile românești totale pentru creatorii români, scalăm datele din
PWC Global Entertainment & Media Outlook privind veniturile din publicitate pe video-uri
românești cu Costurile globale ale Google cu achiziția de trafic pentru membrii rețelei, cu
datele lui Sandvine privind cota EMEA pe 2017 de lățime de bandă video a YouTube. Apoi
scalăm această cifră cu un factor rezervat presupus de randament al investiției.

Android
Scalăm datele pe 2018 din App Annie (2019) privind cheltuielile globale ale consumatorilor
în magazinul de aplicații și cota de venituri a Android cu estimarea Caribou Digital (2016)
privind cota României din valoarea totală captată pe magazinul de aplicații.
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AI
Ne folosim de estimările McKinsey Global Institute (2017) privind proporția de lucrări
ce pot fi automatizate în România și facem o presupunere rezervată că pentru sarcinile
automatizate costurile combinate cu software și hardware converg la 10% din costul cu
munca umană. În continuare, presupunem că automatizarea are loc pe parcursul a 50
de ani, urmând o curbă logistică în S, starea de adoptare din România fiind înlocuită cu
întârzierea sa actuală în adoptarea internetului, față de SUA.
Pentru a estima impactul potențial al sarcinilor administrative folosim datele din sondaj
privind timpul mediu petrecut cu munca administrativă.
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