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Allevo despre
S\ cercet\m...
Pledez cu tărie pentru o reglementare a cărei construcţie să aibă în vedere
numai că cel mai important lucru este realizarea proiectului, chiar dacă,
poate, iteraţiile pot conduce la variante diferite de scopul iniţial definit,
pledez pentru maxima flexibilitate contractuală care să ajute la încheierea
cu succes a proiectului.
… ne-am gândit când am văzut cât de generos este finanţată
cercetarea. Având proiectul FinTP deja în etapa avansată de
execuţie, ne-am gândit că ar putea fi un bun argument pentru a
ne califica pentru finanţare. Nenorocirea este că nu ne-am
gândit bine, şi am descoperit asta abia după vreo 3 săptămâni
de lucru pentru a înţelege construcţia schemei de finanţare. Ar
fi dificil de făcut sumarul regulamentului care este aplicat
finanţării cercetării, aşa cum l-am p(e)r(i)ceput noi, dar principial
cred că fundamental este greşit. Nu coerenţa conceptuală a
proiectului sau modul cum este acesta evaluat sunt problema,
ci modalitatea formală (ca să nu spun birocratică) prin care
urmează să se deruleze. Derularea formală aproape se substituie
temei cercetării. Motivaţia este simplu şi, în acelaşi timp,
revoltător de înţeles: finanţatorul nu are încredere în executant.
Chiar mai mult, executantul este aproape sigur fie un calpuzan
de profesie, fie înrăit în neglijenţa cu care nu se conformează
regulamentului. Construcţia pe o bază negativă afectează baza
contractuală, forma de derulare, demnitatea executantului,
căruia-i transferă integral riscul proiectului.
Pledez cu tărie pentru o reglementare a cărei construcţie să aibă
în vedere numai că cel mai important lucru este realizarea
proiectului, chiar dacă, poate, iteraţiile pot conduce la variante
diferite de scopul iniţial definit, pledez pentru maxima flexibilitate contractuală care să ajute la încheierea cu succes a proiectului.
Desigur, bostănăria nu trebuie lăsată fără pază. Atâta doar că paznicii, care
nu sunt miliţieni, trebuie să aibă calificarea culturală să supravegheze şi să
controleze proiectul, să fie dedicaţi şi măsuraţi pentru exercitarea acestui rol,
pe care trebuie să-l exercite continuu pe durata proiectului. Furtul în orice
formă, materială sau intelectuală, trebuie depistat, oprit şi pedepsit aspru.
Acestea trebuie fie prevederi contractuale clare, nicidecum primordiale,
pentru că ele reglementează cum sunt tratate excepţiile.
Allevo s-a confruntat cu toate aceste neajunsuri odată cu lansarea
proiectului FinTP, care constă în crearea unei aplicaţii pentru procesarea
tranzacţiilor financiare, distribuită liber sub licenţa GNU GPL; prima de acest
gen.
Continui să mă gândesc că proiectul FinTP, care încă din etapa anterioară
lansării sale publice s-a bucurat de atenţia unei industrii cunoscute prin
conduita foarte pragmatică şi extrem de prudenţială – cum este cea financiar
bancară –, ar putea candida cu succes pentru finanţarea din fonduri de
cercetare. Prin atenţie înţeleg că, după ce ne-a fost evaluată ideea în 2011 –
la Sibos în Toronto sau la SOFE –, în acest an, reprezentanţi ai Allevo au fost
invitaţi să prezinte în conferinţă la Viena sau Belfast proiectul lansat public
în mai, acest an. Sau că am fost sprijiniţi să realizăm un format interactiv

pentru lansarea publică, astfel încât să culegem prima reacţie, din cât mai
diverse surse profesionale.
În egală măsură suntem în continuare pe radarul interesului jucătorilor din
piaţa financiar bancară, fiind invitaţi să ne prezentăm ideile în
sesiunea de inovare a Forumului Bancar planificat în săptămâna
a 41-a în Bucureşti şi în cadrul Innotribe, la conferinţa Sibos din
acest an de la Osaka.
Această din urmă sesiune dezvoltă recursiv tema FinTP, într-o
companie care ne onorează, ca echipă şi panelist Allevo, atât
pentru modelul de distribuţie deschisă a aplicaţiilor critice de
procesare a tranzacţiilor financiare, cât şi pentru remodelarea
afacerii firmei pentru a nu limita orizontul de creativitate şi
dezvoltare. Acestei sesiuni organizate de „tribul“ de inovare
format de Swift i se adăugă sesiunea pe care am fost sprijiniţi so organizăm, atât de instituţii şi personalităţi din România, cât
şi din ţări cu o tradiţie şi o dezvoltare importantă a sectorului
bancar, pentru dezbaterea temei agilităţii incluziunii financiare.
Încă mă mai gândesc că, poate, alinierea finanţatorilor la
procesul de realizare propriu-zisă a proiectelor trebuie să nu fie
afectată de frica de posibile fraude, că finanţatorul trebuie să
aibă competenţa, autoritatea şi moralitatea de a supraveghea
şi controla, precum şi flexibilitatea şi obiectivitatea de a decide
ce este bine pentru interesul proiectului în sine şi al apărării
integrităţii activelor riscate în proiect.
Sorin Guiman, Director General, Allevo
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