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INTRODUCERE LA TEMA CERCETĂRII DOCTORALE  

 

Actualul context socio-economic în care trăim cu toții (persoane, familii, organizații 

etc.) a devenit în mod evident mai complex, incert și instabil pe măsură ce efectele crizei 

globale s-au făcut resimțite în diverse zone ale lumii. Climatul socio-psihologic rămâne 

marcat, credem noi, de o anumită teamă și incertitudine cu privire la evoluția vieții economice 

în viitor. Cu privire la realitățile ce definesc mediul de afaceri atât la nivel global/regional, cât 

și în cadrul firmelor românești, credem că rămâne la latitudinea fiecărei organizații de afaceri 

să monitorizeze atent anumite evoluții/schimbări și pe această bază să conceapă strategii 

adecvate de depășire a unor dificultăți inerente. 

Teza supusă cercetării cu titlul „Haoticismul mediului de afaceri post-criză la nivel de 

corporaţii multinaţionale” a fost inspirată din evenimentele/realitățile socio-economice 

existente la nivel global; aceasta tratează/analizează aspecte cu referire la conceptul de 

haoticism (chaotics) și impactul crizei globale asupra mediului de afaceri (în corelație directă 

cu anumite realități survenite în mediul de afaceri la nivel global). 

Motivația care a stat la baza alegerii acestei teme a fost dată de faptul că am dorit să 

aflăm răspunsurile la o serie de întrebări, între care amintim: Care este relația între dinamica 

economiei naționale și dinamica afacerilor la nivel de firmă?; Mediul haoticist al afacerilor 

induce doar amenințări sau și oportunități pentru decidentul superior din organizație?; Care 

este rolul cunoștințelor și al învățării organizaționale pentru a gestiona mediul haoticist al 

afacerilor?; Care sunt principiile teoretice și orientările pragmatice pentru dominarea mediului 

de afaceri în context post-criză la nivel global?; Cum se explică faptul că unele MNC-uri au 

reușit să prospere chiar după anul 2010 și până în prezent?; Care sunt soluțiile pragmatice ce 

sunt la îndemâna executivilor pentru a obține performanță în acest mediu al afacerilor?; Care 

sunt dezvoltările teoretice recente privind specificul mediului de afaceri post-criză?; Cum pot 

fi optimizate deciziile strategice adoptate de firme în acest mediu haotic al afacerilor?; Ce 

direcții pragmatice pot fi întrevăzute pentru adoptarea unor decizii eficiente în context post-

criză? 

 În esență, scopul principal al acestei cercetări este focusat, așa cum de altfel,  

sugerează și titlul, pe studiul fenomenului de haoticism al mediului de afaceri post-criză la 

nivel de corporații multinaționale și efectele crizei globale asupra mediului de afaceri 

corporatist. Mai simplu spus, prin cercetarea doctorală inițiată ne propunem să identificăm 

caracteristicile principale și anumite schimbări survenite în mediul de afaceri global după anul 

2008 și să analizăm în ce măsură termenul de haoticism surprinde sau nu complexitatea, 

incertitudinea și dinamica acestui mediu.  

Tema de studiu aleasă considerăm că este de actualitate și se referă la o problemă de 

maximă importanță în contextul socio-economic actual indus de criza globală declanșată în 

2008 privind gestionarea noilor realități survenite în mediul de afaceri (context post-criză).  

Alegerea temei a fost motivată de necesitatea înțelegerii perioadei de criză economică care a 

afectat întreg sistemul social, economic, politic și a generat întrebări/dileme noi în teoria și 

practica oraganizatiilor de afaceri. Așa cum se cunoaște, turbulența și incertitudinea au fost 

caracteristici ale mediului de afaceri, atât la nivel global, cât și în anumite țări/regiuni, inclusiv 

până la momentul apariției actualei crize globale. Întrucât gestionarea noilor realități survenite 

în mediul de afaceri după anul 2008 (context post-criză) a devenit o chestiune de interes 

maxim pentru teoreticieni și companii, în legătură cu tema cercetării noastre doctorale este de 

subliniat ideea că nu există rețete sau formule universal valabile pentru supraviețuirea firmelor 

în acest nou context și devine utilă orice analiză argumentată cu privire la factorii generatori 

de haos în mediul în care operează diverse categorii de firme.  
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Din scopul principal al cercetării doctorale pot fi derivate o serie de obiective ale 

cercetării științifice, între care amintim următoarele: 

(O1) - Analiză preliminară a sistemului de management în mediul haoticist al 

afacerilor în conexiune cu butterfly effect și teoria haosului. 

 (O2) - În al doilea rând, vizăm a analiza pe baza literaturii de specialitate care anume 

este conținutul conceptului de haoticism și în ce măsură sintagma propusă de Kotler și 

Caslione este suficient de cuprinzătoare pentru a surprinde realitățile mediului de afaceri 

corporatist în context post-criză. În conexiune cu acest obiectiv, vom analiza și opiniile altor 

autori consacrați în literatura de specialitate cu privire la specificul mediului de afaceri global 

înainte de criza din 2008 cât și în perioada care a urmat față de acest moment. 

(O3) - În sfârșit, ne propunem să analizăm anumite realități întâlnite în practica 

corporatistă la nivel global cât și cu privire la mediul de afaceri din România (inclusiv o 

cercetare empirică pe bază de chestionar), în legătura cu puterea deținută de MNC-uri, 

conceperea unor strategii și adoptarea unor decizii în contextul actual al derulării afacerilor. 

 Ipotezele avute în vedere la debutul cercetării doctorale pot fi formulate în conexiune 

directă cu cele trei obiective analitice ale cercetării științifice. Între astfel de ipoteze pe care se 

sprijină întreaga cercetare doctorală, formulăm în continuare trei enunțuri distincte (urmând ca 

la finalul cercetării să analizăm dacă acestea se confirmă sau nu pe baza argumentelor 

invocate): 

(I1) - Teoria haosului poate și trebuie să fie privită ca o generalizare față de principiile 

enunțate de TGS (Teoria Generală a Sistemelor), ipoteză în care anumite proprietăți ale 

sistemelor haotice pot avea relevanță în teoria managementului cât și în teoria administrării 

afacerilor. 

(I2) - Mediul în care sunt localizate și funcționează firmele a devenit tot mai complex, 

interdependent, incert, și imprevizibil  în raport de scopurile pragmatice ce sunt vizate de 

decidenții raționali din diverse organizații de afaceri. Conceptul de haoticism (chaotics) 

avansat de Kotler și Caslione constituie un termen destul de potrivit pentru a caracteriza 

sintetic specificul mediului de afaceri în context post-criză. 

(I3).-.Gestionarea relației dintre mediul intern al fiecărei firme și 

amenințările/oportunitățile existente în mediul său extern constituie un aspect specific și 

diferit de la un caz la altul al organizației de afaceri din economia reală. Prin urmare, teoria 

privind mediul de afaceri poate oferi unele răspunsuri sau direcții de analiză cu privire la 

teoria organizațiilor de afaceri. 

Metodologia de cercetare. Cercetarea științifică elaborată de către noi integrează un 

ansamblu de metode de cercetare teoretice și empirice în scopul de a ușura înțelegerea 

obiectivelor cercetării și interpretarea rezultatelor. 

Prezenta teză a fost realizată atât pe principiile cercetării cantitative, cât şi pe 

principiile cercetării calitative. Elaborarea lucrării a presupus parcurgerea următoarelor etape:  

➢ consultarea literaturii de specialitate și identificarea lucrărilor reprezentative din aria 

studiată (consultarea rapoartelor, studiilor și analizelor privind tematica cercetată); 

➢ cercetarea faptelor empirice (studierea, interpretarea, analiza datelor și informațiilor 

din realitatea economică). 

 Structura lucrării este proiectată în primul rând pe un studiu conceptual-teoretic 

(Capitolul I-VI) cu referire la conceptul de haoticism al mediului de afaceri post-criză la nivel 

de corporații multinaționale, iar în al doilea rând, pe o analiză cantitativ-calitativă privind 

efectele crizei globale asupra mediului de afaceri în industria asigurărilor la nivel național și 

global (Capitolul al VII-lea: Cercetare empirică privind haoticismul mediului corporatist din 

România). 
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 În Capitolul I (Conceptul de „Butterfly effect”: implicații pentru mediul de 

afaceri) ne-am focalizat atenția asupra unor dezvoltări teoretice ce au stat la baza apariției 

teoriei haosului (este vorba despre conceptul de butterfly effect), pentru ca ulterior să analizăm 

mai îndeaproape problematica mediului extern al organizațiilor de afaceri. De asemenea, în 

structura capitolului am analizat pe scurt conceptul de knowledge economy și rolul ce revine 

salariaților ce procesează cunoștințe în acest nou tip de economie. Noile realități în care 

concurează și obțin performanță diverse categorii de firme se concentrează în direcția 

exploatării cunoștințelor ca o resursă distinctă și ca o sursă de avantaj competitiv. 

În Capitolul al II-lea (Tipologia mediului de afaceri corporatist: opinii și 

interpretări) am analizat mai îndeaproape tipologia mediului de afaceri, respectiv anumite 

opinii și interpretări privind specificul contextului în care activează firmele, cu referire 

îndeosebi la corporațiile multinaționale. Aceasta întrucât, pe parcursul ultimelor patru decenii, 

diverse categorii de corporații multinaționale (Multinational Corporations-MNCs) au ajuns să 

joace un rol dominant în funcționarea piețelor și a economiei globale.  

 Capitolul al III-lea (Efecte ale crizei globale asupra mediului de afaceri 

corporatist) analizează pe scurt perspectiva macro și microeconomică privind ciclurile 

economice (business cycle), respectiv prezintă comparativ unele consecințe socio-economice 

generate de actuala criză globală față de Marea Depresiune din '29-'33. Este destul de evident  

faptul că mediul de afaceri în care concurează diverse categorii de firme a devenit în context 

post-criză extrem de complex, incert și greu de gestionat de către executivi.  

Capitolul al IV-lea (Conceptul de haoticism (chaotics) propus de Kotler & 

Caslione; dezvoltări ulterioare) prezintă concepția lui Kotler & Caslione privind anumite 

influențe esențiale generate de criza globală asupra mediului de afaceri corporatist, respectiv 

analizează conceptul de haoticisim (chaotics) și unele dezvoltări ulterioare ce au survenit pe 

marginea lui. În structura capitolului, am sesizat faptul că firmele operează într-o economie 

globală integrată, că managementul se află în fața unor realități noi, în care turbulențele din 

mediu survin în mod neașteptat și în care tehnologiile și knowledge worker au devenit factori 

esențiali în asigurarea avantajului competitiv. 

Capitolul al V-lea (Puterea şi influenţa MNC-urilor în mediul haoticist actual al 

afacerilor) studiază mai amănunțit care a fost puterea și poziția MNC-urilor în competiția 

globală pre-criză și care este situația lor în context post-criză, respectiv cum au reușit acești 

actori economici să se adapteze la ceea ce numim mediu haoticist al afacerilor. Transformările 

survenite în mediul de afaceri global au potenţat considerabil oportunităţile pentru corporaţiile 

multinaţionale (renunţarea la economiile centralizate în multe ţări din Europa Centrală şi de 

Est, orientarea către liberalism etc.). La acestea se adaugă creşterea rolului sectorului privat în 

aproape toate economiile în dezvoltare (acest sector generează noutăți tehnologice, inovații, 

activează competiția etc.). 

Capitolul al VI-lea (Fundamentarea și aplicarea deciziilor strategice în mediul 

haoticist al afacerilor) analizează problematica decizională în organizațiile de afaceri și 

modul în care executivii reușesc să fundamenteze/aplice decizii într-un mediu haoticist al 

afacerilor. Mediul în care sunt localizate și funcționează firmele a devenit tot mai incert, 

schimbător și imprevizibil  în raport de scopurile pragmatice ce sunt vizate de decidenții 

raționali. Au survenit anumite întrebări la care am încercat să răspundem în structura 

capitolului, respectiv: Cum pot fi optimizate deciziile strategice adoptate de firme în mediul 

haoticist al afacerilor? Ce direcții pragmatice pot fi întrevăzute pentru adoptarea unor decizii 

eficiente în context post-criză? Adoptarea de decizii de către executivii de top vizează tocmai 

a sprijini integrarea organizației în structura mediului extern al firmei, respectiv vizează a 

conecta cât mai bine mediul intern al firmei cu realități/condiționări din exteriorul ei.  
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Capitolul al VII-lea (Cercetare empirică privind haoticismul mediului corporatist 

din România) reprezintă o cercetare empirică cu privire la efectele crizei globale asupra 

mediului de afaceri în industria asigurărilor la nivel național, urmare a unor influențe induse 

de realitățile survenite la nivel global. Această cercetare este elaborată pe două coordonate 

(aplicarea unui chestionar și realizarea unui interviu) menite să evidențieze impactul crizei 

globale asupra mediului de afaceri în industria asigurărilor din România. 

În ultima parte a tezei,  trecem în revistă concluziile la care am ajuns pe parcursul 

cercetării, enumerând aspectele pe care le considerăm contribuții proprii la tema studiată și 

menționăm unele limite cu care ne-am confruntat pe parcursul analizei efectuate.  

 

 

 

 

* 

         * * * 

 

 

Termenul de haoticism (în engleză chaotics) nu apare în dicționarele de limbă 

română, respectiv de limbă engleză; termenul este o invenție a autorilor Kotler și 

Caslione; Kotler, Philip, Caslione, John A., Chaotics. The Business of Managing and 

Marketing in the Age of Turbulence, AMACOM, 2009; traducere în limba română Chaotics. 

Management şi marketing în era turbulenţelor, Editura Publica, 2009. De altfel, termenul 

de chaotics este un termen de trade mark al celor doi autori și am păstrat termenul 

original pe parcursul lucrării noastre întrucât nu am avut un alt termen echivalent. 
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PREZENTAREA SINTETICĂ A CAPITOLELOR TEZEI DE DOCTORAT 
 

 Capitolul I ( Conceptul de „Butterfly effect”: implicații pentru mediul de afaceri)   

analizează aspecte privind unele dezvoltări teoretice ce au stat la baza apariției teoriei haosului 

(cu referire la conceptul de butterfly effect), pentru ca ulterior să prezentăm mai amănunțit 

problematica mediului extern al organizațiilor de afaceri. Sintagma de univers haotic folosită 

pe parcursul cercetării doctorale ne conduce la ceea ce se numeşte „teoria haosului”, teorie ce 

rămâne legată de numele lui Edward Lorenz, Henri Poincaré şi al altor gânditori.  

Așa cum am arătat în analiza noastră, butterfly effect (efectul fluture) enunțat în anii 

'70 de către Lorenz a generat un interes semnificativ în domeniul științelor sociale, inclusiv în 

management și business administration; aceasta întrucât complexitatea și interdependența 

între țări, organizații și indivizi au devenit astăzi cu mult mai vizibile și ușor de perceput 

pentru orice persoană (comparativ cu situația existentă pe piețe cu șase sau șapte decenii în 

urmă). Mediul extern în care operează astăzi firmele este marcat de turbulențe majore și 

haoticism; termenul de chaotics avansat de Kotler și Caslione face doar o trimitere tangențială 

la teoria haosului și butterfly effect enunțat de Edward Lorenz. De asemenea, am amintit că, 

unele dezvoltări de nuanţă survenite în domeniul TGS (Teoria Generală a Sistemelor) s-au 

individualizat apoi sub alte sintagme cum ar fi „teoria haosului”, „sisteme complexe”, 

„dinamică non-liniară”, „teoria catastrofelor” etc. Deductibil, înţelegem că anumite 

principii şi/sau concluzii pe care le oferă TGS (inclusiv paralela cu funcţionarea unor sisteme 

din natură, fizică, chimie etc.) pot fi utile în încercarea optimizării funcţionării firmei privită 

ca sistem; tot în sensul invocat, pot prezenta interes şi anumite principii şi/sau concluzii pe 

care le oferă teoria haosului.  

Urmare a aspectelor aduse în discuţie, în figura nr. 1.1 am redat firma în viziune 

sistemică, subînţelegând că ea va fi abordată ca un sistem socio-economic deschis; acest 

sistem primeşte inputs (de natura unor resurse: materii prime, venituri, profituri, tehnologii, 

calificări ale salariaţilor etc.), ce sunt permanent mixate şi/sau procesate în outputs  vizate de 

către decidentul superior al organizaţiei (de natura unor produse sau servicii)  

 

 

Figura nr. 1.1 - Firma în concepţie sistemică 
Sursa: elaborare proprie 
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Este îndeobşte cunoscut faptul că succesul mai mare sau mai moderat al unei 

organizaţii numită „firmă” va fi dependent de calitatea rezultatelor obţinute în decurs de „n” 

ani (prin calitate înţelegem performanţă economică, dar şi performanţă socială, respectarea 

unor norme/standarde etice etc.); calitatea acestor rezultate va echivala cu un tip de feedback 

pentru intrările ulterioare şi următorul ciclu de fabricaţie al organizaţiei. Pe măsura 

funcţionării obişnuite a sistemului numit firmă, acesta este şi rămâne extrem de sensibil la 

orice influenţe/forţe ce survin, voit sau nu, din mediul exterior în care este localizată 

organizaţia de afaceri; similar, organizaţia rămâne sensibilă şi la modificările survenite în 

mediul ei intern de funcţionare (salariaţi, tehnologii, strategii de management).  

De asemenea, în structura capitolului am analizat pe scurt conceptul de knowledge 

economy și rolul ce revine salariaților ce procesează cunoștințe în acest nou tip de economie. 

Managementul cunoștințelor este, prin urmare, responsabil cu crearea de noi cunoștințe, 

stocarea și schimbul de cunoștințe și controlul cunoașterii. Managementul bazat pe cunoștințe 

este un important element în competiția bazată pe exploatarea unor abilități distincte, dificil de 

imitat și care rămân asociate în mod direct cu salariatul de tip knowledge worker. Noile 

realități în care concurează și obțin performanță diverse categorii de firme se concentrează în 

direcția exploatării cunoștințelor ca o resursă distinctă și ca o sursă de avantaj competitiv. 

Analiza selectivă rezervată de către noi pe întinderea capitolului al II-lea (Tipologia 

mediului de afaceri corporatist: opinii și interpretări) surprinde destul de complet 

problematica privind diverse categorii de firme ce funcționează în economia globală și 

specificul mediului de afaceri internațional/global în care aceste entități se străduiesc să 

supraviețuiască și să prospere (anumite opinii și interpretări privind specificul contextului în 

care activează firmele, cu referire îndeosebi la corporațiile multinaționale). 

Din perspectiva cercetării noastre, pe parcursul capitolului am discutat despre trei 

„straturi” distincte ale mediului de localizare a firmei, respectiv:  

1. Mediul extern îndepărtat (denumit și macromediu) cuprinde acele contexte, 

elemente sau influențe ce pot afecta, prin natura lor, un întreg sector economic, o industrie și 

una sau mai multe piețe în același timp.  

2. Mediul extern apropiat (denumit și micromediu) este „stratul” care înconjoară în 

mod direct o afacere, respectiv o firmă, și include elemente asupra cărora decidentul poate 

exercita o anumită influență, chiar dacă aceasta este limitată. În orice economie concurențială, 

firmele se raportează în mod direct la clienți, furnizori și concurenți, respectiv ele intră în 

relații obișnuite cu anumite categorii de organizații pe care le pot influența și, la rândul lor, 

pot fi influențate de comportamentul acestora. 

3. Mediul intern al unei firme se referă la „stratul” interior sau de bază într-o distribuție 

concentrică și include elemente precum cultura organizațională, strategiile, organigrama și 

facilitățile fizice în interiorul cărora își desfășoară activitățile managerii și diferiți executanți. 

Așa cum se deduce cu ușurință, mediul în care sunt localizate firmele într-o economie 

capitalistă poate fi privit ca o „ceapă”; el se compune din trei straturi succesive ce includ, 

fiecare, elemente de influență a unor factori sau forțe de intensitate diferită față de scopul 

economico-social vizat de o astfel de organizație. În figura nr. 2.1 prezentăm o schemă 

generală a mediului în care sunt localizate firmele în orice economie concurențială. 
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Figura nr. 2.1 - Schema mediului în care este localizată firma (organization's 

environment) 

Sursa: David Campbell, George Stonehouse and Bill Houston, Business Strategy, Second edition, 

Butterworth-Heinemann, Oxford, Great Britain, 2002, p. 113; Elearn, Business Environment, Revised 

Edition, Management Extra Series, Routledge, 2008, p. 2 

Schema grafică din figura anterioară ne arată că există o interacțiune profundă între 

diverse elemente sau forțe ce compun mediul extern al firmelor. În fapt, structurarea acestui 

mediu de localizare a firmelor sub forma a trei straturi concentrice ne oferă doar o idee 

generală privind elementele componente ale fiecărui strat, complexitatea, dinamica și 

interacțiunea posibilă între diverse forțe/factori de mediu. 

În partea a doua a capitolului am analizat costurile de operare ale firmelor și 

importanța ce revine acestor costuri în legătură cu rezultatele pe care le înregistrează firma 

(costurile pe care le are o organizație de afaceri se află chiar la baza mecanismului 

concurențial, respectiv a funcționării pieței). Este destul de evident, că nivelul costurilor de 

operare pentru orice firmă face legătura necesară între realitățile ce există într-o industrie și 

realitățile ce sunt întâlnite pe diferite piețe. 

Anumite noi realități survenite în mediul de afaceri post-criză (atât ca amenințări, cât 

și ca oportunități) generează noi dileme și dificultăți pentru decidenții din cadrul firmelor. În 

bună măsură, aceste noi realități se concentrează în jurul costurilor la care poate fi obținut un 

produs sau serviciu pe diferite piețe. Între astfel de noi realități ale mediului de afaceri ce se 

reflectă asupra costurilor de operare amintim: 

➢ În cadrul noilor tehnologii, după cum argumentează Kotler & Caslione, tehnologiile 

disruptive tind a schimba structura mediului de afaceri, strategiile și practicile ce sunt 

disponibile pentru executivii din companii. 

➢ Cunoștințele au devenit în prezent o resursă distinctă ce există în firmă (adică în 

mediul ei intern) și în afara ei (adică în mediul ei extern). 
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➢ În sfârșit, costurile de operare ale unei firme au devenit dependente nu doar de 

calitatea resurselor umane existente într-o firmă, ci și de motivarea salariaților pentru a 

învăța în mod continuu, a achiziționa noi cunoștințe, a reuși să gestioneze noile 

tehnologii și, pe cale de consecință, să gestioneze schimbările tot mai frecvente ce 

survin în societate și mediul extern al organizațiilor.  

Unele dintre noile realități ce se reflectă în mod direct asupra costurilor de operare ale 

unei firme, așa cum au fost sintetizate anterior, pot sprijini executivii în evaluarea comparativă 

a mediului intern față de mediul extern al organizației. Această idee se prezintă grafic în 

figura nr. 2.2, caz în care accentuăm importanța costurilor totale de operare (CTO) ca 

element ce traversează propriu-zis toate cele trei „straturi” ale mediului în care operează orice 

firmă. Cu alte cuvinte, așa numita diagramă a „foii de ceapă” prezentată anterior (figura nr. 

2.1) poate fi restructurată prin accentuarea importanței ce revine costurilor pe care le 

înregistrează firma.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 2.2 -  Costurile de operare ale firmei: element de legătură între cele 

trei straturi ale mediului 

                                                    Sursa: elaborare proprie 

 

Prin urmare, conform celor accentuate în figura de mai sus, costurile de operare ale 

unei firme ar trebui să rămână elementul central în orice analiză privind mediul ei extern și 

legătura acestuia cu realitățile sau practicile întâlnite în mediul extern al organizației. Cu alte 

cuvinte, costul de operare al firmei rămâne elementul central în încercarea de a dezvolta 

competențe cheie în anumite domenii și, pe această bază, de a obține avantaj competitiv.  

 

Costuri totale de 

operare (CTO) 

Mediul extern îndepărtat 

(factori politici, economici, 

sociali, tehnologici etc.) 

Mediul extern apropiat 

(concurenții, furnizorii, 

intermediarii, clienții  etc.) 

Condiționări noi în  mediu: 

- tehnologiile disruptive; 

- cunoștințele ca resursă; 

- salariații care învață.  

Costuri relative de operare: 

firma vs. alți competitori vs. 

piață 
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În capitolul al III-lea al cercetării (Efecte ale crizei globale asupra mediului de 

afaceri corporatist) ne-am propus să analizăm comparativ unele consecințe socio-economice 

generate de actuala criză globală față de Marea Depresiune din ’29-’33 și impactul acesteia 

asupra mediului de afaceri corporatist. În structura capitolului analizat atenția noastră se 

focusează pe abordarea ciclurilor economice din perspectiva micro și macroeconomică 

(business cycle). În sistemul nostru economic (din prima parte a secolului trecut), vremurile 

bune pentru afaceri alternează de obicei mai mult sau mai puţin regulat cu perioadele proaste 

pentru afaceri. Îndeosebi din perspectivă macroeconomică, este evident că după o perioadă 

ascendentă, de progres în societate și economie, urmează o perioadă descendentă, ce poate lua 

forma unei recesiuni ușoare sau se poate manifesta sub forma unei crize economice mai 

pronunțate. Analiza teoreticienilor asupra a ceea ce numim dinamica economiilor, respectiv 

business cycle, se regăsește îndeosebi din perspectivă macroeconomică întrucât există 

suficienți indicatori și informații pe baza cărora se poate pune în evidență acest fenomen (se 

încearcă a răspunde la întrebări privind cauzele care generează fenomenul, manifestarea sa, 

cum ar putea fi gestionat de către guverne etc.).  

Atenţia teoriei economice a fost puternic stimulată de problema modificărilor ciclice 

apărute în principalele țări ale lumii pe parcursul perioadei postbelice. Totuși, există puține 

studii semnificative privind subiectul business cycle din perspectiva de analiză 

microeconomică. În primul rând, legislația țărilor cu privire la declanșarea procedurii de 

faliment pentru o firmă diferă semnificativ de la un sistem juridic la altul, ceea ce face doar 

parțial comparabile datele statistice pe acest subiect. În al doilea rând, o mare parte dintre 

firmele ce sunt forțate să iasă de pe piață, respectiv ajung la faliment, fac parte din categoria 

small business, motiv pentru care situația lor este mai rar analizată și studiată riguros. În fapt, 

credem că analiza ciclului afacerilor din perspectivă micro (ceea ce am numit CAF-ciclul 

afacerilor la nivel de firmă) este puternic interdependentă cu teoria organizațiilor și relația 

dintre firmă și mediul în care ea se află în competiție cu alte entități similare.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura nr. 3.1 - Atractorii pozitivi și negativi în evoluția firmei pe „n” ani 

Sursa: elaborare proprie 
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reglementările etc. ) 

Atractorul pozitiv: oportunitățile 

(tehnologiile disruptive, hiperconcurența, 

ecologia, reglementările etc. ) 
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În figura nr. 3.1 prezentăm modelul non-liniar de evoluție a firmei pentru „n” ani și 

punem în evidență parcursul organizației aflat în relație cu atractorul pozitiv și atractorul 

negativ al mediului. Atractorul pozitiv din mediul extern va tinde oarecum în mod natural să 

„ducă” firma către o perioadă de maxim al CAF, în timp ce atractorul negativ va genera o 

tendință opusă, respectiv orientarea parcursului firmei către o perioadă de minim al CAF. 

Modelul grafic propus rămâne valabil pentru evoluția oricărui tip de organizații de afaceri. 

Este însă de datoria executivilor de la vârful fiecărei organizații să identifice cel puțin o stare 

de echilibru între influența diverșilor factori din mediul extern al firmei, respectiv ceea ce am 

numit atractor pozitiv și atractor negativ.  

Anumite lecții oferite de istoria economică privind dinamica economiilor, 

comportamentul guvernelor și deciziile politice sunt de real interes și actualitate în încercarea 

de a depăși efectele crizei globale la nivelul țărilor în care mediul de afaceri rămâne încă 

instabil. Explicarea fenomenului de ciclicitate necesită luarea în considerare a noi factori, noi 

date statistice și evidențe empirice, pentru a înțelege cauzele de fond ce determină astfel de 

fluctuații economice. Din perspectiva teoriei organizației, valorile în care cred executivii și 

standardele etice după care se derulează competiția au devenit elemente de interes 

semnificativ pentru a explica succesul sau insuccesul în afaceri în decursul unei perioade lungi 

de timp.  

Capitolul al IV-lea (Conceptul de haoticism (chaotics) propus de Kotler şi 

Caslione; dezvoltări ulterioare) aduce în discuție o serie de aspecte legate de concepția lui 

Kotler & Caslione privind anumite influențe esențiale generate de criza globală asupra 

mediului de afaceri corporatist, respectiv analizează conceptul de haoticism (chaotics) și unele 

dezvoltări ulterioare ce au survenit pe marginea lui. În fapt, este oportun să amintim că 

sintagma de haos (chaos și chaotic) și cea de mediu turbulent (turbulent environment) au fost 

utilizate cu referire la lumea afacerilor începând din anii '80 de anumiți autori. Este evident că 

și la începutul secolului trecut, respectiv în perioada prealabilă Marii Depresiuni (inclusiv 

pentru circa un deceniu ce a urmat după 1933), lucrări de teorie economică, management sau 

teoria organizațiilor au discutat despre instabilitatea pieței, nesiguranță, incertitudine și 

schimbare rapidă a mediului de afaceri. Așadar, terminologia utilizată în decursul timpului 

pentru a descrie mediul de afaceri are o importanță secundară; este mai important să înțelegm 

care sunt caracteristicile actuale ale mediului de afaceri și în ce direcție ar trebui să acționeze 

managerii din diverse companii. Termenul de chaotics este propus de Kotler & Caslione și 

pare a fi destul de potrivit pentru a descrie sintetic haosul total ce a survenit pe piețe și în 

mediul de afaceri post-criză (caracteristica de bază este interdependența, complexitatea și 

schimbările rapide generate de influențe minore asupra factorilor de mediu).  

Din perspectiva lucrării lui Kotler & Caslione survine următoarea întrebare: Ce este 

turbulenţa pe piaţă? În primul rând, turbulenţa economică descrie schimbările rapide şi 

imposibil de prevăzut, din mediul extern sau intern al unei firme, care îi afectează acesteia 

performanţa. În al doilea rând, se poate spune că, în context post-criză, turbulențele ce survin 

pe orice piață sunt mai greu de prevăzut chiar de către executivii ce monitorizează atent și 

succesiv în timp evoluția fiecărui factor politic, economic, tehnologic, legat de industrie, de 

concurență etc. Prin urmare, este nevoie de a identifica, pe cât posibil, noi principii de 

organizare, funcționare și administrare a organizațiilor de afaceri. Din acest unghi de vedere, 

credem că teoria sistemelor propusă de Bertalanffy poate oferi managerilor unele răspunsuri 

în încercarea de a-și dezvolta un model propriu de teorie organizațională (aplicabil unei 

anumite companii). Tot în sensul invocat, pot fi utile unele dezvoltări teoretice amintite, 

precum teoria haosului și concepția lui Mandelbrot. 

Problema gestionării relației dintre mediul intern al firmei și realitățile socio-

economice din exterior rămâne însă de interes pentru executivi atât cu referire la lumea 
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corporatistă, cât și cu referire la micile afaceri. Kotler & Caslione au surprins destul de bine 

anumite realități mai recente din mediul de afaceri, au delimitat un număr de șapte factori 

generatori de instabilitate în cadrul acestuia și propun un mecasnim pe baza căruia se poate 

construi un sistem de management care să sprijine firmele în gestionarea relației dintre mediul 

intern și noile realități din exteriorul  organizației. Totuși, concepția celor doi autori nu trebuie 

să fie considerată un răspuns complet sau definitiv la problema gestionării mediului haotic al 

afacerilor. Dimpotrivă, pot fi formulate chiar și anumite critici cu privire la conceptul de 

haoticism  propus de Kotler & Caslione și direcțiile în care ar trebui să acționeze managerii în 

context de criză. Într-un mediu socio-economic instabil și turbulent, viața de zi cu zi a 

diferitelor categorii de firme devine cu mult mai dificilă; gândirea strategică a decidenților ce 

se află în fruntea unor companii devine un element esențial pentru ca organizația să 

supraviețuiască într-un mediu haoticist. După opinia noastră, nu există un „model” anume de 

management strategic care să poată fi „importat”, preluat sau copiat de un executiv de top 

dintr-o companie și care, printr-o aplicare ad literam, să confere certitudine cu privire la 

supraviețuirea organizației în climatul actual al afacerilor. Dimpotrivă, este nevoie de 

imaginație și gândire intuitivă din partea executivilor pentru a construi succesiv strategii de 

management pentru a gestiona mediul haoticist al afacerilor; simplu spus, este nevoie de 

aplicarea unui management creativ. 

După opinia noastră, sistemul de management recomandat de Kotler & Caslione 

pentru gestionarea unui mediu haoticist este util doar în măsura în care oferă o „sumă” de 

recomandări/principii pentru executivi în tentativa lor de a construi o strategie adecvată pe 

baza căreia să conducă organizația în vremuri instabile, tulburi și non-predictibile. În fapt, 

fiecare firmă sau companie semnificativă și îndeosebi MNC-urile trebuie să studieze atent 

restricțiile și oportunitățile de mediu întâlnite la un moment dat și să construiască apoi 

permanent variante strategice concrete pentru a depăși perioada marcată de dificultăți. Atunci 

când firma se confruntă în mediu cu diverse turbulențe se constată că, în ciuda unor măsuri de 

avertizare timpurie, mediul devine haotic, iar decidentul trebuie să selecteze strategia potrivită 

pentru momentul parcurs. Această concepție a lui Kotler & Caslione se prezintă în figura nr. 

4.1.  

În schema grafică din figura ce urmează (figura nr. 4.1), includem două elemente 

suplimentare față de opinia celor doi autori, anume: 

1. enumerăm distinct cei șapte factori principali, de la F1 la F7, ce generează printr-un 

efect cumulat turbulența și haoticismul mediului de afaceri; 

2. enunțăm distinct întrebarea: „ Care dintre factori are o influență predominantă asupra 

mediului?”, întrucât acțiunea celor șapte factori va fi diferită asupra schimbărilor de 

mediu cu care se confruntă o firmă față de alta. 
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Figura nr. 4.1 - Sistem de management pentru dominarea haoticismului din 

mediul extern al firmei (etapa de selectare a strategiei) 

Sursa: Adaptat după Philip Kotler, John A. Caslione, Chaotics. Management şi marketing în 

era turbulenţelor, Editura Publica, 2009, p. 129. 

 

Deducem deci că firma trebuie să construiască permanent scenarii și strategii prin care 

să gestioneze riscurile ce pot fi anticipate (după caz, și strategii de valorificare a unor 

oportunități); cei doi autori admit însă că acest lucru nu este simplu și necesită schimbări 

rapide de cultură organizațională și de instrumente concrete de management.1 Conform celor 

sugerate de către noi în partea dreaptă a figurii nr. 4.1, top managementul dintr-o firmă ce se 

confruntă cu o perioadă de turbulență a mediului va trebui să identifice unul sau doi factori ce 

au impact major asupra schimbărilor de mediu. Odată identificat factorul cu impact major 

asupra schimbărilor de mediu se pune problema selectării strategiei  de către firmă pe baza 

unor scenarii construite anterior; astfel de scenarii privind viitorul unei fime ar trebui să țină 

seama și de responsabilitățile sociale ce revin unei organizații de afaceri. 

                                                           
1 Kotler, Philip, Caslione, John A., Chaotics. The Business of Managing and Marketing in the Age of Turbulence, 

AMACOM, 2009; traducere în limba română Chaotics. Management şi marketing în era turbulenţelor, Editura 

Publica, 2009. 
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Teoretic, managerii dintr-o firmă ce se confruntă cu un mediu haoticist ar trebui să 

aibă curaj, imaginație și să acționeze rapid pentru a aplica strategia aleasă în toate 

departamentele organizației. În sfârșit, aplicarea cu success a unor strategii pentru a gestiona 

mediul haoticist rămâne dependentă de cum anume este și va fi percepută firma de către 

publicul larg și alte categorii de stakeholders. 

În capitolul al V-lea (Puterea şi influenţa MNC-urilor în mediul haoticist actual al 

afacerilor) am abordat implicațiile analizei referitoare la puterea, influența și poziția MNC-

urilor în mediul haoticist actual al afacerilor. Un accent deosebit a fost pus pe identificarea 

modului în care acești actori economici au reușit să se adapteze la ceea ce am numit mediu 

haoticist al afacerilor și care este situația lor în context post-criză. 

Pe parcursul secolului trecut s-au accentuat treptat anumite caracteristici definitorii a 

ceea ce numim în prezent „corporația modernă” în economia globală; puterea și influența 

acestor entități au devenit din ce în ce mai vizibile atât prin prisma diferiților indicatori 

statistici (număr, active, aport la PIB, valoare adăugată, pondere în comerțul internațional, 

pondere în fluxurile de ISD etc.), cât și prin prisma percepției opiniei publice asupra activității 

lor. În decursul deceniilor s-au conturat în general anumite optici distincte sau atitudini cu 

privire la impactul corporației moderne în societatea contemporană actuală. Poziționarea 

MNC-urilor ca vector de putere în economia globală, atât până în anul 2008 cât și ulterior, a 

condus la o optică favorabilă și una critică cu privire la influența/puterea corporatistă: 

➢ Optica favorabilă privind puterea MNC-urilor 

În primul rând, se poate discuta de o optică/atitudine favorabilă cu privire la prezența 

MNC-urilor în economia și competiția globală, în sensul că aceste entități au devenit, alături 

de sectorul small business, veritabili vectori ai progresului tehnologic și socio-economic 

(aceste firme investesc în cercetare, inovează cu privire la tehnologii și procese, recurg la 

practici moderne de management, oferă un număr mare de locuri de muncă stabile etc.). Este 

destul de evident faptul că prezența MNC-urilor este dorită de majoritatea țărilor în curs de 

dezvoltare, inclusiv de România, întrucât ele contribuie direct la susținerea cercetării/inovării, 

la difuzarea tehnologiilor și a cunoștințelor, a unor practici pozitive de management etc. Cu 

alte cuvinte, corporațiile au devenit în prezent un tip de actor economic dorit de 

țările/societățile mai puțin dezvoltate; ele sunt asociate, voluntar sau nu, cu progresul și 

prosperitatea socio-economică din lumea contemporană.  

➢ Optica critică privind puterea MNC-urilor 

În al doilea rând, există o optică/atitudine critică privind puterea, influența și rolul 

MNC-urilor în economia contemporană; un număr mare de autori critică în mod deschis 

puterea corporatistă, practicile de management la care recurg ele uneori, unele comportamente 

non-etice pe piețele străine etc.  

După opinia noastră, credem că nu trebuie să respingem nici una din cele două optici 

cu privire la puterea corporatistă actuală; ar fi suficient, credem să comparăm astfel de opinii 

și să încercăm a deduce care anume sunt realitățile din societatea contemporană. Oricum, din 

perspectiva economiei românești, situația din ultimele două decenii și jumătate ne arată că 

marile companii internaționale au devenit tot mai prezente și active în mediul de afaceri din 

țara noastră. Subînțelegem că această tendință va continua și în viitor și că ea poate să aducă, 

deopotrivă, anumite beneficii și/sau influențe negative pentru indivizi, instituții și creșterea 

economică din țara noastră. Cu alte cuvinte, credem că simpla formulare a unor opinii critice 

privind puterea corporatistă actuală constituie doar un punct de plecare; este nevoie ca apoi 

organizațiile internaționale, guvernele și societatea civilă să acționeze concentrat pentru a 

impune anumite reguli/principii cu privire la practicile corporatiste pe diverse piețe. În fapt,  

comportamentul unei companii rămâne dependent într-o foarte mare măsură de integritatea și 

caracterul executivilor ce constituie top managementul organizației; acest lucru este 
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argumentat de autori precum Drucker, de Geus și mulți alții ce „leagă” succesul corporațiilor 

de renume de viziunea top managementului. Aceasta înseamnă valori, responsabilitate și 

armonizarea binelui comun cu interesul corporatist. 

 Urmare a aspectelor aduse în discuție în structura cercetării, înțelegem că mediul 

haoticist al afacerilor globale este cu mult mai complex și greu de gestionat prin comparație 

cu mediul haoticist al piețelor naționale/locale; această mențiune era valabilă până la apariția 

crizei globale și în contextul ce a urmat după criză, deopotrivă. Deducem că mediul haoticist 

(în sensul definiției date de Kotler & Caslione) la nivel global este marcat în primul rând de 

anumite riscuri suplimentare pe care trebuie să și le asume investitorii, executivii și salariații 

ce activează în diverse MNC-uri (riscuri de natură politică, juridică, valutară, legate de 

diferențele culturale între țări etc.). Funcționarea piețelor globale este influențată de politicile 

economice promovate de diverse guverne din țări considerate puternice economic (SUA, 

Japonia, China etc.), de implicarea altor guverne/țări și a unor organisme internaționale sau 

blocuri integraționiste de tip UE, NAFTA etc. În figura nr. 5.1 redăm schematizat actorii 

principali și specificitățile pentru ceea ce numim mediul haoticist al afacerilor globale. 

 

Figura nr. 5.2 - Mediul haoticist al afacerilor globale: „actori” și specificități 

Sursa: elaborare proprie 

Așadar, credem că, pe de o parte, mediul internațional/global al afacerilor înseamnă în 

mod vădit amenințări și oportunități mai ample comparativ cu piețele naționale, ceea ce 

necesită strategii diferite pentru orice companie ce își propune să obțină performanță la acest 

nivel. Pe de altă parte, se deduce implicit faptul că piețele globale presupun diverse categorii 

de riscuri asumate conștient de către decident, ceea ce ar trebui să conducă teoretic și la 
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oportunități suplimentare față de piața națională. Una din problemele majore cu care se 

confruntă decidenții ce activează pe piețe internaționale este cea a găsirii unui echilibru între 

riscurile asumate și oportunitățile sperate, respectiv între condiționările impuse de societate și 

cerințele unor zone/regiuni ale lumii și binele corporatist. După opinia noastră, gestionarea 

corectă a amenințăirlor/oportunităților din mediul haoticist global va depinde foarte mult de 

principiile și valorile la care se raportează investitorii/proprietarii, executivii și salariații din 

cadrul MNC-urilor. 

 Între diverse concluzii, deducem că acești „actori” ai economiei globale numiți 

corporații multinaționale deţin o putere impresionantă care poate fi utilizata în scopuri 

benefice sau mai puţin benefice pentru societate. În prezent, nu dispunem de o teorie coerentă 

și completă privind scopul vizat, organizarea și modelul optim de MNC, chiar dacă teoria din 

ultimele trei decenii s-a concentrat pe această direcție de analiză. Orice activitate de afaceri se 

desfăşoară într-un mediu configurat în cea mai mare parte de politică, instituții și piață; totuși, 

implicarea/intervenţia statului este aproape omniprezentă, indiferent de domeniul în care se 

dezvoltă afacerile. 

 Ideile exprimate în acest capitol (Capitolul al VI-lea - Fundamentarea și aplicarea 

deciziilor strategice în mediul haoticist al afacerilor) evidențiază/analizează problematica 

decizională în organizațiile de afaceri și urmărește o analiză asupra modului în care executivii 

reușesc să fundamenteze/aplice decizii într-un mediu haoticist al afacerilor. Decizia strategică 

constituie un aspect central al activității de management, întrucât ea poate condiționa decisiv 

viitorul organizației. Adoptarea de decizii de către executivii de top vizează tocmai a sprijini 

integrarea organizației în structura mediului extern al firmei, respectiv vizează a conecta cât 

mai bine mediul intern al firmei cu realitățile/condiționările din exteriorul ei. 

 Aplicarea deciziilor strategice în medii haoticiste nu ar trebui sa difere esențial de 

aplicarea unor astfel de decizii în medii considerate a fi relativ mai stabile, mai ușor de 

gestionat. În măsura în care organizația de afaceri și-a instituit un sistem de management 

propriu pentru gestionarea mediului haoticist, așa cum sugerează Kotler & Caslione, ea 

dispune de un sistem de informare și adoptare a deciziilor, de un sistem de avertizare timpurie 

etc. De asemenea, sistemul de informare și cel decizional sunt doar părți componente din 

sistemul general pentru gestionarea unui mediu haoticist al afacerilor. Din acest unghi de 

vedere, se poate afirma că nu există un model anume pentru a transpune în practică o decizie 

strategică, pentru a obține eficiență în urma aplicării ei. Din nou, echilibrul pe care reușește să 

îl intuiască decidentul între situația de moment a organizației și cea pe termen lung, între 

obținerea de profit și binele social, se pot dovedi decisive în încercarea de a anticipa 

turbulențele din mediu și de a depăși momentele critice din viața firmei. În vederea aplicării 

cu succes a unor decizii strategice de către firmele ce sunt nevoite să supraviețuiască într-un 

mediu haoticist, pot fi formulate o serie de direcții de acțiune pentru manageri: 

➢ În contextul actual al competiției globale a devenit necesar pentru manageri, mai mult 

decât oricând în trecut, să depună eforturi sistematice pentru a-și dezvolta gândirea 

non-liniară și gândirea intuitivă, ca parte a unor abilități tacite ce pot fi învățate 

îndeosebi prin experiență directă. Inclusiv dezvoltarea inteligenței emoționale, în 

sensul argumentelor invocate de Goleman, constituie o direcție viabilă de acțiune 

pentru managerii ce își propun să gestioneze neprevăzutul și complexitatea relațiilor 

sociale ce definesc competiția globală după anul 2008.  

➢ Firmele ce operează într-un mediu haoticist pot și este util să își proiecteze un sistem 

integrat de management pentru prevenirea și gestionarea turbulențelor excesive ce pot 

surveni din acest mediu. Oricum, un astfel de sistem trebuie să ofere informații privind 

relația dintre mediul intern și cel extern al firmei și să sprijine decidentul în adoptarea 

unor decizii strategice.  
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➢ Fiecare dintre cei șapte factori ce generează turbulențe în mediul global al afacerilor 

pot și trebuie să fie studiați sistematic și repetat de către decidenți, tocmai pentru a 

înțelege mai din timp eventuale amenințări sau oportunități asociate. În acest nou 

context socio-economic și competitiv, valorile în care cred managerii și salariații 

knowledge worker au devenit un aspect esențial pentru a face alegeri corecte privind 

viitorul unei organizații de afaceri, echilibrarea necesității de a obține profit cu cea de 

a asigura stabilitatea piețelor și industriilor.  

➢ Noul sistem de management proiectat de către organizație trebuie conceput pentru a 

descentraliza puterea și deciziile pe grupuri și/sau departamente din organigramă; 

aceasta înseamnă, în mod implicit, o anumită partajare a organizației pe unități 

descentralizate ce vor avea fiecare responsabilități și competențe, inclusiv cu privire la 

anumite categorii de decizii.  

➢ Strategiile concepute de către top management vor trebui să fie sintetizate în planuri 

de acțiune pe intervale mai scurte de timp, respectiv de circa trei luni; astfel de planuri 

trebuie actualizate și adaptate permanent de către decidenți, ceea ce generează 

adoptarea a noi decizii strategice.  

➢ Este recomandabil ca, în toate cazurile în care survine o problemă complexă în viața 

firmei, care impune o decizie neprogramabilă, de ordin strategic, decidentul superior 

să implice un număr cât mai mare de grupuri sau departamente din organigramă încă 

din faza de enunțare a problemei. Aceasta înseamnă recursul la grupuri decizionale 

pentru orice decizie strategică și parcurgerea a două activități distincte. În primul rând, 

membrii grupului vor trebui să ajungă la dezacorduri și opinii diferite în faza de 

enunțare a problemei, stabilirea alternativelor, alegerea criteriilor de optimizare etc. În 

al doilea rând, orice board decizional de acest tip va trebui să ajungă la un consens 

formal în etapa finală a întregului proces, adică cea în care se adoptă decizia și se 

transmite ea către toate departamentele implicate.  

➢ Tot în sensul invocat, forma în care se enunță decizia ar trebui să fie cât mai 

simplă/sintetică și pe înțelesul tuturor persoanelor sau grupurilor de salariați ce 

urmează să participe în etapa de aplicare, de aducere a unor modificări și de obținere a 

feedback-ului necesar pentru a se contracara amenințările inerente ale mediului etc. 

Aceasta necesită capacitate de gândire conceptuală și analitică din partea decidenților, 

cât și tratarea firmei ca un sistem dinamic, compus din „n” subsisteme relativ 

autonome.  

În figura nr. 6.1 prezentăm sintetic direcțiile în care pot acționa managerii din firmele 

ce operează într-un mediu haoticist al afacerilor (acest mediu fiind caracteristic competiției 

globale în context post-criză). 
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Figura nr. 6.1 - Aplicarea deciziilor strategice în mediile haoticiste 

Sursa: elaborare proprie 

 

Aspectele schematizate de noi în figura nr. 6.1 conduc la anumite concluzii ce pot fi utile 

în practica decizională a firmelor ce operează în medii haoticiste:  

a. Subliniem ideea că valorile în care cred managerii și comportamentul etic al 

organizațiilor de afaceri au devenit un element esențial pentru prevenirea situațiilor de 

criză ce pot surveni pe piețe, în anumite industrii. 

b. Recursul la un grup decizional și implicarea directă a celor ce vor aplica decizia încă 

din etapa E1 a procesului (așa cum sugerăm în figură) pot să asigure diferența între o 

decizie de succes și un eșec.  

c. Este de subliniat faptul că, între toți factorii ce generează haoticism în mediul de 

afaceri (cei șapte enumerați în figură), îndeosebi noile tehnologii, IT-ul și inovațiile 

disruptive sunt factori ce trebuie studiați cu maximă atenție de către decident, atunci 

când concepe scenarii de urmat, strategii privind achiziția cunoștințelor și este pus în 

situația de a adopta decizii cu impact major privind viitorul organizației. 

Direcții de acțiune pentru adoptarea deciziilor strategice: 

✓ Utilizarea unor boarduri decizionale (grupuri de decizie); 

✓ Organigramă cu putere descentralizată (competențe decizionale pentru grupuri); 

✓ Împărțirea organizației pe unități autonome; 

✓ Generarea unui dezacord inițial între membrii grupului; 

✓ Ajungerea la un consens final între membrii grupului decizional; 

✓ Enunțarea deciziei într-o formă cât mai simplă; 

✓ Implicarea celor ce aplică decizia încă din etapa E1. 

Etapele procesului 

decizional 

E1: definierea problemei 

E2: culegerea informațiilor 

E3: stabilirea variantelor 

E4: adoptarea deciziei 

E5: aplicarea deciziei 

E6: feedback-ul  

Factorii ce determină 

haos 

F1: tehnologii și IT 

F2: inovațiile disruptive 

F3: economiile emergente 

F4: hiperconcurența 

F5: fondurile suverane 

F6: mediul 

F7: abilitatea clienților 

Valori 

Sistem de 

management 

pentru 

gestionarea 

mediului 

haoticist 

Valori 

Recursul predominant la intuiție, imaginație și experiență în adoptarea deciziilor 

Dezvoltarea gândirii non-liniare, intuitive și creative (inteligența emoțională) 
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Capitolul final al tezei (Capitolul al VII-lea.-.Cercetare empirică privind 

haoticismul mediului corporatist din România)  prezintă o cercetare aplicativă  privind 

situația a trei corporații din sectorul financiar, anume trei companii din primele zece ce 

operează în sectorul de asigurări din România în decursul ultimelor două decenii. Istoria 

sectorului de asigurări din România rămâne strâns conectată la realitățile și reglementările 

înregistrate la nivelul Europei inclusiv în ceea ce privește principiile de organizare și 

gestionarea riscurilor specifice. Cercetarea noastră empirică s-a limitat doar la sectorul 

asigurărilor și piața specifică acestui sector, cu referire la economia românească față de 

realitățile existente la nivel global. Prin acest studiu ne propunem să aflăm care au fost 

efectele crizei globale asupra mediului de afaceri în industria asigurărilor la nivel național, în 

corelație directă cu anumite realități survenite în mediul de afaceri la nivel global (astfel de 

realități sunt date de complexitate, incertitudine, haoticism, turbulență și alte caracteristici 

similare pe marginea cărora am discutat în primele șase capitole ale tezei). 

Cu privire la realizarea acestei cercetări empirice atenția noastră se concentrează cu 

precădere asupra principalelor aspecte care pot evidenția și explicita conceptul de haoticism al 

mediului de afaceri post-criză la nivel de corporații multinaționale; această cercetare este 

elaborată pe două coordonate (aplicarea unui chestionar și realizarea unui interviu) menit să 

descripteze impactul crizei globale asupra mediului de afaceri în industria asigurărilor din 

România. Cercetarea empirică este focusată pe analiza percepției angajaților celor trei 

corporații analizate (sectorul financiar) cu privire la efectele crizei globale asupra mediului de 

afaceri în industria asigurărilor la nivel național, urmare a unor influențe induse de realitățile 

survenite la nivel global. 

Obiectivul principal al cercetării empirice constă în analiza percepției atât a 

managerilor români, cât și a angajaților celor trei companii privind impactul crizei globale 

asupra mediului de afaceri în industria asigurărilor din România.2 Mai simplu spus, ne 

propunem să analizăm ce schimbări semnificative a generat criza globală asupra mediului de 

afaceri din industria asigurărilor din România și măsura în care aceste schimbări se află în 

corelație cu realitățile existente la nivel global (atât până la debutul crizei, cât și ulterior). 

Cercetarea aplicativă, atât pe baza chestionarului, cât și pe baza interviului, a fost 

realizată în perioada septembrie 2016.-.mai 2017 (începând cu iunie 2017 a avut loc 

interpretarea datelor si formularea concluziilor). 

Chestionarul aplicat reprezentanților/angajaților celor 3 companii este alcătuit din 

cinci părți distincte, care sintetic se prezintă după cum urmează: 

Partea I – Informații generale despre companie/organizație și date de identificare 

În prima parte a chestionarului au fost incluse un număr de cinci itemi prin care se 

evidențiază poziția și experiența respondentului la nivelul companiei în care lucrează. 

Partea II – Trăsături ale mediului de afaceri până în anul 2008 

În partea a doua a chestionarului sunt incluse un număr de șase itemi în care 

surprindem principalele trăsături ale mediului pe piața asigurărilor până în anul 2008 și ce 

anume a reprezentat anul 2007 când România a aderat la UE. 

Partea III - Trăsături ale mediului de afaceri din anul 2009 până în prezent 

În această parte a chestionarului sunt incluse un număr de 14 itemi în care analizăm 

principalele trăsături ale mediului pe piața asigurărilor după anul 2009 și până în prezent. În 

mod deosebit se vizează ca prin aceste întrebări din chestionar să se identifice cum anume a 

perceput firma schimbările survenite în mediul extern după anul 2009 (instabilitatea 

                                                           
2 Este vorba de trei companii deținând fiecare o cotă cuprinsă între 7-13% din totalul pieței asigurărilor din 

România (conform clasamentului prezentat în Anexa nr. III).  
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geopolitică, reacția guvernelor la criză, investițiile făcute în IT pentru a îmbunătăți serviciile și 

a menține cota de piață etc.). 

Partea IV - Fundamentarea deciziilor strategice 

 Dimensiunea a patra a chestionarului include un număr de 11 itemi care surprinde 

mecanismul intern prin care se adoptă deciziile strategice în cadrul companiilor studiate și 

măsura în care executanții sunt incluși în astfel de procese decizionale. 

Partea V - Performanța companiei după anul 2008 

În această ultimă parte a chestionarului am inclus un număr de 11 itemi prin care am 

vizat să identificăm care au fost factorii determinanți asupra performanței companiilor 

analizate după anul 2008 (calificarea salariaților, investițiile făcute în IT etc.). 

Chestionarul a fost aplicat angajaților (manageri, supervizori și salariați de primă linie) 

din cadrul celor trei corporații la nivel național. Aplicarea chestionarului s-a făcut atât în 

format electronic cât și în format tipărit la sediul celor trei companii (București) cât și la un 

număr de sucursale din principalele regiuni de dezvolatre ale României (Iași, Bacău, Piatra-

Neamț, Suceava, Botoșani, Ploiești). Așadar, chestionarul a fost aplicat ”face to face” și via 

Internet. Pentru relevanța chestionarului întrebările au fost codificate în Programul SPSS, 

rezultând o matrice formalizată a valorilor/conceptelor/ideilor analizate. Validitatea studiului 

întreprins este probată de similaritățile conceptuale și corelațiile dimensionale identificate în 

conținutul chestionarului. În aceste condiții, întrebările din cadrul chestionarului au fost 

introduse în SPSS, respectiv Excel, după care, în baza programelor specifice s-au realizat și s-

au interpretat corelațiile vizate de studiul nostru. Analiza componentelor principale a permis 

sintetizarea variabilelor din interior a dimensiunilor/categoriilor prin identificarea legăturilor 

ce se stabilesc între variabilele aceleași dimensiuni. Pentru a putea caracteriza corelațiile 

dintre cele patru dimensiuni am utilizat analiza de corelație cu ajutorul coeficientului 

Pearson, aplicată la nivelul scorurilor obținute pentru factorii rezultați în urma utilizării 

analizei componentelor principale. 

Verificarea ipotezelor formulate în cadrul cercetării 

La baza cecetării aplicative privind industria asigurărilor din România s-a formulat o 

ipoteză generală în sensul că această piată și/sau industrie din țara noastră a urmat 

îndeaproape schimbările majore survenite la nivel global, după anul 2008 cu privire la întreg 

sectorul financiar. 

Conform rezultatelor cercetării efectuate s-a putut evidenția faptul că după momentul 

anului 2009, s-a putut constata o deteriorare a încrederii populației în comportamentul 

firmelor din sectorul asigurărilor. Aproximativ 54% dintre respondenți consideră că acesta a 

avut o influență mare și foarte mare. Globalizarea economiei este considerată ca fiind un 

factor amplificator al turbulențelor ce există pe piață pentru aproximativ 42% dintre 

respondenți, care au susținut acest aspect într-o măsură mare și foarte mare. 

Pentru aproximativ 53% dintre respondenți compania în care activează a recurs la 

schimbări repetate ale structurii interne pentru a se adapta la cerințele pieței, pe parcursul 

anilor după cea mai recentă criză financiară. O adaptare absolut necesară a firmelor din 

sectorul asigurărilor, după anul 2009, a fost ca acestea să facă investiții majore în tehnologia 

informațiilor și comunicațiilor (TIC) pentru a îmbunătăți serviciile prestate. Peste 75% dintre 

respondenți au declarat că această activitate a avut un rol central în strategia companiei în care 

lucrează. De altfel, investițiile în tehnologia informațiilor și comunicațiilor (TIC) au devenit o 

necesitate și prin faptul că internetul și rețelele de socializare au devenit mijloace cheie pentru 

a studia cerințele clienților, peste 76% dintre respondenți au susținut acest aspect. Investiții 

majore în tehnologia informațiilor și comunicațiilor (TIC) au oferit companiilor de asigurări și 

un sprijin în gestionarea riscurilor cu care se confruntă aceste firme. 
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Totodată, după anul 2009 companiile de asigurări au fost nevoite să-și adapteze și 

portofoliul de produse, introducând pachete noi de servicii pentru clienți. Acest lucru este 

confirmat în mare și foarte mare măsură de către peste 76% dintre respondenți. După anul 

2009 s-a înregistrat o orientare predilectă a firmelor pe segmentul de clienți „persoane fizice”, 

aproximativ 60% dintre respondenți afirmând ca s-au depus eforturi mari și foarte mari în 

acest sens. De asemenea, s-a putut constata și în privința segmentului „persoane juridice” o 

orientare predilectă pentru aproximativ 67% dintre respondenți, care au precizat faptul că 

după anul 2009 orientarea acesta s-a făcut în mare, respectiv, foarte mare măsură. Astfel, în 

concluzie, putem preciza faptul că ipoteza generală formulată în debutul cercetării se 

confirmă. 

O primă ipoteză specifică, pe care se bazează cercetarea empirică, a fost afirmația că 

mediul haoticist al afacerilor induce atât amenințări cât și oportunități pentru decidentul 

superior din organizație. Cu privire la piața/industria asigurărilor din România s-a anticipat 

faptul că unele firme s-au confruntat cu amenințări severe și au ajuns la faliment, în timp ce 

alte firme din domeniu și-au menținut/consolidat poziția pe piață. De asemenea, un alt aspect 

al rezultatelor cercetării evidențiază o categorie a organizațiilor care au recurs la schimbări 

repetate ale structurii interne pentru a se adapta la cerințele pieței, ca urmare a falimentului 

unor competitori care a indus neîncredere în rândul clienților companiei, dar și ca urmare a 

schimbării comportamentului clienților care se orientează din ce în ce mai mult către internet 

și rețelele sociale pentru a se informa. Astfel, aceste companii au făcut investiții majore în 

tehnologia informațiilor și comunicațiilor (TIC) pentru a îmbunătăți serviciile prestate 

clienților. Prin prisma acestor rezultate putem afirma că ipoteza specifică 1 se confirmă. 

Cea de-a doua ipoteză specifică a cercetării se referă la faptul că există o corelatie în 

ceea ce privește problematica gestionării relației dintre mediul intern al firmei și realitățile 

socio-economice din exterior. Pentru cele trei companii studiate, gândirea strategică și 

mecanismul intern de adoptare a deciziilor au contribuit în mod determinant la identificarea 

unor oportunități în mediul turbulent dat de contextul post-criză. 

Analiza efectuată a mai arătat că organizațiile a căror decizii strategice se adoptă de 

regulă de către un grup decizional (Comitet de direcție, Consiliu de administrație etc.) au la 

bază consensul membrilor ce compun grupul, ulterior anului 2009, au reușit ca într-un mediu 

de afaceri instabil și haotic să identifice oportunități. Strategia acestora s-a bazat pe 

introducerea de pachete noi de servicii pentru clienți și, respectiv, pe adoptarea TIC în 

sprijinirea gestionării riscurilor cu care se confruntă compania. Astfel, putem afirma că și 

ipoteza specifică 2 se confirmă. 

Interviul 

Scopul interviului: am dorit să analizam modalitatea de percepție a managerilor români 

din cele 3 companii privind impactul crizei globale asupra mediului de afaceri în industria 

asigurărilor din România. 

Structura interviului: acest interviu a fost conceput pentru a întregi câmpul rezultatelor 

desprinse în urma aplicării chestionarului (am urmărit să vedem dacă se confirmă ipotezele 

asumate în cadrul acestei cercetări). Participanții acestui interviu au fost rugați să răspundă 

unui număr de 4 întrebări, raportându-se la experiența pe care o dețin aceștia în calitate de 

manageri în cadrul organizației de afaceri în care aceștia activează. 

Structura interviului realizat a fost centrat pe următoarele tipuri de întrebari: 

➢ Itemul 1: Cum ați caracteriza succint mediul de afaceri în care a activat compania 

dumneavoastră până în anul 2008 și, respectiv, din 2009 până în prezent? 

➢ Itemul 2: Ce efecte majore considerați dvs. că a indus criza globală asupra mediului de 

afaceri la nivel global și în România? 
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➢ Itemul 3: Care a fost linia strategică/strategia principală aplicată de compania dvs. din 

2009 până în prezent pentru a contracara efectele crizei globale? 

➢ Itemul 4: Care a fost modul de fundamentare a deciziilor majore ale companiei 

dumneavoastră pentru a menține profitabilitatea și cota de piață (exemple: recursul la 

experiență; studii și simulări ale trendurilor pe piață etc.)? 

La interviu au participat câte 4 reprezentanți ai celor trei companii (la nivel național) 

care fac parte din lotul selectat cercetării. Interviul s-a realizat față în față cu respondenții și a 

durat în medie  30 de minute. 

Concluzii generale ale cercetării (aplicarea chestionarului și a interviului) 

Studiul nostru s-a concentrat îndeosebi pe verificarea modului în care 

managerii/salariații (celor trei corporații din sectorul financiar) percep efectele crizei globale 

asupra mediului de afaceri în industria asigurărilor la nivel național. 

Sintetizând rezultatele obținute s-au desprins următoarele concluzii: 

➢ Efectele crizei globale asupra economiei românești s-au manifestat oarecum atipic, în 

sensul că ea a produs efecte severe cu circa un an și jumătate mai târziu față de 

realitățile de la nivel mondial (începând cu 2010, față de 2008); 

➢ Concluzia generală privind performanța companiilor din industria asigurărilor, după 

anul 2008, conturează faptul că acestea au reușit să își mențină cota de piață avută 

anterior; 

➢ Salariații de primă linie, cei aflați în relație directă cu clienții, reprezintă o componentă 

foarte importantă de potențare a performanței anuale a firmelor din domeniul 

asigurărilor; 

➢ Inovarea va reprezenta o cerință a dezvoltării indiferent de condițiile mediului extern 

al firmei, dar în mod special, atunci când acesta este unul turbulent; 

➢ Resursa umană rămâne cea mai importantă resursă în cadrul companiilor de asigurări 

(performanța companiei depinde de cunoștințele și abilitățile tuturor salariaților); 

➢ Printre alte amenințări din mediul extern al organizației a mai fost menționat „războiul 

preturilor" pe piața de asigurări auto în special. Acesta s-a caracterizat, în ultimul timp, 

prin turbulențe semnificative, ajungându-se, în unele cazuri, la situația de faliment;  

➢ Falimentul unor competitori după anul 2009 a creat oportunități suplimentare pentru 

firmele rămase pe piață; 

➢ În mediul haoticist al afacerilor, credem că existența unei viziuni sistemice/holistice 

asupra tuturor elementelor/părților cointeresate este necesară pentru succesul unei 

firme în perioade caracterizate de criză economică; 

➢ Nu există un model sau o rețetă cu privire la adoptarea unor decizii de succes în 

mediul haoticist al afacerilor; 

➢ Noua normalitate a mediului de afaceri necesită strategii noi de management în care  

managerii din diferite firme/companii sunt oarecum obligați să își reevalueze 

atitudinea față de noțiuni precum „risc”, „prudență”, „incertitudine”. 
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CONCLUZII FINALE ALE CERCETĂRII DOCTORALE ȘI LINII ULTERIOARE 

DE DEZVOLTARE 

 

Haosul, turbulențele și incertitudinea economică își fac apariția în mediul de afaceri 

(atât la nivel global cât și național) și se răspândește cu o viteză uimitoare asupra diverselor 

categorii de organizații, instituții sau entități din majoritatea țărilor lumii. Intrarea în această 

nouă eră de „turbulențe” este o perioadă a oportunităților care trebuiesc exploatate, dar și una 

a riscurilor (a vulnerabilităților) împotriva cărora firmele trebuie să reacționeze. 

Noua normalitate a mediului de afaceri necesită strategii noi de management prin care  

managerii din diferite firme/companii sunt oarecum obligați să își reevalueze atitudinea față 

de noțiuni precum „risc”, „prudență”, „incertitudine”. În mediul haoticist al afacerilor, noi 

credem că existența unei viziuni sistemice/holistice asupra tuturor elementelor/părților 

cointeresate favorizează efortul organizației pentru a se adapta mai bine la realitățile din 

mediul său extern și a-și consolida eventual poziția deținută pe o anumită piață. Pentru a 

enumera diverse concluzii ce sunt desprinse în urma cercetării doctorale este utilă o trecere în 

revistă a aspectelor de fond din fiecare capitol al cercetării. 

 În Capitolul I (Conceptul de „Butterfly effect”: implicații pentru mediul de 

afaceri) al cercetării doctorale am realizat o analiză care a arătat că din perspectiva teoriei 

privind organizațiile de afaceri (teoria în management și de business administration) 

conceptul de butterfly effect și alte aspecte conexe lui pot oferi o mai bună înțelegere a 

comportamentului manifestat de firme în decursul unor perioade lungi de timp. Caracteristica 

principală a mediului actual de afaceri a devenit ceea ce am putea numi „incertitudinea 

totală”; doar schimbarea permanentă a mediului și a piețelor a rămas un tip de constantă la 

care se pot raporta decidenții din organizațiile de afaceri. Între alte concluzii la care am ajuns 

pe baza argumentelor de ordin teoretic invocate în structura acestui capitol, amintim 

următoarele: 

a. Atât TGS cât și teoria haosului pot constitui o sursă de inspirație pentru manageri în 

încercarea de a înțelege și direcționa comportamentul firmei pe o perioadă lungă de timp. În 

egală măsură, cele două concepte teoretice sunt utile în a înțelege ciclul afacerilor la nivel de 

firmă, și, pe această bază sunt utile în demersul executivilor de a construi strategii de 

management prin care să domine mediul turbulent al afacerilor. 

b. Am invocat argumentele necesare cu privire la existența unei analogii clare între 

dinamica și comportamentul firmelor față de dinamica și comportamentul altor sisteme 

complexe. Astfel de analogii oferă unghiuri noi de analiză și interpretare cu privire la modelul 

optim de firmă. 

c. Conceptul de Butterfly effect enunțat acum circa șase decenii de Edward Lorenz are 

implicații evidente în interdependența actuală în mediul de afaceri actual, funcționarea 

piețelor și a principalelor sectoare economice. Această idee este destul de larg argumentată de 

către noi în structura primului capitol al cercetării; alte argumente în susținerea ei sunt 

invocate pe parcursul celorlalte capitole, îndeosebi atunci când analizăm conceptul de 

chaotics propus de Kotler și Caslione (capitolul IV). 

În Capitolul al II-lea (Tipologia mediului de afaceri corporatist: opinii și 

interpretări) al demersului științific pe care l-am inițiat am reușit să surprindem destul de 

complet problematica privind diverse categorii de firme ce funcționează în economia globală 

și specificul mediului de afaceri internațional/global în care aceste entități se străduiesc să 

supraviețuiască și să prospere. Între alte concluzii la care am ajuns în urma studiului din acest 

capitol, subliniem aspectele ce urmează:  
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1. Literatura de specialitate privind tipologia mediului de afaceri este relativ neclară, 

uneori chiar confuză/contradictorie cu referire la distincția dintre micromediul sau mediul 

intern al firmei (the internal business environment) față de macromediul sau mediul extern al 

firmei (the external business environment). Analiza efectuată aduce clarificări noționale dar și 

de conținut cu privire la cele trei componente ale mediului de afaceri la nivel de firmă 

(micromediul, mediul extern apropiat și mediul extern îndepărtat). 

2. În al doilea rând, am argumentat existența unor conexiuni între modelul mediului de 

afaceri (internațional și/sau global) și concepția sistemică aplicată firmelor din orice economie 

capitalistă. Această concluzie  deschide o direcție utilă de cercetare pentru a pune în legătură 

teoria organizațională cu principiile managementului performant și modelul mediului de 

afaceri.  

 Capitolul al III-lea al cercetării (Efecte ale crizei globale asupra mediului de 

afaceri corporatist) a inclus o analiză sintetică cu privire la efectele/consecințele crizei din 

2008 asupra mediului de afaceri corporatist, respectiv asupra unor industrii, sectoare 

economice sau piețe. Tot mai frecvent, diverse studii sau opinii ale unor lideri politici sau de 

opinie recurg la analogii și paralele între actuala criză globală și Marea Depresiune din '29-

'33. Climatul socio-psihologic rămâne marcat, credem noi, de o anumită teamă și incertitudine 

cu privire la evoluția vieții economice în viitor. Între alte concluzii, subliniem ideea că studiul 

ciclurilor de afaceri (Kondratieff, Juglar, Kuznets etc.) a revenit astăzi în actualitatea 

cercetărilor teoretice. Cu privire la realitățile ce definesc mediul de afaceri atât la nivel 

global/regional, cât și în cadrul firmelor românești, credem că rămâne la latitudinea fiecărei 

organizații de afaceri să monitorizeze atent anumite evoluții/schimbări și să conceapă pe 

această bază strategii adecvate de depășire a unor dificultăți inerente. Principalele  concluzii 

desprinse în urma cercetării din acest capitol pot fi sintetizate după cum urmează: 

a. Mediul de afaceri specific lumii corporatiste, dar și cel în care funcționează și 

prosperă (eventual, ajung la faliment) firmele de tip small business, a fost dintotdeauna incert, 

instabil și dominat de schimbare a condițiilor de piață. Gândirea strategică a executivilor din 

diverse organizații de afaceri a fost și rămâne esențială pentru a preveni vulnerabilitățile cu 

care se confruntă o firmă aflată în context competițional (inclusiv cu privire la identificarea 

unor oportunități). 

b. Încă din anii '80 ai secolului trecut unii autori au atras atenția asupra instabilității și 

a unor caracteristici ce țin de haos la nivel de mediu al afacerilor; interdependența indusă de 

computere și alți factori tehnologici a condus astăzi la o percepere mult mai rapidă a unor 

schimbări de mediu, piață, demografie sau tehnologie. Așadar, am argumentat ideea că există 

în prezent o percepție mai clară a complexității mediului de afaceri și a interdependenței la 

care s-a ajuns între diverse firme și țări în care activează aceste organizații. 

c. Între alte concluzii, subliniem ideea că într-un mediu haoticist al afacerilor au 

devenit esentiale valorile în care crede firma și că nu există o rețetă după care să poată fi 

gestionat ciclul afacerilor la nivel de firmă (CAF). 

Capitolul al IV-lea (Conceptul de haoticism (chaotics) propus de Kotler şi 

Caslione; dezvoltări ulterioare) s-a concentrat pe analiza de fond/conținut cu privire la 

opinia avansată în anul 2008 de către cei doi autori, opinie prin care ei propun un termen 

destul de cuprinzător pentru a desemna specificul mediului de afaceri corporatist în context 

post-criză. Într-un anumit sens, credem că opinia lui Kotler și Caslione surprinde inspirat prin 

termenul haoticism  o realitate complexă, dinamică și greu de gestionat de către firmele din 

întreaga lume. Aceeași concepție privind haoticismul mediului actual al afacerilor suportă însă 

și anumite critici, după cum am arătat în structura capitolului (în legătură cu valorile în care 

cred managerii, recursul la organigramă etc.).  
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Între alte concluzii, concepția lui Kotler & Caslione privind haoticismului oferă totuși, 

argumentăm noi, direcții semnificative de cercetare în domeniul teoriei privind organizațiile 

de afaceri. După caz, ea ar putea fi completată în viitor cu alte dezvoltări teoretice privind 

rolul ce revine astăzi MNC-urilor pe piețele globale, dinamica economiilor și business cycle, 

constituirea de business networks pentru optimizarea costurilor etc.  

 Capitolul al V-lea (Puterea şi influenţa MNC-urilor în mediul haoticist actual al 

afacerilor) prezintă argumentat, pe bază de date statistice existente la nivel global cât și pe 

baza unor autori de referințe pe acest subiect câteva aspecte care fac referire la puterea și 

influența MNC-urilor în societatea actuală. Poziționarea MNC-urilor ca vector de putere în 

economia globală, atât până în anul 2008 cât și ulterior, a condus la o optică favorabilă și una 

critică cu privire la influența/puterea corporatistă. Este dificil de spus care va fi în viitor forma 

de organizare a principalelor MNC-uri de pe diferite piețe, însă este tot mai evident faptul că 

ele tind să concentreze puterea economică/financiară la nivelul unui număr relativ redus de 

entități diferite. Prin urmare, în structura cercetării privind MNC-urile am argumentat ideea că 

acest tip de actor economic a reușit începând cu anii ’70 și până în prezent să se adapteze tot 

mai bine la restricțiile/oportunitățiile mediului de afaceri. Aceasta a însemnat în mod implicit 

faptul că MNC-urile reușesc permanent să își reiventeze strategiile aplicate pe diferite piețe, 

reușesc să atragă salariați calificați, să achiziționeze cunoștințe noi și să realizeze noi 

invenții/inovații privind produsele și serviciile oferite.  

Companiile ce operează în mediul internațional se confruntă cu dificultăți suplimentare 

față de firmele ce operează pe o piață internă; îndeosebi strategia globală gândită de MNC-uri 

este cea care va conduce la succes sau eșec pe piețele internaționale. Leadershipul aplicat în 

corporațiile internaționale ar trebui să țină seama de competențele cheie ale organizației și de 

rolul central pe care îl joacă inovarea permanentă și cunoștințele într-un mediu extrem de 

dinamic. Se poate spune că puterea deținută de MNC-uri este o realitate evidentă și asociată 

direct cu fenomenul de globalizare; se admite că această putere poate și trebuie să fie limitată 

prin reglementări clare emise de către state/guverne și diverse organisme/instituții 

internaționale. 

Capitolul al VI-lea (Fundamentarea și aplicarea deciziilor strategice în mediul 

haoticist al afacerilor) a argumentat ideea că una din responsabilitățile majore ale 

executivilor în afaceri a fost și rămâne aceea de a adopta decizii eficiente privind drumul 

parcurs de organizație în timp. Problematica rezervată acestui capitol s-a individualizat în 

relație cu aspecte/teme abordate în alte capitole ale cercetării (modificări survenite în industrii 

sau pe piețe, implicatiile generate de tehnologiile disruptive etc.). 

 În structura a ceea ce am numit „mediul haoticist” al afacerilor, pot fi reliefate noi 

dificultăți și dileme pentru executivii ce gestionează destinul diverselor categorii de 

firme/companii. Alături de alte concluzii ce pot fi formulate cu privire la adoptarea deciziilor 

în mediul haoticist al afacerilor, amintim îndeosebi următoarele: 

1. Există un ecart tot mai clar între recomandările formulate de teoreticieni, respectiv 

formalizarea excesivă a proceselor decizionale, față de realitățile întâlnite în practica 

corporatistă cu privire la adoptarea deciziilor strategice. Pentru anumite etape din structura 

procesului decizional (definirea problemei, culegerea de informații, stabilirea criteriilor de 

optimizare, enunțarea unor variante de acțiune etc.), calculatorul și sistemele IT au devenit 

instrumente indispensabile pentru decidenții din economia reală. Totuși, alegerea între două 

sau mai multe variante de urmat în viața unei organizații rămâne un atribut exclusiv uman. Cu 

alte cuvinte, gândirea emoțională și inteligența cognitivă participă în egală măsură la 

adoptarea unor decizii eficiente.  

2. Nu există un model sau o rețetă cu privire la adoptarea unor decizii de succes în 

mediul haoticist al afacerilor. Această mențiune rămâne valabilă atât pentru executivii ce 
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adoptă decizii strategice și care condiționează viitorul întregii organizații, cât și pentru 

salariații knowledge workers care adoptă decizii în domeniul lor de responsabilitate. Se 

impune concluzia că dominarea mediului haoticist al afacerilor de către firme necesită 

recursul tot mai larg la experiența, intuiția și imaginația tuturor membrilor ce compun 

organizația de afaceri. Altfel spus, adoptarea deciziilor strategice de către firme în context 

post-criză rămâne în conexiune directă cu alte responsabilități majore ce revin executivilor 

(monitorizarea permanentă a mediului extern, formularea misiunii, construirea unor strategii 

la vârful organizației, construirea unui climat orientat către performanță).  

În Capitolul al VII-lea (Cercetare empirică privind haoticismul mediului 

corporatist din România) am elaborat un demers investigativ (de natură cantitativă și 

calitativă) realizat în cazul lotului de subiecți constituit din manageri și angajați ai companiilor 

din industria asigurărilor (trei companii ce dețin împreună circa 29% din piața de profil, 

conform datelor din Anexa III)  având ca temă de cercetare efectele crizei globale și impactul 

asupra mediului de afaceri în industria asigurărilor din România. Astfel, o primă coordonată a 

studiului nostru s-a concentrat pe realizarea unui chestionar, prin intermediul căruia am 

urmărit să identificăm opinii cu privire la percepția managerilor și angajaților referitoare la 

impactul crizei globale asupra mediului de afaceri în industria asigurărilor la nivel național.  

Rezultatele celei de-a doua secvențe investigative (interviul) transpun și confirmă 

concluziile ce au putut fi deduse pe baza chestionarului aplicat la cei 215 specialiști din 

industria asigurărilor. 

Principalele contribuții personale la tema cercetată 

Contribuțiile personale cu privire la rezultatele cercetării pot fi sintetizate luând în 

considerare aspectele analizate/dezvoltate de către noi în cadrul acestui demers științific, 

respectiv ținând seama de argumentele teoretice, cele de ordin socio-statistic și cele rezultate 

pe baza cercetării empirice efectuate. Unele dintre concluziile indicate de către noi la finele 

fiecărui capitol al cercetării doctorale, pot include, după caz, și anumite opinii/contribuții 

proprii ce au fost formulate de către autor pe parcursul demersului științific efectuat. Totuși, 

apreciem că pot fi enumerate anumite contribuții mai clare ale autorului pe marginea temei de 

cercetare propuse, contribuții între care menționăm: 

1. În partea de debut a cercetării am argumentat pe larg ideea că TGS și teoria haosului 

oferă o mai bună înțelegere a comportamentului pe care îl are firma în decursul timpului. 

Aceasta înseamnă că executivii ce au experiență și viziune pot recurge la cele doua concepte 

teoretice ca sursă de inspirație în conceperea unor strategii de management prin care să 

direcționeze către succes destinul unor organizații de afaceri. Tot în această parte a cercetării 

am argumentat ideea că anumite realități survenite în competiția globală (importamța 

cunoștințelor ca resursă, importanța knowledge workers, interdependența și efectul fluture 

etc.) au devenit teme de interes major atât pentru manageri cât și pentru teoreticieni din acest 

domeniu. 

2. Credem că am formulat implicit anumite opinii proprii și care sunt de interes în 

teoria organizațională atunci când am analizat conceptul de haoticism propus de Kotler și 

Caslione. Așa cum arătat în structura cercetării, credem că opinia lui Kotler și Caslione 

surprinde inspirat prin termenul haoticism  o realitate complexă, dinamică și greu de gestionat 

de către firmele din întreaga lume. Aceeași concepție privind haoticismul mediului actual al 

afacerilor suportă însă și anumite critici (în legătură cu valorile în care cred managerii, 

recursul la organigramă etc.). Totuși, credem că nu este de dorit să absolutizăm concepția 

celor doi autori privind haoticismul și direcțiile de urmat în plan strategic, al culturii 

corporatiste, al proceselor decizionale sau alte instrumente de management. Aceasta întrucât 

însăși ideea de bază a lucrării lui Kotler și Caslione ne spune că schimbarea mediului este 
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rapidă, imprevizibilă și anumite oportunități/vulnerabilități trebuie identificate de către 

executivi diferit de la un caz la altul (funcție de sectorul economic, dimensiunea organizației, 

situația de pe piețe etc.). 

3. Cercetarea doctorală a argumentat destul de clar, credem noi, condiționarea ce există 

între  comportamentul și succesul unei firme pe o piață dată față de valorile în care crede 

organizația, respectiv integritatea executivilor ce se află la vârful organizației. Această 

condiționare între valori și performanțe pentru o companie era valabilă și în trecut (acum trei 

sau patru decenii), însă a devenit mai evidentă, posibil chiar mai importantă, în contextul în 

care firmele sunt obligate să obțină performanță într-un mediu haoticist al afacerilor. 

4. De asemenea, alături de alte concluzii  am identificat și argumentat existența unor 

conexiuni între modelul mediului de afaceri (internațional și/sau global) și concepția sistemică 

aplicată firmelor din orice economie capitalistă. Aceasta deschide o direcție utilă de cercetare, 

credem noi, pentru a pune ulterior în legătură teoria organizațională cu principiile 

managementului performant și modelul mediului de afaceri. Mai simplu spus, conceptul de 

butterfly effect deschide direcții noi de cercetare în ceea ce privește funcționarea și dinamica 

mediului de afaceri iar astfel de direcții de cercetare se vor regăsi în viitor în teoria 

organizațională (ar putea oferi răspunsuri la gestionarea costurilor pe care le are o firmă, la 

modul cum ea obține avantajul competitiv etc.). 

5. Analiza efectuată cu privire la puterea și influența MNC-urilor în societatea post-

capitalistă ne-a condus la concluzia că acest tip de actor economic s-ar putea individualiza în 

timp ca un model de referință în teoria organizațională. Există în mod vădit și o fațetă pozitivă 

privind strategiile, gestionarea costurilor, performanța și productivitatea ce sunt întâlnite în 

practica curentă a marilor MNC-urilor. 

6. Am prezentat sintetic fiecare dintre cei șapte factori ce generează turbulențe în mediul 

global al afacerilor și am argumentat că ei trebuie să fie studiați sistematic și repetat de către 

decidenții din companii tocmai pentru a înțelege mai din timp eventuale amenințări sau 

oportunități asociate. Cei șapte factori au fost în mod inspirat delimitatți de către Kotler și 

Caslione și aceștia sunt: F1-progresele tehnologice și IT; F2-inovațiile disruptive; F3 - 

economiile emergente; F4-hiperconcurența; F5-fondurile suverane; F6-mediul; F7-abilitatea 

clientului). În acest nou context socio-economic valorile în care cred managerii și salariații 

knowledge worker au devenit un aspect esențial pentru a face alegeri corecte privind viitorul 

unei organizații de afaceri, echilibrarea necesității de a obține profit cu cea de a asigura 

stabilitatea piețelor și industriilor.  

7. În sfârșit, o contribuție distinctă pe care a adus-o doctorandul pe marginea temei de 

cercetare aprofundată rezidă în diverse clarificări terminologice și de conținut privind 

specificul mediului de afaceri pre și post-criză cât și cu privire la mai multe subiecte ce au 

avut o legătură directă cu tema cercetării (între astfel de subiecte pe marginea la care am adus 

clarificări terminologice amintim: relația dintre TGS și teoria haosului, analiza organigramei 

din perspectiva teoriei haosului, implicații ale teoriei haosului asupra ciclicității în afaceri, 

factorii ce compun cele trei straturi ale mediului în care sunt localizate firmele, optici 

pozitive/negative privind puterea MNC-urilor, adoptarea deciziilor într-un mediu haoticist față 

de un mediu definit de incertitudine etc.). 

Confirmarea ipotezelor pe care se bazează întreaga cercetare doctorală 

În partea introductivă a cercetării am enumerat un număr de obiective specifice vizate de 

către noi pe parcursul studiului, cât și un număr de ipoteze ce au stat la baza întregului efort de 

documentare, analiză argumentativă și studiu empiric. Cele trei ipoteze de bază avute în 

vedere au fost următoarele: 
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(I1) - Teoria haosului poate și trebuie să fie privită ca o generalizare față de principiile 

enunțate de TGS (Teoria Generală a Sistemelor), ipoteză în care anumite proprietăți ale 

sistemelor haotice pot avea relevanță în teoria managementului cât și în teoria administrării 

afacerilor. 

(I2) - Conceptul de haoticism (chaotics) avansat de Kotler și Caslione constituie un 

termen destul de potrivit pentru a caracteriza sintetic specificul mediului de afaceri în context 

post-criză. 

(I3)..-..Gestionarea relației dintre mediul intern al fiecărei firme față de 

amenințările/oportunitățile existente în mediul său extern constituie un aspect specific și 

diferit de la un caz la altul al organizației de afaceri din economia reală. Prin urmare, teoria 

privind mediul de afaceri poate oferi unele răspunsuri sau direcții de analiză cu privire la 

teoria organizațiilor de afaceri. 

Subliniem ideea că, urmare a argumentelor de ordin teoretic, a opiniilor unor autori 

consacrați pe subiecte/teme principale ale cercetării, alături de argumente de tip statistic și 

socio-statistic, se confirmă fiecare din cele trei ipoteze enunțate la debutul cercetării respectiv: 

➢ Orice firmă constituie sine die un sistem socio-uman complex, dinamic și deschis în 

raport cu mediul său de localizare și, prin urmare, atât TGS cât și teoria haosului vor 

rămâne surse de inspirație pentru executivii din afaceri ce dispun de experiență, 

intuiție și imaginație. 

➢ Anumite realități de afaceri survenite în context post-criză se regăsesc deja în 

cercetările teoretice semnificative în management și administarea afacerilor iar 

conceptul de haoticism a fost preluat ca un termen de referință de către diferiți autori 

ce analizează specificul mediului de afaceri corporatist. 

➢ Există mai multe argumente de ordin teoretic ce conduc către ideea punerii în legătură 

a relației dintre firmă și mediul său extern cu diverse construcții teoretice ce există în 

teoria organizațională, îndeosebi cu referire la teoria privind MNC-urile. 

Limite întâlnite pe parcursul cercetării 

Inerente pentru orice activitate de cercetare sunt și limitările de care fiecare cercetător 

se lovește în cadrul oricărui demers științific. În acest sens, admitem că demersul nostru nu a 

fost lipsit de o serie de dificultăți/condiționări care să necesite explicații și argumentări 

suplimentare. Astfel, în demersul inițiat cercetarea s-a întâlnit cu unele limite generate de 

conflictele teoretice prezente în literatura de specialitate, cât și modul de gestionare a 

instrumentelor de cercetare empirică. 

Principalele limite întâlnite în realizarea demersului nostru ştiinţific au fost: 

• experiența limitată a cercetătorului în moderarea interviurilor; 

• dificultăţi întâmpinate în obţinerea de interviuri din partea managerilor din industria 

asigurărilor la nivel național (numărul mic de subiecţi/respondenţi privind participarea 

la interviu); 

• dificultăți legate îndeosebi de modalitatea de aplicare a chestionarului și de realizarea 

interviului. În cazul aplicării chestionarului, dificultățile au fost date de modalitatea de 

acces la reprezentanții companiilor (manageri și salariați de primă linie), cât și de 

disponibilitatea acestora de a participa la ancheta propriu-zisă. Pe de altă parte, în 

cazul interviului, unii dintre respondenți au manifestat tendința scurtării timpului 

acordat invocând motive mai mult sau mai puțin plauzibile; 
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• întregul demers aplicativ a necesitat și o perioadă relativ mai mare de timp în ceea ce 

privește problematica supusă cercetării ( perioada de derulare a fost septembrie 2016 - 

mai 2017).      

 Direcții viitoare ale cercetării doctorale 

 Întreg demersul nostru științific a fost elaborat și dezvoltat în direcția promovării și 

susținerii rolului pe care îl are studiul conceptului de haoticism al mediului de afaceri post-

criză la nivel de corporații multinaționale; un astfel de studiu de natură investigativă, oferă, 

din punctul nostru de vedere, o serie de repere pragmatice, relevante care pot fi corelate cu 

dinamica transformărilor de natură economică-socială din societatea actuală. De asemenea, 

considerăm că prin acest demers de natură științifică putem oferi o serie de repere care pot 

determina opțiunea managerilor români cu privire la modalitatea de gestionare a noilor 

realități survenite în mediul de afaceri după anul 2008 (context post-criză). Putem spune că 

înțelegerea caracteristicilor mediului haoticist  a devenit o chestiune de interes maxim pentru 

teoreticieni și companii.  

Cercetarea noastră empirică s-a limitat doar la sectorul asigurărilor și piața specifică 

acestui sector, cu referire la economia românească față de realitățile existente la nivel global. 

O referire/analiză  separat se poate face pentru piața comunitară întrucât pentru ultimii zece 

ani piața românească de asigurări a urmat îndeaproape tendințele înregistrate la nivelul pieței 

de profil din UE. 
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