Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

Facultatea de Ştiinţe

Rolul IT în conceperea și funcționarea
rețelelor holonice ale organizațiilor
de afaceri în context post-criză
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC
Prof.univ.dr. Aurel BURCIU

DOCTORAND,
Ciprian Ionel HREȚCANU

SUCEAVA 2016
www.usv.ro

CUPRINSUL REZUMATULUI TEZEI DE DOCTORAT

CUPRINSUL TEZEI DE DOCTORAT
CUVINTE CHEIE
INTRODUCERE
PREZENTAREA SINTETICĂ A CAPITOLELOR TEZEI DE DOCTORAT
CONCLUZII FINALE
CONTRIBUȚII PROPRII
BIBLIOGRAFIE

CUPRINSUL TEZEI DE DOCTORAT
Cuvinte cheie
Lista acronimelor și abrevierilor
Lista figurilor
Lista tabelelor
Capitolul 1. CRIZA GLOBALĂ ȘI INTERDEPENDENȚE ACTUALE ÎN LUMEA
AFACERILOR
Introducere
1.1. Globalizare și interdependență socio-economică
1.2. Dinamica economiilor capitaliste: istorie și actualitate
1.2.1. Ciclurile economice în studiile lui Kondratieff
1.2.2.Criza economică din 1929-1933
1.2.3.Criza economică din 1929-1933 vs. criza din 2008
1.2.4. Cauzele crizei economico-financiare din 2008
1.2.5. Impactul crizei economice globale din 2008 asupra organizațiilor de afaceri
1.3. Sectorul IT la nivel global din 2008 și până în prezent
1.4. Competiție și cooperare pe piețe
1.5. Business networks: autonomie, cooperare și interdependență
1.6. Concluzii
Capitolul 2: TEORII MODERNE ÎN DOMENIUL ADMINISTRĂRII AFACERILOR
Introducere
2.1.Posibile contribuții în teoria organizațiilor
2.1.1 Managementul prin obiective (MBO)
2.1.2.Excelenţa în afaceri
2.2. Definirea conceptului de BPR (Business Process Reengineering)
2.3. Procesele operaționale și metodologiile reengineering-ului
2.4. Relațiile dintre IT și BPR
2.5. Riscurile și capcanele BPR-ului
2.6. Concluzii: teorie și practică în lumea corporatistă
Capitolul 3. IMPLICAŢIILE TEORIEI HOLONICE PENTRU ORGANIZAŢIILE DE
AFACERI
Introducere
3.1. Teoria generală a sistemelor (TGS); definiții și clasificări prealabile
3.1.1.Definiții privind conceptul de sistem
3.1.2. Clasificarea sistemelor
3.1.3. Concepţia holonică asupra sistemelor
3.2. Firma ca sistem socio-economic deschis
3.3. Holon vs. sistem în viziunea lui Koestler și a altor gânditori
3.4. Caracteristicile holonilor
3.5. Holon vs. holarhie; opinii și comentarii
3.6. Organigrama pentru o firmă/rețea holonică
3.7. Abordarea organizațiilor de afaceri ca structuri holonice
3.7.1. Organizarea internă a firmei: centralizare și descentralizare
3.7.2.Rețele holonice de afaceri (RHA): competiție și cooperare pe piețe
3.7.3. Business networks: exemplificări prealabile

3.8. Concluzii privind sistemele holonice în afaceri
Capitolul 4: HOLARHII VS. REȚELE HOLONICE: PROTOTIP AL ALIANȚELOR
STRATEGICE ÎN AFACERI
Introducere
4.1. Caracteristicile holarhiilor ca structuri ierarhice
4.1.1.Competiție și cooperare pe diverse piețe
4.1.2. Modelul holarhiilor descendente
4.1.3. Caracteristici de bază ale holarhiilor
4.1.4.Clasificarea holarhiilor
4.2. Translația de la holarhii la rețele holonice
4.3. Specificitatea rețelelor holonice în afaceri (RHA)
4.4. Procesul de „networking” din/dintre organizațiile de afaceri
4.5. Alianțele strategice în afaceri: tip specific de networking
4.5.1.Definirea conceptului de alianță strategică
4.5.2.Clasificarea alianțelor strategice
4.5.3. Motivații și contexte pentru implicarea în alianțe
4.5.4.Avantajele și dezavantajele alianţelor strategice
4.6. Alte structuri tip networking în afaceri
4.6.1. Controlul întregului lanț valoric prin strategii distincte
4.6.2. Economia keirestu în Japonia
4.6.3. Chaebol: „business groups” în Coreea de Sud
4.6.4. Forme de business networks în alte țări
4.7. Joint-venture ca formă de alianță strategică
4.8. Competiție și cooperare prin structuri holonice ?
4.9. Concluziile capitolului 4
Capitolul 5. IT-UL ȘI REVOLUȚIA CUNOAȘTERII ÎN „NOUA ECONOMIE”
Introducere
5.1. Cunoştinţele, ca activ intangibil al firmelor
5.1.1. Acces la cunoștințe prin business networks și IT
5.1.2. Cunoştinţele şi evoluţia lor
5.1.3. Domeniul Knowledge Management
5.2. Revoluția cunoașterii și organizațiile bazate pe cunoștințe
5.2.1. Organizaţiile bazate pe cunoștințe
5.3. Impactul reţelelor de computere în societatea modernă
5.3.1.Generații de calculatoare
5.3.2. Tipuri de reţele de calculatoare
5.3.3.Rețeaua Internet
5.3.4. Intranetul şi Extranetul unei organizaţii
5.4. Impactul IT în managementul organizaţiei moderne
5.4.1. Evoluția tehnologiei informației
5.4.2. Societatea informațională
5.5. Tendințe actuale în economia cunoașterii (knowledge economy)
5.5.1. Knowledge Index (KI) și Knowledge Economy Index (KEI)
5.5.2.”Noua economie”
5.5.3.Tipuri de afaceri în economia digitală
5.6. Concluzii privind cunoștințele în noua economie

Capitolul 6: RECURSUL LA IT ÎN GESTIONAREA REŢELELOR HOLONICE DIN /
DINTRE ORGANIZAŢIILE DE AFACERI
Introducere
6.1. IT și societatea cunoașterii
6.2. Economia creată de Internet și consecințe pentru firme
6.3. Sisteme informatice pentru management (SIM) și performanța firmelor
6.4. Exemple de structuri tip business networking
6.5. Strategia UE privind IT-ul și business networks în statele membre
6.6. Argumente în favoarea constituirii RHA de către firme
6.7. Organizarea internă a firmelor și recursul la IT
6.7.1. Facilități oferite de IT pentru practica zilnică din organizații
6.7.2. Revenire la organigrama firmei
6.8. Recursul la rețele de computere în activitatea RHA constituite de firme
6.8.1. Principii teoretice
6.8.2. Includerea RHA în structura SIM
6.8.3. IT ca liant al unei RHA
6.9. Tehnici de IA în management și administrarea afacerilor
6.9.1. Clarificări prealabile
6.9.2. Programarea clasică (logica clasică)
6.9.3. Programarea în IA (logica fuzzy)
6.9.4. Sisteme expert de decizie (SE)
6.9.5. Rețele neuronale (RN)
6.9.6. Tehnologia WEKA pentru SE și RN
6.10. Platforme electronice pentru învățare continuă
6.11. Baze de date/cunoștințe
6.12. Direcții de optimizare în funcționarea RHA prin rețele de computere
6.13. Concluzii privind gestionarea rețelelor holonice constituite de firme
Capitolul 7 CERCETARE APLICATIVĂ PRIVIND SECTORUL DE IT DIN
ROMÂNIA ȘI NETWORKING-UL ÎN PRACTICA FIRMELOR DIN REGIUNEA DE
NORD EST
7.1. Studiu de caz privind sectorul de IT din România
7.1.1. Facilități fiscale în sectorul de IT
7.1.2. Industria și serviciile din IT la nivel național
7.1.3.Industria și serviciile IT din Transilvania
7.1.4. Perspectivele sectorului IT în România
7.2. Studiu de caz privind networkingul şi recursul la IT în practica firmelor din nord-estul
României
7.2.1. Scopul şi obiectivele cercetării aplicative
7.2.2. Ipotezele cercetării
7.2.3.Instrumente de cercetare şi metodologia cercetării
7.2.4.Populaţia statistică chestionată
7.2.5. Perioada de aplicare
7.2.6. Pretestarea instrumentelor de cercetare
7.2.7. Rezultatele studiului pe bază de chestionar
7.2.8. Rezultatele studiului pe bază de interviu
CONCLUZII ŞI
CERCETATĂ
Bibliografie

CONTRIBUŢII

PERSONALE

LA

TEMA

DOCTORALĂ

Anexe

Cuvinte cheie:
sistem, sistem holonic, holarhie, firmă holonică, structură holonică, rețea holonică,
alianță strategică, parteneriat între firme, joint-venture, economia cunoașterii, economia
digitală, IT, rețele holonice de afaceri, networking, business networks, business groups,
keiretsu, chaebol, noua economie, knowledge management, economia internetului, Internet,
Intranet, Extranet, rețele de computere, societatea informațională, economia digitală, sisteme
informatice pentru management, IA în administrarea afacerilor, gestionarea RHA

INTRODUCERE la tema cercetării doctorale propuse
Teza de doctorat Rolul IT în conceperea și funcționarea rețelelor holonice ale
organizațiilor de afaceri în context post-criză reprezintă un studiu care își propune să
demonstreze rolul actual și importanţa sistemelor holonice la nivelul organizațiilor de afaceri
pentru supraviețuirea pe piața globală unică. Tot în cadrul acestei cercetări este accentuat rolul
tehnologiei informației în activitatea zilnică a oricărei organizații de afaceri, iar la final s-a
efectuat un studiu de caz la 108 firme din zona de nord est a României. De asemenea, dorim
să precizăm faptul că în elaborarea prezentei lucrări am fost animați de convingerea că aceasta
va contribui la îmbunătățirea domeniului de cercetare ales atât la nivel conceptual cât și
empiric.
Motivaţia care stă la baza alegerii acestei teme pentru prezenta teză de doctorat este dată
de faptul că am dorit să studiem importanța rețelelor holonice de afaceri și rolul tehnologiei
informației în crearea și funcționarea acestui tip de colaborare dintre organizațiile de afaceri.
În cartea ”The Ghost in the Machine”, apărută în anul 1967, Arthur Koestler a definit
conceptele de holon și holarhie, cele două noțiuni fiind într-o conexiune directă una față de
alta și conform opticii lui Koestler, prin noțiunea de holon se înțelege „un întreg dedus din
părți componente”.
Cu alte cuvinte, în lumea globală și interdependentă de astăzi realizăm treptat faptul că
fiecare dintre aceste ”entități” (atomii, moleculele, celulele, persoanele fizice, sistemele,
cuvintele sau conceptele ca unități autonome/independente), reprezintă în același timp atât un
întreg (compus din părți mai mici), cât și o „parte”/„secvență” dintr-un întreg mai mare. Pe
cale de consecință, deducem/înțelegem că lumea înconjurătoare, perceptibilă sau nonperceptibilă, este constituită predominant (poate chiar în totalitate!) dintr-un tip de structuri
definite de Koestler în cartea amintită anterior, drept holoni.
Din perspectiva cercetării noastre, reținem distincția propusă de Koestler între holoni și
noțiunea asociată de holarhii; simplificat, orice structură ordonată ierarhic de n holoni
constituie o holarhie. Prin invocarea sintagmei holarhie, voluntar sau nu, cercetarea noastră se
raportează implicit la orice tip de organigramă întâlnită în firme/companii însă și la structura
piramidală/ierarhică a unei economii naționale, a unui sector sau regiuni economice, la nivel
global etc. Altfel spus, sesizăm că anumite dezvoltări abstracte de tipul celor propuse de
Koestler (alături de dezvoltări din teoria sistemelor, teoria haosului etc.) au reținut și rețin
interesul cercetătorilor în domeniul de management și business administration.
Pe de altă parte, independent de dezvoltările teoretice propuse de Koestler cu privire la
conceptul de holon, sunt binecunoscute în teoria socio-economică dezvoltările teoretice
propuse de Bertalanffy cu referire la conceptul de sistem în lucrarea ”General Theory of
Systems. Aplication to Psychology” din 1968; acest al doilea concept a fost și rămâne extrem
de utilizat în economie și teoria organizațiilor. Care sunt analogiile și diferențele între cele
două concepte invocate?
După opinia noastră, înțelegem cel puțin intuitiv faptul că studiul sistematic al relației
dintre „întreg” și „părți” (atât în sens foarte general, cât și cu raportare la teoria
microeconomică și de management, după caz), având ca echivalent studiul relației dintre ”cele
care conțin” și „ce este conținut în”, pot oferi răspunsuri sau direcții noi de cercetare; astfel de
răspunsuri pot fi utile în diferite domenii (fizică, inginerie, robotică etc.), inclusiv în
management.
În sens general, teoreticienii consideră astăzi Universul ca însumând o structură extrem
de complexă de n nivele ierarahice de holoni (un tip de holarhie de o complexitate extremă și
care se ordonează începând de la particulele subatomice până la entități de tipul unor galaxii);
se subînțelege că în funcționarea acestei structuri complexe fiecare nivel ierahic de n holoni

este condiționat de efectele variațiilor funcționale/operaționale ale holonilor subordonați
(acest ultim nivel ierahic depinde de comportamentul următorului nivel subordonat de holoni
etc.). Survin anumite întrebări precum: Care este localizarea și/sau dependența firmelor într-o
economie națională privită ca o structură holonică?
Conceptele de holon și holarhie au fost utilizate de analiști/cercetători într-o varietate de
discipline și contexte, fiind întâlnite într-un număr mare de sectoare de cercetare, printre care
amintim: fizică, inginerie, robotică, biologie etc. Urmare a unor dezvoltări teoretice în
domenii de tipul invocat, cercetări socio-economice recente (în sens general, literatura de
economics) includ numeroase referiri la holoni și holarhii, situație întâlnită în management,
administrarea afacerilor și antreprenoriat, sisteme ale lanțului de producție și de
aprovizionare. Mai important și/sau semnificativ cu referire la domeniul managementului este
faptul că anumite firme (unele chiar de dimensiuni medii și mai puțin cunoscute la nivel
internațional) tind să aplice construcții abstracte din teoria cu privire la funcționarea
structurilor holonice (cum ar fi: rețele holonice, întreprinderi holonice și virtuale, organizații
virtuale, rețele de producție agile, sisteme de fabricație holonice, întreprinderi fractale și de
fabricație bionice, etc.). Această tendință recentă constatată la nivel global și/sau în țările
occidentale a fost și rămâne puternic favorizată de dezvoltarea fără precedent a Internetului, a
rețelelor de socializare și a comunicațiilor wireless.
În esență, scopul principal al acestei cercetări este de a argumenta faptul că holarhiile
și rețelele holonice pot constitui un „model” sau un tipar ca sursă de inspirație în funcție de
care să fie concepută organigrama firmelor, cât și diverse forme de alianțe strategice între
firme. Altfel spus, vom ține seama de teoria cu privire la conceptul de holon, cel de sistem și
diverse dezvoltări conexe la aceste două noțiuni pentru a defini succinct conceptele de
holarhie și de rețea holonică din perspectivă socio-economică. Pentru îndeplinirea acestui
scop principal, vom începe lucrarea de cercetare cu sintetizarea literaturii de specialitate
privind conceptele de holon și holarhie, inclusiv aplicațiile lor potențiale; inevitabil trebuie să
ținem seama atât de anumite dezvoltări teoretice/practice survenite în alte domenii (biologie,
inginerie, robotică etc.), cât și de realități întâlnite în practica unor companii medii/mari la
nivel global. Apoi, ne propunem să analizăm influența revoluției cunoașterii asupra pieței
globale și asupra ”actorilor” implicați pe această piață și ne vom strădui să argumentăm rolul
ce revine astăzi IT-ului și cunoștințelor în obținerea performanței de către organizațiile de
afaceri.
Enunțat mai analitic, obiectivele vizate de cercetarea noastră pot fi sintetizate după cum
urmează:
 O1: analiza succintă a teoriei generale a sistemelor (TGS) și implicațiile
conceptului de sistem asupra firmei ce este conectată la mediul în care funcționează;
 O2: studiul holonilor și al diferitelor configurații de holoni funcționali în
natură, societate, economie sau afaceri și studiul firmei ca o structură holonică, constituită din
n holoni ordonați ierarhic și/sau tip rețea și identificarea unor caracteristici/analogii în
funcționarea curentă a firmelor față de funcționarea altor holarhii din natură sau societate;
 O3: analiza
funcționării holarhiilor ca structuri ierarhice care au
corespondent imediat în structura internă a oricărei firme dar și posibile cooperări cu alte
organizații; similar, vom analiza rețelele holonice ca structuri orizontale, acest tipar fiind de
facto urmat/aplicat în diverse formule de alianțe strategice ale unor companii;
 O4: trecerea în revistă a rolului și influenței rețelelor de calculatoare asupra
societății moderne, actuale și analizarea cunoștințelor ca un activ intangibil al firmelor;
 O5: analiza rolului ce revine IT-ului în gestionarea rețelelor holonice din/dintre
organizațiile de afaceri;
 O6: studierea globalizării/mondializarea afacerilor și interdependența
firmelor/organizațiilor de afaceri și prezentarea consecințelor derivate din aceste situații.

Un obiectiv asociat cercetării noastre este acela de a sistematiza, pe cât posibil,
terminologia întâlnită în literatura tehnică și economică cu privire la noțiunea de holon, pentru
a propune un cadru teoretic unitar privind anumiți termeni și noțiuni; pentru a obține această
uniformizare, ținem seama de opinia lui Koestler, dar și a altor autori ce au contribuții
semnificative în acest domeniu, cum sunt Ken Wilber, Piero Mella etc. Întrucât literatura
străină și cea română cu privire la alianțe strategice, clustere, networking și alte formule de
cooperare/colaborare între firme este extrem de amplă, vom trece în revistă doar principalele
tipuri de alianțe strategice cunoscute în teoria și practica afacerilor.
În cadrul acestei cercetări doctorale am plecat de la următoarele ipoteze supuse testării,
cu precizarea că aceste ipoteze sunt în corelație cu obiectivele propuse:
 Ipoteza 1: Abordarea firmelor ca sistem socio-economic deschis și/sau ca sistem
holonic favorizează mult efortul executivilor de a optimiza performanța anuală a
acestor entități. Această ipoteză rămâne validă îndeosebi în contextul post criză
al afacerilor globale, context în care mediul de afaceri a devenit turbulent și tot
mai greu de gestionat de către manageri.
 Ipoteza 2: Concepția holonică aplicată în economie sprijină managerii în
proiectarea organigramei și în conceperea unor Business Networks sub formă de
alianțe strategice constituite de două sau mai multe firme.
 Ipoteza 3: IT-ul și alte tehnologii moderne constituie astăzi un instrument
esențial pentru a optimiza funcționarea firmelor, cât și pentru conceperea unor
rețele holonice de afaceri ca tip special de business network format din n firme.
 Ipoteza 4: Rețelele holonice de afaceri (RHA) ar putea oferi în viitor unele
răspunsuri în teoria organizațiilor de afaceri întrucât favorizează cooperarea între
firme în context de competitție specifică economiilor capitaliste.
În sinteză, această cercetare doctorală este structurată în următoarele capitole:
- în capitolul 1 - în capitolul 2 vor fi incluse teoriile managementului modern cu o
scurtă analiză a managementului prin obiective și a excelenței în afaceri și cu o prezentare mai
detaliată a conceptului de BPR. Vor fi descrise procesele operaționale și metodologiile
reengineering-ului, alături de o analiză a relațiilor dintre IT și reengineering și vor fi
examinate o parte dintre riscurile și capcanele BPR-ului.
-în capitolul 3 vor fi abordate implicațiile teoriei holonice pentru entitățile de business, o
firmă fiind privită ca un sistem socio-economic deschis. Apoi se va face o comparație/o
analiză între holon și sistem și între holon și holarhie. Un aspect important al acestui capitol
constă în faptul că organizațiile de afaceri vor fi analizate/abordate ca o structură holonică și
vor fi prezentate tipuri de organigrame pentru firme sau rețele holonice.
- în capitolul 4 vor fi detaliate caracteristicele holarhiilor ca structuri ierarhice, realizând
și o clasificare a lor. Un accent deosebit va fi pus pe rețelele holonice, pe procesul de
”networking” și pe diversele variante de alianțe strategice de afaceri.
- în capitolul 5 vor fi prezentate cunoștințele, ca un activ intangibil al companiilor de
afaceri și vor fi abordate organizațiile bazate pe cunoștințe. Am acordat o atenție sporită
impactului rețelelor de calculatoare și a IT-ului în societatea actuală și în managementul
entităților de afaceri. Tot în acest capitol vor fi enunțate tendințele actuale în cadrul
knowledge economy și tipurile de afaceri din cadrul economiei digitale.
- în capitolul 6 vor fi incluse oportunitățile oferite de TIC în economia unică globală,
vor fi detaliate rolurile sistemelor informatice pentru management şi influenţa acestora asupra
performanţelor entităţilor de afaceri, vor fi analizate rețelele holonice de afaceri și economia
creată de Internet. Tot în acest capitol vor fi aduse în discuţie o serie de exemple de structuri
de afaceri de tip business networking, deoarece, prin scopul vizat și mecanismul lor de

funcționare, acestea se aproprie foarte mult de caracteristicile unei rețele holonice de afaceri.
Apoi vor fi exprimate câteva argumente pentru constituirea unor reţele holonice de afaceri.
După aceste argumente, vor fi exprimate o serie de idei privind recursul la reţele de
calculatoare şi la IT în activitatea unei reţele holonice de afaceri şi la final vom exprima
câteva direcţii pentru optimizarea funcţionării acestor RHA.
- prima parte parte a capitolului 7 va cuprinde un studiu de caz referitor la sectorul de IT
din România, iar cea de a două parte va conține un studiu de caz despre existența rețelelor de
afaceri (networking-ul) și rolul IT-ului în cadrul firmelor din zona de nord est a României,
studiu realizat pe baza unui chestionar aplicat la 108 firme.
Această teză se finalizează cu enunțarea unor concluzii privind cercetarea doctorală, a
contribuțiilor proprii la tema de cercetare și cu prezentarea unor viitoare direcții posibile de
dezvoltare a cercetării. Bineînțeles că nu putea să lipsească și bibliografia selectivă pe care se
bazează întregul demers al acestei cercetări doctorale.

PREZENTAREA SINTETICĂ A CAPITOLELOR TEZEI DE DOCTORAT
În capitolul 1, Criza globală și interdependențe actuale în lumea afacerilor, au fost
analizate unele aspecte privind cauzele și impactul ultimei crizei globale, aspecte ale
globalizării și interdependenței socio-economice, au fost enumerate diverse avantaje ale
globalizării, dar și unele aspecte negative ale acesteia. De asemenea, au fost analizate în
paralel cele două mari crize economico-financiare, Marea Depresiune și Marea Recesiune,
constatând foarte multe asemănări privind cauzele sau consecințele lor. Pentru a vedea
influența crizei globale au fost sintetizate și analizate diverse date legate de evoluția PIB-ului
și rata șomajului în câteva țări importante, precum și modul cum a evoluat crearea de noi
organizații de afaceri, numărul de falimente, achizițiile și fuziunile dintre firme etc.
În societatea modernă de astăzi globalizarea reprezintă o piaţă uriașă formată din pieţe
interconectate ce sunt diferite din punct de vedere cultural dar cu aceleaşi nevoi şi dorinţe,
care creează un liant între afacerile de pe plan mondial. Globalizare încurajează concurenţa și
printre diversele elemente care sprijină acest fenomen putem aminti IT-ul, tehnologia,
politicile liberale ale statelor, instituțiile/organizațiile internaționale, dominaţia puterilor
economice, declinul planificării centralizate, creşterea gradului de integrare economică,
transporturile aeriene, exploatarea spațiului cosmic, roboții, Internet, sistemele de comunicații
on-line și multe altele.
Realitatea a demonstrat că orice economie capitalistă are o evoluție ciclică în timp,
adică după o perioadă de n ani de creștere sau avânt economic urmează, aproape inevitabil, o
perioadă de n ani de stagnare sau recesiune economică.
Făcând o analiză comparativă între Marea Depresiune din 1929-1933 și Marea
Recesiune din 2008 am observat că ambele crahuri financiare au plecat din Statele Unite ale
Americii și că evenimentele premergătoare celor două mari crize economico-financiare sunt
aproximativ aceleași: speculațiile de pe piața imobiliară, reglementarea financiară minimală,
diversele speculații de pe piața bursieră, unele inovații financiare. Prăbușirea economiei
mondiale venită după căderea Băncii Lehman Brothers este comparabilă, ca amploare și
profunzime, cu influențele negative induse de Marea Depresiune cu privire la șomaj,
reducerea veniturilor, faliment etc.
În partea a doua a capitolului, pentru a ne forma o imagine cât mai clară a influenței
crizei asupra economiei, am analizat modul în care a evoluat PIB-ul și rata șomajului unor țări
după declanșarea acesteia și am ales câteva repere importante: SUA – locul de unde s-a
generat criza, Zona euro și trei țări puternice economic ale Asiei (Japoni, Coreea de Sud și
China) constatând că cel mai mare impact al recentei crize a fost resimțit în anul 2009 când
PIB-ul a scăzut cel mai mult procentual față de 2008 în Japonia, în țările zonei euro și în
SUA. De asemenea, trebuie precizat că PIB-ul SUA și PIB-ul Japoniei au avut o scădere și în
anul 2008, adică în aceste țări acesta a avut un trend descendent pe parcursul a doi ani. În anul
2010 toate aceste țări studiate de noi au avut un PIB crescător, dar efectele crizei economice
nu încetaseră încă și în anii următori constatăm noi diminuări ale PIB-ului în Japonia și în
țările din zona euro. Referitor la rata șomajului, se observă o creștere importantă a acesteia în
anii 2008 și 2009 față de anii anteriori în aproape toate țările menționate, cu precizarea că în
țările din Zona Euro rata șomajului a avut o creștere permanentă în perioada 2007-2014.
Marea Recesiune a afectat puternic și industria auto, producția globală de autovehicule
scăzând substanțial în 2008 și 2009, în toate regiunile importante ale lumii.
Chiar dacă datele privind falimentele sunt mai puțin comparabile între țări și mai mult
afectate de legislația națională specifică fiecărei țări, menționăm că numărul de falimente a
avut o evoluție crescătoare între 2006-2009 în SUA, Franța, Japonia și un trend descendent
între 2010-2013 în multe țări. Nu trebuie omis faptul că veniturile globale generate de

industria IT a avut o creștere continuă în perioada 2005-2015, chiar dacă economia a fost
afectată de Marea Recesiune.
Afacerile înseamnă concurență, dar competiția nu este un scop în sine, ci un sistem de
relații si interacțiuni între diverse entități, adică un sistem de networking între n participanți.
Acest concept de networking a apărut de circa jumătate de secol și face referire la relațiile
dintre marile MNC-uri și tendința acestora de a institui o structură de control și influență la
nivel global. Corespondentul conceptului de networking este dat de business networks și/sau
business groups.
În capitolul 2, Teorii moderne în domeniul administrării afacerilor sunt prezentate trei
teorii cunoscute în business administration, teorii ce preced firma holonică inițiată de Patrick
McHugh, Giorgio Merli și William Wheeler în 1995, acestea fiind managementul prin
obiective (MBO sau Management by Objectives), excelența în afaceri, reengineering-ul
firmei – conceput și propus de Michael Hammer și James Champy;
Conceptul de management prin obiective (Management by Objectives - MBO) inițiat și
dezvoltat de Peter Drucker în 1954, constă într-un set de proceduri ce încep cu stabilirea clară
a obiectivelor organizației, apoi etapa de derivare a obiectivelor pe nivele ierarhice (direcții,
departamente etc.), procesul de control privind gradul de îndeplinire, sistemul periodic de
revizuire și, la final, evaluarea performanţelor realizate.
Conceptul de excelență în afaceri propus de Thomas Peters și Robert Waterman în 1982
se bazează pe un studiu detaliat al practicilor a 43 de corporații americane considerate a fi, în
anii '80, ca fiind cele mai performante în domeniul lor de activitate și s-a constatat că sunt opt
reguli/principii ce condiționează performanța în afaceri: un climat favorabil acțiunii rapide,
orientarea către clienți, inovarea permanentă, centralizarea simultan cu descentralizarea,
productivitate prin salariați, partajarea valorilor din Modelul 7S McKinsey etc.
Conceptul de reengineering al companiilor a fost propus de Michael Hammer și James
Champy în cartea Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution
apărută în 1993. Noțiunea de ”reengineering” (”reproiectare”) a apărut pentru prima dată în
domeniul tehnologiei informației (IT) și ulterior a fost preluat în alte domenii inclusiv cu
referire la reproiectarea structurii organizatorice a unei companii și la principiile de constituire
a unei alianțe dintre n firme sub formă de business network. Conceptul de BPR este prima
construcție coerentă ce poate fi considerată o contribuție adusă în teoria organizațiilor și care
se referă la IT și alte tehnologii (inclusiv exploatarea cunoștințelor de către knowledge
worker) ca factori esențiali în obținerea avantajului competitiv de către firme deoarece
bazele de date comune fac informațiile disponibile în multe locuri, sistemele expert
permit generaliștilor efectuarea sarcinilor de specialitate, rețelele de telecomunicații permit
organizațiilor să fie centralizate și descentralizate în același timp, comunicarea wireless a
datelor și computerele portabile permit personalului de teren să lucreze oricând și oriunde.
Este evident că tehnologia informației ajută ca luarea deciziilor dintr-o companie să fie o parte
din munca tuturor, facilitând identificarea automată a datelor și asigurând calcule rapide de
înaltă fidelitate și performanță.
În figura 1 prezentăm principalele elemente ce trebuie îndeplinite pentru realizarea cu
succes a unui program de BPR, acestea fiind: crearea unei infrastructuri informaționale,
adoptarea de reguli noi, total diferite și renunțarea la vechile principii, reorganizarea firmei pe
bază de procese, adoptarea celor mai avansate tehnologii. Pentru noua companie vor avea
prioritate clienții, competiția de pe piață și schimbarea.

Figura 1. Principiile de bază ale reproiectării procesului de afaceri
(sursa: elaborare proprie)

În figura 2 am propus un model conceptual al BPR, prin care scoatem în evidență că
modificarea structurii organizaționale și identificarea/crearea/stabilirea proceselor de afaceri
sunt condiționate de utilizarea IT-ului ce are un rol esential în realizarea procesului de
reengineering. Dacă se ține seama de importanța IT-ului într-un proces de BPR și se
proiectează în mod corect o nouă structură organizatorică a companiei, atunci rezultatele
obținute sunt pe deplin cuantificabile cu privire la cost, calitate, servicii și viteză.

Figura 2 Model conceptual pentru BPR
(sursa: elaborare proprie)

În capitolul 3, Implicațiile teoriei holonice asupra organizațiilor de afaceri, am abordat
implicațiile teoriei holonice pentru entitățile de business, o firmă fiind privită ca un sistem
socio-economic deschis şi am făcut o comparație/o analiză între holon și sistem și între holon
și holarhie. Un aspect important al acestui capitol constă în faptul că organizațiile de afaceri
au fost analizate/abordate ca o structură holonică și au fost prezentate tipuri de organigrame
pentru firme sau rețele holonice.
Prin conceptul de holon definit de Arthur Koestler în anul 1967 în cartea ”The Ghost in
the Machine” se înțelege „un întreg dedus din părți componente”, iar o holarhie are
semnificația de ordonare ierarhică a holonilor. Deci, cele două noțiuni sunt într-o conexiune
directă una față de alta.
Chiar dacă este o teorie relative recentă, teoria generală a sistemelor are implicaţii
importante şi în domeniul economico-social, orice entitate de afaceri fiind abordată ca un
sistem deschis și complex, ce se compune din n subsisteme (părțile ei componente) și se află
permanent într-o relație de interdependență cu diverse entități din mediul de localizare al ei.
Un sistem holonic este un sistem de referință în structura căruia funcționează, cu o
anumită autonomie, alte două sau mai multe sisteme, adică, prin generalizare, putem spune că
funcționează „n” sisteme autonome. Cu alte cuvinte, dacă n organizații constituie un sistem
holonic, acest sistem preia un rol de integrator și va viza optimizarea output-ului și/sau a
rezultatelor obținute de toate sistemele încoporate. Deci, putem afirma că maniera teoretică de
definire a sistemului holonic se apropie destul de mult de maniera de definire a unui sistem
complex și deschis iar în figura 3 prezentăm modelul general al unui sistem holonic.

Figura 3 Modelul general al unui sistem holonic
Din perpectiva concepției sistemice asupra firmei, avem anumite caracteristici ce se
atribuie organizațiilor de afaceri. Concret, firma este considerată un sistem complex, un
sistem deschis, un sistem dinamic și organic adaptiv, un sistem tehnico-material, un sistem
organizatoric-administrativ, un sistem relativ stabil, un sistem supus proceselor entropice,
sistem cibernetic.
În concepția lui Koestler, holonii sau sub-întregii sunt entități care afișează atât
proprietăți independente ale întregilor, cât și proprietăți dependente ale părților, fiecare holon

având o dublă tendință: de a păstra propria individualitate ca un întreg cvasi – autonom și de
a funcționa ca o parte integrantă a întregului mai mare. În optica noastră, credem că holonul
reprezintă un întreg ce funcționează relativ autonom, manifestând/reflectând în
comportamentul lui o tendință asertivă (are o minimă independență și tinde să controleze alte
„părți”) și o tendință integrativă simultan (este inclus în structuri de ordin superior, dar
include, la rândul său, alți holoni); acest întreg interacționează cu alți holoni aflați la nivele
diferite de ierarhizare/localizare.
Din punct de vedere holistic, aproape orice poate fi considerat ca semnificând un holon
(sau având înțelesul de holon) și în tabelul 1 propunem unele exemple de holoni și nivelele
cele mai cunoscute după care se structurează ei.

Nr.

Educație

Management

Locul
Economie

Tabelul 1. Exemple de holoni și nivelele lor (societate, economie, management, etc.)
1

Disciplina/
domeniul
Corporații

Primul nivel

Al doilea nivel

Al treilea nivel

Grupuri de lucru

Departamente

2

Firma

Indivizi/salariați

3

Categorii de
salariați

Managerii de nivel
inferior
(Supervizorii)

Grupuri de salariați
(echipe)
Managerii de nivel
mediu (Directorii)

4

Organigramă

Birouri

Serviciu

Direcție/divizie

5

Infrastructură
tehnică

Atelier

Fabrică

Uzină

6

Învățământ
preuniversitar

Unități școlare (școli,
grădinițe, licee, școli
postliceale)

Inspectorate Școlare
Județene (ISJ)

Ministerul
Naționale

Educației

7

Învățământ
superior

Facultăți

Universități

Ministerul
Naționale

Educației

8

Sistemul național

de
învățământ
superior

Studii universitare de
licență

Studii universitare de
masterat

Studii universitare
doctorat

Divizii autonome (parte a
corporației)
Consiliu de administrație
Managerii
superiori
(CEO, Vicepreședinte)

de

(Sursa: elaborare proprie)

Din punctul de vedere al caracteristicilor unui holon, Koestler discută de autonomie,
independență, dependență, interactivitate și un set de reguli pentru funcționare, iar Piero Mella
vorbește despre autoconservare, autoadaptare, autotranscendență și autodizolvare.
O holarhie reprezintă un sistem ierarhic de holoni, fiecare holon fiind un nod într-o
holarhie. Prin analogie cu holarhiile în figura 4 schițăm o organigramă pentru o companie
structurată pe criteriul geografic. Putem considera că această concepție holonică aplicată în
economie constituie un model de inspirație pentru decidenții superiori din firme atât la
momentul proiectării organigramei, cât și atunci când ei își propun să construiască diverse
tipuri de business networks.

Figura 4. Organigrama pentru o firmă/rețea holonică (structurată pe criteriul geografic)
(Sursa: elaborare proprie)

Concepția holonică aplicată în economie se poate raporta atât la nivelul structurii interne
a unei companii pentru optimizarea aceasteia, cât și la nivelul oricărui business network
constituit de n firme. În sens general, o organizație holonică este capabilă să se
autoconfigureze pentru a profita de orice oportunitate de afaceri ce poate apărea, fiecare
componentă a rețelei holonice sau organizației holonice având capacități diferite de execuție
a proceselor.
În figura 5 menționăm unele forme de organizare și/sau alianțe strategice între firme,
pentru a avea o imagine cât mai clară cu privire la specificitatea unei rețele holonice de
afaceri constituită de n firme și la conținutul concepției holonice aplicate în economie.

Business networks
pentru controlul
întregului lanț valoric
prin centralizare și/sau
negociere

Business networks
pentru controlul
întregului lanț valoric
prin negociere,
apartenență culturală și
învățare în comun
Keiretsu ca rețea
orizontală cu centru
informal:
exemplul tradițional
Toyota, 1950

Integrare prin
comandă și control:
exemplul
tradițional

GM, 1920

Integrare prin
negociere și
cooperare: exemplul
tradițional
Sears, 1930

Principii de constituire
și caracteristici în
funcționarea unei RHA

Chaebol ca rețea
orizontală cu centru
formal:
exemplul tradițional
Samsung, 1960

Figura 5. Raportarea RHA la tipuri cunoscute de business networks
(Sursa: elaborare proprie)

În capitolul 4, Holarhii vs. rețele holonice: prototip al alianțelor strategice în afaceri,
au fost detaliate caracteristicele holarhiilor ca structuri ierarhice, realizând și o clasificare a
lor. Un accent deosebit a fost pus pe rețelele holonice, pe procesul de ”networking” și pe
diversele variante de alianțe strategice de afaceri.
În economia actuală globală a crescut concurența, s-au mărit costurile pentru
dezvoltarea de noi produse, au avut și au loc schimbări tehnologice accelerate și în special din
anul 2008 până în prezent, mediul de afaceri a devenit cu mult mai incert. Astfel, lupta de
supraviețuire a organizațiilor de afaceri a devenit din ce în ce mai dificilă și diversele tipuri de
alianțele strategice au devenit din ce în ce mai numeroase și mai importante în economia
mondială, acestea devenind un model de armă competitivă pentru continuarea activității în
lumea afacerilor.
Structurile holonice de tip holarhii sau rețele holonice sunt un model la care trebuie să
recurgă top managementul atât pentru optimizarea performanței atinse de către o companie,
cât și pentru optimizarea rezultatelor unui grup de n firme ce se constituie sub forma unei
alianțe sau tip de parteneriat. Prezentăm schematic aceste aspecte în figura 6.

Holarhii
descendente
și ascendente

CEO

N
holoni

Structuri preexistente
în firme sau

construite
deliberat de

Holarhii
+
Rețele
holonice

N holoni
ca rețea
OPTIMIZAREA
PERFORMANȚEI
Partener 1

Partener 2
Nod

rețea
Partener 3

Partener 4

Figura 6. Direcții de aplicare a structurilor holonice pentru optimizarea output-ului
organizațiilor de afaceri
(sursa: Ciprian Ionel Hreţcanu – Using the holonic structures to optimize the output of business organizations,
The Proceedings of the International Conference Communication, Context, Interdisciplinarity, 3rd Edition,
ISSN: 2069 – 3389, Edited by: The Alpha Institute for Multicultural Studies
Published by: "Petru Maior" University Press, Tîrgu-Mureş, 2014)

O reţea formată din n firme are, în esenţă, un paradox deoarece o reţea necesită
încrederea reciprocă între participanţi pentru a funcţiona, dar această încredere se poate
dezvolta cu adevărat abia în cadrul colaborării dintre participanţi. Adică, este nevoie de un
proces de învățare în comun între cele n firme ale oricărui tip de rețea atât pentru a consolida
încrederea reciprocă, cât și pentru a îmbunătăți capabilitățile oferite de întreaga rețea și fiecare
membru.

La ora actuală, alianțele strategice au devenit unul dintre cele mai viabile mecanisme
pentru exploatarea oportunităților ce derivă din competiție și cooperare la nivel global, acestea
fiind formele organizatorice preferate în condițiile în care firma trebuie să fie conectată
permanent la pulsul pieței, mecanismul prețului rămâne important, riscurile financiare sunt
mari, resursele sunt limitate, iar flexibilitatea este foarte importantă. Deci, diversele forme de
alianțe/parteneriate/colaborări sunt soluția, chiar dacă nu se poate vorbi de o metodă
universală de stabilire a alianţelor strategice, metodele aplicate într-un caz nu se potrivesc
altuia, fiecare alianţă strategică prezintă caracteristici specifice, care impun dezvoltarea unor
soluţii specifice corespunzătoare.
Unele companii au creat diverse structuri de tip networking pentru controlul lanțului
valoric, reducerea costurilor și obținerea de avantaj competitive și aici putem aminti Ford,
Sears, Marks & Spencer, The Virgin Group, The Tata Group, KPCB - Kleiner, Perkins,
Caufield and Byers, Walmart etc.
Deoarece afacerile și entitățile de afaceri nu pot exista în izolare și se bazează pe
oameni și pe relațiile dintre ei, este clar că trebuie să existe competiție și cooperare între
companii. În urma cercetării noastre considerăm că cea mai benefică modalitate de
supraviețuire pe piața globală unică este cooperarea și competiția prin structuri holonice.
În capitolul 5, IT-ul și revoluția cunoașterii în ”noua economie” au fost prezentate
cunoștințele, ca un activ intangibil al companiilor de afaceri și au fost abordate organizațiile
bazate pe cunoștințe, acordându-se o atenție sporită impactului rețelelor de calculatoare și a
IT-ului în societatea actuală și în managementul entităților de afaceri. Tot în acest capitol au
fosti enunțate tendințele actuale în cadrul knowledge economy și tipurile de afaceri din cadrul
economiei digitale.
Actualmente se discută tot mai insistent de noua economie, de economia digitală, de
ciber-spațiu, de piețe virtuale, de e-comerț, e-business, e-piață, de societatea informațională,
de knowledge economy și multe altele.
Istoria umanităţii a cunoscut un număr de trei „valuri” distincte ale progresului
economic conform lui Alvin Toffler și ulterior, Maynard și Merthens au menționat existența
unui al patrulea val al progresului discutându-se de „economiile din cel de-al patrulea val”,
respectiv de economiile bazate în bună măsură pe exploatarea cunoștințelor, ca factor de
obținere a prosperității, bunăstării și avuției. Prezentăm schematic în figura 7 o variantă
simplificată a celor patru valuri ale progresului și succesiunea celor patru „revoluții” în
decursul istoriei cu mențiunea că există unele diferențe terminologice de la un autor la altul,
cât și unele diferențe cu privire la perioadele în care s-au succedat diverse schimbări majore în
mecanismul de obținere a avuției naționale.

Figura 7. Succesiunea unor „revoluții” și valurile progresului social
(Sursa: elaborare proprie)

Trăim în societatea informatică și tehnologia informațiilor a schimbat și schimbă
fundamental peisajul de afaceri și implicațiile IT-ului pentru management se regăsesc în:
strategia de afaceri, cultura organizației, structurile organizației, procesele de management și
locul de muncă. Trecerea către societatea informaţională bazată pe cunoaştere este considerat,
pe plan mondial, ca o evoluţie necesară pentru asigurarea dezvoltării durabile în contextul
“noii economii”, bazată, în principal, pe produse şi activităţi intelectual-intensive. Noua
economie, ce poate fi echivalată cu knowledge economy, este caracterizată de intensificarea
înglobării cunoașterii în noile produse și servicii, creșterea importanței învățării și a inovării, a
globalizării și a dezvoltării durabile și în figura 8 schematizăm raporturile de structură între
„noua economie” și ”economia digitală”

Figura 8. Raporturile structurale dintre noua economie și economia digitală

În capitolul 6, Recursul la IT în gestionarea rețelelor holonice din/dintre organizațiile
de afaceri, au fost discutate oportunitățile oferite de TIC în economia unică globală, au fost
detaliate roluri sistemelor informatice pentru management şi influenţa acestora asupra
performanţelor entităţilor de afaceri, au fost analizate rețelele holonice de afaceri și economia
creată de Internet. Tot în acest capitol au fost aduse în discuţie o serie de exemple de structuri
de afaceri de tip business networking, deoarece, prin scopul vizat și mecanismul lor de
funcționare, acestea se aproprie foarte mult de caracteristicile unei rețele holonice de afaceri.
De asemenea, au fost exprimate câteva argumente pentru constituirea unor reţele holonice de
afaceri. Apoi au fost prezentate o serie de idei privind recursul la reţele de calculatoare şi la IT
în activitatea unei reţele holonice de afaceri şi la final au fost exprimate câteva direcţii pentru
optimizarea funcţionării acestor RHA.
Considerăm că recursul la calculator, internet și alte ”instrumente” oferite de IT a
devenit inevitabil pentru orice firmă/companie modernă de afaceri, indiferent de mărimea ei,
de domeniul de activitate sau de strategia propusă. Este evident că IT-ul cu toate
componentele sale a devenit un „vector” al creșterii economice și al competiției dintre
țări/corporații. IT-ul împreună cu comunicațiile este considerat temelia pe care s-a creat noua
societate a cunoașterii și sugerăm acest aspect în figura 9.

Figura 9. Impactul IT în societatea cunoașterii
(sursa: Ciprian Ionel Hrețcanu - The Impact of IT in the Global Economy of 21ST Century, The Proceedings of
the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity, Arhipelag XXI Press,
Târgu Mureș, Volume no. 3, 2016.)

Internetul, devenind un element fundamental al societății actuale, a creat un tip de
economie ce este cunoscută în literatura de specialitate sub diverse denumiri: economia în
rețea, net-economia, noua economie, economie bazată pe cunoștințe/Knowledge-based
Economy, economie virtuală, economie “fără greutate”/Weightless Economy. De asemenea,
această economie poate fi denumită i-economie, economia internetului, economia spațiului
virtual, economia online sau e-economie, putând fi considerată ca o nouă dimensiune a
economiei reale/convenționale ce are ca element central informația și modalitățile de
transmitere a acesteia. Cu alte cuvinte, economia online are ca suport principal internetul și
utilizează intens tehnologia informației și a comunicațiilor.
Chiar dacă în societatea modernă de astăzi organizațiile de afaceri au acces la o cantitate
imensă de date și informații datorită IT, trebuie specificat că nu cantitatea lor contează ci

calitatea pe care trebuie să o aibă acele informații, acestea trebuind să fie, în același timp,
oportune, clare, complete, concise, fidele și relevante. Ca urmare, rolul sistemelor informatice
pentru management este din ce în ce mai mare.
Tot în acest capitol am prezentat câteva alianțe și business networks ce se apropie parțial
de o RHA prin scopul vizat, gradul de autonomie al membrilor și modul de funcționare:
alianța dintre Renault și Nissan, Alianţa dintre Toyota Motor Corporation şi Mazda Motor
Corporation, diversele tipuri de alianțe dezvoltate de compania BMW cu PSA Peugeot
Citroën, VDL NedCar din Olanda, Avtotor (Rusia) și BAMC din Egipt, alianța strategică
dintre Philips și CISCO, parteneriatul semnat de Microsoft cu alte 20 de companii distincte,
parteneriatul dintre Google Inc. și compania LG, grupul de firme ” Racova Vaslui” ce are în
componență 9 societăți comerciale, grupul de firme Atlassib.
S-a constatat necesitatea colaborării între entitățile de afaceri și am prezentat câteva
argumente în favoarea constituirii rețelelor holonice de afaceri între firme și anume: avantajul
cooperării și competiției între n firme ce activează pe una sau mai multe piețe, coerența unei
rețele holonice de afaceri și recursul la IT pentru gestionarea ei și posibilitatea reducerii
costurilor de operare pe măsura creșterii în dimensiune a RHA.
În situația unor probleme economice complexe (estimarea riscului de faliment al
firmelor, estimarea și gestionarea stocului de cunoștințe tacite de care dispun salariații dintr-o
companie etc.), tehnologia informatică actuală oferă suport tehnic pentru construirea unor
sisteme expert, rețele neuronale sau alte instrumente ce sunt utile în practica zilnică a
companiilor. Deci, recursul la IT a devenit în prezent aproape obligatoriu pentru toate
organizațiile de afaceri din lume.
În cazul care mai multe firme decid crearea unei structuri de tip RHA se întrevăd mai
multe direcții de optimizare a output-ului obținut atât de această rețea, cât și de fiecare
membru al ei, îndeosebi atunci când firmele convin să exploateze în comun IT-ul, cunoștințele
deținute și avantajele oferite de internet/intranet (adică rețelele de calculatoare). Toate acestea
deoarece IT-ul permite aplicarea unor organigrame flexibile de către cele n firme ce fac parte
din RHA, iar decidenții din structura unei RHA își pot concepe propriul sistem expert și/sau
rețea neuronală pentru a se gestiona strategia curentă per ansamblul rețelei și diverse
probleme complexe pe domenii/subdomenii. Suportul informatic de tip SE sau RN oferă o
legătură indispensabilă pentru orice companie ce este parte a unui business network, în sensul
că asigură legătura tehnică între Intranetul propriu (de care dispune acea entitate) și
oportunitățile oferite de Internet, utilizarea rețelelor de computere (împreună cu cele de
telecomunicații și alte tehnologii) asigură cel mai favorabil cadru general pentru a se „forța”
creativitatea salariaților și a echipelor de management din cadrul RHA, ceea ce conduce la un
număr mai mare de invenții/inovații ce se vor trasnforma apoi în produse/servicii oferite
clienților și diverșilor consumatori.
În prima parte parte a capitolului 7, Cercetare aplicativă privind sectorul de IT din
România și networking-ul în practica firmelor din regiunea de nord est, am realizat un studiu
de caz referitor la sectorul de IT din România. Am sintetizat și analizat domeniul IT și
serviciile sale din România și din Transilvania prezentând cifre de afaceri, evoluția numărului
de firme din acest sector și a numărului de angajați.
Cea de a doua parte a capitolului conține un studiu de caz despre existența rețelelor de
afaceri (networking-ul) și rolul IT-ului în cadrul firmelor din zona de nord est a României,
studiu realizat pe baza unui chestionar aplicat la 108 firme. Scopul cercetării întreprinse l-a
constituit determinarea rolului pe care îl au calculatoarele și tehnologia informației în cadrul
organizației moderne de afaceri și în același timp, stabilirea influenței pe care o au alianțele /
parteneriatele / colaborările dintre firme asupra propriilor venituri și a supraviețuirii pe piața
globală actuală.

Obiectivele specifice care fac obiectul acestei cercetări realizate pe grupul de firme din
zona de nord-est a României au fost următoarele:
 O1: stabilirea numărului de alianțe strategice de afaceri sau parteneriate în care
sunt implicate organizațiile de afaceri și a valorii procentuale din cifra anuală de
afaceri ce provine din aceste alianțe;
 O2: determinarea principalelor motive pentru care firmele se implică într-o
alianță strategică de afaceri / parteneriat / colaborare;
 O3: identificarea elementelor esențiale ce influențează rezultatele unei alianțe
strategice;
 O4: stabilirea elementelor ce determină / influențează performanța unei alianțe /
parteneriat;
 O5: stabilirea rolului calculatoarelor în cadrul activității zilnice a organizațiilor
de afaceri.
Ipotezele de la care am pornit în cercetarea noastră sunt în corelație cu obiectivele
propuse:
 Ipoteza 1: rețelele de afaceri de diverse tipuri sprijină învățarea în comun și
performanța anuală a membrilor ce compun rețeaua;
 Ipoteza 2: principalul motiv pentru care o firmă se implică într-o alianță de
afaceri sau business network este acela de a face față concurenței de pe piață;
 Ipoteza 3: calculatoarele și IT-ul au o influență foarte mare în activitatea
organizațiilor moderne de afaceri.
Instrumentul utilizat în cadrul acestei cercetări este format dintr-un chestionar cu 14
întrebări închise (cu variante de răspuns), întrebări deschise (în care respondenţii au avut
posibilitatea să facă propriile observaţii/completări/păreri proprii) și întrebări mixte. În plus,
chestionarul a avut în final un mini interviu cu trei întrebări la care unul din
managerii/reprezentanții respectivei companii aveau posibilitatea să își exprime liber opinia.
În cadrul studiului de caz au fost analizate răspunsurile la chestionarele primite de la
cele 108 firme a căror cifră de afaceri pe anul 2014 este cuprinsă în intervalul 23.000 lei – 181
milioane lei. Mai precizăm că aproximativ un sfert dintre aceste organizații au un număr de
angajați cuprins între 1-9, circa jumătate dintre ele au între 10 și 49 de angajați, alt sfert au
numărul de angajați între 50 și 250, iar 1% dintre ele au peste 250 de angajați.
Analizând în detaliu datele obținute în cadrul studiului de caz constatăm că ipotezele
propuse de către noi la început au fost confirmate.

CONCLUZII FINALE
Această teză de doctorat este rezultatul unei activități de documentare teoretică, de
studiu, de analiză comparativă și de interpretări cu privire la importanța rețelelor holonice
aplicate la nivelul organizațiilor de afaceri, cât și rolul ce revine IT-ului în gestionarea unor
structuri holonice de afaceri. Ideea de bază a demersului nostru de cercetare doctorală a fost
aceea de a argumenta (pe baza unor lucări și/sau autori ce s-au impus pe marginea acestui
subiect) că holarhiile și rețelele holonice pot constitui o sursă de inspirație pentru executivii
ce își propun să reconceptualizeze principiile de proiectare a organigramelor pentru diferite
categorii de companii. Aceeași concepție holonică aplicată în economie poate oferi
executivilor, în egală măsură, un punct semnificativ de sprijin în toate situațiile în care două
sau mai multe firme își propun să conceapă o alianță strategică, parteneriat sau altă formă de
colaborare de tip business network. Este evident pentru oricine, credem noi, că mediul de
afaceri internațional este într-o transformare permanentă și într-o continuă modificare,
ajungându-se la opinia cvasiunanim acceptată că există o interdependență fără precedent pe
piețe între toate categoriile de firme și alte tipuri de organizații. Cu alte cuvinte, piața globală
înseamnă interdependență, cooperare, competiție și o rețea densă de business networks între
toate organizațiile semnificative de afaceri.
În partea de debut a cercetării doctorale am prezentat sintetic interdependențele induse
de criza globală din 2008 asupra diferiților „actori” (firme, organizații, guverne etc.) ce
influențează direct sau indirect funcționarea zilnică a diferitelor piețe. Analiza comparativă
dintre criza globală din 2008 și Marea Depresiune din '29-'33 ne conduce la concluzia că au
existat interdependențe și business networks între diferite firme încă în urmă cu un secol.
Totuși, Interneetul, sistemele de telecomunicații, sateliții și alte tehnologii moderne au
accentuat foarte mult percepția indivizilor și organizațiilor cu privire la interdependențe și/sau
realități existente astăzi la nivel global. Tot în partea de debut a tezei noastre am trecut în
revistă trei teorii moderne în domeniul administrării afacerilor, respectiv Managementul prin
Obiective (MBO), Excelența în afaceri și BPR (Business Process Reengineering). Cele trei
teorii invocate, așa cum am argumentat, au generat un interes major în rândul executivilor din
lumea corporatistă globală. Începând cu Business Process Reengineering, IT-ul și
cunoștințele au devenit două elemente cheie în majoritatea construcțiilor teoretice cu privire
la teoria organizațiilor, funcționarea piețelor și obținerea de avantaj competitiv de către
companii. După opinia noastră, structura de rezistență a cercetării doctorale este dată
îndeosebi de capitolele trei, patru și șase ale lucrării.
Între altele, am trecut în revistă conceptul de networking, apărut de circa jumătate de
veac, sub forma unor termeni mai noi de business networks și/sau business groups, cu referire
la relațiile zilnice de competiție, cooperare, interdependență și negociere între entitățile de
afaceri din diferite părți ale lumii. Am definit destul de analitic, sperăm noi, conceptele de
holarhii și rețele holonice în afaceri (RHA) atât prin comparații între cele două noțiuni, cât și
prin invocarea unor exemple de business networks ce au reprezentat, în timp, o sursă de
inspirație în managementul strategic internațional (GM, Sears, Toyota etc.). Cu alte cuvinte,
am plecat de la teoria legată de conceptele de holon, de sistem și diversele dezvoltări ce au
decurs de la aceste două noțiuni și am explicat conceptele de holarhie și de rețea holonică din
perspectivă socio-economică. De asemenea, am analizat sintetic problematica teoretică
privind alianțele strategice în afaceri și diverse tipuri de networking în afaceri (structurile
keiretsu în Japonia, grupurile chaebol, alte forme de business networks în diverse țări etc.).
Am analizat și argumentat că structurile ierarhice numite holarhii pot avea aplicabilitate în
domeniul economic, management și business administration în următoarele două situații: cu
privire la proiectarea organigramei unei companii; atunci când două sau mai multe firme își
propun să formeze o rețea holonică de afaceri pentru a maximiza valoarea oferită clienților

comuni. De asemenea, am arătat că distincția dintre „holarhii” și „rețele holonice” nu este una
doar de natură semantică și că fiecare din cele două concepte oferă anumite surse de inspirație
pentru top managementul companiilor. Am scos în evidență faptul că o serie de caracteristici
și modul propriu de funcționare a holarhiilor și/sau a rețelelor holonice au diverse aplicații în
cazul firmelor (adică firma privită ca un sistem holonic) și diferitelor sectoare economice
(adică, două sau mai multe firme apelează la diverse formule de cooperare și/sau colaborare
între ele chiar dacă sunt sau nu în competiție).
În sfârșit, un capitol al cercetării noastre a fost rezervat importanței IT-ul și a
cunoștințelor în ceea ce numim knowledge economy, situație de facto întâlnită în diverse țări
și companii indiferent dacă se acceptă sau se resping principiile enunțate de concepția
holonică aplicată în economie. În urma cercetării noastre putem afirma că în perioada
următoare se vor accentua și mai mult interdependențele dintre firme și se vor individualiza
noi direcții de cercetare în teoria organizațiilor de afaceri. Cu alte cuvinte, va fi, credem, o
competiție între grupuri de firme organizate sub diverse forme datorită unor interese și scopuri
comune (business group, business network etc). Ca urmare, presupunem că interesul
specialiștilor în management, business administration etc. față de noțiuni precum
holoni/holarhii, structuri holonice și rețele holonice va crește simțitor în viitorul apropiat.
Elaborarea acestei lucrări a presupus un demers foarte complex structurat în mai multe
etape: documentarea, informarea, sintetizarea, sistematizarea și abordarea personală a
domeniului supus cercetării.
În legătură cu contribuțiile proprii și a originalității, se pot observa elemente de noutate
desprinse din modalitățile de abordare a problematicii studiate, din perspectiva cercetărilor
întreprinse precum și din rezultatele obținute, a interpretărilor și opiniilor proprii.

CONTRIBUŢII PERSONALE LA TEMA DOCTORALĂ CERCETATĂ
Contribuțiile proprii aduse acestei teme de cercetare pot fi sintetizate astfel:
1. Realizarea unor sinteze privind stadiul cunoașterii având ca temă centrală teoria
holonică și implicațiile acesteia pentru organizațiile de afaceri menționând că literatura
focalizată pe acest subiect este relativ neunitară, uneori chiar confuză. Pentru a întreprinde
acest demers am folosit o gamă diversificată de surse bibliografice referitoare la tema
abordată, având ca sursă fundamentală lucrări științifice, cărți și articole ale unor autori,
români și străini, ce sunt consacrați. Sinteza privind stadiul cunoașterii cu privire la rețelele
holonice de afaceri (RHA) rămâne utilă, credem noi, pentru teoria în management și business
administration în România. Aceasta îndeosebi datorită faptului că întreaga concepție holonică
aplicată în economie a generat un interes mai modest la nivelul executivilor din diverse firme
și, pe cale de consecință, există un număr relativ limitat de lucrări pe acest subiect atât la nivel
internațional, cât și în România.
2. Având în vedere că în multe lucrări sunt folosiți destul de generic diverși termeni cu
privire la alianțele dintre entitățile de afaceri ("joint-venture", "acord de colaborare", "alianță
internațională", "alianță strategică" etc.) am recurs la o sistematizare a teoriei existente pe
acest subiect. Tot în sensul invocat, am comparat alianțele strategice în afaceri cu diverse
tipuri de business networks și forme de networking pentru controlul întregului lanț valoric de
realizare a unui produs sau serviciu. Analizele privind problematica alianțelor strategice și
altor forme de business networks ne-au condus la formularea unor definiții proprii privind
rețelele holonice de afaceri (RHA), respectiv prin antiteză cu strategiile aplicate în decursul
timpului de mari corporații precum GM, Toyota, Sears, Wal Mart etc.

3. Am argumentat ideea că anumite caracteristici și mecanismul propriu de funcționare
a holarhiilor și/sau a rețelelor holonice suportă aplicații potențiale în cazul firmelor și
diferitelor sectoare economice. Aplicarea concepției holonice în economie este cu mult mai
evidentă în direcția constituirii unor alianțe strategice de către n firme, respectiv a constituirii
unor business networks sub diverse denumiri întâlnite în economia reală (keiretsu, chaebol,
business group etc.)
4. Am invocat diverse puncte de vedere și argumente ce vin să confirme faptul că
începând din anii '80 și până în prezent trăim în ceea ce se numește societatea/economia
cunoașterii (în sensul că ea se bazează predominant pe cunoștințe și performanța obținută de
knowledge worker) și că organizațiile de afaceri sunt nevoite să realizeze că pot și trebuie să
coopereze în context de competiție specifică pieței. Astfel, considerăm că devine evident
faptul că aceasta va fi o direcție de viitor pentru ca firmele să gestioneze eficient
competențele lor colective ca sursă de performanță.
5.Am subliniat că anumite facilități aduse de IT și cooperarea pe diverse piețe între
diferiți „actori” economici constituie o șansă/oportunitate pentru companii mari, dar și pentru
afacerile de tip small business. Am argumentat, credem noi, că IT-ul, sub toate formele sale,
împreună cu o serie de interese comune ale firmelor și altor stakeholders determină, aproape
inevitabil, apariția unor business networks și/sau diverse alianțe strategice pentru a exploata
noi oportunități de afaceri, a optimiza procesele din interiorul companiilor și a oferi un plus de
valoare adăugată clienților de pe diferite piețe. În sensul invocat, am prezentat suficiente
argumente, sperăm noi, pentru a susține ideea că executivii ce concep diferite business
networks între două sau mai multe firme ar trebui să se raporteze la principiile pe care le oferă
concepția holonică aplicată în economie.
6.Am formulat un număr de argumente pentru a susține ideea că IT-ul,
telecomunicațiile și alte tehnologii moderne au devenit astăzi un vector al eficienței,
productivității și gestionării costurilor de către orice companie semnificativă din orice țară a
lumii. În plus, ideea invocată rămâne valabilă, credem noi, indiferent dacă decidenții din firme
țin sau nu seama de valențele specifice concepției holonice aplicate în economie. Cu atât mai
mult, credem noi, că atunci când două sau mai multe firme își propun să dezvolte o alianță
strategică sub formă de RHA, ca sursă de avantaj competitiv pe termen lung, recursul la IT de
către decidenți va deveni un factor critic pentru succesul și performanța rețelei nou constituite.
7. Între alte contribuții proprii, am sintetizat o serie de avantaje oferite de reţelele
holonice de afaceri constituite din n firme și am argumentat modul în care sistemul
informațional de management al companiilor ce constituie o RHA este în măsură să integreze
funcționarea eficientă a celor n membri ce constituie un astfel de business network. Pentru a
argumenta o data în plus avantajele rețelelor de faceri și necesitatea folosirii lor, am prezentat
mai multe exemple de structuri de afaceri de tip networking business, deja existente la nivelul
pieței globale.
8. Am identificat/propus câteva direcții de optimizare în funcționarea rețelelor
holonice de afaceri prin utilizarea rețelelor de calculatoare. În esență, o primă direcție de
optimizare a RHA prin recursul la calculatoare este dată de aplicarea unor organigrame
flexibile la nivelul firmelor ce constituie un astfel de business networks. Pe baza tehnicilor de
IA aplicate în direcția conceperii unor sisteme expert de decizie sau rețele neuronale, am
argumentat ideea că problemele complexe ce survin în managementul unei RHA pot fi
gestionate optim și că rețelele de computere oferă un suport tehnic indispensabil pentru ca
firmele participante într-o astfel de rețea să obțină în timp avantaj competitiv și performanță.
9. În sfârșit, cercetarea empirică din partea de final a tezei de doctorat constituie,
credem noi, o contribuție a autorului la întregul oferit de studiu și de documentare teoretică pe
marginea temei propuse. În prima parte a studiului de caz am efectuat o sinteză, sperăm noi
coerentă, cu privire la situația actuală și perspectivele sectorului IT din România. În partea a

doua a studiului de caz am efectuat un studiu sociologic pe bază de chestionar ce a fost aplicat
la o serie de organizații de afaceri din zona de Nord-Est pentru evaluarea rolului pe care îl au
calculatoarele și tehnologia informației în cadrul organizației moderne de afaceri, cât și pentru
stabilirea influenței pe care o au alianțele/parteneriatele dintre firme asupra performanțelor și
a supraviețuirii pe piață.
Demersul științific al cercetării doctorale a avut ca rezultat o serie de lucrări ce au fost
validate și diseminate în cadrul unor conferințe internaționale, cât și în cadrul unor reviste de
specialitate, naționale și internaționale, recunoscute și indexate în baze de date internaționale.
În fine, mai subliniem faptul că cele cinci ipoteze formulate de către noi la începutul
tezei de doctorat au fost confirmate pe baza argumentelor teoretice și a cercetării aplicative ce
se regăsesc în structura celor șapte capitole ale lucrării.
Bineînțeles că la finalul acestei cercetări am realizat o sinteză a concluziilor generale
ale aspectelor prezentate în lucrare, a limitelor ei și a viitoarelor direcții de cercetare.
Pe durata cercetării noastre ne-am confruntat cu diverse probleme și neajunsuri care au
limitat realizarea cercetării, astfel:
-Cercetarea pe bază de chestionar şi interviu are un anumit grad de subiectivitate, dar
prin poziția ocupată de respondenți în cadrul firmelor chestionate, am putut obține rezultate de
fundamentate din punct de vedere pragmatic.
-În cazul multora dintre firmele chestionate am găsit o anumită reticență și chiar dacă
am chestionat un număr de 122 de firme, doar 108 dintre acestea au răspuns întrebărilor
noastre.
Pentru viitor, ne propunem că direcții posibile de cercetare (plecând de la tematica tezei)
efectuarea unei analize comparative mai amănunțite între structurile keiretsu, chaebol și alte
conglomerate tip business networks din Europa sau alte țări. Cel puțin teoretic, o astfel de
analiză comparativă mai aprofundată ar putea să ne conducă la dezvoltări sau direcții posibile
de cercetare cu privire la rețelele holonice de afaceri (RHA), cât și cu privire la întreaga teorie
ce stă la baza organizațiilor de afaceri.
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