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Orient ri i tendin e 
în managementul modern 

Mihai ION

În ultimile decenii asist m la o cre -
tere considerabil  a interesului pentru 
studierea aspectelor teoretice i practice 
ale managementului. Pe aceast  linie se 
înscrie i studiul cu titlul de mai sus, din 
care, în prezentul articol, red m numai 
unele din principalele concluzii. 

Una dintre tezele fundamentale con-
firmate i de studiul de fa  este cea 
privind leg tura dintre evolu ia condi iilor 
social-economice i cea a abord rilor 
manageriale. 

Cre terea amploarei i a frecven ei 
schimb rilor din epoca modern  au avut 
drept urmare modific ri i în ceea ce 
prive te teoria i practica managerial . 

Evenimente recente în via a 
economico-social  au pus cu brutalitate 
în eviden  dificult ile managerilor, în a 
stabili previziuni satisf c toare. Ei au 
fost pu i în fa a cerin ei de a modifica 
planuri i comportamente, chiar i obiec-
tive, pentru a putea r spunde perturba-
iilor din mediul în care î i desf oar  

activitatea. 
Dac  în trecut, teoreticienii i prac-

ticienii din domeniul managementului i-au 
orientat preocup rile pentru o lung  peri-
oad  de timp, c tre eficien a intern  a 
întreprinderilor, în condi iile acceler rii 
schimb rilor din mediul extern, ei au 
trebuit s  se consacre i unor preocup ri 
de organizare a reac iei fa  de evenimen-
tele neprev zute, ceea ce presupune 
flexibilitate, dar nu numai atât, c ci 
întreprinderea de azi trebuie s  fie nu doar 
reactiv , ci i anticipativ , pe baza cre terii 
capacit ii sale de previziune. 

1. Flexibilitatea - cerin  
a adaptabilit ii întreprinderilor 

1.1. No iunea de flexibilitate 
De i frecvent utilizat , no iunea de 

flexibilitate nu a fost definit  în toat  
complexitatea ei. 

În definirea acestei no iuni am 
convenit de la început a considera 
întreprinderea ca: 
 un sistem dinamic, par ial coman-

dabil, a c rei conduit  se realizeaz  
în condi ii de informare incomplet ; 

 un sistem care urm re te permanent 
obiective de eficien  i siguran ; 

 o organiza ie în care apar i 
fenomene spontane de ajustare. 
Pornind intuitiv, de la interdependen a 

temporal  a deciziilor i baza i pe 
conceptul comenzii dinamice a 
sistemelor s-au propus dou  defini ii 
complementare ale flexibilit ii: 
a. una dintre acestea se refer  la 

varietatea poten ial  a comenzii; o 
decizie este cu atât mai flexibil  cu 
cât permite dinainte decizii ulterioare, 
care satisfac un anumit criteriu al 
rezultatului; 

b. cealalt  se refer  la flexibilitatea unei 
st ri; o stare prezint  un grad de 
flexibilitate cu atât mai mare cu cât 
este mai u or de a o apropia de o alt  
stare, reprezentând un punct pe o 
traiectorie optim . 
Pe baza acestor defini ii, într-un 

anumit fel echivalente, se poate aprecia 
flexibilitatea întreprinderii în termeni de 
gestiunea resurselor. Dar, abordarea 
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prin calcul economic trebuie completat  
printr-un demers privind comportamentul 
organiza iei, fapt care face posibil  
formularea unor criterii pentru caracte-
rizarea unei politici de flexibilitate. 

Principalele concluzii referitoare la no i-
unea de flexibilitate sunt urm toarele: 
 no iunea de flexibilitate nu are sens 

decât într-un model de comand  
dinamic, în situa ii de incertitudine i 
de informa ie incomplet , utilizat de o 
firm  care urm re te obiective de 
eficacitate i sigura ; 

 flexibilitatea exprim  atitudinea între-
prinderii de a r spunde modific rilor 
mediului pentru a asigura men inerea 
obiectivelor sale fundamentale. 
Aceste modific ri continue sau 
brutale pot fi nefavorabile sau, dimpo-
triv  favorabile. A fi flexibil înseamn  
a putea evita pericolul i, totodat , a 
sesiza o oportunitate; 

 flexibilitatea se poate exprima fie în 
termeni de varietate poten ial  a 
câmpului de decizie, fie în termeni de 
u urin a schimb rilor st rii; 

 este mai comod  definirea unei st ri 
de flexibilitate la un moment dat; 
aceast  stare, care rezult  din 
deciziile anterioare i din realizarea 
evenimentelor mai mult sau mai pu in 
corect anticipate este o imagine a 
vulnerabilit ii întreprinderii fa  de 
perturb rile viitoare; ea permite s  se 
aprecieze riscul acceptat de mana-
gerii întreprinderii; 

 nu se poate exprima în totalitate 
flexibilitatea unei întreprinderi, refe-
rindu-te doar la un model calculabil al 
gestiunii resurselor; flexibilitatea efec-
tiv  depinde i de caracteristicile 
organiza ionale. 
O dat  admis  necesitatea flexibilit ii 

este important a defini axele principale 
ale politicilor care o conduc. Astfel se pot 
distinge: 
 pe de o parte, politicile privind gestiu-

nea resurselor, care prin cre terea 
mobilit ii i polivalen ei activelor, 
printr-o adaptare a capacit ilor de 
produc ie, conduce la cre terea 
flexibilit ii poten iale a întreprinderii; 

 pe de alt  parte, politicile de antre-
nare i de conducere a organiza iei, 
care prin îmbun t irea motiva iei 
pentru schimbare i a informa iei, prin 
promovarea suple ii structurilor de 
organizare, aproprie flexibilitatea 
efectiv  de cea poten ial . 

1.2. Flexibilitatea i gestiunea 
resurselor 

În ceea ce prive te flexibilitatea 
opera ional , cea mai important  pro-
blem  o reprezint  alegerea m rimii 
stocului de capital în func iune. Op iunile 
care se pot face sunt: alegerea unei 
capacit i de produc ie excedentare sau 
evitarea capacit ii (prin cump rarea sau 
contractarea de servicii, subcontractare, 
franciz , închiriere-loca ie etc.). Aceste 
dou  op iuni nu se situeaz  pe acela i 
plan, în ceea ce prive te consecin ele: 
prima poate asigura, în func ie de 
conjunctura pie ei, un anumit grad de 
flexibilitate opera ional ; a doua contri-
buind la acela i obiectiv, poate eventual 
s  conduc  la op iuni ireversibile privind 
chiar voca ia întreprinderii. Aceste dou  
politici nu sunt totu i altceva decât dou  
aspecte particulare ale unui ansamblu 
mai vast, i anume, politica de investi ii, 
al c rui con inut determin  direct gradul 
de flexibilitate a întreprinderii. 

Nici o firm  nu poate subzista f r  un 
capital productiv, între inut, renovat i 
dezvoltat. Deoarece este o problem  de 
mobilizare a resurselor, decizia de 
investi ie în cele trei componente ale 
sale (natur , dimensiune, momentul 
punerii în func iune a instala iilor) 
afecteaz  direct starea de flexibilitate. 
Evident, aceasta prezint  grade de acui-
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tate foarte variate, în func ie de ramura 
industrial , deoarece intensitatea capi-
talului ob inut, divizibilitatea, durata 
punerii în func iune i cea de via  sunt 
foarte diferite, prin urmare obiectivele 
privind flexibilitatea difer  i ele. 

Asigurarea flexibilit ii strategice prin 
gestiunea resurselor financiare se ba-
zeaz  pe dou  principii generale: 1) ame-
liorarea lichidit ii activelor; 2) neutilizarea 
complet  a capacit ii de îndatorare. 

Întreprinderea trebuie s  evite 
intrarea într-o situa ie de vulnerabilitate. 
Problema devine crucial  în perioadele 
de recesiune sau stagnare. 
 În perioadele de conjunctur  

nefavorabil , existen a unei marje de 
manevr  financiar  este o garan ie de 
supravie uire. Aici nu apare o opozi ie 
între obiectivul flexibilit ii i cel al 
rentabilit ii sau cre terii. 

 În perioadele de conjunctur  favo-
rabil , întreprinderea are tendin a de 
sporire a investi iilor, deoarece riscul i 
se pare limitat i perspectivele ren-
tabilit ii interesante. Flexibilitatea 
financiar  este neglijat  voluntar, c ci 
limiteaz  rata cre terii i rentabilitatea. 
Problema este mai delicat  în timpul 

înr ut irii conjuncturii. Atunci întreprin-
derea trebuie s - i modifice strategia 
financiar  suficient de devreme, pentru 
a- i rezerva o anumit  flexibilitate. În 
general, marja de manevr  r mâne 
redus , deoarece orice întreprindere 
insuficient de rentabil  este supus  unui 
risc sporit de dispari ie de pe pia . 

Examinarea aspectelor legate de 
personal, pune mai bine în eviden  
diferen ele dintre flexibilitatea din peri-
oadele de cre tere i cea din perioadele 
de stagnare. În primul caz, flexibilitatea 
strategic  se realizeaz  la început prin 
ac iuni cantitative (angajarea de noi spe-
ciali ti); în al doilea caz, aceast  
flexibilitate este asigurat  mai ales prin 
ac iuni calitative de reconversie, aplicate 

la un efectiv stabilizat. 
Gestiunea resurselor umane a deve-

nit critic  datorit  rigidit ii crescânde a 
factorului munc ; ea a ajuns dificil  
datorit , pe de o parte, indeterminismului 
fundamental care limiteaz  toate calcu-
lele aplicate omului, iar pe de alt  parte, 
reducerii continue a posibilit ilor de 
manevr  a întreprinderii. 

Obiectivul flexibilit ii strategice deter-
min  o politic  vizând, înainte de toate 
s  constituie, s  men in  i s  dezvolte 
în întreprindere un poten ial de aptitudini, 
de competen e, atât durabile, cât i 
adaptabile. În aceasta, reg sim în grade 
diferite (în func ie de nivelul complexit ii 
industriei), conflictul dintre obiectivul 
flexibilitate la scaden  i cel al renta-
bilit ii imediate. 

1.3. Flexibilitatea, antrenarea i 
organizarea întreprinderii 

a. Problema schimb rilor din 
întreprindere 
Aceast  problem  este relativ simplu 

de formulat: trebuie decis , apoi 
condus  schimbarea, respectând 
constrângerile stabilit ii i coeren ei, 
care constituie baza oric rei organiza ii. 
Solu ia concret  la aceasta este din 
nefericire mult mai greu de g sit; 
flexibilitatea organiza ional  nu se poate 
ob ine decât angajând costuri: 
 politice care înso esc redistribuirea 

puterii; 
 reale care compenseaz  sau permit 

implicarea statutului participan ilor, i 
dezvoltarea capacit ii de informare a 
întreprinderii; 

 costuri ale ineficien ei organiza ionale 
sporite, datorit  reducerii posibilit ilor 
de instruire. 
Flexibilitatea efectiv  va fi pe m sura 

solu iilor care pot fi aduse acestei 
probleme complexe, în care timpul joac  
un rol determinant. O întreprindere este 
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flexibil  dac  tie s  recunoasc  la timp 
necesitatea schimb rii, dac  poate s - i 
conving  rapid membrii s i de aceasta, 
dac  tie s  reduc  perioada de tatonare 
i s  g seasc  un r spuns adecvat, 

modificând eventual normele sale de 
comportament. 

În plan concret, esen ialul op iunilor 
efectuate urmeaz  s  apar  pe de o parte, 
în concep ia structurii cu care se doteaz  
organiza ia, iar pe de alt  parte, în 
articularea procedeelor de planificare-
control pe care le utilizeaz . 
b. Concluziile referitoare la raportul 

flexibilitate-structur  sunt 
urm toarele: 

 o structur  este contingent ; afar  de 
cazurile extreme, nu exist  un avantaj 
decisiv pentru a forma o organizare, 
fa  de imperativul flexibilit ii. Flexi-
bilitatea pare a fi determinat  mai 
mult de utilizarea care se d  acestei 
structuri, adic  de rota ia indivizilor în 
diferite roluri; 

 o form  de organizare este un cadru 
stabil, care asigur  coeren a organi-
za iei, stabilind forme de coordonare 
care favorizeaz  instruirea persona-
lului i programarea. Implicarea 
ansamblului acestei forme este un 
fenomen mai pu in frecvent, care 
acompaniaz , în general, modific rile 
brutale ale mediului, sau ale dimensi-
unii întreprinderii. Conflictul flexibilita-
te-coeren  sau stabilitate - este 
evident. Ca i cel flexibilitate-rentabili-
tate de altfel, întrucât orice reorgani-
zare important  este urmat  de o 
sc dere imediat  a eficien ei, pe care 
efectele instruirii personalului nu le 
acoper  decât cu un decalaj variabil 
de la o întreprindere la alta; 

 nu pare posibil a adopta f r  restric ii 
pozi ia normativ , care sus ine c  
flexibilitatea unei organiza ii este o 
func ie a gradului s u de structurare. 

c. În leg tur  cu obiectivele flexi-

bilit ii i rolul planului re inem 
concluziile urm toare: 

 grija pentru o flexibilitate sporit  nu 
reduce rolul planului, dar îi modific  
principalele caracteristici; planificarea 
devine mai deschis  la incertitudine, 
mai atent  la mediu, mai u oar  ca 
proceduri deci mai adaptabil . Aceast  
deschidere spre schimbare pune în 
practic  o problem  delicat  de dozaj, 
c ci planul r mâne înainte de toate un 
stabilizator de comportament, prin 
obiectivele pe care le fixeaz  i 
coordonarea pe care o induce; f r  a-i 
lua acest rol primordial, el nu poate fi 
modificat continuu. Dar dincolo de 
acest aspect este convenabil s  nu 
subestim m noile constrângeri, care 
fac s  apar  aceast  evolu ie în prac-
tica planific rii. 
Concluzia cea mai important  este c  

nu exist  antinomie între planificare i 
urm rirea flexibilit ii; din contr , între-
prinderile flexibile trebuie s  anticipeze 
schimbarea în planurile lor. Limitele cele 
mai evidente sunt cele puse de 
informa ie i motiva ie. Evolu ia practicii 
c tre cre terea capacit ii de adaptare a 
întreprinderii trebuie s  conduc  la 
adoptarea de planuri: 
 mai pu in detaliate deci mai u or de 

revizuit; 
 stabilite pornindu-se de la un studiu 

foarte complet al mediului; 
 ale c ror condi ii de validitate sunt 

controlate permanent. 
În toate aceste cerin e flexibilitatea i 

planificarea sunt complementare. 
Antrenarea organiza iei poate spori 

flexibilitatea efectiv  a întreprinderii pe 
mai multe c i complementare: 
 crearea de forme de organizare mai 

bine adaptate la modific rile activit -
ilor; 

 dezvoltarea de sisteme de informa ie 
mai performante i mai orientate spre 
exterior; 

 motivarea schimb rii prin dezvoltarea 
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particip rii i prin amenajarea siste-
mului de sanc iuni-recompense; 

 adoptarea de practici de planificare i 
control, cu recurs crescut la 
anticipare. 

 Totu i trebuie observat c  exist  ni te 
obstacole serioase, cum ar fi: 

 cel al costurilor schimb rii (pierderi de 
eficien , costuri de motivare, de 
informare etc.); 

 cel al stabilit ii necesare a unei 
organiza ii, care nu poate fi modificat  
nici foarte des, nici foarte rapid, sub 
amenin area de a- i pierde coeren a 
i eficien a; 

 cele n scute din presiunea societ ii, 
care impune o anumit  etic  în 
întreprindere; 

 cele fundamentale în opinia noastr , 
decugând din iner ia comportamen-
telor umane (care nu pot fi niciodat  
st pânite în totalitate) i din natura 
pasional  a conflictelor de putere. 
Înc  o dat  se dovede te c  între-

prinderea trebuie s  arbitreze între 
flexibilitatea i eficacitatea sa, ca 
organiza ie în cadrul unui model, care, 
asemeni majorit ii modelelor politice, 
r mâne pentru moment pu in riguros. 

2. Sisteme manageriale moderne 
practicate în firmele din ri cu 

economie de pia  avansat  
2.1. Evolu ii în abordarea 

managementului 
Examinarea aspectelor legate de 

aceast  tem  a pus în eviden  marile 
progrese teoretice i practice, realizate 
dup  revolu ia industrial , mai ales în 
secolul XX i, cu deosebire, dup  cel 
de-al doilea r zboi mondial. 

Managementul tiin ific datoreaz  
enorm unor speciali ti ca Taylor, Weber 
i Fayol, care au elaborat numeroase 

lucr ri i au adus însemnate contribu ii 

teoretice i practice. Exponen ii manage-
mentului tiin ific urm reau stimularea 
unei adev rate revolu ii mentale, care 
bazat  pe compatibilitatea de interese, 
atât ale managerilor, cât i ale mun-
citorilor s -i determine s  desf oare o 
activitate mai eficient . 

Momente importante în evolu ia abor-
d rilor le-a reprezentat apari ia lucr rilor 
lui Fayol care a formulat principiile 
generale ale managementului i a pus în 
eviden  elementele acestuia. De ase-
menea, coala rela iilor umane, repre-
zentat  mai ales de Mayo, pe baza 
utiliz rii unor rezultate ale tiintelor 
comportamentale a oferit managerilor 
instrumente i tehnici noi pentru 
cre terea productivit ii muncii. 

Teoria clasic  a managementului a 
beneficiat de contribu iile lui Mooney, 
Reiley i Urwick, care au aplicat 
principiul unit ii de ac iune a tuturor 
salaria ilor, la obiectivele întreprinderii. 

Contribu ii importante au avut Barnard 
i Burnham, care au unit rela iile umane cu 

practicile managementului industrial i au 
pus în eviden  cre terea puterii ma-
nagerilor în societatea modern . 

Schimb rile care au avut loc în 
tehnologie, preg tirea for ei de munc , 
în structurile organizatorice, în sistemul 
informa ional au indus schimb ri i în 
teoria i practica managerial , care s-au 
tradus în noi abord ri mai adecvate, 
privind conducerea întreprinderilor. 

Una dintre influen ele cele mai mari 
asupra managementului a avut-o pro-
gresul tehnic, care a determinat mana-
gerii s  se adapteze cerin elor determi-
nate de noile produse i tehnologii. Toto-
dat , a avut loc cre terea puternic  a 
calific rii, atât a managerilor, cât i a 
muncitorilor. La rândul s u, cre terea 
calific rii a ridicat preten iile muncitorilor 
fa  de posturile i mediul lor de munc , 
ceea ce a impus reconsiderarea ideilor 
despre motiva ie, antrenarea perso-
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nalului i participarea muncitorilor la con-
ducerea afacerilor. 

Progresul tehnic a determinat cre te-
rea dimensiunii i complexit ii întreprin-
derilor i a atras importante schimb ri 
organiza ionale, apari ia unor structuri 
mai performante, cum sunt cele matri-
ciale, pe obiective .a. Concomitent s-a 
modificat i mediul extern, în care 
ac ioneaz  întreprinderile, ceea ce a 
obligat managerii s  ia în considera ie în 
activitatea lor, o mul ime de factori din 
afara întreprinderii. 

În condi iile schimb rilor produse, 
managementul a trebuit s  recurg  la 
abord ri diferite de teoria clasic . O dat  
cu progresul tehnic s-a observat c  
principiile tradi ionale de organizare, nu 
sunt prescriptive, ci descriptive, ele nu 
prescriu comportamentul pentru orice 
situa ie, ci mai curând îl descriu, fapt ce 
a deschis calea abord rii contingente. 

O contribu ie important  la mana-
gementul modern a avut-o teoria siste-
melor. În optica acestei teorii, organiza ia 
este privit  ca o fuziune de p r i (utilaje, 
materiale, personal), prin anumite 
procese (care reprezint  func iunile 
manageriale). Totodat  se consider  c  
schimb rile produse într-o anumit  parte 
a sistemului afecteaz  i alte p r i ale 
acestuia. 

2.2. Caracteristici ale 
managementului japonez 

Pe lâng  cunoa terea evolu iilor 
managementului american am consi-
derat necesar  examinarea caracte-
risticilor managementului japonez, care a 
oferit unele elemente adoptate atât în 
SUA, cât i în alte ri ale lumii. 

Spre deosebire de situa ia din SUA, 
unde salaria ii au o loialitate mai redus  
fa  de grupurile de munc , interesul 
principal fiind orientat c tre propria 
performan  pe termen scurt, salaria ii 

japonezi sunt loiali grupului i companiei, 
considerate de ei adev rate familii. 
Companiile stimuleaz  pe diferite c i 
loialitatea, prin angajarea pe via , 
promovarea pe baz  de vechime i 
sprijinirea modalit ilor de petrecere în 
colectiv a timpului liber. 

În timp ce în SUA este frecvent  con-
curen a dintre indivizi, în Japonia ea se 
desf oar  mai mult între grupuri i 
organiza ii. De asemenea, spre deose-
bire de managerii din SUA, cei din 
Japonia pun un accent mai mare pe 
armonie i consens. Sunt de remarcat i 
avantajele mult mai reduse ale mana-
gerilor japonezi, fa  de cei din SUA. 

Caracteristice pentru Japonia sunt 
a a-numitele zaibatsu, care includ marile 
companii conduc toare, formate istori-
ce te dintr-o re ea de afaceri de familie, 
grupate în jurul unei companii comerciale 
cuplat  cu o banc . 

În Japonia se remarc  implicarea 
agen iilor guvernamentale în activitatea 
întreprinderilor, prin stabilirea priorit ilor 
i stimulare financiar . 

O alt  caracteristic  a economiei 
japoneze este existen a al turi de marile 
grup ri economice, a întreprinderilor mici 
i mijlocii, care de in 98% din num rul de 

întreprinderi. 

2.3. Tendin e actuale în 
management 

Dezvoltarea managementului actual a 
fost favorizat  de o multitudine de factori 
de intensitate diferit , în func ie de ar , 
ramur  i întreprindere. 

Dintre realiz rile importante ale 
secolului XX în domeniu sunt trecute în 
revist  planificarea strategic  i mana-
gementul strategic, managementul parti-
cipativ, managementul total al calit ii, 
autoconducerea i îmbun t irea con i-
nutului muncii, organizarea pe proiecte. 

Una dintre tendin ele principale ale 
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managementului actual este reactivita-
tea, deoarece ea m soar  capacitatea 
întrprinderilor de a r spunde stimulilor 
externi. Într-un mediu din ce în ce mai 
schimb tor, atât în plan social-economic, 
cât i tehnologic, managerii sunt intere-
sa i de caracteristicile întreprinderilor 
performante i asociaz  frecvent perfor-
man a i reactivitatea. Îns  trebuie 
observat c  nu este suficient ca 
întreprinderea s  fie doar reactiv , 
pentru a fi performant . Crearea unui 
avantaj concuren ial tehnologic, eco-
nomic sau de marketing se bazeaz  pe 
motiva ie, iar simpla reac ie la o evolu ie 
prezent  sau trecut  poate ap rea ca 
derizorie. Se impune deci ca între-
prinderea s  dezvolte nu numai 
capacitatea de adaptare ci i aptitudinea 
de a provoca schimbarea i, pe cale de 
consecin , s  o anticipeze. Iar, 
sistemele de management actuale vin s  
r spund  acestui deziderat. 

Sub influen a revolu iei tehnico-
tiin ifice i a amplific rii concuren ei are 

loc o intensificare a caracterului 
inova ional al managementului, în ceea 

ce prive te metodele i tehnicile de 
stimulare a creativit ii. 

Cre terea ritmului de înnoire a 
produselor, tehnologiiilor i cuno tin elor, 
dezvoltarea informaticii i îns i 
progresele realizate în tiin a mana-
gerial , imprim  o flexibilitate crescând  
sistemelor de management. Ilustrative în 
acest sens sunt aspectele privind 
îmbun t irea structurilor organizatorice 
i anume trecerea de la cele mecaniciste 

la cele de tip organic. 
Printre tendin ele actuale trebuie 

men ionate intensificarea caracterului 
inova ional al conducerii, ca urmare a 
modific rii concep iei manageriale 
asupra naturii umane, extinderea utiliz rii 
computerelor în management, 
dezvoltarea caracterului formativ al 
conducerii, prin ridicarea nivelului de 
preg tire a personalului, profesionali-
zarea crescând  a managementului. 

În sfâr it, nu mai pu in importante de 
subliniat sunt tendin ele referitoare la 
proliferarea abord rilor sistemice i 
contingente. 
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