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Abordarea sistemicã –
instrument al managementului complexitãþii

�

Vadim Dumitraºcu
Conferenþiar universitar doctor

Universitatea „Petre Andrei” din Iaºi

Abstract. The systemic principle uses the deduction and the induction, analyse and synthesis, inferency
and proferency, in order to find out the interdependencies and the inner connections that make mooving
the complex organized entities. The true valences of this approach can be found neither in the simplist
models of the “in-out” type, nor in the “circular” models that fill in the Economics and Management
handbooks, and that consecrate another kind of formalism, but in the constructiviste-reflexive strategies,
used in order to explain the economic and social structures.

Key words: holism, complexity, feedback, meta-controle, antropocentrical systems, constructivism.

�

Introducere

Obiectivul abordãrii sistemice (sistemism, sistemicitate)
în management poate fi formulat astfel: înþelegerea ºi
controlul structurilor complexe ºi evolutive. Proliferarea
structurilor complexe este tendinþa dominantã în
economiile moderne. Deoarece complexitatea, spre
deosebire de structurile simple ale trecutului, nu poate fi
descompusã ºi recompusã fãrã pierderi informaþionale,
managementul complexitãþii solicitã concepte ºi tehnici
diferite de cele specifice managementului tradiþional.
Managementul complexitãþii este una dintre paradigmele
esenþiale ale viitorului.

Sistemismul, ca demers intelectual, permite integrarea
a numeroase constrângeri extra- ºi intraorganizaþionale în
procesele de reflecþie managerialã. Descifrarea ºi controlul
complexitãþii, ca esenþã a sistemismului, devin posibile
datoritã forþei cognitive ale celor patru postulate
fundamentale ale acestei abordãri (Niculescu, Lavalette,
1999, pp. 308-309):

1) postulatul pertinenþei, dupã care valenþele oricãrui
fenomen, relaþii, eveniment sau obiect se definesc prin
raportarea la intenþiile, implicite sau explicite, ale analistului.
Odatã modificate intenþiile, se modificã ºi percepþiile;

2) postulatul globalitãþii recomandã a considera
întotdeauna obiectul sau realitatea ce trebuie cunoscute ca

pãrþi integrante ºi active în cadrul unui ansamblu mai
cuprinzãtor ºi de a le percepe iniþial într-o manierã globalã,
fãrã preocupãri majore de a obþine imagini fidele ale structurii
lor interne, considerându-se cã existenþa ºi unicitatea acestor
structuri niciodatã nu vor putea fi înþelese exhaustiv;

3) postulatul teleologic presupune a interpreta obiectul
nu prin el însuºi, ci prin comportamentul sãu, fãrã a urmãri
explicarea acestui comportament prin vreo lege implicitã
ºi într-o eventualã structurã fixã. Dimpotrivã, se impune
judecarea acestui comportament ºi a resurselor pe care le
implicã prin raportarea lor la proiectele ºi strategiile pe
care analistul le atribuie obiectului studiat;

4) postulatul agregativitãþii, conform cãruia orice
reprezentare, explicaþie sau analizã este partizanã, fiind
necesarã, în consecinþã, examinarea unor soluþii
susceptibile de a dirija selectarea agregatelor considerate
pertinente ºi excluderea iluziei cã este posibilã analiza
exhaustivã a elementelor considerate.

În aceastã ordine de idei, complexitatea trebuie înþeleasã
ca fiind „sinteza cerinþelor funcþionale care conferã identitate
praxiologicã interdependenþelor, conºtientizate ca
fundamentale, la un moment dat” (Buzãrnescu, 2003, p. 250).
Implicaþiile acestui mod de a privi complexitatea sunt
urmãtoarele:
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1) complexitatea nu existã decât la nivelul
conºtientizãrii interdependenþelor obiective dintre procese,
obiecte ºi fenomene. Reperarea multitudinii de
interdependenþe ºi corelaþii oferã imaginea unui ansamblu
dinamic care, abordat din altã perspectivã, ar apãrea ca o
simplã însumare mecanicã ºi aleatoare de elemente
eterogene;

2) numai cerinþele funcþionale, care concentreazã
interdependenþele într-un ansamblu cu identitate
praxiologicã, contureazã complexitatea. O simplã
aglomeraþie de elemente nu este complexitate dacã între
ele nu se fixeazã interdependenþe protejate normativ, ci
doar contacte întâmplãtoare. Complexitatea nu este
aprioricã, ci se formeazã ca efect al unei inserþii progresive
a luãrilor de cunoºtinþã, individualã, de grup sau
organizaþionalã, într-o dinamicã mai amplã.

Privit din aceastã perspectivã, managementul este
demersul de orientare, coordonare ºi control al vectorilor
de acþiune, individualã, de grup ºi organizaþionalã, în
vederea stãpânirii complexitãþii. Instrumentele, tehnicile
ºi metodele manageriale trebuie selectate în funcþie de
capacitatea lor de a asigura învãþarea ºi utilizarea unor
competenþe cognitive, decizionale ºi comunicaþionale care
ar facilita elaborarea unor politici organizaþionale în
concordanþã cu complexitatea realã a fenomenologiei
spaþiului de intervenþie managerialã.

Cei mai mulþi actori economici sunt nevoiþi sã se
confrunte ºi sã trateze concomitent mai multe niveluri ale
complexitãþii ºi aceasta în virtutea caracterului
pluridimensional ºi plurireferenþial al realitãþii economice.
Un sistem economic, de exemplu o firmã, reprezintã un
mix de grade de complexitate, diferitele lui pãrþi abordând
diferite niveluri ale diversitãþii structurale interne ºi externe,
diferite trepte de stabilitate a contextelor de acþiune, diferite
grade de certitudine a stãrilor naturii în care trebuie sã
decidã ºi sã funcþioneze.

Implicaþiile gândirii sistemice în management

Abordarea sistemicã în management nu opune holismul
reducþionismului ºi globalul localului, ci, dimpotrivã,
încearcã sã concilieze imaginile analitice cu cele
integratoare, arãtând cã întregul se regãseºte în fiecare din
pãrþile sale, iar fiecare parte este o proiecþie, la scarã redusã,
a întregului. Abordarea sistemicã nu renunþã la
instrumentele logico-analitice care investigheazã realitatea
prin a o diseca, fragmenta ºi descompune în elemente con-
stitutive, ci le valorificã pentru a obþine dezvoltãri
morfologice, sintetice, dar dinamice ºi pline de viaþã ale
acestei realitãþi. Principiul sistemicitãþii foloseºte
deopotrivã deducþia ºi inducþia, analiza ºi sinteza, inferenþa
ºi proferenþa pentru a descoperi interdependenþele ºi
conexiunile interne care pun în miºcare ansamblurile com-
plex organizate. Adevãratele valenþe ale acestei abordãri
se regãsesc nu în schemele simpliste de tipul „intrãri-ieºiri”

sau în modelele „circulare” de care sunt pline manualele
de economie ºi management ºi care, în ultimã instanþã,
consacrã un alt gen de formalism, ci în strategiile refle-
xiv-constructiviste de interpretare a structurilor socio-
economice.

Teoriile ºi modelele manageriale care au asimilat la
nivel organic abordarea sistemicã nu opereazã cu raþiona-
mente limitative de tipul „cauzã-efect” sau „stimul-reacþie”.
Ele nu mai sunt pozitiviste în sensul cã nu mai vehiculeazã
concepte care definesc ºi explicã lucruri ºi legãturi directe,
vizibile, indubitabile din punct de vedere logic. Aceste
teorii aspirã cãtre o cunoaºtere complexã,
multidimensionalã ºi multireferenþialã a situaþiilor pentru
a evita mutilarea raþionamentelor ºi deciziilor manageriale
prin demersuri formal-analitice care deseori simplificã pânã
la a banaliza realitãþile organizaþionale. Se pune astfel ac-
cent nu pe diferenþele existente între elementele
organizaþiei sau între organizaþie ºi mediu, ci pe
interdependenþele ºi punctele sau zonele de comunicare
între acestea. Implicaþiile practice ale acestui mod de a
privi managementul sunt urmãtoarele:

� managerii trebuie sã accepte sã nu exagereze în
secþionarea organizaþiei în servicii, funcþii ºi niveluri
ierarhice distincte, ci sã se obiºnuiascã s-o abordeze
ca pe un sistem dinamic complex, caracterizat printr-o
multitudine de interdependenþe, fluxuri interco-
nectate, co-evoluþii ºi sinergii;

� managementul nu poate sã omitã numeroasele
interacþiuni între organizaþie ºi mediu;

� este esenþialã recunoaºterea faptului cã majoritatea
lucrurilor ºi evenimentelor nu sunt simple;

� diversitatea de atitudini, perspective, valori ºi
interese trebuie consideratã ca fiind o bogãþie, ºi nu
o dificultate a sistemului;

� organizaþia trebuie sã se obiºnuiascã sã acþioneze
în incertitudine în loc sã programeze rigid un viitor
improbabil, iar schimbarea trebuie sã devinã un mod
de a fi natural, care sã înlocuiascã valorile ce
consacrã orientarea spre stabilitate.

Nu se poate vorbi decât la modul relativ despre o ºcoalã
sau un curent sistemic în teoria managementului. Este
adevãrat, existã bine structuratã ºi dezvoltatã o altã
perspectivã care are mai multe puncte comune cu abordarea
sistemicã – curentul contingental sau situaþional. Însã nu
întotdeauna modelele ºi teoriile specifice abordãrii
contingentale sunt în deplinã concordanþã cu cerinþele
abordãrii sistemice. Care sunt aceste cerinþe? În concepþia
noastrã, o teorie sau un model este construit în acord cu
noþiunile sistemice dacã oferã rãspunsuri complexe ºi com-
plete la urmãtoarele întrebãri:

1) Ce este organizaþia ºi care este locul omului în
organizaþie?

2) Care este relaþia între organizaþie ºi mediul sãu?
3) Care sunt sursele ºi cãile de asigurare a eficienþei

organizaþionale?
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Repere pentru un management al complexitãþii

Cele mai multe concepte, principii ºi instrumente
de gestiune sunt continuatoarele directe ale tradiþiei
taylorist-birocratice privind organizarea ºi managementul.
Ipotezele centrale ale modelului taylorist-birocratic care
au dat naºtere acestor instrumente sunt (Burlaud, Simon,
1999, pp. 88-89):

� stabilitatea ansamblului de organizat;
� informarea perfectã privind stãrile ansamblului de

organizat;
� eficientizarea activitãþii prin „raþionalizarea” ei,

ceea ce, în termeni economici, se rezumã la reducerea
costurilor ºi la îmbunãtãþirea productivitãþii muncii;

� un nivel relativ scãzut al costurilor fixe (indirecte
sau de structurã).

În ceea ce priveºte structurile de organizare ºi gestiune
a afacerilor, modelul amintit se bazeazã pe principiul
„sacrosanct” al separãrii stricte între decizie ºi execuþie, pe
de o parte, ºi între personalul funcþional ºi cel operaþional,
pe de altã parte. Nu în zadar tipul de structurã organizatoricã
care a dominat ºi continuã sã domine managementul firmei
este structura ierarhic-funcþionalã. Complexitatea internã
ºi externã a afacerilor moderne genereazã numeroase rupturi
între modelul taylorist-birocratic de organizare ºi manage-
ment ºi dimensiunile reale ale procesului economic.

Celor mai multe probleme manageriale ale
organizaþiilor economice moderne le sunt specifice
urmãtoarele trãsãturi (Tãmaº, 1998, p. 19):

1) ele reprezintã împletiri complexe de factori, relaþii
cauze ºi efecte ºi, de aceea, sunt greu de definit ºi structurat;

2) sunt rezultatul „jocurilor” de putere ºi interese,
generatoare de concurenþe ºi conflicte;

3) genereazã rezistenþã la schimbare din partea unor
grupuri sau zone organizaþionale;

4) implicã aspecte psihologico-morale, adesea dege-
nerate în comportamente oportuniste;

5) presupun costuri, adesea noncuantificabile, ºi alocãri
de resurse diferite, care nasc conflicte distribuþionale sau
probleme de ordin pragmatic;

6) nu sunt izolate, ci se manifestã în cadrul unor interacþiuni
complexe între diferite aspecte ale vieþii organizaþionale;

7) soluþionarea lor rareori se încadreazã în dihotomia
adevãrat-fals, ele fiind „bune” sau „nesatisfãcãtoare” în
funcþie de reacþiile diferitelor compartimente sau grupuri
de interese din interiorul organizaþiei.

În concluzie, aceste probleme nu acceptã decât foarte
rar soluþii ce corespund optimului decizional, impunând
abordãri neconvenþionale, bazate pe luarea în considerare
a unor ipoteze, referinþe ºi perspective mai bogate,
generatoare de compromisuri ºi flexibilitate. Analiza
managerialã trebuie înscrisã într-o viziune mai largã despre
om ºi organizaþie, despre interacþiunile dintre organizaþie
ºi mediul ei, despre cauzele ºi modalitãþile de stimulare a
eficienþei organizaþionale. Este cert cã managementul
modern, datoritã slãbiciunilor metodologice ºi

epistemologice menþionate, nu poate furniza soluþii
satisfãcãtoare la problemele privind administrarea
complexitãþii ºi cunoaºterii – cele douã mari provocãri ale
timpurilor de astãzi.

Amitai Etzioni subliniazã cã managementul s-a dovedit
eficient pentru aspecte de ordin tehnologic ºi pentru sugestii
de ordin operaþional (Etzioni, 1968). Managementul se
„descurcã” bine în situaþii care implicã decizii privind
problemele de alocãri mici, care privesc sistemele de acþiune
simple ºi restrânse, controlul patrimoniului ºi administrarea
resurselor într-un cadru limitat. De asemenea, managementul
se aplicã cu rezultate satisfãcãtoare pentru rezolvarea unor
probleme curente de care depinde funcþionarea interioarã a
unei organizaþii. Aceste situaþii sunt caracterizate, de regulã,
prin relaþii cauzã – efect simple, verificabile pe cale empiricã,
ºi printr-o bunã cunoaºtere de cãtre decident a resurselor
disponibile, a restricþiilor ºi modalitãþilor posibile de acþiune.
Cunoºtinþele de management sunt utile în probleme ale cãror
parametri sunt cuantificabili ºi mãsurabili, pentru care este
posibilã stabilirea raþionalã a corelaþiilor optime între
obiective ºi mijloace. În schimb, problemele complexe care
implicã schimbãri de anvergurã, probleme caracterizate prin
preponderenþa aspectelor slab sau noncuantificabile,
intervenþia valorilor ºi a conflictelor de valori, necesitatea
de a concilia perspective ºi aspiraþii conflictuale nu mai pot
fi tratate cu acelaºi succes pe baza abordãrilor manageriale
fundamentate pe calcule privind optimul decizional ºi
respectarea numai a regulilor raþionale. Cele mai sensibile
aspecte ale managementului modern, care atrag criticile cele
mai vehemente, sunt:

� analize fragmentate, înguste, reduse la o singurã
dimensiune;

� centrarea pe reguli raþionale de analizã, neglijându-se
factorii nonraþionali;

� dependenþa puternicã faþã de aspectele mãsurabile,
cuantificabile ºi lipsa de abilitate în abordarea
variabilelor calitative;

� soluþii incrementale, care nu reþin decât într-o micã
mãsurã abordãrile inovative;

� exclusivitatea unor metode de analizã
convenþionale ºi negarea altor surse de cunoaºtere;

� cãutarea unor soluþii optime, rezultate din calcule
ºi corelãri raþionale, neglijându-se faptul cã cele
mai multe situaþii organizaþionale necesitã soluþii
negociate ºi suboptimale.

Managementul modern este caracterizat printr-o
puternicã dihotomie între abordãrile comportamentale ºi
abordãrile normative, ceea ce determinã elaborarea ºi
aplicarea unor modele decizionale inadecvate pentru
numeroase situaþii reale. Izolarea teoriei organizaþiei ºi
psihologiei organizaþionale de analiza de sistem,
conferindu-i acesteia din urmã un caracter formal, este, în
opinia noastrã, principala cauzã a acestei rupturi.

Conþinutul sistemelor de gestiune tradiþionale reflectã
fazele ciclurilor de exploatare repetitive specifice unei
producþii industriale de masã sau în serie. Modelul de bazã
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presupune cã întregul este suma simplã a elementelor
componente, putând fi descompus ºi reintegrat fãrã pierderi
de informaþie. Timpul este conceput ca o reluare liniarã a
acestui ciclu, firma este abordatã ca o sumã de unitãþi
operaþionale ºi funcþionale izolate, iar obiectivul gestiunii
constã în a evalua ºi dimensiona intrãrile ºi ieºirile acestor
unitãþi.

Complexitatea crescândã din interiorul ºi din jurul
firmei face ca aceste premise sã fie tot mai inconsistente.
Astfel:

1) procesul de exploatare a firmei nu este alcãtuit dintr-un
singur ciclu repetitiv, ci reprezintã interfaþa mai multor
cicluri, nu neapãrat identice sau repetitive, având fiecare
propriile mecanisme ºi ritmuri de derulare. Nefiind în stare
sã integreze ºi sã armonizeze diferitele ritmuri, sistemele
de gestiune favorizeazã orientarea pe termen scurt,
considerându-se cã prin maximizãri succesive ale
rezultatelor imediate pot fi maximizate rezultatele pe
termen lung;

2) gestiunea opereazã prin segmentarea (comparti-
mentarea) firmei în secþiuni de calcul al cosurilor ºi
rezultatelor (centre de responsabilitate, unitãþi
descentralizate de profit etc.), dar în condiþiile creºterii
complexitãþii acest demers analitic nu reuºeºte sã
monitorizeze satisfãcãtor intrãrile ºi ieºirile, putând
genera decizii eronate ºi comportamente organizaþionale
oportuniste;

3) sistemele de gestiune sunt orientate cu peeminenþã
spre culegerea informaþiilor primare, prelucrarea lor
contabilã ºi analiza modului de alocare a resurselor, plasând
în centrul atenþiei nivelul ºi structura cheltuielilor. Dar
pentru a urmãri ºi înþelege modul de creare a valorii
economice accentul trebuie pus pe mãsurarea ieºirilor.
Concentrându-se pe costuri, sistemele de gestiune nu
dezvãluie decât o dimensiune a exploatãrii, deformând
raþionamentul managerial.

Ideea subiacentã a sistemelor de gestiune tradiþionale
constã în a considera cã este posibilã izolarea locului ºi
momentului adoptãrii deciziilor de locul ºi momentul
acþiunii operative, adicã a implementãrii deciziilor. Prin
aceastã separare sistemele de gestiune încearcã sã
construiascã un raþionament care obiectiveazã relaþia dintre
cunoaºtere ºi acþiune.

Considerãm cã noile modele ale sistemelor de gestiune
ar trebui sã se sprijine pe urmãtoarele ipoteze:

1) acceptarea ideii continuitãþii timpului, renunþarea
la divizarea timpului în tranºe (timp discret) ºi la separarea
cunoaºterii de acþiune. Orice proiect sau activitate
complexã reprezintã o împletire ºi o succesiune continuã
de numeroase minioperaþii, minidecizii, intuiþii,
raþionamente, învãþãri, observãri, încercãri ºi erori. În
aceastã abordare timpul nu mai este o înlãnþuire de
momente discrete ºi instantanee, ci derularea continuã a
unor procese ºi fluxuri. Aceastã opticã urmãreºte eliminarea
veºnicei contradicþii „termen scurt-termen lung” ºi
înlocuirea vechii logici a „previziunilor fundamentate”

de genul secvenþei „analizã – decizie – acþiune” cu o logicã
a reactivitãþii ºi recursivitãþii;

2) recunoaºterea caracterului incert, parþial
cognoscibil al realitãþii. Sistemele de gestiune tradiþionale
au în vedere o realitate certã, cunoscutã, bazându-se pe
canale de informaþii care vehiculeazã date „precise” ºi
„riguroase”. Problema rezidã în faptul cã aceastã fiabilitate
a informaþiei este asiguratã, de regulã, post-factum.

3) transformarea factorilor decizionali în „agenþi de
influenþã”, ceea ce presupune abandonarea modelulu
simplist al „pilotãrii” ºi dezvoltarea autonomiei cognitive
ºi politice (de decizie ºi acþiune) a actorilor organizaþionali.
Existenþa în cadrul firmei a unor manageri competenþi ºi a
unor lideri influenþi nu este suficientã pentru a imprima
dinamism structurilor operaþionale. Marile evenimente sunt
de asemenea rezultatul deciziilor ºi acþiunilor unor
numeroºi actori individuali ºi colectivi, care, luate separat,
pot sã nu aibã o semnificaþie aparte. Managerii pot
influenþa evenimente doar în mãsura în care influenþeazã
reprezentãrile ºi interpretãrile realului fãcute de cãtre
subordonaþi. Autoritatea, pentru a putea fi exercitatã
eficient, trebuie sã fie legitimizatã de forþele organizaþionale
pe care trebuie sã ºtie sã le foloseascã. Complexitatea, pe
lângã strategii reflexive de acþiune, impune activ ºi strategii
euristice.

Managementul, ºi în particular gestiunea operaþionalã
a activitãþii, trebuie sã exploreze abordãri constructiviste
ale structurilor de organizare ºi funcþionare, evitând
folosirea exclusivã a relaþiilor cauzã-efect unidirecþionate,
simpliste ºi parþiale în favoarea unor concepþii dialectice,
circulare, recursive. Poate cã ar trebui sã se plece de la
ideea cã acþiunea este determinatã de cunoaºtere, dar la fel
de adevãrat este ºi faptul cã dezvoltarea cunoaºterii are loc
ºi prin acþiune.

În fond, redefinirea sistemelor de management ºi
gestiune presupune trecerea de la un model simplu ºi liniar
al exercitãrii autoritãþii ºi controlului, de tipul:

Decizie Acþiune (Comportament)

la un model „intermediar” al exercitãrii influenþei sau un
„model al metacontrolului”, de tipul:

Decizie Instrumente/ Acþiune

                       mecanisme manageriale         (Comportament)

Astfel, între mecanismele manageriale ºi decizia
managerialã, pe de o parte, ºi între comportamentele
organizaþionale ºi mecanismele manageriale, pe de altã
parte, trebuie sã existe relaþii recursive, interactive. Decizia
este interpretatã de instrumentul care emite semnalul pentru
acþiune, iar mecanismul managerial induce sau respinge
anumite decizii pentru cã nu recunoaºte sau nu poate
interpreta anumite acþiuni. Comportamentul unui subiect
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ambiguitãþii, incertitudinii, vagului, aleatoriului, într-un
cuvânt, a elementelor complexitãþii – trãsãturã de fond a
organizaþiilor moderne. Managementul tradiþional „a
trecut sub tãcere” dezordinea, anomaliile, instabilitatea,
situaþiile atipice specifice sistemelor economice reale, ca
ºi cum ele nu ar exista, dar tocmai aceºti factori constituie
principalele surse de progres ºi dinamism economic.

Instrumentele manageriale pot sã manipuleze oamenii
fãrã voia lor. Impunând oamenilor un anumit mod de a lua
decizii ºi de a acþiona, instrumentele manageriale jaloneazã
comportamentele organizaþionale, selectând reacþiile ºi
opþiunile indivizilor ºi grupurilor. A alege anumite
structuri ºi mecanisme manageriale echivaleazã cu a alege
anumite orientãri comportamentale. Firmele reprezintã
câmpuri organizaþionale caracterizate printr-un complex
de forþe ºi contra-forþe, prin strategii individuale ale
actorilor care exploreazã ºi exploateazã zone de
incertitudine pentru a-ºi dezvolta autonomia ºi a-ºi
consolida puterea. O trãsãturã distinctã a actorilor
organizaþionali este raþionalitatea lor limitatã, determinatã
de cunoaºterea ºi informaþiile imperfecte specifice spaþiului
de acþiune ºi intervenþie a fiecãrui actor.

Diversitatea internã este o bogãþie a organizaþiilor
economice, reprezentând principala sursã a adaptabilitãþii
lor. Diversitatea este necesarã pentru a contrabalansa
rigiditãþile organizaþionale ale firmelor nevoite sã
supravieþuiascã într-un mediu dinamic. Însã diversitatea
se poate transforma ºi într-o importantã sursã de riscuri
deoarece poate genera conflicte. Managementul, de aceea,
trebuie exercitat prin utilizarea echilibratã a diversitãþii.
Sistemele antropocentrice de management reprezintã al-
ternative viabile pentru concepþiile manageriale care au la
bazã ingineria producþiei ºi organizarea „raþionalã” a
muncii. Ele încorporeazã mai multe niveluri de dinamicã
organizaþionalã ºi tehnologicã. În cadrul acestor sisteme,
structurile activitãþii, organizarea ºi condiþiile de muncã
trebuie astfel proiectate încât valorificarea aptitudinilor
umane sã fie sustrasã situaþiilor caracterizate prin
instabilitate, incertitudine ºi conflicte de valori. Aceastã
dimensiune este esenþialã pentru asigurarea creativitãþii ºi
flexibilitãþii în organizaþii.

Concluzii

Gândirea analiticã, ca abordare preferenþialã în
managementul tradiþional, ºi-a epuizat rapid resursele cog-
nitive ºi normative întrucât, prin secþionarea structurilor
complexe în componente „discrete”, pentru a le analiza în
afara relaþiilor ºi interdependenþelor reale ºi prin reconsti-
tuirea hermeneuticã a întregului se obþinea, în ultimã
instanþã, o imagine deformatã, artificialã ºi cu o valoare
practicã destul de scãzutã (Buzãrnescu, 2003, p. 248).
Descompunerea cunoaºterii într-o succesiune liniarã de
cauze ºi efecte, principii ºi consecinþele lor logice, specificã
demersului raþional-analitic, duce, mai curând sau mai
târziu, în impas. Divide et impera – împarte ºi stãpâneºte –

organizaþional nu poate fi influenþat decât în limitele
percepþiilor sale. Percepþia reprezintã instrumentul de
observare, învãþare, acumulare de experienþã, schimbare.
Rezultã cã mecanismele manageriale îndeplinesc o funcþie
esenþialã, fãcând posibilã inversarea secvenþei „problemã –
soluþie”. Un sistem managerial este cu atât mai eficient cu
cât mesajele formulate ºi emise de el sunt mai coerente. În
esenþã, compatibilizarea instrumentelor manageriale
(structurã organizatoricã, sisteme de control ºi gestiune,
trasee de luare a deciziilor, strategia etc.) este vitalã.

Reaºezarea sub presiunea complexitãþii a sistemelor
de management ºi, în cadrul acestora, a mecanismelor de
gestiune operaþionalã trebuie sã aibã în vedere urmãtoarele
aspecte importante:

1) interferenþele dintre procesele de funcþionare a
mecanismelor manageriale formale ºi dinamicile socio-
umane din perimetrul organizaþional al firmei;

2) structurile de management reprezintã mijloace
esenþiale de antrenare, motivare ºi orientare a oamenilor;

3) structurile de management sunt „dispozitive” de
observare, învãþare ºi comunicare, de vehiculare ºi
îmbogãþire a informaþiei ºi cunoaºterii organizaþionale.

A exercita managementul înseamnã a exercita
autoritatea, proces prin care incertitudinea obiectivã este
substituitã prin certitudine subiectivã. O parte din factorii
ce intervin în procesele de luare a deciziilor nu pot fi
controlaþi ºi determinaþi de cãtre decidenþi. Prin urmare,
deciziile sunt „sabotate” de incertitudinea asociatã
comportamentelor acestor elemente necontrolabile.
Aceasta este incertitudinea obiectivã. Pentru a reduce
complexitatea prin instaurarea unui control asupra
incertitudinii ºi pentru a structura domeniile de intervenþie
decizionalã sunt instituite reguli ºi proceduri de decizie
aplicate unor situaþii reale, ale cãror abateri de la „cadrul
normativ” sunt omise deliberat. Aceasta este certitudinea
subiectivã, care reprezintã o încercare a actorilor
organizaþionali de a-ºi satisface nevoile de siguranþã, de a
se proteja de incertitudine ºi de a-ºi întãri puterea ºi
controlul asupra altor actori ºi zone organizaþionale.
Riscurile acestui demers sunt legate de situaþiile când
faptele nu corespund cu teoria. Managementul a utilizat
instrumente ºtiinþifice fãrã a adopta global un demers
ºtiinþific. De aceea, evoluþia managementului a fost
caracterizatã în general prin ascensiunea sau apusul
succesiv al unui ºir de instrumente ºi concepte, fãrã a exista
însã o abordare integral ºtiinþificã, ci numai încercãri, mai
mult sau mai puþin reuºite, de a adapta tehnici provenite
din alte discipline. În management, reglãrile importante
s-au efectuat ºi se efectueazã încã prin crize! Ca domeniu
specializat al cunoaºterii umane, managementul, în faza
actualã a dezvoltãrii sale, rãmâne încã o cvasiºtiinþã în
cãutarea propriilor paradigme originale, a propriilor modele
conceptuale, a unitãþii epistemologice.

Depãºirea secvenþialitãþii ºi, uneori, a inconsecvenþei
abordãrilor în favoarea unei concepþii sistematice ºi
integratoare trebuie demaratã prin valorificarea
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se ciocneºte rapid de o problemã încã imposibil de rezolvat:
cât de departe se poate avansa în fragmentarea analiticã
fãrã a mutila imaginea întregului? În gândirea analiticã
pãdurea deseori nu se vede din cauza copacilor!

Abordarea sistemicã a recentrat atenþia de la pãrþi la
întreg, propunând o opticã diametral opusã: deducerea
proprietãþilor elementelor din starea calitativã funcþionalã
a întregului. În acest fel accentul s-a deplasat spre studiul
dinamicii structurilor.

Iniþial gândirea sistemicã în economie s-a orientat spre
explorarea sistemelor stabile – homeostabile – având ca
principal instrument modelul sistemului în „echilibru
mecanic”, stabilitatea cãruia este menþinutã prin opoziþia
manifestatã faþã de orice schimbãri percepute ca abateri
accidentale de la programul de funcþionare stabilit. Se
convenea cã procesele care decurg în interiorul unui sistem
nu necesitã explicaþii, ci interpretãri complete, în funcþie
de cauzã ºi efect, prezentând relaþiile dintre pãrþi într-o
manierã holisticã, ca pe un întreg. Mãsurãrile, observãrile
ºi experienþa sunt organizate astfel încât sã poatã surprinde
ce intrãri ºi ce anume ieºiri produc. Acest mod de raportare
la realitate permite reducerea proceselor complexe la
„simple procese de reglare” (Blum, 1994, p. 70). Pentru
analiza funcþionãrii sistemului se foloseºte conceptul de
„cutie neagrã” (black box) cu ajutorul cãruia sistemul
studiat este descris ca un ansamblu unitar ºi nediferenþiat
structural, fãcându-se abstracþie de procesele sale interne.

Ulterior abordarea sistemicã a dezvoltat, pe baza
studiului „buclelor de reacþie” sau a conexiunilor inverse
(feedback), modele homeostatice caracterizate prin
existenþa unor circuite informaþionale care au ca punct de
plecare anumite intrãri (input-uri) pentru un proces care
modificã starea iniþialã a sistemului într-o singurã direcþie
sau spre o singurã ieºire. În aceste modele managementul
apare ca reglare pe bazã de feedback a proceselor, prin
alocarea resurselor disponibile în contextul menþinerii sub
control a tuturor secvenþelor de funcþionare necesare pentru
obþinerea rezultatelor proiectate în structura praxiologicã
a obiectivului sistemului. În aceastã famile de modele,
decizia managerialã este definitã ca exercitarea controlului
asupra dinamicii întregului sistem. Limitele acestor modele
rezultã din incapacitatea de a oferi explicaþii privind
schimbãrile calitative din sistem, respectiv trecerea

elementelor ºi a întregului sistem de la o anumitã structurã
funcþionalã (ordine) la alta. Caracterul static al acestor
modele se datoreazã accentului pus pe conexiunea inversã
negativã, care asigurã stabilitatea sistemului, realizând în
acest scop reglarea elementelor ºi funcþiilor.

Etapa contemporanã de evoluþie a metodologiei
abordãrii sistemice este dominatã de modele adaptabile cu
autoorganizare. Aceste modele se bazeazã pe conexiunea
inversã pozitivã, destabilizatoare, dar care realizeazã
cãutarea unor noi forme ºi combinaþii funcþionale: nu toate
perturbãrile trebuie considerate disfuncþii. Multe din
aºa-zisele  „patologii funcþionale”, în anumite condiþii,
pot constitui surse de creativitate ºi inovaþie, catalizatoare
ale reorganizãrilor sistemului pe noi repere funcþionale.
Modelele din aceastã generaþie oferã o viziune mai bogatã,
mai complexã despre schimbarea organizaþionalã a
sistemelor economice, arãtând cã trecerea spre o nouã
ordine (stare), eventual una calitativ superioarã, este
provocatã nu doar de intrãri sau de factorii externi, ci de o
combinaþie de forþe atât exogene, cât ºi endogene, care se
alimenteazã ºi se întreþin reciproc. În consecinþã, mediul
are un rol determinant în modelarea configuraþiei
structurale ºi a comportamentelor sistemului. Procesele de
autoorganizare formeazã mecanismele prin care dinamica
internã este conectatã la schimbãrile din mediu, iar crizele
ºi puseurile de dezordine sunt convertite în bazele unui
nou mod de organizare. Funcþionarea sistemelor economice
reale are loc prin cuplarea unor fluxuri de reglare fie prin
fluctuaþii între perioadele de relativã stabilitate ºi
perioadele de restructurare, fie prin autotransformarea
sistemului însuºi, conservându-i profilul normativ.

Aceste trei generaþii de modele în gândirea sistemicã
nu numai cã se succed în timp, ci alcãtuiesc un ansamblu
de argumente complementare care spulberã iluzia cã putem
controla complexitatea organizaþionalã a fenomenului
economic exclusiv prin abordãri „inginereºti”: în termeni
de precizie, randamente ºi parametri de funcþionare
determinaþi strict cantitativ. Evenimentele ºi procesele din
organizaþiile economice, ca fapte sociale, fiind grupate în
funcþii care iau valori într-un interval de autoritate, se
preteazã mult mai bine unor abordãri calitative, inclusiv
cu ajutorul teoriei sistemelor vagi (fuzzy) – o direcþie încã
insuficient valorificatã.
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