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Rezumat. În ultima decadă, economiile lumii s-au transformat în 
economii ale serviciilor pe măsură ce serviciile au devenit cea mai 
dinamică zonă a competiţiei economice. Tocmai de aceea, acest studiu 
investighează modul în care globalizarea şi, mai mult, economia bazată pe 
cunoaştere ar putea influenţa conceptualizarea managementului 
serviciilor. Concluziile acestui studiu relevă faptul că unele dintre ipotezele 
managementului serviciilor şi-au pierdut valabilitatea, fiind înlocuite cu 
noi ipoteze moderne, adecvate contextului lumii globale şi economiei 
bazate pe cunoaştere. Studiul a fost realizat prin cercetarea unui bogat 
material bibliografic, care a inclus lucrări de cercetare aplicativă, recenzii 
ale literaturii de specialitate, lucrări de cercetare fundamentală şi cărţi de 
specialitate. Rezultatele acestui studiu ar putea fi utilizate pentru 
conceperea unor noi metode şi modele de management al organizaţiilor 
prestatoare de servicii, care să ia în considerare schimbările conceptuale 
produse în managementul serviciilor. 
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1. Introducere 

Evoluţia societăţii de la o societate industrială spre o lume globală şi spre 
o societate bazată pe cunoaştere generează transformări conceptuale în zona 
managementului serviciilor. Scopul acestui studiu este acela de a investiga 
modul în care globalizarea şi economia bazată pe cunoaştere ar putea schimba 
conceptele din managementul serviciilor. Maniera în care se practică 
managementul serviciilor în economia bazată pe cunoaştere constituie un 
subiect intens dezbătut în zilele noastre, datorită rolului serviciilor în economia 
globală. În ultima decadă, serviciile au devenit cea mai dinamică zonă a 
competiţiei economice în ţările dezvoltate. Larga întrepătrundere şi relaţiile de 
integrare dintre sectorul serviciilor şi celelalte sectoare ale economiei, precum şi 
sporirea oportunităţilor de dezvoltare economică prin extinderea tranzacţiilor 
internaţionale cu servicii ar putea constitui principalele cauze care au 
determinat rolul din ce în ce mai important al serviciilor în cadrul economiilor 
naţionale.  

Cercetarea a fost realizată prin utilizarea informaţiilor oferite de articole 
de specialitate (cum ar fi lucrări de cercetare aplicativă, recenzii ale literaturii 
de specialitate şi lucrări de cercetare fundamentală), precum şi cărţi de 
specialitate. Pentru îndeplinirea obiectivelor studiului, în lucrare a fost delimitat 
cadrul conceptual al managementului serviciilor din perspectiva marketingului, 
iar în continuare au fost identificate noi ipoteze ale managementului serviciilor 
din perspectivă managerială. Studiul a relevat influenţa economiei bazate pe 
cunoaştere asupra managementului serviciilor prin identificarea conexiunilor 
logice existente între schimbările care au loc în societate şi schimbările în 
managementul serviciilor. Obiectivul studiului a fost atins prin analiza surselor 
bibliografice, precum şi prin evaluarea şi interpretarea acestora. Demersul 
cercetării s-a dovedit a fi dificil ca urmare a diversităţii abordărilor, conceptelor, 
definiţiilor şi clasificărilor întâlnite în literatura de specialitate.  

2. Cadrul conceptual 

Interesul pentru studierea caracteristicilor serviciilor şi managementului 
acestora s-a manifestat iniţial (în mod surprinzător sau nu) printre cercetătorii 
din domeniul marketingului, care au identificat implicaţiile manageriale ale 
caracteristicilor serviciilor şi ale schimbării acestor caracteristici. După cum 
observa Grönroos în anul 1994, „cercetătorii cu preocupări în domeniul 
serviciilor nu au încercat să schimbe conceptele şi modelele de management 
existente astfel încât să le adapteze specificului serviciilor. Ei au creat o nouă 
abordare privind diversele aspecte ale managementului organizaţiilor 
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prestatoare de servicii” (Grönroos, 1994, p. 8). Această abordare menţionată de 
Grönroos este ceea ce putem numi abordarea aspectelor manageriale ale 
serviciilor din perspectiva marketingului. În plus, putem sugera că această 
abordare poate fi luată în considerare atunci când se practică actul de conducere 
în organizaţiile prestatoare de servicii, însă este de asemenea necesară o 
regândire a conceptelor şi practicilor manageriale în contextul caracteristicilor 
serviciilor în societatea bazată pe cunoaştere. Aceasta deoarece, din perspectivă 
managerială, marketingul este numai o componentă a activităţii organizaţiei 
sau, altfel spus, managementul implică mai multe acţiuni decât marketingul şi 
de aceea o abordare managerială holistică a organizaţiilor prestatoare de servicii 
ar putea fi mai potrivită în societatea bazată pe cunoaştere.  

Pornind de la aceste considerente, vom prezenta perspectiva marketingului 
asupra sferei managementului serviciilor. Pentru început vom evidenţia maniera în 
care a fost conceput managementul serviciilor; în al doilea rând vom sublinia 
logica dominantă a serviciului, pe care o considerăm ca fiind fundamentul 
schimbărilor în managementul serviciilor; în final vom reliefa schimbările în 
managementul serviciilor în sens larg, din perspectivă managerială. 

3. Ipoteze vechi şi noi privind managementul serviciilor 

În ceea ce priveşte maniera în care a fost conceput managementul 
serviciilor, esenţa abordării din perspectiva marketingului poate fi reliefată prin 
definiţia „managementului serviciilor” oferită de Grönroos în anul 1990 şi 
actualizată mai târziu, în 1994. În acest sens, managementul serviciilor poate fi 
definit (Grönroos, 1990, p. 117) astfel:  

1. „să înţelegem utilitatea consumului sau utilizării ofertei organizaţiei 
pentru clienţi şi modul în care contribuie la obţinerea acestei utilităţi 
serviciile în sine sau împreună cu alte bunuri tangibile, adică să 
înţelegem cum este percepută calitatea totală în relaţia cu clientul şi 
cum se schimbă aceasta în timp”;  

2. „să înţelegem modul în care organizaţia (personalul, tehnologia şi 
resursele fizice, sistemele şi consumatorii) va putea să producă şi să 
furnizeze această utilitate sau calitate”; 

3. „să înţelegem maniera în care organizaţia ar trebui să se dezvolte şi 
cum ar trebui să fie condusă astfel încât să se obţină utilitatea sau 
calitatea previzionată”;  

4. „să facem organizaţia să funcţioneze astfel încât să se obţină această 
utilitate sau calitate şi să se atingă obiectivele actorilor implicaţi 
(organizaţia, consumatorii, alţi stakeholderi, societatea în ansamblul 
său etc.)”. 
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Pornind de la semnificaţia definită în 1990, au fost identificate (Grönroos, 
1994, p. 7) cinci elemente cheie ale perspectivei managementului serviciilor 
(perspectiva de ansamblu a managementului, centrarea pe client, abordarea 
holistică, centrarea pe calitate şi dezvoltarea internă): 

1. „perspectiva de ansamblu a managementului ar trebui să fie 
fundamentul adoptării deciziilor în toate domeniile managementului 
(nu numai să ofere principii de management pentru funcţii separate, 
cum este servirea clientului)”; 

2. „este centrată pe client sau centrată pe piaţă (nu condusă conform 
criteriilor de eficienţă internă)”; 

3. „este o perspectivă holistică, ce evidenţiază importanţa colaborării 
intra-organizaţionale (nu specializarea şi diviziunea muncii)”; 

4. „managementul calităţii este o componentă a managementului 
serviciilor (nu o problemă separată)”; şi 

5. „dezvoltarea internă a personalului şi aderarea lui la obiectivele şi 
strategiile companiei sunt condiţii strategice ale succesului (nu numai 
sarcini administrative)”. 

În urma analizei conceptului de management al serviciilor şi a celor cinci 
elemente cheie ale acestuia concluzia autorului (Grönroos, 1994, p. 14) a fost 
aceea că „managementul serviciilor nu este un domeniu bine definit sau o 
singură teorie a managementului. Mai curând este o perspectivă managerială 
care concordă cu situaţia competitivă actuală”. 

Totuşi, am putea argumenta că în contextul societăţii bazate pe cunoaştere 
unele din aceste elemente cheie ale perspectivei managementului serviciilor nu 
mai sunt valabile. În mod concret, elementele neconvingătoare ale 
managementului serviciilor în societatea bazată pe cunoaştere sunt: centrarea pe 
client, abordarea holistică bazată pe colaborarea intra-organizaţională şi 
dezvoltarea internă a personalului (figura 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Ipoteze vechi şi noi privind managementul serviciilor 
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Această aserţiune se bazează pe următoarele argumente: (1) 
managementul serviciilor este centrat pe cunoaştere şi nu pe client sau piaţă, 
întrucât (a) cunoaşterea este „inima” societăţii şi, implicit, este „inima” tuturor 
activităţilor, inclusiv a managementului serviciilor şi (b) cunoaşterea include, 
printre altele, criteriile pentru evaluarea companiei, care pot fi interne (cum sunt 
eficienţa sau eficacitatea) sau externe (cum sunt protejarea mediului sau a stării 
de sănătate); (2) managementul serviciilor este o perspectivă holistică bazată 
pe colaborarea în cadrul reţelelor, atât intraorganizaţională, cât şi 
interorganizaţională, întrucât cunoaşterea se creează şi se transferă în interiorul 
şi exteriorul organizaţiei prin intermediul diferitelor reţele; şi (3) managementul 
serviciilor se bazează pe dezvoltarea continuă a oamenilor ca o condiţie 
esenţială a succesului. Aceasta deoarece (a) cunoaşterea şi oamenii sunt cele 
mai importante resurse strategice ale managementului serviciilor, iar oamenii 
trebuie să evolueze pe spirala cunoaşterii, (b) oamenii învaţă pe tot parcursul 
vieţii, (c) învăţarea se poate realiza în interiorul şi/sau în exteriorul organizaţiei 
şi (d) oamenii pot învăţa în manieră tradiţională – fără dispozitive electronice, 
dar şi în manieră modernă (e-learning, m-learning) – prin utilizarea tehnologiei 
informaţiei şi comunicaţiilor. 

În ceea ce priveşte cel de-al patrulea element al cadrului conceptual 
definit de Grönroos putem afirma, fără teama de a greşi, că managementul 
calităţii serviciilor ca parte integrantă a managementului serviciilor devine din 
ce în ce mai important în economia bazată pe cunoaştere. Prestarea unor servicii 
de calitate a fost identificată ca fiind una dintre cele mai dificile strategii pentru 
crearea unei afaceri (Yoon, Ekinci, 2003). Companiile de top din zilele noastre 
îşi desfăşoară activitatea la nivel global, cooperând cu furnizorii, cu partenerii 
de afaceri şi cu o multitudine de stakeholderi pentru a oferi pachete de servicii 
şi/sau produse (Paton, McLaughlin, 2008). Prestatorii de servicii care înţeleg 
deplin nevoile şi interesele clienţilor sunt capabili să încorporeze cunoştinţele 
clienţilor în procesele operaţionale ale organizaţiei pentru îmbunătăţirea 
serviciilor. Acest fapt este util nu numai pentru integrarea relaţiei şi intrărilor de 
resurse, ci are efecte favorabile concretizate în îmbunătăţirea satisfacţiei 
clientului (Lin, 2007). Tocmai de aceea, managementul calităţii serviciilor 
poate fi considerat un factor cheie pentru succesul organizaţiilor prestatoare de 
servicii în economia bazată pe cunoaştere. 

Pe baza celor menţionate anterior putem concluziona că există o serie de 
schimbări în conceptualizarea managementului serviciilor în societatea bazată 
pe cunoaştere care au implicaţii profunde asupra activităţilor şi practicilor 
manageriale din organizaţiile prestatoare de servicii.  

Cel de-al doilea pas în linia argumentării este să explicăm logica 
dominantă a serviciului şi efectele ei asupra managementului serviciilor. Putem 
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afirma că schimbările produse în managementul calităţii serviciilor îşi au 
originea în aşa-numita nouă „logică dominantă a serviciului”. Conform logicii 
dominante a serviciului, acesta este abordat ca proces, în timp ce în precedenta 
logică dominantă a bunurilor serviciile erau privite ca ieşiri (output-uri) ale 
organizaţiei (Vargo, Lusch, 2008). Această nouă abordare a serviciului are la 
bază un scop intrinsec de a realiza o acţiune (a presta un serviciu) pentru şi 
împreună cu o altă entitate (client), fapt pentru care este o abordare centrată pe 
client şi care răspunde cerinţelor clientului (Lusch et al., 2006).  

Logica dominantă a serviciului este mai mult o filosofie decât o teorie, în 
sensul că implică schimbarea fundamentală a modului de gândire privind 
serviciul. După cum susţin unii autori (Vargo, Lusch, 2008, p. 258), 
principalele schimbări în modul de gândire sunt următoarele:  

1. „de la modul de gândire privind obiectivul companiei de a realiza ceva 
(produse sau servicii) la un proces de asistare a clienţilor în procesele 
lor de creare a valorii”; 

2. „de la modul de gândire privind valoarea ca fiind produsă şi vândută 
la gândirea valorii ca fiind co-creată împreună cu clienţii şi alţi 
parteneri în crearea valorii”; 

3. „de la modul de gândire privind clienţii ca entităţi izolate la înţelegerea 
lor în contextul propriilor lor reţele”; 

4. „de la modul de gândire privind resursele firmei ca fiind în principal 
tangibile (cum ar fi resursele naturale) la gândirea lor ca fiind 
intangibile (cum ar fi cunoaşterea şi abilităţile)”; 

5. „de la modul de gândire privind consumatorii ca fiind ţinte la gândirea 
consumatorilor ca resurse”; 

6. „de la punerea în prim-plan a eficienţei, la creşterea eficienţei prin 
eficacitate”. 

Această abordare are efecte diverse asupra managementului serviciilor. 
Ea implică existenţa unor relaţii între organizaţia prestatoare de servicii şi 
potenţialii clienţi ai acesteia, precum şi colaborarea cu clienţii şi alţi parteneri, 
fapt ce conduce la co-crearea valorii (Lusch et al., 2006).  

În logica dominantă a serviciului, cunoaşterea şi abilităţile devin resurse 
cheie pentru obţinerea avantajului competitiv (Vargo et al., 2008, p. 148) care 
rezultă din competenţa sinergică (obţinută prin colaborare) ce permite 
companiilor adaptarea la medii dinamice şi complexe în care acţionează (Lusch 
et al., 2007). Toţi participanţii la procesul de co-creare a valorii sunt resurse 
dinamice, care evoluează permanent (Lusch et al., 2006).  

Valoarea finală nu este creată (sau adăugată) de către prestatorul de 
servicii, ci este co-creată de către prestator împreună cu clientul şi determinată 
de modul de apreciere a utilităţii (valorii de utilizare) de către client. De aceea, 
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organizaţia prestatoare de servicii poate numai să propună valoarea (să ofere 
crearea valorii), iar dacă propunerea este acceptată de către client, atunci 
valoarea este co-creată împreună cu acesta (Lusch et al., 2006). Schimbările 
produse în modul de gândire privind crearea valorii au implicaţii asupra 
organizaţiilor prestatoare de servicii, asupra clienţilor şi întregii societăţi, în 
sensul accentuării rolului colaborării între actorii implicaţi în procesul de 
prestare a serviciilor (Vargo, Lusch, 2008). 

Toate aceste schimbări în modul de gândire privind serviciul, crearea 
valorii şi însuşi managementul serviciilor par să influenţeze practica 
managementului serviciilor în economia şi societatea bazate pe cunoaştere. 
Obiectivele manageriale, resursele, relaţiile dintre actorii implicaţi în procesul 
serviciului şi metodele utilizate se schimbă. Mai mult, procesele de afaceri se 
transformă datorită dezvoltării şi acceptării pe scară largă a tehnologiei 
informaţiei şi comunicaţiilor în viaţa cotidiană. Aplicarea tehnologiei 
informaţiei şi comunicaţiilor în procesele de afaceri conduce la existenţa  
e-afacerilor (afacerilor electronice). Acestea pot fi definite în sens larg, referitor 
la procesele interne şi externe ale companiei, considerându-se că includ atât 
funcţiile de comunicare şi tranzacţionare externă, cât şi fluxuri de informaţii 
interne, bazate pe tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (E-Business W@tch, 
2007, p. 263). De aceea, e-afacerile simbolizează în prezent noi maniere de 
practicare a managementului afacerilor, în care reţelele electronice ale 
companiilor permit desfăşurarea e-afacerilor ca activităţi interorganizaţionale. 
Performanţa alianţei interorganizaţionale şi abilitatea partenerilor de a crea 
valoare în astfel de reţele depind de competenţa de a relaţiona. Cunoaşterea mai 
bună a modalităţilor de influenţare a reţelelor de afaceri permite organizaţiilor 
prestatoare de servicii creşterea influenţei şi îmbunătăţirea rezultatelor acestor 
relaţii de interdependenţă (Eikebrokk, Olsen, 2007). După unii autori 
(Fuentelsaz et al., 2002, p. 303), „în planul virtual eforturile trebuie concentrate 
în direcţia studierii acelor activităţi care sunt conducătoare sau generatoare de 
valoare, cu scopul de a le sprijini şi promova pentru a susţine această creare a 
valorii”. Cu toate acestea, acelaşi efort se realizează chiar dacă organizaţia 
prestează servicii în manieră tradiţională (contact direct şi nu virtual cu 
clientul), fapt ce poate fi important întrucât e-afacerile nu exclud afacerile 
tradiţionale. Caracteristicile economiei bazate pe cunoaştere permit 
organizaţiilor prestatoare de servicii să genereze valoare în manieră electronică, 
aceasta fiind o alternativă şi nu un impediment al afacerilor de tip 
„convenţional” (Fuentelsaz et al., 2002). Indiferent de maniera în care se 
prestează serviciile, oamenii (angajaţii, clienţii, partenerii, competitorii) sunt 
conectaţi prin reţele deschise (de exemplu Internet), iar managementul trebuie 
să ia în considerare acest fapt. 
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4. Concluzii 

Acest studiu a evidenţiat faptul că unele ipoteze privind managementul 
serviciilor şi-au pierdut valabilitatea în zilele noastre, fiind înlocuite cu noi 
ipoteze moderne, adecvate contextului lumii globale şi economiei bazate pe 
cunoaştere. În mod concret, elementele neconvingătoare ale managementului 
serviciilor în societatea bazată pe cunoaştere sunt: centrarea pe client, abordarea 
holistică bazată pe colaborarea intraorganizaţională şi dezvoltarea internă a 
personalului. Această concluzie se fundamentează pe următoarele premise:  
(1) managementul serviciilor este centrat pe cunoaştere; (2) managementul 
serviciilor este o perspectivă holistică bazată pe colaborarea în cadrul reţelelor; 
şi (3) managementul serviciilor se bazează pe dezvoltarea continuă a oamenilor 
ca o condiţie esenţială a succesului. În plus, managementul calităţii serviciilor 
ca parte integrantă a managementului serviciilor devine din ce în ce mai 
important în economia bazată pe cunoaştere, datorită faptului că marile 
companii de top din zilele noastre îşi desfăşoară activitatea la nivel global. 

Cercetările ulterioare pot avea ca obiectiv investigarea teoretică şi 
practică a managementului strategic al serviciilor, care dobândeşte un rol 
important în economia bazată pe cunoaştere. Schimbările pe care le-am 
identificat în acest studiu, precum şi necesitatea practicării managementului 
strategic în cadrul organizaţiilor prestatoare de servicii în lumea globală sunt 
argumente pentru a încerca să revizuim unele dintre paradigmele 
managementului strategic, pentru a le adapta la noile realităţi ale serviciilor din 
economia bazată pe cunoaştere. 
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