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Rezumat. Schimbările din economie şi societate au nevoie de o 

nouă teorie a valorii bazată pe cunoaştere. O informaţie bine 
fundamentată şi tot atât de bine consumată poate înlocui substanţă, 
energie şi o altă informaţie. Este nevoie ca gândirea noastră privind 
informaţia să se schimbe radical, pentru a lua în considerare factorii 
care o fac să fie o valoare atât de specială. Pentru a face faţă 
incertitudinii şi complexităţii lumii moderne apare un nou mod de 
guvernanţă, care ia în considerare nu numai necesitatea informării 
acţionarilor şi satisfacţia acestora, ci şi capacitatea entităţii de a 
răspunde la noile restricţii formulate de piaţă prin organisme exterioare, 
personalul entităţii şi reprezentanţii acesteia, opinia publică etc. O 
entitate nu va fi apreciată numai conform unor criterii economice sau de 
rentabilitate, ci şi prin capacitatea de adaptare şi reactivitate, prin 
capacitatea de a răspunde aspiraţiilor persoanelor pe care le foloseşte, 
prin atitudinea exemplară faţă de subiectele de interes general (ecologie, 
etică, inspectarea persoanelor, respingerea oricărei discriminari etc.), 
într-un cuvânt prin capacitatea de a deveni cetăţean al lumii. 
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Mondializarea şi modalităţi multiforme de guvernanţă 
 
Ordinatorul a abolit distincţia între ştiinţe „pure” sau „fundamentale”, pe 

de o parte, şi „aplicate”, pe de altă parte, împingând tot mai departe barierele 
care până acum delimitaseră riguros prelucrarea informaţiilor. Valuri de inovaţii 
nu încetează să se succeadă.  

Ca întotdeauna, progresul ştiinţific şi tehnic este neutru din punct de 
vedere moral: el poate servi binelui sau răului, pentru construcţie sau pentru 
distrugere. La fel ca în trecut, progresul amplifică – cel puţin într-o primă fază – 
inegalităţile dintre ţări şi regiuni. Înţelegem mai bine că folosirea eficientă a 
cunoştinţelor de către o societate presupune reunirea unui ansamblu de condiţii: 
cu certitudine, libertatea de iniţiativă – şi deci, într-o mare măsură, proprietatea 
privată, economisirea şi folosirea resurselor respective pentru investiţii 
productive şi mai ales pentru creşterea calităţii capitalului uman.  

Expansiunea fulgerătoare a reţelelor de calculatoare şi cuplarea 
informaticii şi a telecomunicaţiilor au adus majoritatea unităţilor active de pe 
planetă la un numitor comun. Numim unitate activă orice grup organizat, dotat 
cu resurse în sensul cel mai larg al termenului, capabil să-şi fixeze obiective şi 
strategii pentru a le atinge (de Montbrial, 2003). În termeni generali, numim 
„mondializare” fenomenul conform căruia unităţile active îşi elaborează 
obiectivele şi strategiile în coordonatele unor teatre de operaţiuni din ce în ce 
mai întinse din punct de vedere geografic. 

Dincolo de fenomenele de modă, megafuziunile sau alianţele de la 
începutul mileniului răspund realităţii unei concurenţe planetare. Cu toate 
acestea, „întreprinderile globale” nu sunt nişte monoliţi, ci mai curând reţele 
extrem de suple de întreprinderi locale, în acelaşi timp autonome şi strâns 
coordonate, reţele supuse unor procese permanente de reconfigurare. 

Ideea de mondializare este strâns legată de aceea de economie de piaţă şi 
deci de liberalismul economic, de unde şi puternica ei rezonanţă ideologică. În 
această privinţă, ştiinţa economică a contribuit pe larg la ridicarea vălului de 
ignoranţă în cursul ultimelor decenii, mai ales prin aprofundarea conceptului de 
cost de tranzacţie. Este vorba de a recunoaşte eficacitatea care nu este neapărat 
incompatibilă cu echitatea sau justiţia modurilor de coordonare a activităţilor 
economice realizabile în cadrul „societăţii civile”. 

Organizaţiile neguvernamentale au atacat probleme care înainte erau 
considerate ca fiind de resortul exclusiv al guvernelor precum drepturile 
omului, dezvoltarea durabilă, problemele generate de mediu şi gestiunea 
resurselor naturale. 

Apariţia unei „societăţi civile transnaţionale” şi deci a unui embrion de 
opinie publică mondială, de care statele trebuie din ce în ce mai mult să ţină 



Noua guvernanţă şi mondializarea 
 

105 

seama, îşi găseşte expresia în numeroase exemple referitoare la probleme atât 
de diverse, precum interzicerea experienţelor nucleare, limitarea intervenţiei 
omului în natură sau chiar drepturile omului şi promovarea democraţiei. 

Este clar că mondializarea obligă la o reconsiderare drastică a rolului 
statelor. Văzute din perspectiva termenului lung, formele de organizare politică 
a societăţilor umane sunt – ca tot ce e viu – supuse imperativului adaptării. 

Substituţia progresivă a cuvântului „guvernanţă” cu clasicul „guvernare” 
traduce, pe plan lexical, nesiguranţa contemporană în legătură cu noţiunea de 
putere statală. Ideea de guvern ca organizaţie căreia îi revine exclusiv gestiunea 
treburilor publice în cadrul unui stat apare din ce în ce mai neadaptată. 
Intensificarea şi complexitatea interdependenţei golesc în mare măsură cuvântul 
„conducere” de sensul său obişnuit, din cauza apropierii crescânde a binelui 
public de societatea civilă, fenomen care se extinde lent pe planetă. 

Din Asia ne venise noţiunea confucianistă de „bună guvernare”, conform 
căreia un stat ajunge la fericire atunci când este condus de o echipă de 
personalităţi competente şi integre. Ideea de „bună guvernare” este, de 
asemenea, prezentă în literatura politică a creştinătăţii medievale. În regimurile 
democratice reale, modalităţile de selecţie a diriguitorilor nu garantează nici 
competenţa lor, nici integritatea lor.  

Conceptul de guvernanţă, ca reglare a reţelelor complexe de orice fel, se 
referă la toate mecanismele aflate în funcţiune (întreprinderi şi alte organizaţii, 
state, ansambluri de state ...), care nu sunt articulate în jurul unei unităţi centrale 
de decizie, dar care fac să intervină aranjamente de coordonare ad-hoc şi cu 
geometrie variabilă atât în timp, cât şi în spaţiu. 

Conceptul de guvernanţă este astăzi inseparabil de cel de natură etică de 
„bună guvernanţă”. Se regăseşte aici conţinutul noţiunii de „bună guvernanţă” 
cu cele două părţi inseparabile ale respon-sabilităţii şi ale transparenţei. Trebuie 
să se înţeleagă aici că orice autoritate nu-şi deţine puterea decât prin delegare şi 
că ea trebuie deci să fie responsabilă în faţa unei alte autorităţi (la care se aplică 
aceleaşi principii) faţă de care ea trebuie să fie transparentă. Cuvântul 
responsabilitate traduce aici termenul englez accountability şi obligaţia 
permanentă de a „da seamă” în mod precis şi controlabil de acţiunile 
întreprinse. „Responsabilitatea directă în faţa poporului” este o ficţiune. Toate 
acestea sunt valabile, în orice caz potenţial, atât pentru guvernarea unei 
întreprinderi responsabile în faţa acţionarilor săi, pentru organizaţiile 
neguvernamentale naţionale sau internaţionale, pentru presă sau chiar pentru 
guvernul unei ţări. În toate cazurile, pentru a fi efectivă, responsabilitatea 
trebuie să fie exercitată prin proceduri şi instituţii precise. 
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Majoritatea oamenilor trăiesc încă ancoraţi în sisteme de referinţă spaţiale 
şi temporale locale, chiar dacă în viaţa lor cotidiană – în mod individual sau 
colectiv – ei sunt efectiv din ce în ce mai mult supuşi unor influenţe globale. 

Mondializarea şi modalităţile multiforme de guvernanţă presupun o 
întrepătrundere spaţială a puterilor şi o ştergere progresivă a frontierelor, ca linii 
de separaţie radicale între state. 

Cele mai importante şi mai vechi funcţii ale statului sunt în număr de trei: 
a-i apăra pe locuitori unii de alţii; a-i apăra împotriva agresiunilor şi a poftelor 
originare din exterior; a-i asista pe cei care sunt mai săraci şi mai năpăstuiţi. 

Pentru a-şi asuma cele trei funcţii, statele trebuie să coopereze între ele, 
adică să abordeze problemele cele mai variate în termeni de securitate colectivă, 
în accepţiunea cea mai largă a termenului. Realizând acest lucru, ei trebuie să 
înveţe să-şi asocieze marii actori ai societăţii civile, considerându-i parteneri. 

Treburile interne sunt întotdeauna treburi interne, dar reţelele criminale, 
în special teroriste, sau atingerile aduse mediului înconjurător, de exemplu, nu 
sunt nelegate de mondializare, ceea ce face ca orice strategie pur individuală a 
unui stat să fie ineficientă. 

Mobilitatea cvasiperfectă a mişcărilor de capitaluri, consecinţă a 
dereglementării şi a inovaţiilor în tehnicile financiare, suscită o nevoie de bună 
guvernanţă – pentru a nu spune noi forme de reglementare. 

Pentru a reduce probabilitatea unor şocuri ale căror efecte ar putea fi încă 
şi mai dramatice şi mai extinse, noi forme de cooperare ar trebui să fie 
inventate, desigur, cu concursul principalilor actori privaţi ai finanţelor 
internaţionale. 

Putem considera, ca Raymond Aron, că centrul relaţiilor internaţionale 
sunt relaţiile interstatale, acele relaţii care pun în contact unităţile ca atare. Dar 
nu mai este posibil să-l urmăm în continuare, când spune că fiecare dintre 
aceste unităţi „revendică dreptul de a-şi face singură dreptate şi de a fi singură 
stăpână pe decizia de a lupta sau de a nu lupta” (Aron, 1962, p. 20). 

 
Perturbaţii generate de schimbările actuale în structura producţiei şi serviciilor  
 
Mondializarea funcţionării entităţilor, dezvoltarea noilor tehnologii ale 

informaţiei şi ale comunicării au creat un nou mediu care se află la originea 
unei economii, şi-a demonstrat fragilitatea tocmai prin instrumentul cel mai 
activ prin intermediul căruia circulă informaţia. Creşterea extraordinară a 
instrumentelor de comunicaţie a favorizat o multiplicare a schimbărilor, care se 
bazează pe capacităţi de producţie cu costuri reduse ale mâinii de lucru. Această 
creştere a determinat delocalizările, în special în Europa de Vest, punând în 
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pericol modelele industriale, comerciale şi de servicii tradiţionale, cu toate 
consecinţele care decurg pe plan politic, social şi uman. 

În condiţiile instabilităţii pieţelor şi creşterii concurenţei, valabilitatea 
modelelor, infidelitatea clienţilor, vulnerabilitatea organizaţiilor, incertitudinea 
zilei de mâine etc. impun managerilor să facă faţă unor situaţii de o 
complexitate necunoscută şi unor dificultăţi create de o lume în continuă 
mişcare. 

 
Adaptarea entităţilor la noul ritm al schimbării 
Activităţile economice contemporane sunt dominate de internaţionalizarea 

pieţelor. Aceasta are ca efect direct o competiţie severă, care obligă 
întreprinderile să inoveze în permanenţă şi să se restructureze. Ritmul 
schimbării şi adaptarea la acest ritm au devenit cheia performanţei şi 
supravieţuirii acestor entităţi. 

Miza este creşterea capacităţii de răspuns şi reactivitatea entităţilor la 
caracteristicile esenţiale: timpul, calitatea, cantitatea şi costurile. 

Aceasta presupune: 
 o mobilizare a forţelor (management participativ, consens, cercuri de 

calitate, grupuri de progres), care fac apel la creativitate, inovaţie, 
motivaţia personalului; 

 o reorganizare a structurilor şi metodelor de producţie prin JIT, fluxuri, 
reducerea şi eliminarea stocurilor; 

 apelul la noile tehnologii, în special în domeniul informaţiei (sistemul 
de informare integrat, sistemul de comunicaţii). 

Pentru a răspunde acestor sfidări, entitatea secolului XXI a procedat la o 
mutaţie fundamentală. Ea a construit sisteme de informare necesare pentru a 
corela funcţiile între ele şi pentru a colecta datele necesare, acţionând în 
favoarea unei rivalităţi tehnologice considerabile. Această entitate utilizează 
posibilităţi tehnice extraordinare pentru: 

 mobilizarea expertizei, priceperii, experienţei persoanelor; 
 crearea grupurilor care funcţionează prin afinităţi; 
 o viziune parţială a problemelor şi soluţiilor prin intermediul forumurilor; 
 favorizarea inovaţiei. 

În aceste condiţii, domeniile majore în care se produc transformări ale 
entităţii sunt: 

 sistemele de informare; 
 strategia; 
 resursele de finanţare; 
 resursele umane; 
 procesele de lucru. 
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Pentru ca astfel de proiecte de transformare să fie realizate, este 
indispensabil ca entitatea să fie dotată cu mecanisme de guvernanţă adecvate 
pentru a obţine succes în mai multe proiecte în paralel, în special în domeniul 
sistemelor de informare cu rol foarte important în managementul schimbării. 

 
Guvernanţa – un alt mod de conducere 
 
Obiectivul oricărei guvernanţe este asigurarea echilibrului puterilor între 

diverşii participanţi şi punerea în funcţiune a instrumentelor de control ale 
acestora atât pentru acţionarii care participă la capitalul intangibil, cât şi pentru 
ceilalţi participanţi la acest capital. 

Pentru a face faţă incertitudinii şi complexităţii lumii moderne apare un 
nou mod de guvernanţă, care ia în considerare nu numai necesitatea informării 
acţionarilor şi satisfacţia acestora, ci şi capacitatea entităţii de a răspunde la 
noile restricţii formulate de piaţă prin organisme exterioare, personalul entităţii 
şi reprezentanţii acesteia, opinia publică etc. O entitate nu va fi apreciată numai 
conform unor criterii economice sau de rentabilitate, ci şi prin capacitatea de 
adaptare şi reactivitate, prin capacitatea de a răspunde aspiraţiilor persoanelor 
pe care le foloseşte, prin atitudinea exemplară faţă de subiectele de interes 
general (ecologie, etică, inspectarea persoanelor, respingerea oricărei 
discriminări etc.), într-un cuvânt prin capacitatea de a deveni cetăţean al lumii. 

O astfel de guvernanţă a apărut în cadrul societăţilor occidentale cu o 
cultură democratică dovedită, care cunosc prosperitatea, bogăţia, care, prin 
dinamism şi voinţa de a se impune, au creat condiţiile mondializării. Ea are 
drept obiectiv să obţină profit, să favorizeze creativitatea, să răspundă la 
sfidările globalizării mondiale, să se concentreze mai mult asupra creaţiei, 
inovării, cercetării, marketingului ca şi asupra producţiei (delocalizată în ţări cu 
cerere redusă a mâinii de lucru). Explozia tehnologică şi mondializarea 
schimburilor au condus la dezvoltarea unei economii a cunoaşterii în care, prin 
agilitate, inovaţie, capacitate de mobilizare se diferenţiază societăţile. 

Omul este în centrul preocupărilor noii guvernanţe. Dar omul este 
cetăţean al lumii prin aprecierea comportamentului faţă de întreprinderi. Acest 
tip de guvernanţă nu poate fi aplicat pentru moment în ţările în curs de 
dezvoltare, deoarece acestea sunt mai preocupate de satisfacerea nevoilor 
elementare ale populaţiei, prin respectarea drepturilor omului, egalitatea între 
sexe, respectarea mediului sau dezvoltarea durabilă. Este vorba de a pune în 
funcţiune un mod de gestionare a societăţilor multinaţionale, ţinând seama şi 
respectând diversitatea naţiunilor prin care acestea operează, a oamenilor, 
organizaţiilor, resurselor culturale. 
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Guvernanţa are drept scop concilierea coerenţei, unităţii şi diversităţii. Ea 
presupune comunicare, transparenţă, participare, egalitatea şanselor, respectarea 
celuilalt. 

Această nouă guvernanţă permite tratarea problemelor contemporane de o 
complexitate crescută printr-o muncă de echipă în care fiecare îşi aduce 
contribuţia. 

Marile scandaluri financiare au determinat Uniunea Europeană la 
conceperea unui cod de guvernanţă corporatistă conform căruia investitorii devin 
mai pretenţioşi în privinţa calităţii informaţiilor şi standardelor solicitate firmelor 
şi pieţelor în care intenţionează să investească (Roman, Moşteanu, 2011, p. 515). 

 
Construcţia noii guvernanţe 
 
O entitate multinaţională se caracterizează printr-o mare diversitate 

culturală, lingvistică, tradiţională, rezultată din ţările în care operează. Acest 
aspect constituie evident o bogăţie ce poate fi exploatată, dar şi o dificultate 
pentru organizaţie, în sensul că devine necesară coeziunea acţiunilor. 

Un grup de entităţi nu este un ansamblu fizic şi localizat, ci un ansamblu 
repartizat. Distanţa şi dimensiunea sporesc enorm complexitatea problemelor de 
dezvoltat. Conştiinţa colectivă şi sentimentul apartenenţei la o organizaţie nu 
apar în mod natural în astfel de cazuri, ci ele trebuie cultivate. Munca în 
ansamblu nu este atât de simplă. Participarea activă în cadrul organizaţiilor 
implică definirea unui sistem de valori generatoare în care oamenii se recunosc, 
la care aderă. Aceste valori diferă de la un grup altul. Dintre valorile unui grup 
de entităţi menţionăm:  

 inovaţia faţă de produsele anterioare; 
 calitatea „cel mai bun produs, cel mai bun preţ”; 
 respectarea faptelor, acceptarea sancţiunii pieţei, constatarea pe teren; 
 respectarea clienţilor; adevăratul patron este clientul; 

 
 respectarea oamenilor, cunoaşterea colaboratorilor, învăţarea limbii şi 

în ţara unde se lucrează; 
 discreţia şi confidenţialitatea; 
 autonomia, respectiv capacitatea de a decide şi de a-şi asuma deciziile; 
 onestitatea; este admisă eroarea dar nu minciuna, spionajul este 

prohibit, copia ilicită a programelor este interzisă; 
 seriozitatea în muncă; 
 disponibilitatea; 
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 flexibilitatea (iscusinţa de a pune în discuţie, adaptarea la circumstanţe, 
acceptarea mediului internaţional şi corolarul sau mobilitatea, 
acceptarea reconversiunilor). 

Toate acestea presupun respectarea mediului şi dezvoltarea durabilă. 
Aceste valori impuse de conducerea entităţii, asimilate şi acceptate 

reprezintă ceea ce se numeşte cultură de entitate. Aceasta reprezintă baza care 
asigură unitatea unei organizaţii. Ea constituie curentul social în faţa 
incertitudinii. Prin adeziunea pe care o determină, cultura creează un spirit de 
echipă şi o anumită disciplină care permite o mobilizare profundă şi rapidă a 
entităţii. De aici, rezultă implicit o importantă capacitate pentru a accepta şi 
conduce schimbarea, flexibilitatea devenind o valoare permanentă. 

O cultură solidă de entitate prezintă şi dezavantaje. Principalul pericol al 
unei culturi pregnante este că ea poate duce la excluderea oricărei persoane 
străine corpului social, făcând astfel dificilă angajarea colaboratorilor în cursul 
carierei. Ea poate astfel conduce de la autosatisfacţie la etichetă şi autarhie, 
care, mai departe, pot genera sindromul „not invented here”. Se poate ajunge 
chiar la mediocritate. Prin competiţia pe care o impune, lumea modernă solicită 
reducerea duratelor şi costurilor.  

Este de preferat un consens al deciziilor, rezultat din analiza mai multor 
opţiuni, decât o anihilare a acestora. 

Un spirit de echipă se poate transforma rapid în apărarea avantajelor 
dobândite. Avem în vedere o cultură de întreprindere obţinută prin evoluţie şi 
adaptare la lumea contemporană, într-un cuvânt, concilierea tradiţiei şi a 
modernităţii. La acest preţ şi având la bază o cultură de întreprindere viguroasă 
cu valori bine înţelese, o entitate poate deveni o forţă. 

 
Promovarea valorilor pentru administrarea complexităţii spaţiu-timp-cultură 
 
Problema principală, în acest caz, o reprezintă coerenţa între valorile 

stabile şi actiune, în cadrul unor echipe care nu cunosc aceeaşi limbă, cultură şi 
care operează adesea fără a se cunoaşte, la distanţe foarte mari. 

Importanţa limbii este adesea subestimată. Astfel, expatriatul trebuie să înveţe 
limba ţării în care lucrează, ceea ce reprezintă un respect pentru ţara în care 
lucrează, dar şi un puternic factor de integrare. 

Destul de des, o astfel de politică este aplicată sistematic, persoanele 
vorbesc curent mai multe limbi, ceea ce reprezintă un atu de neînlocuit pentru a 
lucra la nivel internaţional. Bineînţeles, este necesară definirea unei limbi de 
referinţă, engleza fiind indispensabilă, fiind considerată pe plan mondial a doua 
limbă de lucru. Se constată adesea că nu este suficientă traducerea unui mesaj în 
limba ţării, ci comunicarea trebuie adaptată la cultura şi la gândirea locală. 
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Maniera de a înţelege problemele, aplicarea soluţiilor sunt diferite în Europa, 
SUA, Asia. În timp ce francezii apreciază în special construcţia intelectuală şi 
metoda, americanii adoptă mai întâi un demers euristic, iar japonezii au un 
demers nedeductiv şi ierarhizat al problemelor, dar liniar şi exhaustiv.  

Crearea unei echipe internaţionale solicită mult timp. Timp de a se 
cunoaşte, ceea ce necesită călătorii frecvente, timp de a se respecta, ceea ce 
presupune lupte lungi şi dureroase, timp de apreciere, ceea ce presupune că se 
lucrează împreună. 

Putem concluziona următoarele aspecte: 
 este greu să pretinzi conducerea unei echipe, prin ordine de la mii de 

km distanţă; 
 echipa internaţională presupune mobilitate de persoane; 
 este necesară folosirea unor specialişti recrutaţi din mediul local cu un 

nivel ridicat de instruire, care să nu fie simpli executanţi; 
 persoanele tind să îşi conserve naţionalitatea şi să îşi apere soluţiile 

locale; pentru aceasta, trebuie să beneficieze de suportul colegilor 
ierarhici; 

 regula de aur pentru ca o decizie să fie admisă şi aplicată este ca 
responsabilii aplicării să fi fost realmente consultaţi, chiar când aceasta 
solicită timp. 

 
Inovaţia 
Importanţa inovaţiei solicită un tratament special, mai ales în condiţiile în 

care ea este permisă. Acesta este cel mai bun mijloc de a securiza creşterea şi de 
a face faţă instabilităţii. În consecinţă, ea oferă un răspuns incertitudinii. 

Inovaţia pune în discuţie organizaţia şi constă în introducerea unor lucruri 
de noutate. Caracteristica inovaţiei este de a conduce la schimbare. Ea 
presupune ca entitatea să accepte în cadrul ei diversitatea, libertatea de gândire, 
autonomia, competiţia, considerate fundamente ale inovaţiei. Acestea trebuie să 
aibă un caracter suficient de puternic pentru a face să apară idei noi, în astfel de 
condiţii putându-se realiza un progres. 

 
Integrarea entităţii evoluţiei tehnologiilor în cultură 
Pentru a fi în măsură să abordeze schimbările, prevăzute şi neprevăzute, 

determinate de restricţiile economice, entitatea trebuie să fie în situaţia de a 
inova în permanenţă şi în toate domeniile. Inovaţia este indisociabilă noilor 
tehnologii şi în special celor informaţionale şi comunicării, elemente care 
formează sistemul nervos al entităţii. 

Mesageria electronică este un vector esenţial al comunicării, calculatorul 
şi reţeaua fac acum parte din echipamentul standard al birourilor de lucru. 
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Integrarea evoluţiei acestor tehnologii în cultura de entitate a devenit un 
instrument eficace de a învinge rezistenţele la schimbare şi de a face entitatea 
activă şi competitivă. 

 
Procesul de guvernanţă 
Punerea la punct a unei guvernanţe presupune stabilirea principiilor de 

bază care: 
 conduc relaţiile între diferiţi participanţi; 
 definesc clar responsabilităţile; 
 garantează o funcţionare corectă a proceselor de luare a deciziilor.  

 Buna funcţionare a acestor procese se bazează pe o maturitate a entităţii, 
deoarece necesită existenţa reţelelor de decizie care sunt acceptate în timp şi 
presupun un efort considerabil pentru a fi menţinute. 

 
Procesele de comunicare şi concertare 
Procesele de comunicare şi concertare reprezintă elementele cele mai 

importante ale guvernanţei. Ele trebuie create şi animate de conducere care 
trebuie să dea un exemplu în materie şi să se asigure că principalii responsabili ai 
entităţii sunt implicaţi, că ei au un rol activ şi că sunt într-un loc adecvat pentru 
luarea deciziilor. 

Guvernanţa favorizează dialogul şi solicită transparenţă. Ea permite astfel 
mobilizarea forţelor, elaborarea deciziilor, acceptarea lor şi presupune, în lumea 
multiculturală pe care o girează, aplicarea cooperării, condiţie indispensabilă a 
reuşitei proiectelor complexe. Ea reprezintă de fapt un consens al comunităţii ai 
cărei membri acceptă să coopereze şi să lucreze împreună. 

 
Instanţele de decizie şi de reglare 
Ca în orice societate umană, în organizaţii trebuie să existe un şef care 

decide, precum şi organisme de control. Comitetele (consiliile) pot servi drept 
instanţe de decizie şi de reglare, care iau în considerare faptul că într-o societate 
de talie mondială organizată în unităţi de afaceri, deciziile de grup trebuie luate 
pe centre de profit sau pe entitate geografică. În asemenea condiţii, rolul 
auditului este fundamental, deoarece transparenţa este o miză, care presupune 
corectitudine, consecvenţă şi comparabilitate. Aceste instanţe de reglare şi 
decizie sunt alimentate cu informaţii, de diferite comitete, prin indicatori şi 
tablouri de bord. 

 
Indicatori, instrumente de măsurare şi tablouri de bord 
Pentru măsurarea eficienţei şi performanţei unei entităţi, tablourile de 

bord tradiţionale nu mai sunt suficiente. Aplicarea unui proiect de elaborare a 
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informaţiei decizionale reprezintă instrumentul care permite clarificarea 
deciziilor. El presupune analiza competenţelor esenţiale, pe baza unor indicatori 
care reprezintă în fapt reflectarea stilizată a unei realităţi complexe. 

Tabloul de bord prospectiv (balanced scorecard), al lui Kaplan şi Norton 
(1998) permite măsurarea celor patru domenii ale performanţei entităţii (Innes, 
2004, pp. 47-71): 

 perspectiva financiară; 
 perspectiva clienţi; 
 perspectiva procese; 
 perspectiva experienţei operaţionale. 

În legătură cu sistemele de informare, ne permitem să adăugăm un al 
cincilea indicator care măsoară contribuţia la afaceri. 

Indicatorii menţionaţi acoperă domeniile majore de transformare ale 
entităţii. Ei pot fi aprofundaţi şi extinşi în scopul de a trata domeniile 
neacoperite, a aprecia şi măsura activele intangibile ale unei organizaţii: 
multiculturalitatea, cooperarea între echipe, transferul de experienţă, gestiunea 
cunoaşterii, capacitatea de răspuns, locul femeii în organizaţie, agilitatea 
operaţională a entităţii, flexibilitatea, adaptabilitatea, robusteţea sistemelor de 
informare (respectarea mediului, dezvoltarea durabilă, gestiunea riscurilor etc.) 

 
Definirea funcţiilor 
Marea dificultate a demersului se referă la: 
 definirea precisă a rolului şi responsabilităţii între diferitele entităţi: 

direcţii centrale, direcţii pe activităţi (business units), direcţii 
geografice etc.; ceea ce este foarte delicat de definit ţinând seama de 
realităţile trecutului, a forţelor prezentului şi a implicaţiilor viitorului. 
Se cer a fi definite foarte clar atribuţiile şi obiectivele unui comitet 
director, unui comitet de urmărire, unui director de proiect, unui şef de 
proiect utilizator, unui şef de proiect etnic etc.; 

 relaţia de încredere între direcţii şi atitudinea colegială de muncă, 
posibilitatea de a lua decizii comune, cu toată dificultatea pe care o 
reprezintă atunci când interesele participanţilor sunt divergente. Sunt 
viabile relaţiile bazate pe respectarea funcţiilor celorlalţi, chiar când 
pentru aceasta sunt necesare lupte în numele centralizării sau 
descentralizării. Aceste noţiuni şi-au pierdut mult din sensul lor în 
condiţiile utilizării mijloacelor moderne de comunicare. 

Guvernanţa sistemului de informare 
Un sistem de informare cuprinde ansamblul elementelor necesare pentru a 

defini, produce, menţine şi pune la dispoziţie informaţiile necesare personalului 
unei entităţi pentru a asigura funcţionarea în condiţii satisfăcătoare a entităţilor. 
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Un astfel de sistem este indisociabil legat de tehnologiile de informare şi 
comunicare cu funcţiuni care au fost informatizate. 

Acest sistem este inoperant fără personal format pentru utilizarea sa. 
Obiectivele de reducere a costurilor efective au fost multă vreme 

prioritare în aplicarea sistemelor de informare. Aceste obiective sunt 
transformate treptat pentru a aborda domenii noi, ca rapiditatea de reacţie, 
calitatea serviciilor, avantajul concurenţial, cu dificultatea de a justifica 
rentabilitatea unor astfel de sisteme.  

Una din consecinţele descentralizării controlului noilor tehnologii de 
informare, comunicare şi creare a centrelor de profit independente, în context 
internaţional, a fost pierderea puterii acestor sisteme. Această pierdere de putere 
a pus în lumină necesitatea unor noi reguli ale jocului pentru a asigura 
coordonarea între proiecte multiple complementare, interdependente şi iniţiate 
pe mai multe direcţii. Realizarea unui sistem de informare într-o entitate sau o 
administrare a unui astfel de sistem reprezintă un proiect complex, care pune în 
joc forţe centrifuge şi jocuri de putere care necesită cooperarea tuturor 
participanţilor pentru a avea o şansă de a acţiona la timp.  

Guvernanţa are drept scop dezvoltarea unei culturi tehnologice, de 
încurajare a bunelor practici, de a evita devierile. Ea nu are scopul de a controla 
toate deciziile, ci de a asigura conducerea proiectelor. 

 
Adaptarea sistemului de informare la gestiunea schimbării 
 
Atunci când principalii responsabili ai entităţii sunt implicaţi şi sunt la 

locul potrivit pentru luarea deciziilor care îi privesc în materie de sisteme de 
informare, are loc în mod natural o aliniere strategică a acestui sistem la nevoile 
entităţii. 

Punerea în funcţiune a unui asemenea sistem modifică profund 
organizarea entităţii ca manieră de lucru şi obiceiuri ale personalului. Este 
necesar un program de schimbare care trebuie să clarifice şi să planifice 
evoluţiile necesare ale ansamblului de competenţe, care să creeze un mediu în 
care colaboratorii vor putea să aplice schimbările necesare pentru a produce o 
nouă sursă de valoare pentru sistemele de informare, destinată să ajute 
activitatea pentru dezvoltare. 

Schimbarea adecvată presupune că un număr important de persoane aderă 
la schimbare. Toate levierele posibile trebuie utilizate pentru a asigura 
contribuţia fiecărui funcţionar. Reuşita schimbării are în vedere, în acelaşi timp, 
aplicarea tehnicilor de conduită a schimbării şi luarea în considerare a 
elementelor economice. Absenţa rezultatelor economice pune în pericol 
programul de schimbare bazat numai pe factori de cultură şi de comportament. 
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Însă, o schimbare care operează ţinând seama numai de factori economici poate 
oferi avantaje nedurabile datorate rezistenţelor persoanelor implicate. 

Pentru asigurarea unei schimbări reuşite şi durabile pot fi luate în 
considerare mai multe dimensiuni: 

 instituţională este vorba de a defini şi controla maniera în care lucrează 
funcţionarii (carte, reguli interne, definiţii de funcţii, comitete de 
urmărire etc.); 

 politică – resursele-cheie, echilibrul intern/extern, liderii de opinie, 
echilibrul puterilor; 

 economică – este vorba de a defini activele, activităţile, procesele, 
tehnologiile şi priceperile care adaugă valoare unei entităţi şi clienţilor 
săi (procesul operaţional, utilajele, centrele de servire etc.); 

 socială – valorile comportamentale, cultura, istoria. 
Regulile practice pentru managementul schimbării: 
 fixarea unor obiective clare, accesibile; 
 mobilizarea echipelor pe un proiect de entitate; 
 crearea încrederii, care conduce la cooperare, indispensabilă gestiunii 

proiectelor complexe. Acesta este spiritul de echipă; 
 introducerea unui spirit de inovaţie; 
 învăţarea comunicării, la intern cât şi la extern; 
 constituirea de echipe în locul actorilor reînoirii. 

Apariţia recentă a conceptului de guvernanţă a sistemelor de informare 
arată că activităţile de această natură încep să fie luate în considerare în 
reflecţiile strategice ale conducătorilor. 

 
Consecinţele aplicării procedurilor de guvernare corporatistă 
(Roman, Mocanu, 2011) 
 
La nivel microeconomic: 
 managerii dobândesc o mai bună înţelegere a aspectelor reale ale 

afacerilor cu impact pozitiv asupra organizaţiilor de a forma alianţe, 
parteneriate şi asupra transparenţei în furnizarea informaţiei; 

 investitorii devin mai preocupaţi în căutarea informaţiilor privind 
creşterea capacităţii entităţii de a finanţa rapid şi ieftin dezvoltarea; 

 pe măsura creşterii responsabilităţii consiliilor de conducere este 
necesară utilizarea unor manageri de înaltă calitate; 

 creşte nivelul performanţei economice. 
La nivel macroeconomic: 
 creşterea eficienţei economice naţionale printr-o alocare a resurselor 

mai raţională; 
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 creşterea transparenţei, scăderea nivelului de corupţie şi evaziune 
fiscală;  

 dezvoltarea pieţelor de capital şi creşterea atractivităţii pentru 
investitorii cu mare putere financiară; 

 mobilizarea economiilor populaţiei prin crearea unei alternative de 
investiţii – piaţă de capital; 

 influenţe pozitive se manifestă şi asupra nivelului de trai al populaţiei. 
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