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Rezumat. Globalismul economiei postcriză accentuează din ce în 
ce mai mult starea de risc şi incertitudine. Reacţiile normale ale 
organizaţiilor în această situaţie nu se pot desfăşura decât pornind de la 
„explorarea” şi înţelegerea  turbulenţei şi a haosului ce se manifestă 
astăzi tot mai pregnant. Translaţia mediului de afaceri spre ceea ce am 
putea numi drept sintagmă „noua normalitate” nu poate marginaliza 
„paradigma comunicaţională”. Aceasta din urmă este chemată să 
susţină identitatea organizaţională şi să asigure cadrul necesar pentru 
construirea unor scenarii şi strategii de afaceri menite a pune în valoare 
capabilităţile organizaţiei moderne. 
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Interconexiunea şi interdependenţa societăţii contemporane ne conduc tot 
mai mult spre întrebarea: „Către ce structură sau către ce model 
socioeconomic evoluăm?” În acelaşi timp, nu putem să nu observăm că 
aspectul global al specificităţii acesteia, sistemul informaţional-comunicaţional, 
poate fi evidenţiat drept principala „forţă motrice” a ceea ce este considerat a fi 
modelul „haoticist”. Acesta din urmă ne-a atras atenţia datorită rezonanţei sale 
în fenomenologia şi procesualitatea economică actuală, cu toate că are vechi 
rădăcini în teoria economică.  

Un exemplu grăitor este cel al „noilor keynesieni”, potrivit cărora 
intervenţia statului este cu atât mai necesară cu cât este cerută de 
comportamentul „haotic” al subsistemelor macroeconomice specifice perioadei 
analizate. Totodată, nevoia de a remedia haosul economic pornind de la 
ipotezele „teoriei aşteptărilor raţionale” se impune ca necesitate tocmai pentru a 
demonstra că ciclicitatea economică haotică îşi are sorgintea în endogenitatea 
economiei. În ultimă instanţă, o astfel de situaţie conduce la destructurarea 
întregului sistem economic dacă nu se aduc corecţiile necesare. 

Astăzi, mai mult ca oricând, constatăm că haosul în cadrul sistemelor 
economice este omniprezent. Modelul „haoticist” dezvoltat de Kotler şi 
Caslione asupra aşa-numitei „noi incertitudini” ce se manifestă la nivelul actual 
al economiilor lumii abordează haosul din perspectiva mutaţiilor de la nivelul 
managementului şi marketingului organizaţional.  

Iată că ceea ce s-a preconizat în teorie se manifestă astăzi în practică. 
Numai dacă efectuăm, spre exemplu, doar o scurtă „radiografie” a situaţiei 
actuale a economiilor lumii observăm următoarele.  

Criza economică globală este rezultanta crizei financiare a Statelor Unite, 
criză ce a destabilizat poziţia centrală a dolarului în cadrul finanţelor lumii. La 
aceasta din urmă s-a adăugat, şi credem că este nevoie să o precizăm, criza 
creditelor ipotecare (sub-prime), unde reglementările financiare relaxante, 
dereglementările continue s-au conjugat cu o serie de operaţiuni extracontabile 
şi cu o intermediere financiară cu un grad de risc extrem de ridicat atât pe 
termen scurt, cât şi pe termen lung.  

La polul opus, ţările din cadrul BRIC – Brazilia, Rusia, India şi China – 
pot interacţiona, generând provocări şi/sau oportunităţi în lumea afacerilor. Prin 
urmare, observăm că globalismul actualei lumi se caracterizează printr-o 
fragilitate sincronizată, iar „efectul de haos” se poate împrăştia prin intermediul 
comunicării globale asemenea unui virus. În acelaşi timp, Raportul „Global 
Trends 2025...” scoate la iveală o serie de „certitudini relative”. Astfel, se 
preconizează că va creşte potenţialul de conflict în zona Orientului Mijlociu, 
aşa cum se consideră că ascensiunea Chinei şi a Indiei va conduce în ultimă 
instanţă la crearea unui sistem global multipolar. În aceste condiţii vom asista la 
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o translaţie dinspre Occident spre Orient a echilibrului de avuţie şi putere 
economică, aşa cum poziţia Statelor Unite se va menţine, dar într-o măsură mult 
diminuată (National Intelligence Council, 2008). 

 
Globalism şi identitate organizaţională – către un nou model 
  
Proiectarea unui mediu de afaceri receptiv şi puternic la presiunile 

turbulenţelor economice conduce spre o serie de modificări semnificative.  
Astăzi, nu numai la nivel macroeconomic putem vorbi de haos, ci 

îndeosebi la nivel microeconomic. Aceasta este „economia noii normalităţi” cum 
o numesc, atât de metaforic, Kotler şi Caslione. În cadrul său, haosul economic 
are la bază aşa-numita „turbulenţă economică”. „Dar ce este turbulenţa 
economică şi cum ne afectează ea?” Potrivit definiţiei uzitate în domeniu, 
turbulenţa economică nu reprezintă altceva decât „traiectoria” schimbărilor 
rapide şi imposibil de previzionat din mediul intern şi extern al unei organizaţii şi 
care îi afectează acesteia din urmă performanţele (BNET, 2009).  

Modelul „haoticist” imaginat de Kotler şi Caslione considerăm că devine, 
din ce în ce mai mult, modelul actual al practicii organizaţionale. Ideea centrală 
a modelului „haoticist” ne seduce prin simplitatea, dar şi prin originalitatea 
mesajului său – acela de a determina organizaţiile să gândească, să funcţioneze 
şi să evolueze între coordonatele unor noi parametri.  

Aici, „...turbulenţa este noua normalitate, întreruptă de izbucniri periodice 
şi intermitente de prosperitate şi declin (economic, n.a.) – inclusiv perioade 
prelungite de declin care echivalează cu recesiunea şi chiar depresiunea. Iar 
turbulenţa are două efecte majore. Unul este vulnerabilitatea, împotriva căreia 
organizaţiile au nevoie de o platoşă defensivă. Celălalt este oportunitatea, care 
trebuie exploatată (...) şi care apare atunci când o organizaţie puternică poate să-
i răpească alteia clienţii sau chiar să cumpere ieftin un concurent slăbit. (...) 
Dacă avem dreptate, companiile au nevoie de un sistem haoticist pentru a face 
faţă incertitudinii actuale” (Kotler, Caslione, 2009, p. 12). 

 Globalismul şi identitatea organizaţională se influenţează reciproc. 
Asistăm la dezvoltarea unor scenarii în baza cărora „starea de normalitate” nu 
este altceva decât manifestarea „turbulenţei”. Prin urmare, administrarea 
afacerilor are nevoie de un cadru conceptual şi de un sistem managerial care să 
facă faţă acestui haos şi, totodată, de stimularea gândirii strategice cu privire la 
planificarea tendinţelor evolutive ale afacerilor pe termen lung. 

La baza gândirii strategice a organizaţiei trebuie să stea principiul 
incertitudinii şi al riscului afacerii. În acelaşi timp, apropierea de turbulenţă, 
potrivit modelului Kotler-Caslioni, necesită introducerea de noi alternative 
strategice din partea managementului organizaţional. Acestea din urmă sunt 
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chemate să realizeze „scutul protector” al activităţii de bază al organizaţiei, dar 
să o şi dezvolte pe aceasta din urmă, dacă este posibil, în detrimentul 
competitorilor direcţi. 

 Adoptarea unei astfel de „atitudini” organizaţionale ce sfidează teoria 
convenţională – de expectativă din partea organizaţiei înainte de a trece la 
schimbări structurale – este benefică. Ea se concretizează ulterior prin ieşirea 
din turbulenţa economică a unor organizaţii mult mai mature, pregătite pentru 
obţinerea şi menţinerea avantajului competitiv pe piaţă şi în cadrul mediului de 
afaceri.  

Astfel, modelarea unui comportament organizaţional adecvat implică, 
potrivit specialiştilor, trei caracteristici esenţiale ce trebuie să dea măsura noilor 
„ajustări” de la nivelul mediului de afaceri. Este vorba de: receptivitate, robusteţe 
şi rezilienţă (Hermann, 2009). La acestea considerăm ca fiind necesară şi 
„activarea” componentei comunicaţionale,  a cărei finalitate să conducă spre o 
„ajustare dinamică” a comportamentului organizaţional (figura 1). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Adaptare după Kotler Ph., Caslione J.A., „Chaotics: The Business of Managing and 
Marketing in the Age of Turbulence”, AMACOM books, New York, 2009, p. 136. 

 
Figura 1. Proiectarea comportamentului organizaţional 
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generatoare de feedback. Noutatea unui aşa-numit „model identitar” al 
organizaţiei considerăm a fi permanenta sa modificare sub influenţa a o serie de 
factori precum: progresul tehnologic, inovaţiile disruptive, hiperconcurenţa, 
abilitatea publicului-ţintă, mediul etc.  

Adaptarea identităţii organizaţionale în cazul situaţional al „modelului 
haoticist” Kotler-Castlione va căpăta valenţe noi. Este vorba, pe de o parte, de 
relaţia stabilită de organizaţie cu publicul său, unde valorile sale conforme cu 
realitatea din piaţă vor căpăta sens şi o importanţă sporită. Pe de altă parte, 
identitatea organizaţională se va construi pe „ajustarea” permanentă şi de cele 
mai multe ori abia perceptibilă a „imaginii formate” de către public faţă de 
aceasta din urmă, din dorinţa de a se ajunge la un alt nivel – cel al „imaginii 
dorite şi ţintite” de către organizaţie în acel moment. 

Activitatea organizaţiei trebuie să se centreze pe dezvoltarea unui plan 
viabil de comunicare deoarece acesta este primul pas spre demararea unei 
strategii organizaţionale viabile. Aceasta din urmă trebuie axată, chiar şi în 
perioadele de turbulenţă economică, pe găsirea şi exploatarea oportunităţilor de 
afaceri, pentru ca în final să conducă spre activarea componentei durabile a 
afacerii (figura 2). 

 
 

 
Punct de inflexiune al 
Haosului 
 
 
 
 
 
 
 
Punct de inflexiune al 
Haosului 
 
 
detectare                                            analiză                                                      răspuns 

 
 

Sursa:  Kotler Ph., Caslione J.A., „Chaotics: The Business of Managing and Marketing 
in the Age of Turbulence”, AMACOM books, New York, 2009, p. 103. 

 
Figura 2. De la turbulenţă la durabilitate 
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„Durabilitatea” organizaţională ca mesaj final al feedback-ului stabilit 
între organizaţie şi publicul sau ţintă în cadrul format prin punctele de 
inflexiune ale haosului economic va conduce spre minimizarea prejudiciilor pe 
care le pot aduce vulnerabilităţile strategice şi comunicaţionale specifice 
organizaţiei şi care se vor remarca în acest context. Prin urmare, considerăm că 
„senzitivitatea” identităţii organizaţionale  se poate evidenţia la cotele sale 
maxime în această situaţie. 

Chiar dacă reprezintă o stare de fapt extrem de periculoasă, turbulenţa 
economică o considerăm a fi şi un beneficiu. Ea se transformă într-un veritabil 
instrument de ajustare strategică, managerială şi comunicaţională a organizaţiei 
şi măsoară capacitatea ei de a se susţine şi de a reacţiona precum un „organism 
viu” la şocurile apărute.  

Insuccesul la nivel de afacere poate interveni atunci când organizaţia nu 
va putea depăşi perioada trecerii printr-un punct de inflexiune al haosului. În 
această situaţie se află, spre exemplu, General Motors, Ford şi Chrysler. Aici, 
depăşirea punctelor strategice de inflexiune, spun specialiştii, nu s-a soldat cu 
remodelarea activităţii organizaţionale şi, implicit, nici cu ajustări ale identităţii 
organizaţionale. Dimpotrivă, asistăm la „încăpăţânarea” în conservatorism, cu 
consecinţe dintre cele mai dezastroase pentru afacere: încercarea de a rămâne în 
viaţă (Hamel, Välikangas, 2003). Deci, este nevoie de adoptarea unei noi 
mentalităţi, în centrul schimbării fiind necesar să se dezvolte o adevărată 
„cultură a comunicării”. „De ce susţinem o astfel de abordare?” Deoarece 
crearea unei organizaţii durabile, dar şi extrem de dinamică şi flexibilă la 
semnalele pieţei poate scoate mult mai uşor la lumină vulnerabilităţile ascunse 
ale organizaţiei.  

În acelaşi timp, schimbarea organizaţională se răsfrânge şi asupra 
identităţii organizaţionale. Încadrarea organizaţiilor supuse turbulenţelor 
economice într-un nou comportament implică, în mod automat, dezvoltarea 
culturii lor comunicaţionale deoarece „...modul în care o organizaţie îşi concepe 
şi îşi administrează comunicarea spune mai multe despre cultura ei decât orice 
alt element de proces” (Sanchez, 2006, pp. 40-41). Totodată, feedback-ul 
comunicaţional vine să creeze cadrul atât de necesar succesului organizaţional 
prin implicarea propriilor angajaţi şi motivarea lor în ceea ce priveşte nu numai 
dezvoltarea comunicării externe cu publicurile ţintă, ci şi a celei interne. În 
acest context, capabilităţile, managerială şi funcţională, ale organizaţiei se vor 
putea intercondiţiona cu ceea ce denumim „capabilitate comunicaţională”. Prin 
intermediul acesteia din urmă, în cadrul organizaţiei se va crea o legătură 
intrinsecă între componenta comunicaţională şi capitalul său social. Astfel, 
„...capitalul social este definit (n.a.) drept capacitatea organizaţiilor de a crea, 
menţine şi a se folosi de relaţii pentru a atinge obiectivele organizaţionale” 
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(Kennan, Hazleton, 2006, p. 322). Prin urmare, capabilitatea comunicaţională 
este cu atât mai importantă, cu cât ea dezvoltă şi activează sistemul relaţiilor 
publice, caracterizate printr-un grad ridicat de încredere, indiferent către ce 
categorii de public ţintă se orientează organizaţia.  

Activarea componentei durabile a organizaţiei urmăreşte practic 
conceperea unei strategii sau a unui set de strategii care să aibă drept finalitate, 
maximizarea valorii companiilor pe termen lung, concomitent cu optimizarea 
performanţei şi valorii organizaţionale pe termen scurt şi mediu. Pornind de la 
acest ultim aspect, ne atrage atenţia modelul „triplei planificări”, aşa cum l-am 
denumi noi, a lui Vijay Govindarajan. Potrivit opiniilor sale, „normalitatea” 
organizaţională se construieşte pe termen scurt, mediu şi lung, iar proiectele şi 
iniţiativele întreprinse trebuie sortate în cele trei „căsuţe” identificate celor trei 
orizonturi de timp – scurt, mediu şi lung (Govindarajan, 2008). 

Pornind de la ideile prezentate de Govindarajan în 2008, considerăm că 
„prezentul” organizaţional nu poate fi asimilat fără a interrelaţiona cu 
identitatea organizaţională (figura 3). 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Prelucrările autorilor. 
 

Figura 3. „Reajustarea” identităţii organizaţionale 
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organizaţiei. Ea este o problemă majoră deoarece organizaţiile sunt nevoite să 
supravieţuiască, să se dezvolte şi să prospere, indiferent dacă o doresc sau nu, în 
această lume a „paradigmei comunicaţionale”, caracterizată prin schimbare şi 
turbulenţă. 

 
Concluzii 
  
Pentru a face faţă haosului şi incertitudinii ce domnesc în economia 

actuală, organizaţiile au nevoie de un nou model arhitectural – modelul 
haoticist. Ideile esenţiale despre „noua normalitate” ce se conturează din ce în 
ce mai mult la nivelul mediului de afaceri actual sunt indisolubil legate de 
avantajele pe care le aduce în cadrul organizaţiei activarea capabilităţii 
comunicaţionale a acesteia din urmă.  

Evoluţia, performanţa şi prosperitatea organizaţiei în noua eră în care 
tocmai am intrat, era turbulenţelor, necesită utilizarea unei abordări 
nonconformiste a managementului şi comunicării corporative, unde sistemul 
trebuie să fie extrem de dinamic, flexibil şi reactiv, pentru a se putea gestiona şi 
depăşi cu riscuri şi pierderi minime, crizele cu care organizaţiile se pot 
confrunta la un moment dat. 
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