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reflectarea mediatică a comportamentului organizaţiilor româneşti. 
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economiei comportamentale, a managementului-marketingului şi socio-
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tendinţă şi investigarea datelor secundare concretizate în studii şi 
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Cuvinte-cheie: comportament organizaţional; economie comporta-

mentală; noua economie; publicitate; reflectarea mediatică a comporta-
mentului organizaţiilor româneşti. 
 
 
Coduri JEL: D22, M21, M37. 
Coduri REL: 5K, 14H, 14K. 
 
 
 
 
 
 

Economie teoretică şi aplicată  
Volumul XIX (2012), No. 4(569), pp. 16-32 



Elemente de influenţă a comportamentului organizaţional în noua paradigmă economică 

 
17

1. Introducere 
 
Regăsindu-se sub o multitudine de denumiri: societate postindustrială, 

societate informaţională, civilizaţie tehnologică, societate postcapitalistă, 
economie bazată pe cunoaştere şi informaţie, noul fenomen istorico-economic 
noua economie demonstrează faptul că ne aflăm în plin proces de formare şi 
desăvârşire a noilor paradigme şi modele cognitive (Niculescu, 2006),  a 
necesităţii reconstrucţiei conceptuale a ştiinţei economice (Dinga, 2009,  
pp. 37-38), a creşterii importanţei modelelor de conştiinţă şi a spiritualităţii 
(Dobrescu, Ioan-Franc, 1997, p. 152). Destructurarea „vechiului mecanism 
economic” şi apariţia „noii economii” necesită rezolvarea unei probleme 
sensibile, cea a sensului evoluţiei spre o nouă formă de existenţă, către idealul 
definit de intersecţia raţiunii şi sufletului uman cu natura (Dinu, 2011, p. 350). 
Dintre sensurile schimbărilor viitoare analizate frecvent în contextul crizei 
economice, ne oprim în paginile de faţă asupra acelora care au legătură directă 
cu tema propusă. Astfel, datorită faptului că progresul în noua economie se 
bazează pe informaţie şi cunoaştere, este necesară transformarea 
managementului organizaţiilor în funcţie social-cheie, responsabilă pentru 
atingerea unor rezultate cât mai bune, în timp ce capitalul uman, intelectual, 
factorul de bază al organizaţiei de afaceri în noua economie, va fi dezvoltat prin 
credibilitate organizaţională. Este important de menţionat că în noua economie 
valorile necorporale deţin supremaţia. De aici am extras necesitatea abordării 
temei comportament organizaţional în relaţie cu reputaţia corporativă. Lucrarea 
noastră nu îşi propune analiza din perspectivă conceptuală a comportamentului 
organizaţional aşa cum este el definit în diverse studii de specialitate: „ca un 
câmp de studiu ce investighează impactul pe care îl au indivizii, grupurile şi 
structurile acestora asupra organizaţiilor şi faţă de care se propun îmbunătăţiri 
care să eficientizeze organizaţia respectivă” (Boboc, 2003, p. 16), ci îşi propune 
să analizeze critic comportamentul organizaţional deficitar care a generat 
numeroase efecte negative în plan economic şi societal. Studiul se 
subordonează exigenţelor practicii economice în care nu se pot despărţi 
comportamentul organizaţional de cel managerial decât în scop pur 
metodologic. 

Aceste realităţi concrete se regăsesc şi în preocupările Uniunii Europene 
privind îmbunătăţirea cadrului actual al managementului corporaţiilor. La 
începutul lunii aprilie 2011, Comisia Europeană a lansat în dezbatere publică 
propunerea pentru o cartă verde a guvernanţei corporative, constatând 
necesitatea găsirii unor modalităţi optime în această direcţie (Comisia 
Europeană, 2011). 
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Oportunitatea cercetării este determinată de capitalul reputaţional 
deteriorat al celor mai multe companii româneşti, de o imagine deficitară a 
acestora atât în interiorul ţării, cât şi pe plan extern. Deoarece atât imaginea, cât 
şi – mai ales – reputaţia companiei reprezintă reflecţia identităţii corporative în 
rândul publicurilor cu care aceasta interferează pe parcursul derulării activităţii, 
orice strategie de îmbunătăţire în această direcţie porneşte de la interior către 
exterior, adică de la comportamentul organizaţional. Reflectarea mediatică a 
comportamentului organizaţiilor româneşti excelează în invective dure la adresa 
managementului, a obiectivului de a obţine profit cu orice preţ, minimizând 
promovarea unei politici economice sustenabile. Prin acuze de comoditate, 
corupţie, devalizare, reputaţia organizaţiilor româneşti este în plin proces de a fi 
compromisă în rândul opiniei publice. Pentru a cerceta aceste ipoteze, lucrarea, 
în ultima sa parte, prezintă o cercetare cantitativă prin tehnica analizei de 
conţinut. 

Având în vedere diversitatea organizaţiilor, în literatura de specialitate 
existând multiple taxonomii, se impune precizarea că studiul de faţă are în vedere 
organizaţiile de afaceri, firmele (în speţă economice) (Boboc, 2003, p. 35). 
Deoarece, în economia de piaţă contemporană, corporaţiile sunt mari firme care 
prin forţa şi poziţia lor pe piaţă au un rol important în viaţa economică a unei 
ţări şi chiar pe piaţa mondială, în cazul marilor corporaţii internaţionale 
(Dobrotă, 1999, p. 137), cercetarea se va concentra şi asupra lor. 

Metodologia cercetării ştiinţifice utilizată pentru elaborarea prezentei 
lucrări are la bază triangularea interdisciplinară ce presupune abordări din 
perspectiva economiei comportamentale, a managementului – marketingului şi 
a sociologiei organizaţionale. Ca tehnici de cercetare s-a utilizat analiza de 
conţinut (Kippendorff, 2004). Analiza de conţinut s-a realizat pe baza 
articolelor din categoria Economic&Financiar, din mediul on-line, cu cele mai 
multe accesări, conform Studiului de Audienţă şi Trafic Internet (SATI). Dintre 
diversele forme ale analizei de conţinut, s-a selectat analiza de tendinţă 
(Chelcea, 2004, p. 227). 

 
2. Configurarea epistemologică a comportamentului organizaţional  

  în economia comportamentală 
 
Actuala criză economică a precipitat preocupările economiştilor de a lua 

în discuţie stabilitatea structurii şi fundamentelor ştiinţei economice. A fost 
sistemul economic construit pe o bază greşită? Este una dintre întrebările la care 
iluştrii oameni din ştiinţa şi practica economică încearcă în prezent să găsească 
răspuns. Construcţiei teoretice homo oeconomicus, cel mai probabil utilizată 
iniţial de Pareto (Pareto, 1971, pp. 12-13), dar dezvoltată şi promovată de Smith 
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şi paradigma mâinii invizibile i s-au găsit, de-a lungul timpului, numeroşi 
critici: de la economişti ai Şcolii Austriece  Veblen (2005), Keynes, Simon 
(1997, p. 277), care au pus la îndoială înţelegerea de către el a prognozei 
macroeconomice, până la alţi laureaţi Nobel şi alţi oameni de ştiinţă care s-au 
impus ca notorietate. Existenţa doar în plan metodologic şi nu în economia 
reală a lui homo oeconomicus şi încărcarea progresului cu funcţia obiectiv a 
maximizării avuţiei sunt considerate cauze ale schimbărilor necesare în 
asumpţiile ştiinţei economice (Dinu, 2007).  

Funcţiei de utilitate care se află la baza alegerilor sale i s-a reproşat că 
ignoră valorile sociale, că homo oeconomicus poate deveni lipsit de etică 
axându-se exclusiv pe maximizarea utilităţii acţiunilor sale, încurajând 
comportamente egoiste şi descurajând altruismul şi echitatea, fiind motivat 
preponderent extrinsec. Dar, probabil cea mai prezentă şi descurajantă critică se 
referă la raţionalitatea limitată a actorilor economici. Realitatea a demonstrat că 
adesea oamenii sunt iraţionali, autodistructivi, repetă aceleaşi greşeli, nu 
evaluează în mod corespunzător riscurile, iau decizii pe baza emoţiilor şi nu 
neapărat a stimulilor raţionali, sunt obsedaţi mai degrabă să îşi procure 
recompense imediate decât să îşi asigure bunăstarea pe termen lung.  

Astfel de comportamente limitate raţional sunt demonstrate de către 
economişti în special în corelaţie cu factorii venit, investiţii, piaţă de capital, 
comportamente de consum, cheltuire şi economisire. De exemplu, unul dintre 
precursorii introducerii noţiunii de iraţionalitate în economie, Fisher, 
demonstrează dependenţa factorului nerăbdare asupra distribuţiei venitului în 
timp şi a comportamentului iraţional pe baza presiunii nevoilor prezente care 
acoperă nevoile viitoare (1907, p. 95).  De asemenea, Simon, laureat Nobel 
pentru economie, în anul 1978, pentru studiul proceselor de decizie în 
organizaţiile economice şi partizan al introducerii noţiunii de raţionalitate 
subiectivă în comportamentul economic, explică de ce este crucială această 
noţiune. El îi citează pe Weber şi pe Popper, care apreciau că principala 
sarcină a ştiinţelor sociale şi chiar una dintre principalele surse de legitimitate 
o reprezintă încercarea de a substitui explicaţii raţionale pentru explicaţii 
iraţionale ale comportamentului produs în mod natural de cunoştinţe  
(Simon et al., p. 126).  

În acest context, economia comportamentală a apărut din nevoia studierii 
determinanţilor comportamentului agenţilor economici în economia reală şi nu 
în cea raţională care, de cele mai multe ori, nu există în practică. Figuri 
marcante precum Shiller (2005) şi Thaler, favoriţi pentru premiul suprem în 
economie în anul 2010, pentru teoriile asupra analizelor financiare din 
perspective comportamentale, Shefrin (2002 şi 2008), Shleifer (2004), Statman 
(2010), precum şi laureaţii Nobel pentru economie în anul 2002 pentru 
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introducerea unei perspective asupra cercetării psihologice în ştiinţele 
economice, în special cu privire la evaluările şi deciziile în caz de nesiguranţă, 
Kahneman (1982) şi Smith (2000) au avut contribuţii importante în domeniu. 
Incitantele lor demonstraţii pornesc de la anume realităţi: anomaliile pieţelor nu 
s-ar produce în condiţiile raţionalităţii investitorilor; căderea acţiunilor datorită 
exuberanţei iraţionale a investitorilor etc şi au vizat printre altele: identificarea 
modalităţilor în care riscul poate fi influenţat de regret, efectele sentimentelor 
investitorilor asupra pieţei etc. În 1988 Shefrin şi Thaler au elaborat teoria 
modelului de economisire ciclul de viaţă comportamental ce demonstrează că 
oamenii preferă satisfacţii imediate şi nu consumuri şi cheltuieli echilibrate pe 
termen lung (Urse, 2009). 

În anul 2008, economistul Ariely prezintă cele mai frecvente forme de 
iraţionalitate umană. În cartea sa apreciată ca best seller de către New York 
Times, analizează printre altele raţionalitatea deciziilor pe care le iau oamenii în 
faţa cuvintelor Gratuit şi Zero, practic trecând cu vederea orice dezavantaj, 
cumpărând produse de care nu aveau nevoie sub impulsul acestor stimuli 
(Ariely, 2008). 

 
3. Către ce tind organizaţiile în goana după profit?  
 
Exploatând elementele de iraţionalitate sau raţionalitate subiectivă ale 

comportamentului economic, din ce în ce mai multe companii urmărind să 
cufunde individul într-o stare hipnotică: starea de consumator, apelează la 
publicitate, ca factor manipulator. Îndepărtându-se de funcţia principală a sa, 
aceea de informare, într-o goană după vânzări din ce în ce mai mari, după 
profituri similare, publicitatea a început din ce în ce mai mult să creeze confuzie 
în rândul oamenilor prin false nevoi, impunând o falsă reprezentare a realităţii, 
accentuând narcisismul, hedonismul şi individualismul. Bazându-se pe 
cunoaşterea sociologică, psihologică a individului uman, a comportamentelor 
acestuia, publicitatea este un veritabil factor de influenţă. Exemplificăm în acest 
sens o parabolă elocventă ce circulă în publicitate: un orb cerşea pe Brooklyn 
într-o primăvară, lângă o placă pe care scria: „Ajutaţi-mă, sunt orb!”. Abia de 
căpăta câteva monezi. A fost de ajuns ca un creator de reclame să întoarcă placa 
şi să scrie: „Afară e primăvară, eu nu mă pot bucura că o văd!”, ca monezile să 
înceapă să curgă în pălăria cerşetorului.  

Publicitatea a fost iniţial gândită pentru a regla sistemul economic 
asigurând scurgerea spre consum a producţiei, atrăgând atenţia asupra unor 
produse şi servicii de calitate. În ultimul timp, însă, publicitatea accelerează 
uzura morală a obiectelor şi dezvoltă artificial anumite sectoare ale producţiei, 
dă false dimensiuni progresului economic. 
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Deoarece publicitatea atinge latura emoţională a fiinţei umane se pune 
problema moralităţii şi eticii comportamentelor agenţilor economici implicaţi. 
Încă din 1923, Bernays (2003, p. 103) a observat cum după proletarizarea 
muncitorilor, capitalismul a trecut la proletarizarea consumatorilor. 
Valorificând teoriile unchiului său Sigmund Freud, Bernays a dezvoltat 
posibilităţile de incitare la consum în lumea industriei prin publicitate şi relaţii 
publice. Bernays aprecia că „solitudinea fizică este o mare teroare pentru 
animalul gregar („gregarious animal”), iar intrarea în turmă îi produce un 
sentiment de securitate. La om,  această teamă de singurătate suscită o dorinţă 
de identificare cu turma şi cu opiniile sale”. Şi totuşi, animalul gregar după ce a 
intrat în turmă vrea să îşi împărtăşească opiniile, Bernays recomandând, în 
consecinţă, comunicatorilor să facă apel la individualism şi să vorbească mereu 
consumatorului de dorinţa sa. De la informare, publicitatea a trecut la convingere, 
iar apoi de la convingerea clandestină la consumul dirijat. Publicitatea vinde 
încredere, perfecţiune şi seducţie, iar noi credem că le obţinem odată cu 
achiziţionarea unui produs (Guenon, 2008, p. 43).  Brune (1996, p. 7) afirma că 
această goană după plăcere provoacă ceea ce s-ar putea numi o mecanică a 
plăcerii; ea e redusă la condiţia unei simple reacţii, permanent comandată de 
stimuli. În asemenea condiţii, prezenţa plăcerii devine mai importantă decât 
calitatea ei. „Publicitatea ne invită într-o lume a abundenţei în care obiectele se 
grăbesc să se conformeze voinţei noastre”. 

 Este oare o părere radicală opinia lui Culianu (1996, p. 218) care 
consideră întreaga lume drept maşină comercială uriaşă în care comerţul este un 
scop în sine? „Viaţa în lumea nihilismului capitalist e un pur accident 
comercial, care serveşte sau nu, în măsura în care ea reuşeşte mai mult sau mai 
puţin să dezvolte comerţul. Omul este fie comerciant, care ştie cum să-şi 
folosească viaţa, fie o entitate negociabilă, adică ceva care oricum va servi 
scopurilor comerţului, dar de care acest ideal poate să se şi lipsească. Pasiunea 
cuiva pentru ceva foloseşte numai în măsura în care este corect orientată, adică 
are bune rezultate comerciale. Credinţa, în măsura în care poate fi exploatată. 
Speranţa, pentru că îi este subordonată. În această lume care respiră comerţ prin 
toţi porii săi, nu e loc de nimic altceva, decât cu riscul distrugerii fizice sau 
psihice a persoanei. (...) totul este transformat sau echivalat în marfă, toate 
lucrurile folosesc schimbului, sunt negociabile. (...) Filantropia, evlavia, 
bunătatea, cumpătarea, toate acestea sunt excluse din lumea comercială, pentru 
că sunt în contradicţie cu legile schimbului. Nihilismul capitalist, care este 
reducerea realităţii la dimensiunea comerţului, are drept efect o rătăcire radicală 
a omului, respectiv reducerea sa la un obiect al manipulării comerciale. (...) 
Lumea se transformă într-o uriaşă maşină comercială în care comerţul este un 
scop în sine”.  Cu siguranţă este un mod dur de exprimare pe care îl împărtăşim 



Laura-Maria Dindire 
 

22 

doar parţial. Dar, actuala criză economică, având, după unii autori, conotaţii 
profunde, este apreciată ca o criză morală a umanităţii. Faptul că cele mai multe 
companii nu încurajează promovarea unei politici sustenabile, care să 
internalizeze externalităţile negative, dezechilibrele majore în plan economic nu 
necesită oare instituţionalizarea unei noi economii?  

Cum poate fi catalogat comportamentul organizaţiilor care folosesc 
publicitatea subliminală pentru a manipula comportamentul consumatorilor, 
infiltrând mesaje în subconştientul acestora? Deşi captase cu mai multă vreme 
înainte interesul unor cercetători, Potzel descoperind încă în anul 1917 că 
anumite fraze ascunse într-un sunet puternic ajung în subconştient şi au o 
influenţă puternică asupra oamenilor, Packard, avocat şi jurnalist american, 
abordează pentru prima dată influenţa mesajelor subliminale, la jumătatea 
secolului XX. Experimentul său simplu cu rezultate nu foarte relevante a 
deschis, însă, drumul unor noi cercetări. După ce psihologii au demonstrat 
influenţa mesajelor subliminale, prin care organismul înregistrează şi răspunde 
la stimuli care îi ating pragul absolut minimal, companiile au început să le 
folosească pentru promovarea produselor sau serviciilor în reclame. Packard, a 
inserat timp de șase săptămâni în timpul unui film care rula la cinematograful 
din New Jersey, la o viteză de derulare mult prea mare, ce nu putea fi 
înregistrată conştient, mesajele: Beţi Coca-Cola şi mâncaţi pop-corn. 
Surprinzător, dar nu şi pentru cei avizaţi, vânzările acestor produse au crescut în 
procente semnificative (Packard, Miller, 2007). Deşi este o tehnică interzisă de 
toate legile audiovizualului din lume, publicitatea subliminală reprezintă arma 
invizibilă prin care unele companii îşi disciplinează consumatorii, făcându-i 
dependenţi de produselor lor. Aservindu-şi astfel această tehnică de manipulare,  
mesajul este infiltrat în creierul uman într-o fracţiune de secundă, cu efecte în 
comportamentul de consum a milioane de oameni.  

Tendinţele globale în campaniile publicitare de încorporare a mediilor 
sociale, a apariţiei comunităţilor virtuale globale cu sute de milioane de membri în 
toată lumea, revoluţia mediilor sociale reflectată în interesul crescut al 
consumatorilor şi, în consecinţă, al mediului de afaceri, cu rezultate spectaculoase 
evidenţiate în cifre şi statistici, au deschis un drum fără precedent firmelor care, în 
goana excesivă după profit, folosesc reclame subliminale flash. În acest context 
Brune (1996, p. 19) aprecia că, pentru a fi eficace, limbajul publicitar ocoleşte 
sistemul nostru raţional de apărare, acesta „tinde să anestezieze inteligenţa prin o 
mie şi unu de procedee retorice, în paralel se străduieşte să sporească credulitatea 
destinatarului, ademenindu-l cu pseudoevidenţe ale imaginii, suscită şi 
manipulează emoţiile publicului, pastisând genurile ficţiunii şi determinându-i pe 
spectatori  la o atitudine critică, întinde capcane conştiinţei prinse într-o reţea de 
voci şi de melodii”.  
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4. Cercetare asupra atitudinii reflectate în presă cu privire  
  la comportamentul firmelor româneşti 

 
Ca metodă de cercetare de tip cantitativ, s-a utilizat studiul documentelor 

scrise prin tehnica analizei de conţinut. Scopul a fost de a determina atitudinea 
reflectată în presă cu privire la comportamentul firmelor româneşti. Analiza de 
conţinut s-a realizat pe baza articolelor din categoria Economic&Financiar, din 
mediul on-line, cu cele mai multe accesări, conform Studiului de Audienţă şi 
Trafic Internet (SATI) (tabelul 1).  

 
Tabelul 1 

Website Categoria Companie Afişări Vizite 
Clienţi 
unici 

 www.zf.ro   Economic & 
financiar  

Mediafax Group  282.008 98.316 63.151 

 www.wall-
street.ro  

 Economic & 
financiar  

Internet Corp  180.783 62.255 50.693 

www.avocatnet.ro   Economic & 
financiar  

 Legalnet Media  159.691 56.328 46.077 

 www.capital.ro   Economic & 
financiar  

Editura Evenimentul Zilei si 
Capital  

141.405 66.200 51.001 

www.money.ro  Economic & financiar  Q2M Interactive Advertising  132.269 64.892 50.373 
Sursa: Studiul de Audienţă şi Trafic Internet, (online), disponibil la: 

http://www.sati.ro/index.php?page=rezultate_site#nespecificat. 
  
Unitatea de înregistrare ce a fost categorizată şi introdusă în schema de 

analiză a fost articolul ce cuprinde cuvântul-cheie firme româneşti. Perioada 
supusă analizei a fost 1 ianuarie 2007 – 1 ianuarie 2011, iar colectarea datelor  
s-a realizat în perioada 1 iulie – 15 august 2011, fiind monitorizate 863 articole. 

Dintre diversele forme ale analizei de conţinut, s-a selectat analiza de 
tendinţă (Chelcea, 2004, p. 227). Astfel, s-a putut evidenţia atitudinea fie 
neutră, favorabilă sau nefavorabilă, în raport cu organizaţiile româneşti, 
reflectată în presă. Evidenţierea tendinţei s-a realizat, pentru anii supuşi 
analizei, prin folosirea formulei: 

 
AT=F-D/L,  

unde: 
AT – indicele de analiză a tendinţei; 
F – numărul de unităţi favorabile; 
D – numărul de unităţi nefavorabile; 
L – numărul de unităţi în legătură cu tema. 
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A rezultat, astfel, evoluţia opiniei exprimată în mass-media, referitoare la 
companiile româneşti, necesară pentru a continua cercetarea privind 
comportamentul organizaţional al firmelor româneşti (tabelul 2). 

 
Tabelul 2 

Indice de analiză a tendinţei în perioada 2007-2011 

Website 

Indice de 
analiză a 
tendinţei 

2007-2008 

Indice de 
analiză a 
tendinţei 

2008-2009 

Indice de 
analiză a 
tendinţei 

2009-2010 

Indice de analiză 
a tendinţei 
2010-2011 

www.zf.ro 0,27   0,20 -0,10     -0,50 
www.wall-street.ro 0,20 -0,15 -0,30 -0,20 
www.avocatnet.ro 0,15 -0,10 -0,20 -0,15 
www.capital.ro 0,30  0,20  0,14  0,16 
www.money.ro 0,20  0,15 -0,15 -0,20 

Sursa: date prelucrate de autor. 
 
Indicii de tendinţă rezultaţi evidenţiază o depreciere a atitudinii faţă de 

firmele româneşti în media de profil, în toate cele cinci surse supuse analizei. 
Totuşi, există unele diferenţieri în privinţa ponderii articolelor favorabile în 
detrimentul celor nefavorabile. Astfel, în anii în care indicele de analiză a 
tendinţei a fost negativ, numărul articolelor nefavorabile l-a depăşit pe cel al 
articolelor favorabile. Cea mai nefavorabilă situaţie, ilustrată în figura 1, este 
înregistrată în ediţia electronică a Ziarului Financiar, în perioada 1 ianuarie 
2010 – 1 ianuarie 2011, şi cea mai favorabilă în Capital, în perioada 1 ianuarie 
2007 – 1 ianuarie 2008. Revista Capital se evidenţiază, de asemenea, prin faptul 
că în niciunul dintre anii supuşi analizei numărul articolelor nefavorabile nu l-a 
depăşit pe cel al articolelor favorabile.  

 

 
 

Figura 1. Indicele de analiză a tendinţei 
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Principala concluzie care se degajă din această analiză constă în 
urgentarea producerii unor schimbări în comportamentul organizaţiilor 
româneşti care să se reflecte în refacerea reputaţiei corporative. 

Monitorizarea website-urilor de ştiri generale, economice şi financiare, pe 
lângă aspectele cuantificabile, reflectate în cercetarea cantitativă, a mai vizat: 

 identificarea bunelor practici ale companiilor româneşti de succes; 
 observarea principalelor cauze ce determină comportamente 

organizaţionale ce generează o reputaţie corporativă deficitară; 
 identificarea principalele obstacole cu care se confruntă companiile în 

mediul de afaceri românesc; 
 cercetarea rezultatelor principalelor studii asupra companiilor 

româneşti, efectuate de organisme internaţionale, institute de sondare a 
opiniei publice, organizaţii naţionale şi regionale ce oferă servicii de 
consultanţă şi audit, forumuri pentru cercetări antreprenoriale etc. 

Au rezultat următoarele clase de concluzii:  
 Companii performante şi industrii cu potenţial de dezvoltare 
 Compania de servicii de consultanţă şi audit PricewaterhouseCoopers 

apreciază, în urma unui studiu recent, că în următorii 15 ani se va dinamiza 
numărul companiilor multinaţionale noi cu capital majoritar românesc. El ar 
putea creşte la circa 190, număr comparabil cu cele din Ungaria sau Ucraina, 
dar mai mic decât cel din Polonia, care ar putea ajunge la 290, sau Rusia – 930. 
Cele mai atractive industrii sunt cele care beneficiază de recunoaşterea 
brandurilor şi de avantaje competitive. Acestea ar putea fi industriile 
alimentară, uşoară, a echipamentelor pentru industria petrolieră şi domeniul 
software. Printre cele mai cunoscute companii care şi-au extins, deja, afacerile 
peste hotare sunt amintite: Softwin, BitDefender, Rompetrol, Petrom, Policolor, 
Jolidon, grupul Tender (Deloitte Central Europe, 2011). 

 Referitor la ierarhia celor mai mari companii din România, ele provin 
din sectorul energetic, industria bunurilor de consum şi transport, industria 
prelucrătoare şi telecomunicaţii. În topul primelor 500 de companii din Europa 
Centrală, realizat în anul 2010, România se afla pe locul 5, deţinând 33 de 
companii de top. Cele mai favorabile poziţii deţinute de companiile româneşti 
au fost ocupate de Petrom – poziţia 25, Automobile Dacia – locul 48 şi 
Rompetrol – poziţia 70 (Forbes, 2011). 

 Un domeniu cu mare potenţial ce poate fi bine valorificat de către 
firmele româneşti este cel IT. Parcă sfidând criza, în anul 2010, exporturile 
româneşti de software s-au majorat, la o valoare totală de 500 de milioane de 
euro. Un exemplu pozitiv este premierea, de către Google, a unei companii 
româneşti ce a creat una dintre cele mai bune aplicaţii pentru telefoanele cu 
sistem android. 
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 Obstacole ce influenţează comportamentul organizaţional în mediul de 
afaceri românesc 

 Studiul Deloitte Europa Centrală, în urma unei analize realizate pe 
baza opiniilor şi previziunilor a 190 de directori executivi şi financiari ai celor 
mai mari companii din şase state central-europene: România, Polonia, Ungaria, 
Cehia, Slovacia şi Croaţia, evidenţiază un optimism moderat cu privire la 
mediul de afaceri. Conform indicelui de încredere al mediului de afaceri 
(Deloitte Business Sentiment Index – DBSI), companiile româneşti, pe de o 
parte, se numără printre cele mai optimiste din Europa Centrală privind 
perspectivele generale ale economiei naţionale, iar, pe de altă parte, liderii lor 
sunt cei mai pesimişti în privinţa perspectivelor financiare ale companiilor, doar 
15,4% se aşteaptă la o redresare, comparativ cu Polonia – 76,7% (Deloitte 
Central Europe, 2011). 

 Un studiu efectuat de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private 
Mici şi Mijlocii din România, în perioada octombrie 2008 – martie 2011 şi 
prezentat în Carta Albă a IMM-urilor din România 2011, reflectă o situaţie 
îngrijorătoare a mediului de afaceri românesc generată de criză, de scăderea 
cererii şi de aplicarea unor măsuri, ca de exemplu creşterea TVA la 24%. 
Astfel, în perioada analizată, 24% dintre companii au dat faliment sau au ajuns 
în stare falimentară, 44,4% dintre IMM-urile româneşti şi-au restrâns 
activitatea, în timp ce doar 12,6% au înregistrat creşteri (Nicolescu, Haiduc, 
Nancu, 2011). 

 Ca efect al măsurilor dure aplicate în plan fiscal, numărul companiilor 
cu capital românesc care şi-au stabilit sediul în Bulgaria a crescut de opt ori în 
ultimii cinci ani, conform Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a 
Bulgariei.  Ca atare, în anul 2010, peste 272 de companii româneşti au depus 
declaraţii de impozit pe profit la autorităţile fiscale bulgare, faţă de doar 33 de 
firme în anul 2006. 

 Un sondaj efectuat de Banca Mondială în şase state din Europa de Est: 
România, Bulgaria, Turcia, Ungaria, Lituania şi Letonia, la care au participat 
1.686 de firme, reflectă faptul că în România a existat cea mai mare rată a 
firmelor închise în perioada de doi ani de la declanşarea crizei, respectiv 17,6%. 
Un aspect specific Europei de Est, ilustrat de sondaj, a fost modul de 
manifestare a crizei mondiale care nu a fost, în principal, o criză financiară ca în 
statele occidentale, ci o criză manifestată în scăderea cererii şi a capacităţii de 
producţie industrială. Studiul a mai semnalat şi reducerea semnificativă a 
numărului de angajaţi. În România, peste 50% dintre companii au făcut 
disponibilizări, iar mai mult de 15% dintre firmele româneşti au înregistrat 
probleme la plata salariilor. De asemenea, situaţia grea din România este 
generată şi de faptul că o treime din companii nu folosesc fonduri interne sau 
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profitul pentru finanţarea capitalului de lucru. Acest fapt s-a materializat, la 
jumătate dintre companii, în restanţe la plata datoriilor. 

 Clasamentul privind uşurinţa de a face afaceri(1) – „Doing Business 
2011”,  efectuat de Banca Mondială, plasează România pe locul 56, în scădere 
cu o poziţie faţă de anul precedent. Într-un top de 183 de ţări, România se 
situează sub ţările baltice sau alte țări cum ar fi: Macedonia, Armenia, 
Azerbaijan sau Tunisia, cel mai important factor negativ pentru mediul de 
afaceri românesc fiind eliminarea impozitului minim. Totuşi, datorită 
simplificării insolvenţei firmelor şi a procedurilor prin care se obţin permisele 
de construcţie, România reuşeşte să surclaseze economii precum Cehia, Turcia, 
Polonia, China, Italia, Grecia, Rusia, Brazilia sau India (Doing Business, 2011). 
Şi Raportul Băncii Europene pentru Dezvoltare şi Reconstrucţie (BERD) – 
Transition Report 2010, Recovery and Reform, reflectă deficienţe ale mediului 
de afaceri românesc, principalele obstacole pentru afacerile din România fiind: 
sistemul de plată şi administrare a taxelor, slaba calificare a forţei de muncă şi 
corupţia. Apreciem că toate aceste deficienţe au influenţe directe asupra 
comportamentului organizaţional al firmelor româneşti (BERD, 2010). 

 Elemente de influenţă a comportamentului organizaţional ce gene-
rează o reputaţie corporativă deficitară 

 În noua economie se încurajează dezvoltarea activelor necorporale ale 
companiilor. Mărcile constituie un capital valoros pentru companii, între imaginea 
mărcii produsului şi imaginea de ţară demonstrându-se deja corelaţia. Astfel, 
considerăm important să menţionăm faptul că în anul 2010 România a pierdut 9 
poziţii, aflându-se pe locul 92 din 110, în clasamentul brandurilor de ţară (Country 
Brand Index) elaborat de BBC World News şi FutureBrand, care analizează 
complexitatea, dinamica şi beneficiile manifestărilor naţiunilor ca branduri. 
România este cel mai prost poziţionat membru UE în acest clasament. Singurele 
ţări pe care le depăşeşte România sunt: Ruanda, Sierra Leone, Mozambic, Etiopia, 
Camerun, Nicaragua, Ucraina, Algeria, Sudan, Bangladesh, Senegal, Libia, 
Salvador, Nigeria, Congo, Pakistan, Iran şi Zimbabwe (Future Brand, 2010). 

 Imaginea „cam tulbure” în exterior ţine departe investitorii străini care 
dispun de fonduri financiare pentru achiziţionarea de companii româneşti, 
determinându-i să considere că nu e momentul pentru afaceri în România. 
Conform uneia dintre companiile care administrează unul dintre cele mai mari 
grupuri de fonduri de capital privat din Europa Centrală şi de Est, fondurile de 
investiţii aveau disponibile pentru România, în anul 2010, circa 400-500 
milioane de euro. 
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 Cauze ce generează comportamente organizaţionale deficitare la 
nivelul resurselor umane 

 Studiul Atitudini faţă de muncă în România, realizat în anul 2008 de 
Fundaţia Soros, scoate în evidenţă unele aspecte relevante ce pot influenţa 
comportamentul organizaţional: doar unul din zece români se declară total de 
acord că locul de muncă îi oferă un venit ridicat sau şanse mari de promovare. 
Cel puţin 40% dintre persoanele ocupate se află în situaţia în care nevoia lor de 
siguranţă nu este îndeplinită, în timp ce pentru 58% locul de muncă nu le oferă 
venituri pe măsura dorinţelor. Mai mult de jumătate dintre cei intervievaţi, 
respectiv 54%, preferă să lucreze într-o firmă mare şi aproximativ jumătate, 
respectiv 51%, doresc să lucreze pentru o firmă de stat. O altă situaţie 
îngrijorătoare cu repercusiuni asupra comportamentului organizaţional, pe care 
studiul o prezintă, rezultă din cele două tipuri de comportamente la care firmele 
private cu capital românesc sunt predispuse: angajaţi care lucrează fără a avea 
carte de muncă sau care lucrează pentru un salariu mai mic decât cel real în 
cartea de muncă. Pe de altă parte, dintr-un alt studiu referitor la modul în care 
sunt percepute multinaţionalele, se pot desprinde bune practici care pot fi 
utilizate de către firmele româneşti în relaţia cu resursa umană: posibilitatea de 
a avansa în carieră, atenţia faţă de angajat manifestată prin punerea la dispoziţie 
a unor spaţii de muncă moderne, beneficii nonfinanciare, dar şi salarii mai mari 
pe fundamentul asigurării unei culturi a muncii, conform căreia salariul poate 
creşte doar dacă şi productivitatea creşte în mod corespunzător, generând 
performanţă (Soros, 2008).  

 Un alt studiu, reiterat aici datorită efectelor asupra comportamentului 
organizaţional al firmelor româneşti este cel realizat de Agenţia Europeană 
pentru Sănătate şi Securitate în Muncă în statele UE, precum şi Croaţia, Elveţia, 
Norvegia şi Turcia, prin intervievarea a 28.649 de manageri şi 7.226 de 
responsabili cu securitatea şi sănătatea lucrătorilor, cu privire la riscurile noi şi 
emergente. Studiul a fost efectuat datorită influenţei riscurilor psihosociale: 
stres, violenţă şi hărţuirea asociate muncii, asupra relaţiilor interumane, dar şi 
asupra productivităţii şi a calităţii muncii. Concluziile sondajului reflectă o 
situaţie nefavorabilă companiilor româneşti. Deşi 67% dintre ele beneficiază de 
experţi în securitatea muncii, doar în 29% dintre firmele româneşti există 
psihologi, iar experţi în ergonomie în şi mai puţine, respectiv 16%. La polul 
opus se situează Finlanda şi Suedia. În aceste ţări în 77%, respectiv 68% dintre 
companii activează specialişti în ergonomia muncii. Şi în Irlanda şi Marea 
Britanie, spre deosebire de ţările din sudul Europei, cu excepţia Spaniei, există 
un grad înalt de conştientizare, companiile adoptând măsuri pentru 
managementul riscurilor psihosociale (Agenţia Europeană pentru Sănătate şi 
Securitate în Muncă, 2010). 
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5. Concluzii 
 
Concluziile desprinse din cercetare care reflectă atât cauze ale 

comportamentelor organizaţionale deficitare ce gravitează în jurul: maximizării 
profitului fără a lua în considerare dezvoltarea sustenabilă a firmei; a mediului 
de afaceri instabil ce necesită soluţionări urgente de către autorităţi; a slabei 
importanţe care se acordă dezvoltării valorilor necorporale; a opiniei publice 
adeseori ostile produselor româneşti reflectate într-un brand de ţară slab 
poziţionat în clasamentele internaţionale, minimizarea importanţei capitalului 
uman, evidenţiază şi efecte ale comportamentului organizaţional. Le precizăm 
pe cele care s-au conturat cel mai bine: scoruri slabe ale performanţelor 
financiare şi de mediu reflectate în topurile europene, slaba adaptare la 
dinamica şi turbulenţele mediului de afaceri, o slabă credibilitate 
organizaţională.  

Prezentăm, aşadar, alături de alte cauze şi efecte ale comportamentului 
organizaţional al firmelor româneşti şi câteva sugestii de adaptare a acestora 
cerinţelor impuse de noua economie: 

 Un domeniu cu potenţial pentru companiile româneşti, ce valorifică 
substanţial capitalul intelectual, în consens cu cerinţele noii economii, 
este cel al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor; 

 Intensificarea eforturilor pentru dezvoltarea valorilor necorporale ale 
companiilor: brand, imagine, relaţii publice, reputaţie corporativă ce 
pot conferi avantaje competitive, în consens cu promovarea unei 
politici de credibilitate organizaţională; 

 Preocuparea într-o mai mare măsură pentru dezvoltarea sustenabilă a 
companiilor româneşti, în armonie cu mediul înconjurător pentru 
creşterea calităţii vieţii, prin raportarea la eco-eficienţă; 

 Soluţionarea urgentă de către autorităţi a problemelor numeroase din 
mediul de afaceri românesc; 

 Creşterea implicării în minimizarea şi ulterior neutralizarea opiniei 
publice nefavorabile nu prin programe globale care, practica a 
demonstrat, nu au avut cele mai bune rezultate. Ne referim aici la 
campaniile Eterna şi fascinanta Românie, la programul Fabricat în 
România, la campaniile România mereu surprinzătoare, Fabulospirit 
etc., ci prin eforturi conjugate ale firmelor şi autorităţilor publice, 
deoarece imaginea produselor se reflectă asupra imaginii organi-
zaţiilor, care la rândul său se răsfrânge asupra imaginii de ţară; 

 Constituirea capitalului uman în factor-cheie al organizaţiilor de 
afaceri, în convergenţă cu direcţiile noii economii. 
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Aderăm reflecţiilor conform cărora mainstreamul economic actual are 
unele probleme, că eşafodajul economiei trebuie reconstruit, că sunt necesare 
schimbări în asumpţiile ştiinţei economice, deoarece atât timp cât se vor încălca 
legile morale şi va fi guvernată doar de interesul personal, societatea umană se 
va prăbuşi.  

Precizăm că, pentru o şi mai mare rigurozitate, direcţiile noastre viitoare 
de cercetare au în vedere atât o cercetare empirică pe bază de chestionar aplicat 
în companiile româneşti, cât şi o cercetare calitativă prin studiul documentelor 
ce furnizează informaţii despre comportamentul, structura formală, starea 
economică, dar şi documente ce vizează actele de comunicare şi imaginea 
organizaţională cum ar fi: regulamentul firmei, statutul său, organigrama sau 
declaraţia de principii. Toate acestea se subsumează obiectivului general de a 
identifica modul în care trebuie să acţioneze comportamentul organizaţional atât 
în interiorul, cât şi în exteriorul companiei pentru a determina performanţe în 
planul reputaţiei, cu consecinţe asupra sustenabilităţii corporative. 
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 Notă 
 

(1) Până nu demult un indicator al competitivităţii în clasamentele BM (n.n.). 
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