Management
Efect de sinergie prin parteneriat
în întreprinderea virtuală

C

ondiţiile economice globale se află în momentul
actual sub semnul dezvoltării fără precedent a
reţelelor de informare şi comunicare, a folosiri
unor noi tehnici în acest domeniu, precum şi sub semnul
unei concurenţe tot mai puternice.
Globalizarea pieţelor internaţionale şi tendinţa de
internaţionalizare a producţiei sunt, de asemenea,
caracteristici ce marchează condiţiile economice actuale
la nivel mondial.
Aceste realităţi ale economiei mondiale actuale
determină modificări în structura organizaţională a
întreprinderilor şi conduc la dezvoltarea unor forme
virtuale de colaborare între întreprinderi.
Noile forme de organizare conduc la minimizarea
riscului de piaţă prin preluarea acestuia de către mai mulţi
parteneri şi prin diminuarea nesiguranţei evoluţiei pieţei.
Din punct de vedere ştiinţific, întreprinderile virtuale
reprezintă o modalitate pentru ca, pe baza tehnologiilor
moderne de comunicare şi informare, resursele ştiinţifice să
fie utilizate eficient.
Creşterea calităţii produselor, obţinerea unor avantaje
concurenţiale, s-a constatat că poate fi realizată prin
combinarea competenţelor de vârf ale participanţilor în
reţele virtuale de întreprinderi.
O reţea virtuală de întreprinderi reprezintă o formă
de cooperare în care unităţi economice, instituţii şi persoane
independente juridic colaborează pe baza unor înţelegeri de
afaceri comune în vederea realizării mai eficiente a
intereselor de grup şi specifice fiecăruia dintre participanţii
la reţea.
Partenerii de reţea pot părăsi după dorinţă reţeaua sau
pot accesa una nouă.
Ei intră în această formă de colaborare doar cu
competenţele cheie în care întreprinderea este lider.
Relaţiile participanţilor la reţelele virtuale de
întreprinderi variază în intensitate în funcţie de: obiective,
poziţia în care se situează pe piaţă şi de încrederea
reciprocă între unităţile partenere. Acestea pot fi mai
strânse sau mai lejere.
Hotărâtor pentru succesul întreprinderii virtuale este
loialitatea. Plecând de la acest fapt în crearea reţelelor de
întreprinderi virtuale există trei tipuri de reţele.
În cazul în care întreprinderea virtuală se configurează
în jurul unui pool deja existent de unităţi economice, care se
cunosc reciproc ca urmare a unor relaţii anterioare, ele fac
parte din tipul A.
Avantajul constă în aceea că relaţiile de încredere,
extrem de importante în funcţionarea sistemelor, sunt
parţial stabilite.

În cazul în care rezolvarea unei probleme economice
necesită o componentă inexistentă sau insuficientă în cadrul
unui pool şi se recurge la competenţa unui partener din
afara reţelei, reţeaua este de tip B.
Tipul C de reţele apare în cazul în care întreprinderea
virtuală se constituie din parteneri între care nu a existat în
prealabil nici un fel de relaţie şi între care nu poate fi vorba
de un raport de încredere preexistent. Acest tip de reţea este
mai rar întâlnit.
În formarea reţelelor economice virtuale factorul timp
joacă un rol important.
Reţelele de întreprinderi virtuale oferă posibilitatea
captării rapide a celor mai performante informaţii şi a
know-how-ului, care sunt folosite la procese de inovare. La
rândul lor, costurile aferente unui asemenea transfer de
informaţii sunt incomparabil mai scăzute decât preţul
obţinerii de informaţii prin procese proprii de cercetare şi
dezvoltare.
Există mai multe modele de reţele economice virtuale,
iar cele mai frecvent întâlnite sunt reţelele de dezvoltare şi
de producţie.
Statisticile demonstrează că ciclul de viaţă al unui
produs s-a redus de la cinci ani, cât era în 1993, la 2-2,5 ani
în prezent. De aici rezultă necesitatea ca unităţile
economice să dea dovadă de competitivitate în domeniul
know-how-ului proceselor economice şi al produselor.
Cerinţa primordială devine astfel atragerea resurselor
C&D.
Întreprinderile urgentează în prezent faza de
dezvoltare a inovaţiilor prin strategii timing: time to market
şi time to customer.
În cadrul reţelelor de întreprinderi virtuale sunt
indicate participanţilor noi oportunităţi de dezvoltare.
Instrumentul consacrat al reţelelor de dezvoltare este
concurenţa conceptuală, care reprezintă un procedeu
de optimizare a tuturor componentelor de dezvoltare
economică.
Concurenţa conceptuală pentru reţele de întreprinderi
virtuale poate fi comparată cu un concurs de arhitectură
organizat pentru adjudecarea unei lucrări de construcţii în
domeniul public.
Alegerea furnizorilor pe baza concurenţei conceptuale
se realizează în trei etape: formularea obiectivelor, fixarea
modului de desfăşurare şi fixarea procedurii de derulare a
concursului.
Pentru departajare sunt folosite în cele mai multe
cazuri matrici de evaluare şi diferite criterii tehnicoeconomice.
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Concurenţa conceptuală angrenează de fapt în
competiţie factorii: timp, competenţă, preţ, calitate şi
inovaţie.
Reţelele de producţie facilitează prezenţa unei
întreprinderi pe pieţe internaţionale fără investiţii
suplimentare.
Avantajele concurenţiale sunt obţinute în special prin
creşterea eficienţei muncii angajaţilor, prin dispersia
riscului şi prin diversificarea portofoliului riscului şi a
şansei.

Atât în cazul reţelelor de dezvoltare, cât şi a celor de
producţie, două firme pot fi în acelaşi timp partenere într-un
domeniu (în cazul unui produs) şi concurente în alt
domeniu de afaceri (la fabricarea unui alt produs) − situaţie
denumită competiţie.
Întreprinderile ce se pot integra într-o reţea sunt
capabile de anumite performanţe care să asigure câştigarea
de noi pieţe, de resurse şi de know-how. Toate acestea
conduc la rezultate economice profitabile formate prin
efectul de sinergie (figura 1).
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Figura 1 Obiective ale reţelelor economice virtuale
Fără suportul ştiinţei – motorul procesului de creare a
valorii, întreprinderile nu pot rezista presiunilor generate de
concurenţă.
O întreprindere îşi poate asigura un avans concurenţial
prin folosirea eficientă a factorului ştiinţă.
Managementul ştiinţei facilitează întreprinderilor
virtuale accesul celor interesaţi la informaţiile cu caracter
ştiinţific şi susţine utilizarea lor în scopul rezolvării
problemelor concrete ale firmei.
Managementul ştiinţei are rolul să dezvolte strategii
referitoare la felul şi locul în care urmează să fie
implementate cunoştinţe de vârf.
El asigură o integrare a datelor furnizate de ştiinţă, o
preluare, alocare şi implementare a acestora într-o unitate
economică sau în întreprinderi virtuale, respectiv
introducerea de cunoştinţe noi în dezvoltarea produselor
noi.
Reţelele de întreprinderi virtuale au rolul de a susţine
prin tehnologii moderne de comunicare şi informare
transferul resursei strategice ştiinţă şi să uşureze
implementarea managementului ştiinţei.
Pentru promovarea ştiinţei în întreprinderi virtuale
există Centre de competenţă, unităţi în care informaţiile
sunt stocate şi ordonate pentru a fi uşor accesibile.
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În cadrul managementului ştiinţei, un rol important
revine angajaţilor firmei, oameni inteligenţi, cu înaltă
calificare, loiali, receptivi la schimbări şi la spiritul de
echipă.
Angajaţii au capacitatea să folosească cunoştinţele
ştiinţifice, să le selecteze, să le adapteze şi să le organizeze,
bazându-se pe tehnici adecvate, ca de exemplu
brainstorming, attribute listing, bionic.
Metodele managementului ştiinţei în reţelele
economice virtuale ajută la: evidenţierea şi stocarea ştiinţei
imanente personalului, asigurarea transparenţei cunoştinţelor în unităţile economice, asigurarea unui sistem de
comunicare între toţi cei interesaţi de informaţiile existente,
accesarea rapidă a experienţei altor deţinători de cunoştinţe,
separarea cunoştinţelor importante de cele irelevante,
recunoaşterea mai rapidă a tendinţelor referitoare la
dezvoltare şi distribuţie şi abordarea mai rapidă şi mai
convingătoare a clientelei.
Întreprinderea virtuală înseamnă şi o nouă accepţiune
dată conducerii acesteia.
În figura 2 se prezintă o paralelă între conducerea din
întreprinderile tradiţionale şi cea din întreprinderile virtuale.
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Figura 2 Conducerea în întreprinderile tradiţionale versus cea din întreprinderile virtuale
În sinteză, punctele forte ale întreprinderilor
virtuale constau în: flexibilitate ridicată, posibilitatea
reducerii costurilor, deschiderea către noi pieţe,
realizarea unor avantaje din punct de vedere temporar,
accesul la resurse externe, posibilităţi de învăţăre interorganizaţională, avantaje din perspectiva clienţilor.
La rândul lor, întreprinderile virtuale se expun la
unele riscuri precum: pierderea de competenţe, pierderea
apropierii fizice de piaţă, costuri legate de infrastructură,
modificări în activitatea angajaţilor, lipsa unei culturi
organizaţionale, scopuri diferite urmărite de cei
implicaţi, costuri ridicate la nivel macroeconomic.
Configurarea dinamică a reţelei organizaţionale, ca
reacţie de adaptare a întreprinderii virtuale la condiţiilecadru schimbătoare din mediul economic, este un
concept fundamental al acestui tip de companii.
Succesul sau insuccesul unei întreprinderi virtuale
depinde prioritar de execuţia lucrării şi colaborarea
corectă a celor implicaţi în realizarea acesteia.
Prin creşterea flexibilităţii firmelor, noile întreprinderi depăşesc barierele impuse de spaţiu, timp şi
organizare.
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