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Procesul de globalizare a determinat multiplicarea surselor de inovare la nivelul
sistemelor de business intelligence. Implementarea cu succes a acestor sisteme oferă companiilor
care le utilizează un avantaj comparativ considerabil, determinând perpetuarea în timp a acestuia.
Aplicarea soluțiilor de business intelligence determină creșterea performanței unei firme
facilitând în același timp opțiunea de diversificare și multiplicare la nivelul pieței mai ales în
raport cu așa numit consumator final. Sectorul IT și dezvoltarea acestuia a dus la transformarea

întregului circuit de business, a actorilor ce acționează pe această piață influențând însă noțiunea
de competiție pe piață.1
Dacă până la Al Doilea Război Mondial majoritatea companiile care contribuiau la
economia globală se concentrau mai ales asupra unor raporturilor economice circumscrise
statului sau complexului regional din care făceau parte, după acestă perioadă asistăm la o
extindere progresivă a acestora, respectiv la amplificarea fluxurilor informaționale prin
exploatarea de noi opțiuni.
Alegerea acestui subiect de cercetare a fost determinată de dorința de a înțelege mai bine
resorturile zonei business, respectiv de a vedea care sunt dificultățile reale și provocările
întâmpinate de acest sector, în Europa, în România, respectiv la nivelul regiunii de nord- vest.
Demersul de cercetare se concentrează de la bun început asupra conceptului de business
competitive intelligence pe care dorim să-l expunem drept platformă de bază a înțelegerii
dinamicii diferitelor segmente ale zonei de business.
Conceptul de business intelligence va fi evaluat în raport cu alte concepte similare, pentru
a da un plus de substanță tezei, mai ales prin scoaterea în evidență a caracterului inovativ pe care
utilizarea unui astfel de concept o presupune. Pentru a înțelege modul în care sectorul business
românesc se dezvoltă am luat drept referință cadrul european de dezvoltare în zona de business,
potențialul inovativ adus de sistemele de business intelligence, respectiv etapele pe care acestea
le parcurg până la maturitate. Teza de doctorat realizează joncțiunea între nevoia de soluții de
business intelligence și cadrul european de dezvoltare sustenabilă și coezivă, tocmai pentru a
sublinia maniera în care acest concept este receptat la nivel local sau regional.
Lupa de analiză se concentrează cu predilecție asupra sectorului IMM, tocmai datorită
ponderii foarte mari avute de acesta în economia națională și a potențialului pe care acest sector
îl are în actualul context european. Abordarea sectorului IMM se va face ținând cont de riscurile
și viulnerabilitățile cu care acesta s-a confruntat mai ales în ultimul deceniu.
Dacă unul dintre obiectivele principale ale tezei de doctorat este cel de a radiografia
starea de fapt a evoluției soluțiilor de business competitive intelligence, atât în plan teoretic sau
conceptual, cât și în plan funcțional, un obiectiv imediat subsecvent este acela de a vedea cum
anume se integrează țara noastră în acest trend de evoluție a domeniului. Pentru îndeplinirea cu
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succes a acestui obiectiv vom lua drept reper evoluția politicilor regionale, a celor de coeziune,
respectiv a suportului generat în jurul diferitelor instrumente proactive de a genera dezvoltare
sustenabilă.
Un rol important este jucat și de revizuirea literaturii de specialitate a domeniului, căreia
i-am dedicat un spațiu amplu în prima parte a lucrării. Filtrul analitic se concentrează pe o
analiză evolutivă a eforturilor pe care marcoregiunile de la nivelul României le-au făcut pentru a
se integra în acest spațiu european al politicii de dezvoltare regională. La acest nivel se va insista
cu predilecție asupra impedimentelor avute de acestea în direcție implementării unor programe
sau proiecte cu vocațe integratoare.
Sistemele de business intelligence se dezvoltă exponențial mai ales prin intemediul
investițiilor în industria IT. Pentru a beneficia de pe urma unei investiții în bussiness intelligence
majoritatea firmelor sau organizațiilor se orientează în funcție de sistemele de business
intelligence mature care oferă un plus de beneficii.2
Business intelligence-ul a fost văzut drept un concept umbrelă, ce reunea majoritatea
elementelor ce erau relaționați cu performanța unei organizații sau cu structura decizională,
precum și cu orientările strategice sau tactice ale acesteia. Business intelligence-ul se impune ca
o inițiativă strategică pentru a feri organizațiile de dezastre.3
Odată create informațiile din cadrul complexului de business intelligence sunt utilizate în
luarea de decizii strsategice. Sistemele de business intelligence au un potențial major în
dobândirea de informații asimetrice, ceea ce îi ajută pe cei care le utilizează să se diferențieze de
competiție.4 Majoritatea deciziilor luate în cadrul unei companii în ceea ce privește utilizarea
unui sistem de business intelligence au legătură cu îmbunătățirea proceselor informaționale.
Opțiunea pentru implementarea unui sistem de business intelligence ține în îmbunătățirea
calității informației, dezvoltarea unui sistem propriu de acces la informații sau integrarea
diferitelor surse de informații, însă elementul cheie în acest proces este analizarea acestei
informații.
Pentru ca investiția într-un sistem de business intelligence să fie una rentabilă este
importantă identificarea factorilor tehnologici și de business care facilitează acest potențial de
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creștere.5 Raportul între tehnologia utilizată de structura de business intelligence și performanța
pieței sau a nișei de piață în direcția căreia se acționează pot da măsura utilizirii cu succes a unui
sistem de business intelligence.

Pentru a realiza designul unei cercetări se impune coroborarea a patru pespective ce țin de
procesul cunoașterii și anume: epistemologia, perspectiva teoretică, metodologia și metodele.6
Abordarea constructivistă este cea care determină potențarea ipotezelor de cercetare combinând
atât filtre obiective cât și subiective. Dacă în cazul primelor vorbim mai degrabă de un adevăr
obiectiv, testat și perceput ca atare în cazul celui de-al doilea filtru vorbim mai degrabă de
înțelesuri individuale și chiar temporare.
Pentru a fi utilizate cu succes sistemele de BI & A necesită interpretări adecvate atât la
nivelul înțelesului atribuit unor evenimente, locuri, comportamente, precum și a interacțiunilor
dintre oameni.7
Unui astfel de sistem i se poate aplica din punct de vedere metodologic atât o analiză
cantitativă cât și una calitativă. O analiză calitativă oferă substanță mai ales prin înțelegerea
conceptelor de baza precum și a determinanților sau a cauzelor unor fenomene. 8 Abordarea mai
curând cantitativă ce vizează revizuirea literaturii de specialitate deși aduce în față multe
elemente cunoascute este necesară pentru a inova sau pentru a ajunge la o serie de asumpșii sau
ipoteze testabile.9 Majoritatea filtrelor metodologice și a instrumentelor de cercetare adecvate
subiectului sunt dobândite ca urmare a acestui proces, canalizând eforturile cercetătorului într-o
direcție mai puțin explorată sau insuficient de bine tratată de către literatura de specialitate.
Pentru a înțelege cum funcționează sistemele de BI& A ele trebuie supuse unei analize
tematice, de ordin evolutiv-funcționale. O astfel de analiză tematică vine să sublinieze modelele
dominante din fecare etapă a evoluției acestor sisteme suplinind astfel și capacitatea întrebărilor
de cercetare de a-și urma obiectivele.10
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Dacă în secțiunea teoretică abordarea este una deductivă, ea fiind alimentată de corpusul
de concepte și teorii specifice subiectului abordat, în secțiunea empirică ea este de factură
inductivă, aceasta fiind utilă mai ales în extragerea, prelucrarea și analiza datelor. Combinarea
celor două abordări este recomandată în mai toate cercetările de anvergură deoarece se impune o
analiză atentă a temelor deja consacrate fapt ce facilitează emergența unor noi concepte.11
Abordarea metodologică a acestei teze ține cont atât de metodele de cercetare calitative,
acestea având și funcții iterative în oferirea unei viziuni unitare cu privire la modul de crearea a
sistemelor de business intelligence și a factorilor ce le determină modul acestora de funcționare
efectivă.
Cercetarea de fața are și o dimensiune reflexivă, investigând de asemenea și practica
altminteri curentă în operarea cu acest aparat terminologic și conceptual specific business
intelligence-ului.
În ceea ce privesc abordările metodologice asupra business intelligence-ului perspectiva
cercetării acționale are un loc aparte în cadrul acestei infrastructuri. Această metodă îmbină
cercetarea științifică cu soluționarea practică a problemelor

având drept scop sporirea

cunoștințelor publice și a teoriilor dezvoltate în cadrul mediului academic.12
O astfel de metodă poate fi utilizată cu succes în analiza sistemelor de business
intelligence deoarece la acest nivel putem vorbi de existența mai multor viziuni sau cicluri de
business care se intersectează, precum și a unor evoluții conexe ce pun în discuție nevoia de a
soluționa probleme cu un grad de complexitate ridicat.
Avantajul major al aplicării acestei metode este acela că persoana care monitorizează
aceste evoluții sau dinamici, fie la nivel teoretic cât și la nivel practic poate acționa drept un
agent al schimbării, nefiind redus doar la statutul de observator.13
Un alt avantaj al utilizării acestei metode este acela că deși informațiile adunate pot părea
nestructurate, în esență metoda rămâne una empirică. Metoda presupune parcurgerea a 5 faze: de
la diagnoza situației, planificarea acțiunii, punerea ei în lucru și continuând cu evaluarea acestor
procese precum și diseminarea rezultatelor, adică diseminarea cunoștințelor specifice
11
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dobândite.14
Chiar dacă această metodă se aplică mai curând unor viziuni microsistemice legate de
sistemul de business intelligence ea poate oferi o serie de insighturi prețioase cu privire la
evoluția generală a sistemului, evoluții raportate la anticiparea și managerierea riscului, la
strategii concurențiale, la progresul tehnologic sau la implementarea cu succes a unor proiecte
sau programe.
Pentru a face față evoluțiilor din domeniul inovării și competitivității, se impune ca
designul unui sistem elaborat de business intelligence să țină cont atât de exigențele venite de la
nivelul central cât și de specificitățile regionale.
De vreme de trendul general cât și liniile directoare pentru implementarea unui astfel de
sistem sunt cât se poate de clare, ele fiind compatibile cu tendințele generale de dezvoltare ale
UE în orizontul 2020, România trebuie să-și concentreze atenția pe următoarele direcții
strategice: atragerea de capital străin, investiții în infrastructura regională dublate de investiții
masive în infrastructura de cercetare și dezvoltare, precum și în educație, consolidarea
avantajelor comparative de care se bucură cele 8 regiuni de dezvoltare, susținerea creșterii
sustenabile prin intermediul unor partneriate public-privat care să promoveze excelența în
business pentru a menționa doar câteva direcții de importanță majoră.
Autorităților centrale, precum și centrelor de dezvoltare locale sau regionale le revine
sarcina de a stimula și supraveghea crearea de bunăstare, menținerea unui climat de securitate
precum și asigurarea unui flux de resurse, atât finaciare cât și diseminarea unor modele de bune
practici.
Atragerea de fonduri structurale și de coeziune, împreună cu atragerea de investiții străine
la noi în țară trebuie să țină cont de o preocupare constantă pentru eficientizarea structurilor de
management local, chiar dacă acest proces are loc sub supravegherea unor structuri de
monitorizare sau evaluare din exterior.
Politicile regionale trebuie să pună în valoare potențialul oferit de zonele metropolitane,
ce pot funcționa atât ca poli de creștere, dar mai ales ca surse de inovare și de diseminare a
modelelor de bune practici. Activitățile de business intelligence trebuie coroborate cu strategiile
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de dezvoltare locală, mai ales în ceea ce privesc programele menite să crească accesul tuturor în
mod egal la resurse. Stimularea procesului de dezvoltare locală nu trebuie să piardă din calcul
nici angajamentul pentru o creștere graduală a standardului de viață al majorității locuitorilor,
tocmai în ideea de a evita acumularea de bunăstare doar în anumite zone.
Un rol major în promovarea acestei infrastructuri de bunăstare depinde de calitatea
actului managerial atât la nivel central, local, cât și la nivelul agențiilor de dezvoltare regională
sau a altor partneri locali, fie că vorbim de companii cu capital străin sau autohton, de mediul
academic precum și de alți actori direct interesați de bunăstarea locală.
Inițiativele de business intelligence sunt astfel proiectate pentru a avea un impact direct
asupra proceselor ce au loc într-o organizație, a profiturilor pe care respectiva organizație se
așteaptă să le acumuleze și nu în ultimul rând asupra calității serviciilor în general. Avantajele în
utilizarea sistemelor de business intelligence sunt cel mai bine evidențiate la nivelul beneficiilor
informaționale acumulate, respectiv la nivelul îmbunătățirii proceselor ce au loc într-o
organizație.
Întreprinderile mici și mijlocii necesită o informatizare mai puternică în paralel cu o
analiză a datelor în termeni reali. Dezvoltarea acestor întreprinderi se face în primă instanță prin
publicarea de informații detaliate cu privire la aceastea tocmai în ideea sublinierii prezenței lor la
nivelul mediului de afaceri local sau regional. Opțiunile pe care un IMM le are la dispoziție
pentru a se face cunoscut merg de la prezentarea transparentă a acestuia în cadrul unui portal de
afaceri sau a unei platforme extinse de comerț online, până la crearea unui site propriu de
prezentare. Un site propriu de prezentare oferă o imagine consolidată cu privire la orice
întreprindere mai ales că aceasta poate face apel la un sistem de mesagerie atât în raport cu
proprii anagajați dar mai ales cu exteriorul. La acest nivel capacitatea de răspuns în timp real a
întreprinderi este o componentă esențială pentru succesul acesteia.
IMM-urile pot lua parte și în aplicații sau servicii informatice ce întăresc capacitatea
financiară, administrativă sau de marketing a acestora. Orice agent economic este nevoit să-și
asigure un flux informațional optim pentru a se dezvolta. Acest flux informațional ține cont de 3
coordonate.
În primul rând se impune un control strict asupra comenzilor, inventarului și asupra
tranzacțiilor respectivului IMM. În al doilea rând, trebuie avuți în vedere principalii competitori,
furnizori și consumatori, această relație fiind evaluată și calibrată constant. Nu în ultimul rând se

impune o analiză atentă a mediului extern al întreprinderii și a factorilor de natură exogenă ce pot
influența parcursul agentului economic.
Majoritatea companiilor de la noi din țară indică o performanță medie spre bună în
managerierea riscurilor cu care se confruntă. Capacitatea de a face față riscurilor operaționale sau
a celor provenite din hazarde este foarte bună, firmele românești reacționând cel mai bine în
contracararea celor două tipologii de riscuri.
Cele mai mari vulnerabilități pentru firmele românești vin din partea naturii schimbătoare
a legislației sau a dinamicilor din mediul politic, respectiv din evoluția ratelor de schimb sau a
cursului valutar, cele două riscuri fiind și cel mai dificil de contracarat de către companii, acestea
neavând mijloacele adecvate pentru a se pune la adăpost.
Implementarea unui sistem de business intelligence oferă angajaților unei companii pe
lângă acces la informații și o serie de modalități eficiente pentru a creștere performanța generală
a mediului de business. Printre cele mai relevante atribute ale unui sistem de business
intelligence se numără : alinierea activității și operațiunilor zilnice ce au loc într-o companie cu
obiectivele strategice ale acesteia, identificarea unui parcurs eficient în relația dintre procesele de
business și impactul asupra performanței, precum și accesul la informații ce permit desfășurarea
activității cu mai mare ușurință.
Prin analiza datelor și informațiilor din piață pot fi anticipate o serie de curente sau
tendințe ce pot fi exploatate favorabil de către compania ce implementează un sistem de business
intelligence adecvat. Un aspect cât se poate de relevant în activitatea de implementare a unui
sistem de business intelligence o reprezintă monitorizarea indicatorilor esențiali în consolidarea
rolului unei companii pe piață.
Capacitatea de previziune, alături de cunoașterea mediului și sectorului de activitatea în
care actorul economic activează înseamnă extragerea din piață a oportunităților și totodată a
potențialului inovativ și de creștere. Instrumentele specifice proceselor din sfera business
intelligence-ului reușesc o mai bună coordonare a eforturilor propriei companii în atingerea
obiectivelor sale, fiind în același timp o unealtă pentru depistarea factorilor atât de natură
endogenă sau exogenă ce ar putea afecta performanța pe termen mediu și lung a acesteia.
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