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As the Internet develops into a robust and complex social network, it will be important to un-
derstand the economic characteristics of electronic markets (e-markets). Firms, consumers, 
government regulators and decision makers face a variety of problems when analyzing, de-
signing and measuring these markets. In the present paper we discuss the economic theories 
that are applied into electronic marketplaces in order to interpret and analyze some of their 
advantages and possible limitations. In a virtual market (organization), the interrelationships 
between the participants are less formalized and more limited in time, but they forms market 
relations and mechanisms. The use of economic principles in this context allows an improved 
and more efficient elaboration of e-business models. 
 

ntroducere 
O piaţă electronică poate fi considerată o 

organizaţie virtuală în care producătorii şi 
consumatorii se întâlnesc pentru a schimba 
între ei informaţie privind preţurile produse-
lor/serviciilor oferite, respectiv cerute, pre-
cum şi pentru a negocia şi efectua tranzacţii 
cu bunuri şi servicii. Pieţele electronice re-
prezintă, astăzi, un punct central de interes 
pentru cei care se ocupă de analiza şi mode-
larea afacerilor electronice (e-afacerilor), în 
contextul în care aceste pieţe atrag o pondere 
din ce în ce mai mare din totalul tranzacţiilor 
comerciale şi financiare efectuate. 
Pieţele electronice pot să fie clasificate, la o 
primă analiză, în pieţe de tip Business-to-
Consumer (B2C), pieţe Business-to-Business 
(B2B) şi pieţe Consumer-to-Consumer 
(C2C). Ele susţin activităţi de cumpărare di-
rectă sau prin licitaţii utilizând Web-ul între 
producători şi producători, producători şi 
consumatori şi, respectiv, de la consumator la 
consumator.  
Sistemele B2B sunt astăzi dominante şi se es-
timează chiar creşterea lor mult mai rapidă în 
următorii ani în raport cu sistemele B2C sau 
C2C. Sistemele C2C sunt doar în etapa inci-
pientă a dezvoltării lor, dar se previzionează 
o evoluţie rapidă în următorii ani al acestui 
segment al pieţelor electronice. 
În continuare, vom prezenta câteva dintre 
problemele economice pe care le ridică apari-
ţia şi funcţionarea pieţelor electronice, pre-
cum şi rolurile îndeplinite pe aceste pieţe de 

producători, consumatori, consorţii multi-
firmă sau terţe persoane. Astfel, în paragraful 
2 vom trece în revistă  etapele de dezvoltare 
ale pieţelor electronice. În paragraful 3 vom 
prezenta pe scurt principalele teorii economi-
ce elaborate până acum privind constituirea 
şi funcţionarea pieţelor electronice. În para-
graful 4 vom sintetiza aspectele legate de in-
fluenţele pe care le are structura de guvernan-
ţă asupra apariţiei şi funcţionării pieţelor 
electronice şi cum determină aceasta elabora-
rea şi utilizarea modelelor de afaceri. 
 
2 Etapele dezvoltării pieţelor electronice  
Sistemele B2B au apărut la sfârşitul anilor 
1970, utilizându-se sisteme informaţionale 
interorganizaţionale (IOS) cu ajutorul cărora 
s-au realizat primele legături dintre una sau 
mai multe firme pe de o parte şi clienţii sau 
furnizorii lor, pe de altă parte, utilizându-se 
pentru aceasta reţele private, cunoscute sub 
numele de reţele cu valoare adăugată (VAN). 
Ele utilizau protocoale standard cum erau 
EDI sau EDIFACT pentru a distribui infor-
maţia între companiile participante printr-un 
flux de informaţie de la calculator la calcula-
tor, constând din schimbul de documente 
electronice privind vânzările, cumpărările, 
transportul, recepţia mărfurilor, stocurile 
existente, condiţiile financiare ş.a. Din aceas-
tă cauză, ele erau cunoscute sub numele de 
sisteme EDI şi aveau ca principale caracteris-
tici investiţiile mari necesare pentru realiza-
rea lor precum şi pentru obţinerea unei in-
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frastructuri organizaţionale asemănătoare a 
participanţilor. Aceste lucruri duceau la sis-
teme particulare, complexe ca structură, cos-
tisitoare şi puţin flexibile în raport cu schim-
barea rapidă a condiţiilor de pe piaţă.  
Apariţia şi extinderea rapidă a Internetului şi 
crearea unor interfeţe Web puţin costisitoare 
au sporit imens posibilităţile de interconecta-
re. Interfeţele utilizator pe Web au făcut po-
sibile crearea unor cataloage de produse on-
line şi a unor sisteme automatizate de tratare 
a comenzilor clienţilor. Aceste lucruri au de-
plasat procesul de comandare către clientul 
final, simplificând astfel munca departamen-
telor de vânzare şi decontare cu clienţii, care 
pot astfel să se ocupe de sarcini mai impor-
tante. 
Interfaţa dintre  aceste sisteme şi celelalte sis-
teme ale întreprinderii (alocarea resurselor, 
controlul şi urmărirea producţiei şi profitabi-
lităţii ş.a.) este mai naturală şi în măsură să 
determine creşterea vitezei de răspuns la ce-
rerile pieţei ca şi reducerea costurilor de pro-
cesare a tranzacţiilor. 
Succesul unei pieţe electronice depinde în 
mod esenţial de  beneficiile economice nete 
obţinute atât de cumpărător cât şi de vânză-
tor. Studii recente au arătat că pe aceste pieţe 
este posibilă o reducere a costurilor de pro-
ducţie cu 5% până la 10%, scurtarea ciclului 
de timp necesar de la achiziţie şi până la sa-
tisfacerea comenzilor cu 50% până la 70%, 
reducerea costurilor de prelucrare a comenzi-
lor primite cu 70% per comandă, ca şi îmbu-
nătăţirea substanţială a activităţilor legate de 
managementul stocurilor, corelat cu fluxul 
comenzilor primite. 
Desigur, implementarea şi utilizarea unor ast-
fel de sisteme la nivelul companiilor ridică şi 
destule probleme dificile cum ar fi: impactul 
pe care îl are piaţa virtuală asupra eficienţei 
pieţei (elasticitatea preţurilor, costul meniu-
lui, discriminarea preţului precum şi disper-
sia preţului), riscul de piaţă crescut pe care îl 
implică funcţionarea lor, costurile tranzacţio-
nale ridicate în perioada de implementare ş.a.  
Cu toate acestea, implementarea unor astfel 
de sisteme este destul de atractivă pentru fir-
mele care sunt dispuse să-şi asume riscul 
schimbării tehnologice şi dezvoltării organi-

zaţionale, implicate de introducerea şi utiliza-
rea sistemelor bazate pe piaţa electronică. 
Estimată astăzi la 175%, creşterea anuală a 
afacerilor pe pieţe electronice reprezintă fac-
torul major de schimbare a economiei tradiţi-
onale într-o nouă economie, denumită 
neteconomie sau e-economie, care necesită 
profunde mutaţii în mentalitatea agenţilor ac-
tivi pe pieţe, adaptarea acestora ca şi a siste-
melor şi organizaţiilor productive la o nouă 
viziune asupra modului în care se fac afaceri-
le, se iau deciziile şi se analizează rezultatele.  
În acest proces complex, un rol important îl 
poate juca şi etapa în care se analizează şi se 
decide în privinţa aspectelor economice lega-
te de introducerea şi utilizarea sistemelor ori-
entate către pieţele electronice. În continuare, 
vom aborda unele dintre problemele econo-
mice ale afacerilor pe pieţele virtuale din per-
spectiva acestei etape. 
 
3 Teorii economice ale funcţionării pieţe-
lor electronice 
În literatura de specialitate se remarcă exis-
tenţa mai multor abordări (teorii) încercând 
să elucideze rolul pieţelor electronice într-o 
economie care este dominată încă de pieţele 
clasice. Aceste teorii se concentrează mai 
ales în trei direcţii: 
• teoria avantajului competitiv (strategic); 
• teoria costurilor tranzacţionale; 
• teoria economică a drepturilor de proprie-
tate. 
3.1 Teoria avantajului competitiv (strate-
gic)  
Teoria avantajului competitiv (strategic) a 
apărut la mijlocul anilor 80 ai secolului XX,  
fără să aibă legătură iniţial cu pieţele electro-
nice. Această legătură a fost recunoscută 
treptat, pe măsură ce se conturau diferite ipo-
teze privind fundamentele economice ale 
funcţionării noilor pieţe electronice. Modelul 
lui Porter a fost introdus în lucrarea 
"Diamond of National Competitive 
Advantage", şi dezvoltat apoi de profesorul 
de la Harvard Business School  şi consultan-
tul în afaceri Michael Porter, în cartea sa „ 
The Competitive Advantage of Nations” din 
1990. Acest model încearcă să explice, în 
esenţă, cum sunt determinate rezultatele eco-
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nomice ale unei companii de către cinci forţe 
principale. „Diamantul” lui Porter este un ca-
dru pentru a înţelege cum mediul economic 
dintr-o ţară  creează avantaje şi, respectiv, 
dezavantaje pentru firmele din ţara respectivă 
şi, la rândul lor, cum aceste relaţii şi interde-
pendenţe la nivelul unei ţări sunt influenţate 
de dinamica comerţului internaţional şi de 
competiţia de pe pieţe.  
Cele cinci forţe majore care determină, în ul-
timă instanţă, poziţia competitivă a unei 
companii individuale sunt, după Porter, ur-
mătoarele: 
1. Rivalitatea dintre competitorii existenţi în 
industrie; 
2. Noii intraţi, în cazul unor bariere de intrare 
pe piaţă suficient de scăzute; 
3. Noile produse şi servicii substituibile; 
4. Puterea de negociere a ofertanţilor; şi 
5. Puterea de negociere a clienţilor, ambele 
privitoare la calitate şi condiţiile în care bu-
nurile şi serviciile respective sunt livrate. 
O îmbunătăţire semnificativă a poziţiei unei 
companii individuale poate fi atinsă prin in-
fluenţarea acestor forţe. In concepţia lui Por-
ter, acest lucru necesită stabilirea unei strate-
gii competitive, în raport cu care toate cele-
lalte activităţi individuale din cadrul compa-
niei trebuie să fie armonizate. În ceea ce pri-
veşte stabilirea strategiei competitive, există 
două alternative principale: una orientată spre 
reducerea costurilor,  iar cea de-a doua spre 
diferenţierea produselor şi serviciilor în ra-
port cu cele ale concurenţei (rivalilor). Apli-
carea acestei concepţii în activitatea compa-
niei individuale necesită determinarea scopu-
rilor sale fundamentale, în esenţă a domeniu-
lui său de activitate (produsele şi serviciile 
oferite pe piaţă). În acelaşi timp, ea cere rea-
lizarea scopurilor stabilite în cel mai eficient 
mod posibil, ceea ce duce la apariţia şi dez-
voltarea unui lanţ al valorii ce determină îm-
bunătăţirea în continuare a poziţiei competi-
tive a firmei, iar pe termen lung duce chiar la 
modificarea structurii industriei din care face 
parte firma respectivă.  
În figura 1 se reprezintă  principalele conexi-
uni ce se realizează între componentele aces-
tei concepţii. 
 

 
Structura
industriei 

Poziţia
competitivă a 

companiei

Strategia 
competitivă/ 
Lanţul valorii

Avantaj
competitiv 

Fig. 1. 
 
După apariţia pieţelor electronice, teoria 
avantajului competitiv a fost utilizată pentru 
a explica  rolul acestora în tranzacţiile com-
paniilor din epoca e-economiei, şi aceasta 
deoarece structurile cooperative de tip reţea 
caracteristice lor sunt foarte asemănătoare re-
laţiilor de piaţă dintre firmele competitive pe 
pieţele obişnuite. 
Densitatea relaţiilor de afaceri posibile pe o 
piaţă electronică duce la o reducere a costuri-
lor, atât pentru afacerile deja structurate cât şi 
pentru noile afaceri, deci la apariţia unui po-
tenţial de diferenţiere între acestea. Posibili-
tatea de a utiliza în comun anumite resurse şi 
facilităţi de producţie precum stocurile tam-
pon, lanţurile de distribuţie şi aprovizionare, 
dar şi forţa de muncă calificată în cadrul unor 
echipe de lucru virtuale, făcută posibilă de 
legăturile electronice stabilite între competi-
torii de pe piaţa electronică, poate duce la 
îmbunătăţirea performanţelor legate de costu-
rile generale, dar şi la crearea unor efecte si-
nergice, la economii de scală datorate volu-
mului mai mare al producţiei, la economii de 
scop ca şi la o îmbunătăţire generală a calită-
ţii produselor şi serviciilor realizate şi tran-
zacţionate pe o astfel de piaţă. Apariţia şi 
dezvoltarea întreprinderilor virtuale a con-
firmat din plin aceste lucruri, aceasta din ur-
mă necesitând însă şi apariţia încrederii între 
parteneri, care decid să-şi pună în comun re-
surse disponibile pentru a răspunde într-un 
mod adecvat şi într-un timp scurt apariţiei 
unei cereri de produse şi/sau servicii pe piaţă. 
Schimbul permanent de informaţie şi cunoş-
tinţe, mediat de legăturile electronice de pe 
pieţele virtuale duce şi la o îmbunătăţire ge-
nerală a activităţii de cercetare-dezvoltare ca-
re capătă forme noi, putând fi desfăşurată de 
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echipe aflate la distanţe mari, utilizând video-
conferinţe, e-mail-ul sau alte forme de comu-
nicare la distanţă specifice e-economiei. 
Înlocuirea metodelor de comunicare tradiţio-
nale dintre partenerii de afaceri cu cele elec-
tronice determină o reducere semnificativă a 
costului şi timpului alocat comunicării, ceea 
ce promovează o strategie competitivă bazată 
pe reducerea costurilor, dar şi diferenţierea 
produselor şi serviciilor oferite pe piaţă. 
Creşterea însemnată a vitezei de realizare a 
operaţiilor de decontare dintre partenerii de 
afaceri, facilitată de utilizarea tranzacţiilor 
electronice şi e-banking-ului poate, de ase-
menea, să îmbunătăţească situaţia financiară 
a companiilor.  
Posibilitatea de a realiza produse şi a oferi 
servicii pe baza cunoaşterii gusturilor şi pre-
ferinţelor consumatorilor oferă, de asemenea, 
un potenţial de diferenţiere şi complementari-
tate pe pieţele electronice. Monitorizarea ce-
rerilor înregistrate pe piaţă, a modificărilor 
care se produc inerent în preferinţele consu-
matorilor, în tendinţele cererii de pe piaţă 
permit creşterea vitezei de reacţie a producă-
torilor la schimbările dinamice care sunt ca-
racteristice pieţelor virtuale actuale. Drept 
urmare, creşte şi posibilitatea de protecţie a 
pieţelor şi consumatorilor contra substituirii 
produselor, cunoscut fiind faptul că aceasta 
este de natură să influenţeze negativ calitatea 
produselor şi serviciilor de pe piaţă.  
Cooperarea mai intensă dintre partenerii de 
afaceri de pe piaţa electronică are consecinţe 
pozitive şi asupra întăririi poziţiilor de pe 
piaţa a acestora, ceea ce duce la împiedicarea 
intrărilor pe piaţă ale unor companii care 
produc bunuri şi servicii similare. Prin efec-
tele sinergice exercitate, o astfel de întărire a 
poziţiei de piaţă duce la un avantaj competi-
tiv clar pentru companiile deja prezente pe o 
anumită piaţă electronică.  
În sfârşit, în cazul în care companiile sunt in-
tegrate unor lanţuri ale valorii se poate ajun-
ge la o extindere a ariei lor de influenţă, deci 
la creşterea puterii de negociere pe piaţă. 
Acest lucru, însă, este adevărat şi pentru cele-
lalte companii aparţinând lanţului respectiv, 
ceea ce poate duce la un rezultat ambiguu. 
În procesul de trecere de la structurile ierar-

hice la cele de piaţă, propriu organizaţiilor 
virtuale, deci şi pieţelor electronice, pot fi 
observate o serie de caracteristici care se ex-
plică în cadrul teoriei strategiei competitive. 
Astfel, creşterea independenţei dintre organi-
zaţii conduce la un răspuns mai bun la 
schimbările în cererile clienţilor sau în condi-
ţiile ofertei, reducând riscul de integrare. Da-
torită unor relaţii strânse şi bine stabilite cu 
partenerii de afaceri, facilitate de piaţa elec-
tronică, puterea competitivă a organizaţiilor 
poate fi menţinută sau chiar întărită. 
3.2 Teoria costurilor tranzacţionale 
Teoria costurilor tranzacţionale a fost elabo-
rată de Ronald Coase într-o lucrare apărută în 
1937, „The Theory of the Firm” (pentru care 
a primit mult mai târziu Premiul Nobel pen-
tru economie) şi O. Williamson în scopul de-
finirii condiţiilor de realizare eficientă a unei 
mulţimi date de activităţi. Lucrarea lui 
Williamson, „The Economics Institutions of 
Capitalism” a avut, în anii 80, un mare răsu-
net, fiind considerată chiar ca fiind cea mai 
importantă contribuţie la teoria capitalismu-
lui după lucrarea fundamentală a lui Keynes.   
Având drept nucleu central conceptul de 
tranzacţie, teoria costurilor tranzacţionale 
consideră că toate activităţile economice sunt 
într-o relaţie mai mult sau mai puţin directă 
cu schimbul de bunuri şi servicii, deci cu 
tranzacţiile efectuate pe diferite pieţe. Pe lân-
gă funcţia sa principală, de mijlocire a 
schimburilor de bunuri şi servicii, tranzacţiile 
pot servi ca o interfaţă între ofertant şi cum-
părător, ca un mecanism de coordonare a ac-
tivităţilor desfăşurate de diferiţi agenţi eco-
nomici care participă la schimburile realizate 
pe piaţă. 
In anii 80 ai secolului trecut, Williamson in-
troduce conceptul de structuri de guvernanţă 
pentru a denumi astfel diferitele alternative 
de realizare a unei tranzacţii. Aceste structuri 
sunt determinate de mecanismul de coordo-
nare pe care îl implică, putând merge de la 
mecanisme de piaţă pure şi până la mecanis-
me structurate strict ierarhic, sub forma unor 
organizaţii centralizate. Intre aceste două ex-
treme există o multitudine de structuri de gu-
vernanţă hibride, sub forma unor reţele, mai 
mult sau mai puţin structurate. 
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Mecanismul de piaţă coordonează schimbul 
prin intermediul preţurilor bunurilor şi servi-
ciilor tranzacţionate. Agenţii care intră în re-
laţii de schimb de produse sunt independenţi 
unul de altul, identitatea lor nu este importan-
tă (anonimitate) şi acţionează numai în pro-
priul lor interes (oportunism). Tranzacţiile 
coordonate printr-un astfel de mecanism 
sunt, de regulă, pe termen scurt şi foarte spe-
cializate, referindu-se la produse şi servicii 
strict determinate.  
Mecanismul structurat ierarhic coordonează, 
în principal, activitatea de schimb de produse 
a unor agenţi ce aparţin unei unităţi bine de-
terminate (identitate), iar nivelul de încredere 
dintre aceştia este mare. Astfel de mecanisme 
sunt, în general, specifice unor tranzacţii pe 
termen lung, în care nu se specifică decât di-
recţiile orientative ale schimburilor respecti-
ve. 
Mecanismele de coordonare hibride sunt al-
cătuite din combinaţii ale celor două meca-
nisme anterioare, care intră în proporţii dife-
rite în componenţa acestora cum ar fi de 
exemplu, coordonarea unor tranzacţii pe ter-
men lung între agenţi economici bine deter-
minaţi. 
Alegerea structurii de guvernanţă adecvate 
pentru o piaţă determină economii ale costu-
rilor efectuării tranzacţiilor. Deoarece aceste 
costuri pot fi analizate separat de costurile de 
producţie, analiza lor poate duce la minimi-
zarea costurilor tranzacţionale, cu efecte be-
nefice asupra funcţionării pieţelor, dar şi asu-
pra profitului agenţilor activi pe pieţele res-
pective. 
Pentru aceasta trebuie luate în considerare 
trei aspecte care determină costurile tranzac-
ţionale: 
1. Investiţiile legate de specificitatea tranzac-
ţiilor: acestea sunt investiţii în clădiri rezi-
denţiale (depozite), maşini, instalaţii de 
transport, capital uman (calificare) şi alte ti-
puri de active. Pentru a determina mărimea 
acestor investiţii trebuie avute în vedere in-
certitudinea efectuării tranzacţiilor, dar şi 
frecvenţa cu care ele vor putea să apară. 
2. Complexitatea mediului tranzacţional ca şi 
gradul de asimetrie informaţională între par-
tenerii tranzacţiilor. 

3. Raţionalitatea mărginită, altfel spus capa-
citatea limitată de prelucrare a informaţiei, 
specifică oamenilor. În timp ce încearcă să-şi 
maximizeze utilitatea individuală într-un vii-
tor previzibil,  oamenii acţionează în mod 
oportunist. Aceasta implică luarea în consi-
derare a unui cadru limitativ impus de reguli, 
contracte şi legi, dar şi crearea voită a unor 
dezavantaje pentru alţii. 
Între conceptele introduse mai sus, şi anume 
structura de guvernanţă, efectuarea tranzac-
ţiilor şi costurile tranzacţionale există inter-
dependenţe şi influenţe reciproce care deter-
mină, prin intensitatea lor, eficienţa întregii 
activităţi economice pe pieţe. În figura 2 sunt 
reprezentate aceste condiţionări reciproce. 
 

Eficienţă 

Structura de guvernanţă:
• Piaţă 
• Hibridă 
• Ierarhică 

     

Caracteristicile 
tranzacţiei 
- specificitatea 
activelor 
- Incertitudine 
- Frecvenţă 

Comportament 
- Raţionalitate mărginită 
- Oportunism 

Alţi factori: 
- Complexitatea mediului 
- Asimetria informaţională 

Costuri tranzacţionale 

Fig. 2. 
Piaţa electronică şi tranzacţiile efectuate pe 
aceasta determină, din punctul de vedere al 
teoriei costurilor tranzacţionale, o îmbunătă-
ţire generală a eficienţei. Modificarea struc-
turii de guvernanţă, prin trecerea de la tran-
zacţii efectuate pe o piaţă anonimă către tran-
zacţii efectuate pe pieţe în care relaţiile sunt 
bine definite necesită existenţa unei infras-
tructuri, cum ar fi, de pildă, stabilirea unor 
aranjamente contractuale privind condiţiile 
de cooperare. Implementarea şi dezvoltarea 
unor sisteme interorganizaţionale necesită 
costuri adiţionale importante care, totuşi, se 
recuperează în timp prin creşterea gradului 
de coordonare dintre partenerii de afaceri 
(coordonare recurentă). 
Cheltuielile curente cu tranzacţiile descresc 
totuşi semnificativ. Căutarea informaţiei ca şi 
negocierea şi contractarea devin mult mai 
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ieftine datorită potenţialului crescut de a ob-
ţine informaţii despre parteneri şi produse, 
precum şi datorită creşterii numărului poten-
ţial de parteneri. Accesul comun la baze de 
date cu informaţii despre pieţe şi produse îm-
bunătăţeşte transparenţa procesului tranzacţi-
onal, reducând astfel asimetria informaţiona-
lă. În acelaşi timp, costul şi timpul necesare 
schimbului de informaţie descresc dramatic 
pe măsură ce canalele de comunicaţie sunt 
stabilite şi se dezvoltă un limbaj de comuni-
care specific. In plus, utilizarea în comun a 
sistemelor informaţionale interorganizaţiona-
le poate duce la eliminarea unor restricţii im-
puse de raţionalitatea mărginită. 
Investiţiile necesare pentru implementarea 
unor echipamente cum ar fi sistemele EDI 
cresc gradul de specificitate al activelor utili-
zate în tranzacţii. Aceasta determină potenţial 
creşterea eficienţei tranzacţiilor dar, în ace-
laşi timp, creşte vulnerabilitatea organizaţiei. 
Un efect asemănător se produce şi prin creş-
terea complexităţii şi durabilităţii relaţiilor de 
cooperare dintre parteneri, datorită faptului 
că ei devin din ce în ce mai dependenţi unul 
de celălalt. Tendinţa de adoptare a unui com-
portament oportunist creşte pe măsură ce 
vulnerabilitatea devine mai mare, astfel încât 
pot creşte costurile necesare urmăririi activi-
tăţii partenerilor (de monitorizare). Pe măsu-
ră ce comportamentul oportunist devine tot 
mai puţin  probabil, încrederea dintre parte-
neri poate creşte, ceea ce duce la stabilizarea 
relaţiilor dintre ei, descreşterea incertitudinii 
în procesul tranzacţional, stabilirea unor rela-
ţii de lungă durată, deci creşterea din nou a 
intercondiţionării dintre parteneri şi apariţia 
unor disfuncţionalităţi datorate unui compor-
tament oportunist devine tot mai puţin pro-
babilă, ducând la un efect nedeterminat. Tre-
buie spus, totuşi, că, odată realizate relaţii 
funcţionale între parteneri, costurile legate de 
vulnerabilitate tind să descrească. 
În concluzie, structurile de guvernanţă  rigide 
cresc costurile legate de coordonare şi reduc 
costurile de funcţionare, în timp ce structurile 
de guvernanţă flexibile reduc costurile de co-
ordonare dar cresc costurile de funcţionare. 
Dacă, în primul caz, eficienţa generală este 
îmbunătăţită atât timp cât costurile de coor-

donare nu sunt introduse în costurile tranzac-
ţionale şi celelalte costuri (de exemplu, cos-
turile de producţie) rămân neschimbate, în al 
doilea caz eficienţa generală este îmbunătăţi-
tă prin reducerea costurilor tranzacţionale, 
atât timp cât acestea sunt mai mici decât cos-
turile de funcţionare. 
În organizaţiile virtuale, cum sunt pieţele 
electronice, structurile de guvernanţă tind să 
se modifice, trecând de la dominanţa relaţii-
lor ierarhice către dominanţa relaţiilor de 
piaţă, ceea ce duce la creşterea independenţei 
între participanţi. Drept urmare, costurile or-
ganizaţionale interne ca şi cele legate de co-
ordonarea diferitelor activităţi tind să scadă. 
În schimb, cresc costurile necesare realizării 
tranzacţiilor pe piaţă. Posibilităţile crescute 
de alegere între mai multe alternative, incerti-
tudinea crescută ca şi instabilitatea inerentă 
unor relaţii de piaţă date de relaţiile de piaţă 
mai puţin structurate decât cele caracteristice 
structurilor de guvernanţă ierarhice constituie 
posibilele cauze ale acestora. Deşi posibilita-
tea unui comportament oportunist poate să 
scadă datorită unei mai reduse specificităţi a 
activelor, creşte vulnerabilitatea datorită re-
ducerii termenelor contractuale specifice 
structurilor de piaţă.  
După cum a observat Williamson, în unele 
cazuri apare un efect adiţional. Anumite 
schimbări determinate de trecerea la structura 
de piaţă pot duce la apariţia unor costuri su-
plimentare, datorită faptului că aceste schim-
bări sunt greu de introdus în lipsa unei 
internalizări, deci a existenţei unor reglemen-
tări care să orienteze şi să favorizeze modifi-
cările organizaţionale. Acest lucru implică o 
lipsă de adaptabilitate la situaţii neprevăzute 
ce apar în mediul înconjurător. 
3.3 Teoria economică a drepturilor de 
proprietate 
Teoria drepturilor de proprietate a fost dez-
voltată începând cu anii 60 ai secolului tre-
cut, dar ea şi-a dovedit întreaga utilitate odată 
cu extinderea organizaţiilor virtuale şi la tre-
cerea masivă către tranzacţiile electronice. 
Ca şi în cazul teoriei costurilor tranzacţiona-
le, cheltuielile cauzate de tranzacţii joacă în 
această teorie un rol central.  
Metoda drepturilor de proprietate, dezvoltată 
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în lucrările lui Barzel (1989) şi North (1990), 
face posibilă analiza organizaţiei virtuale ca 
un cadru în care agenţii utilizează şi schimbă 
resurse economice. Conform definiţiei aces-
tora, sistemul economic al drepturilor de pro-
prietate este o mulţime de reguli şi mecanis-
me care determină drepturile asupra resurse-
lor economice şi alocarea acestora între 
agenţi astfel încât să permită acestora să în-
treprindă activităţi economice. Aplicarea 
concretă a drepturilor de proprietate duce la 
stabilirea frontierelor dintre diferite modali-
tăţi de a utiliza resursele şi de însuşire a re-
zultatelor acestei utilizări, precum şi la un 
proces de alocare şi realocare a acestor drep-
turi care aparţin unui individ sau unui grup. 
Aceste operaţii se cunosc sub numele de 
„măsurare a drepturilor de proprietate” şi de-
termină apariţia unor costuri de măsurare. 
Mecanismele de implementare şi susţinere a 
acestor drepturi exclud agenţii neautorizaţi de 
la utilizarea resurselor protejate şi de la îm-
părţirea beneficiilor obţinute prin folosirea 
lor. Acest lucru implică operaţiuni de control 
al accesului, supervizare a utilizării, acordare 
de drepturi de utilizare şi penalizare a utiliza-
torilor neautorizaţi, toate acestea generând 
costuri de funcţionare a mecanismului res-
pectiv. 
Măsurarea şi aplicarea drepturilor de proprie-
tate se pot realiza fie centralizat, coordonat şi 
uniform, de regulă de către stat, dar şi des-
centralizat, distribuit de către agenţii econo-
mici. În primul caz, guvernul defineşte pen-
tru fiecare tip de resurse economice drepturi-
le asociate acestora şi menţine o evidenţă în 
care aceste drepturi sunt atribuite unor indi-
vizi, grupuri sau întregii populaţii. În acest 
caz, guvernul stabileşte şi măsurile prin care 
exclude agenţii care nu sunt autorizaţi de la 
utilizarea acestor resurse. Se poate utiliza 
pentru aceasta un mecanism ex-ante, care 
specifică cine are acces la resursele economi-
ce respective, sau un mecanism ex-post, care 
precizează care sunt pedepsele pentru acces 
neautorizat la aceste resurse. În al doilea caz, 
avem resurse economice utilizate exclusiv de 
agenţi care le şi delimitează domeniul şi con-
diţiile de acces şi iau orice măsuri legale ce-
rute de protecţia acestor resurse faţă de utili-

zatori neautorizaţi. 
Mecanismul centralizat de protecţie a dreptu-
rilor de proprietate are o serie de avantaje 
economice clare. În primul rând, el permite 
economii de scală şi de scop, ca şi efecte de 
învăţare în măsurarea şi funcţionarea acestu-
ia. În al doilea rând, se reduce nivelul de 
conflict dintre agenţi care sunt mai puţin dis-
puşi să adopte strategii de tip prădător faţă de 
nişte resurse protejate de o autoritate centra-
lă. În al treilea rând, dacă o autoritate centra-
lă defineşte şi alocă aceste drepturi, agenţii 
individuali nu pot în mod unilateral să-şi alo-
ce şi perpetueze drepturi de proprietate în de-
trimentul altor agenţi. Desigur că costurile de 
implementare şi funcţionare ale mecanismu-
lui centralizat sunt destul de însemnate, im-
plicând eforturi de tip birocratic, precum şi o 
specializare în activităţile întreprinse.  
În cazul unui mecanism descentralizat, prin-
cipalul avantaj este legat de faptul că forma 
acestuia poate fi uşor de adaptat  în practică, 
permiţând ca doar resursele care generează o 
utilitate a cărei valoare este mai mare decât 
costul protecţiei lor să fie protejate. Acest lu-
cru face ca efortul de protejare a drepturilor 
de proprietate să nu fie orientat către resurse 
cu o slabă valoare economică şi, în acelaşi 
timp, ca anumite utilizări ale acestor resurse 
să rămână complet libere, ceea ce duce la 
creşterea eficienţei în cazul în care ele sunt 
indivizibile şi regenerabile. Costurile, în 
acest caz, sunt transferate mai mult către 
agentul economic. 

 
Costuri 

tranzacţionale 
Comportament 

oportunist 

 
Efecte externe 

Stimulente optimale,
Eficienţă 

Proprietatea asupra 
resurselor; 
Contracte  
Fig. 3. 

Sintetizând elementele care rezultă din aceas-
tă teorie, maximizarea eficienţei în contextul 
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pieţei electronice necesită structurarea drep-
turilor de proprietate astfel încât agentul care 
întreprinde o anumită acţiune pe această piaţă 
să fie cel care culege şi roadele. Acest lucru 
poate fi realizat dacă se elimină toate efectele 
externe, iar stimulentele oferite de piaţă sunt 
de aşa natură încât să-l facă pe agentul opor-
tunist să acţioneze într-un mod eficient. Efec-
tele externe pot fi eliminate cel mai bine prin 
extinderea drepturilor de proprietate, de 
exemplu utilizându-se procese de negociere 
finalizate cu contracte, dar acestea duc la 
creşterea costurilor tranzacţionale, ceea ce 
limitează posibilitatea de a elimina efectele 
externe.  
În figura 3 sunt reprezentate interdependenţe-
le între aceste elemente în contextul utilizării 
teoriei drepturilor de proprietate. 
 
4 Influenţa schimbării structurii de guver-
nanţă asupra modelului de afacere elec-
tronică 
Structura de guvernanţă, care poate să îmbra-
ce o largă paletă de forme, începând cu o 
formă strict ierarhică, centralizată şi până la o 
structură heterarhică de piaţă, total distribuită 
şi descentralizată, are o influenţă decisivă 
asupra funcţionării pieţei electronice şi, în 
consecinţă, şi asupra modelului de e-afacere.  
În primul rând, ea determină forma modelu-
lui de afacere al companie ce acţionează pe 
piaţa electronică respectivă. Alegerea acestui 

model este determinantă pentru succesul ori-
cărei companii care doreşte să facă bani pe 
piaţa electronică. De aceea, cunoaşterea deta-
liată a caracteristicilor, avantajelor  şi dez-
avantajelor pe care le prezintă una sau alta 
dintre structurile de guvernanţă posibile con-
stituie o condiţie obligatorie a restructurării 
activităţii unei companii din domeniul e-
businessului. 
În tabelul 1 am sintetizat aceste avantaje şi 
dezavantaje, aşa cum rezultă ele din diferitele 
teorii utilizate pentru a explica funcţionarea 
pieţelor electronice. Desigur că experienţa 
acumulată până în prezent nu permite o prea 
mare detaliere a acestora, dar numărul şi di-
versitatea companiilor de pe piaţa electronică 
sunt într-o continuă creştere, ceea ce face ca 
această cunoaştere să se extindă. Ontologiile 
de modelare utilizate astăzi iau în considerare 
aceste caracteristici şi încearcă să propună 
modele care să atenueze factorii de influenţă 
negativi şi să amplifice efectele factorilor po-
zitivi. 
Desigur că realizarea unor modele de afaceri 
pentru firmele de pe piaţa electronică necesi-
tă şi alte condiţii şi etape, pe lângă cele legate 
de influenţa factorilor caracteristici ai pieţe-
lor respective. Cu toate acestea, o astfel de 
etapă constituie  un prim pas către obţinerea 
unor modele de afaceri care să poată fi utili-
zate într-un mod eficient, flexibil şi distribuit. 

Tabelul 1. 
Schimbarea 
structurii de 
guvernanţă 

Teoria avantajului compe-
titiv 

 

Teoria costurilor tranzac-
ţionale 

 

Teoria economică a drepturi-
lor de proprietate 

 
Trecerea de la 
organizaţia ie-
rarhică la orga-
nizaţia virtuală 

- reducerea generală a costurilor şi 
diferenţierea potenţialului de creşte-
re între unităţi; 
- îmbunătăţirea performanţelor gene-
rale, apariţia efectelor sinergice, a 
economiei de scală, economiei de 
scop precum şi îmbunătăţirea calită-
ţii produselor; 
- creşterea încrederii între parteneri; 
- reducerea costurilor de comunicaţii 
precum şi a timpului necesar schim-
bului de mesaje; 
- accelerarea efectuării plăţilor utili-
zând mijloacele electronice de plată; 
- producţia în comun de produse 
inovative şi care răspund în cea mai 
mare măsură cerinţelor clienţilor; 
- oferta de produse complementare 
duce la creşterea gradului de diferen-
ţiere a pieţei; 
- întărirea relaţiilor de piaţă şi împi-
edicarea intrării de noi competitori; 

- efecte de eficienţă complexe; 
- stabilirea unei anumite infrastruc-
turi de comunicaţie între unităţile 
participante; 
- unităţile organizaţionale partici-
pante trebuie să fie coordonate re-
curent; 
- costul şi timpul necesare schim-
bului de informaţie descreşte ca 
eficienţă, atât în comunicarea elec-
tronică dar şi în cea neelectronică; 
– crearea de canale de comunicaţie; 
- creşte specificitatea generală a ac-
tivelor, dar şi vulnerabilitatea aces-
tora; 
- tendinţa de comportament opor-
tunist creşte odată cu vulnerabilita-
tea; 
- creşte costul de coordonare. 
 
 

- toţi participanţii ar trebui să ajungă la 
raporturi cost/beneficii similare; 
- limitele organizaţiilor participante ar 
trebui să fie permeabile pentru infor-
maţii venind de la toţi ceilalţi partici-
panţi; 
- creşte influenţa forţelor din exterior 
asupra condiţiilor interne. 
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- creşterea ariei de influenţă (puterii 
de negociere). 
 

 

Trecerea de la 
structura de pia-
ţă la organizaţia 
virtuală 

- un răspuns mai bun la schimbările 
în cererile clienţilor sau in condiţiile 
ofertei; 
- reducerea riscului de integrare; 
- strategia de reducere a costurilor 
poate fi aplicată; 
- competiţia dintre partenerii de afa-
ceri va creşte; 
- creşte adaptabilitatea la circum-
stanţe schimbătoare; 
- este posibilă specializarea în com-
petenţele de bază; 
- întreprinderile mici şi mijlocii vor 
fi capabile să descopere şi să ocupe 
nişele de piaţă într-un mod mai fle-
xibil decât conglomeratele mari. 
 

- o mai mare independenţă între 
unităţile economice participante; 
- Costul organizării interne, biro-
craţia, obligaţiile financiare şi lega-
le etc., precum şi coordonarea din-
tre unităţi se presupune că des-
cresc; 
- absenţa internalizării implică o 
scădere a adaptabilităţii la situaţii 
neprevăzute; 
- probabilitatea de comportament 
oportunist poate să crească, lăsând 
efectul de vulnerabilitate nedeter-
minat. 
 

- creşte importanţa identităţii manage-
rilor de top; 
- ştergerea sau chiar dispariţia limitelor 
organizaţionale poate influenţa puter-
nic  motivaţia angajaţilor; 
- acordarea de compensaţii manageri-
lor şi altor angajaţi, pentru a utiliza 
stimulente corect alese. 
 

 
5 Concluzii şi direcţii de cercetare viitoare 
Organizaţiile virtuale şi formele de guvernan-
ţă hibride asociate acestora reprezintă noile 
tipuri de organizaţii ale viitorului. Flexibilita-
tea, independenţa şi eficienţa, care decurg din 
caracteristicile relaţiilor de piaţă sunt conec-
tate, în cadrul acestora, cu eficienţa canalelor 
de comunicaţie, adaptarea şi încrederea spe-
cifice formelor ierarhice. 
În prezent, prin aplicarea diferitelor teorii 
economice în studiul funcţionării pieţelor 
electronice, s-a arătat că fiecare formă, mer-
gând de la cea ierarhică şi până la cea de pia-
ţă, are avantaje şi dezavantaje, astfel că nu se 
poate spune că organizaţia virtuală reprezintă 
tipul ideal de organizaţie. 
Organizaţiile virtuale pot fi considerate ca o 
nouă formă, alternativă, de organizare a eco-
nomiei, susţinută de suportul tehnic al IT şi 
necesitând noi metode şi tehnici de analiză şi 
conducere. Totuşi, încă o perioadă de timp, 
ele trebuie privite ca fiind complementare şi 
nu substituibile cu structurile de organizare 
convenţionale, care domină încă economia 
actuală. 
Cu toate acestea, în viitor, dominanţa acestor 
noi structuri se va  accentua, odată cu înţele-
gerea faptului că, deocamdată, ele reprezintă 
singura modalitate pertinenta de a scădea 
cheltuielile de producţie, concomitent cu 
creşterea gradului de satisfacere a cerinţelor 
consumatorilor prezenţi pe piaţă. 
Cercetările viitoare vor trebui să descrie dife-
rite modalităţi şi forme de realizare ale struc-
turilor de tip virtual, împreună cu înţelegerea 
proceselor emergente care conduc fie la dez-

voltarea acestora, fie la dispariţia lor. Reali-
zarea unui echilibru fin între flexibilitatea 
(adaptabilitatea la situaţii în schimbare) 
structurii virtuale şi eficienţa acesteia (profi-
tabilitatea) necesita, de asemenea, studiul 
unor astfel de structuri dintr-o perspectivă ci-
bernetică şi sistemică.  
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