SUPORT DE CURS
ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALĂ

Copyright page

ANTREPRENORIAT ÎN ECONOMIA SOCIALĂ
COPYRIGHT 2020
CS II. Dr. ing.ec. Elena Simina LAKATOS
CS III. drd. psih. Andreea Loredana BÎRGOVAN
CS III.drd.ing.ec. Roxana Lavinia PĂCURARIU
COPYRIGHT 2020 Casa de Editură Colorama
Toate drepturile rezervate.
ISBN ISBN 978-606-9056-36-3

Această carte este protejată de legea dreptului de autor.
Din respect pentru autorul cărții, folosiți-o pentru uzul personal.
Puteți reproduce extrase din această carte în limita a 300 de cuvinte, pe site-ul, blogul dvs., în
rețelele sociale, folosind întotdeauna semnele citării, urmate de titlul cărții: ANTREPRENORIAT
ÎN ECONOMIA SOCIALĂ, un link către această carte și Casa de Editură Colorama.
WWW.IRCEM.RO

Descrierea CIP poate fi consultată pe pagina web a Bibliotecii Naționale a României
© 2020 Editura COLORAMA
Fondator: Doru ABRUDAN
Director: Lucian ANDREI
Artdirector: Roxana PATRASCIUC
400014 Cluj-Napoca
Str. Samuil Micu 12A
Tel: 0723-323.983
www.edituracolorama.ro
https://www.facebook.com/EdituraColorama
Tipar digital: www.colorama.ro

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv Specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie
socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă
Contract POCU/449/4/16/126610
Beneficiar: Pro Xpert Consulting S.R.L.
Partener 1: Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu
„Ernest Lupan” (IRCEM)
Partener 2: Asociația pentru Tineret Fidelitas Miercurea-Ciuc

ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALĂ
Curs

Autori:
CS II. Dr. ing.ec. Elena Simina LAKATOS
CS III. drd. ing. ec. Roxana Lavinia PĂCURARIU
CS III. drd. psih. Andreea Loredana BÎRGOVAN

Editura COLORAMA
Cluj-Napoca, 2020

CUPRINS
CAP 1. ECONOMIA SOCIALĂ ............................................................................................................... 7
1.1. Definirea conceptului de Economie Socială ...................................................................................... 7
1.2. Structuri ale economiei sociale .......................................................................................................... 9
1.3. Specialiști în Economia socială ....................................................................................................... 11
1.4. Actori relevanți pentru economia socială ........................................................................................ 13
CAP. 2 MANAGEMENTUL ANTREPRENORIAL ........................................................................... 15
2.1. Antreprenoriatul .............................................................................................................................. 15
2.2. Întreprinzătorul ................................................................................................................................ 15
2.3. Procesul antreprenorial .................................................................................................................... 17
2.4. Oportunitatea economică ................................................................................................................. 17
2.5. Managementul antreprenorial .......................................................................................................... 19
CAP 3. ELEMENTE SPECIFICE MANAGEMENTULUI ANTREPRENORIAL .......................... 22
3.1. Stakeholderii micilor afaceri ........................................................................................................... 22
3.2. Strategii antreprenoriale .................................................................................................................. 24
3.3. Servicii pentru IMM-uri .................................................................................................................. 26
CAP. 4 MARKETING ............................................................................................................................. 27
4.1. Conceptul de marketing ................................................................................................................... 27
4.2. Mediul de marketing........................................................................................................................ 29
4.3. Cercetări de marketing pentru afaceri aflate în faza inițială ............................................................ 34
4.4. Marketingul țintă ............................................................................................................................. 39
4.5. Comportamentul consumatorului .................................................................................................... 42
4.6. Mixul de marketing ......................................................................................................................... 48
4.7. Politica de produs ............................................................................................................................ 48
4.8. Politica de preț ................................................................................................................................. 54
4.9. Politica de distribuție ....................................................................................................................... 57
4.10. Politica de promovare .................................................................................................................... 62
4.11. Strategii de specializare ................................................................................................................. 65
4.12. Planificarea activității de marketing .............................................................................................. 67
–5–

CAP 5. PLANUL DE AFACERI ............................................................................................................. 70
5.1 Rolul și importanța planului de afaceri............................................................................................. 70
5.2 Prezentarea planului de afaceri ........................................................................................................ 72
CAP 6. NOȚIUNI DE CONTABILITATE și MANAGEMENT FINANCIAR.................................. 84
6.1 Bilanțul contabil ............................................................................................................................... 84
6.2. Contul de profit și pierdere .............................................................................................................. 88
6.3. Fluxurile de trezorerie (Cash-flow) ................................................................................................. 89
6.4. Indicatori financiari ......................................................................................................................... 92
CAP 7. RESURSELE UMANE PENTRU ECONOMIA SOCIALĂ și INTEGRAREA LOR ...... 104
7.1. Tipuri de structuri organizatorice .................................................................................................. 104
7.2 Fișa postului.................................................................................................................................... 106
7.3. Recrutarea și selecția resurselor umane ......................................................................................... 107
7.4 Motivarea resurselor umane ........................................................................................................... 110
7.5 Construirea echipei ......................................................................................................................... 111
7.5.1. Ce este un grup? ..................................................................................................................... 111
7.5.2. Clasificarea grupurilor ............................................................................................................ 111
7.5.3. Etapele dezvoltării grupurilor ................................................................................................. 113
7.5.4. Diferența dintre grup și echipa ............................................................................................... 114
7.5.5. Elemente ale grupurilor performante ...................................................................................... 116
7.5.6. Coeziunea grupului ................................................................................................................. 122
CAP 8. MANAGEMENTUL RISCURILOR ....................................................................................... 125
8.1. Introducere. Noțiuni terminologice ............................................................................................... 125
8.2. Riscuri specifice ale mediul intern și mediul extern ...................................................................... 131
8.3. Evaluarea riscurilor ....................................................................................................................... 132
BIBLIOGRAFIE .................................................................................................................................... 139

–6–

CAP 1. ECONOMIA SOCIALĂ
1.1. Definirea conceptului de Economie Socială
Economia socială este termenul generic utilizat pentru a face referire la un grup de persoane fizice
sau juridice care se reunesc pentru a-și asuma un rol economic activ în procesul de incluziune
socială (ex. cooperative, întreprinderi sociale, fundații și asociații și alte organizații care au un rol
important în activități de gestionare a unor unități de producție/servicii) care au drept scop
asigurarea și menținerea locurilor de muncă pentru persoanele care fac parte din grupurile
vulnerabile și consolidarea unei societăți incluzive și coezive, bazate pe înțelegerea și respectarea,
la nivel general, a drepturilor omului.
Economia socială există în fapt, dar nu și în drept. Este aproape imposibil să dăm o definiție precisă
și uniformă economiei sociale pentru că există o diversitate a abordărilor naționale și regionale.
Una dintre definițiile cel mai cuprinzătoare este cea dată de Conferința Europeană Permanentă a
Cooperativelor, Societăților Mutuale, Asociațiilor și Fundațiilor (CEP-CMAF), respectiv:
„Organizațiile Economiei Sociale sunt actori economici și sociali activi în toate sectoarele, care se
caracterizează, în principal, prin scopurile și prin forma lor specifică de antreprenoriat. Economia
socială include organizații cum sunt cooperativele, societățile mutuale, asociațiile și fundațiile.
Aceste întreprinderi sunt deosebit de active în anumite domenii cum ar fi: protecția socială,
serviciile sociale, sănătatea, băncile, asigurările, producția agricolă, serviciile de proximitate,
educație și formare, cultură, sport și activități recreative.”
CEP–CMAF este singurul Comitet din Europa care regrupează și are autoritate asupra
principalelor categorii de actori ai Economiei Sociale.
În timp ce nu există nici o definiție exactă a economiei sociale, există totuși o idee care începe să
devină unanim acceptată și anume aceea că organizațiile care acționează în domeniul economiei
sociale respectă anumite principii, și anume:
•
•
•
•
•
•

primatul obiectivului individual și social asupra capitalului;
afiliere voluntara și deschisă;
control democratic prin statutul de membru (nu se aplică fundațiilor întrucât acestea nu au
membrii);
combinația între interesele membrilor/utilizatorilor și/sau interesul general
apărarea și aplicarea principiului solidarității și responsabilității
administrare autonomă și independentă față de autoritățile publice.
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În plus, o altă caracteristică este că cea mai mare parte a surplusului obținut de întreprinderile
sociale este folosită pentru asigurarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, a serviciilor de interes
pentru membri sau pentru interesul general.
O altă definiție a economiei sociale se regăsește în raportul CIRIEC (Centrul Internațional de
Cercetare și Informare asupra Economiei Publice, Socială și Cooperatistă). Conform CIRIEC,
economia socială cuprinde „setul de întreprinderi particulare organizate pe baze oficiale, cu
autonomie de decizie și libertate de apartenență, create pentru a satisface cerințele membrilor lor
pe piață, prin producerea de bunuri și furnizarea de servicii, asigurare și suport financiar, în care
luarea deciziilor și orice distribuire a profitului sau surplusului între membri nu este legata în mod
direct de capital sau de sumele cu care a contribuit fiecare membru, fiecare dintre aceștia având un
vot. Economia socială mai include și organizațiile particulare înființate pe baze oficiale, cu
autonomie de decizie și libertate de apartenență, care produc servicii non-piață pentru gospodarii
și ale căror surplusuri, dacă acestea există, nu pot fi însușite de agenții economici care le creează,
controlează sau finanțează.”
Raportul CIRIEC mai evidențiază o caracteristica pe care o împărtășesc toate organizațiile
economiei sociale: „acestea sunt organizații de oameni care fac o activitate al cărei principal scop
este satisfacerea nevoilor oamenilor și nu remunerarea investitorilor capitaliști".
Astfel, în economia socială găsim o pluralitate și diversitate de forme și moduri organizaționale
de participare și răspundere – cooperative, societăți mutuale și organizații de voluntari, asociații,
fundații și întreprinderi sociale implicate în activitate productiva cu finalitate sociala.
Dintre caracteristicile economiei sociale, amintim:
•
•
•
•
•
•
•

se bazează pe principiile solidarității și a implicării individuale în procesul cetățeniei
active;
generează slujbe de bună calitate și un nivel de viață mai bun;
oferă un cadru care permite apariția unor noi întreprinderi și noi forme de muncă;
joacă un rol important în dezvoltarea locală și în coeziunea socială;
este responsabilă social;
contribuie la stabilitatea și la pluralismul piețelor economice;
este formatoare de noi mentalități care să contribuie la atingerea unei conștiințe sociale de
ordin superior.

În România, se pune accent pe Economia socială ca instrument de incluziune socială și de
combatere a sărăciei, iar activitățile care nu îndeplinesc acest rol, dar sunt recunoscute la nivel
european, pot fi desfășurate conform principiului „ceea ce nu este interzis, e permis” întrucât nu
sunt nici limitate, nici interzise de prevederile respective. Aceste activități vor fi desfășurate cu
respectarea altor prevederi legale existente, dar nu beneficiază de promovare și sprijin prin
mecanismele de susținere a Economiei Sociale. Se constată în acest fel necesitatea unor completări
a prevederilor legale existente cu o definiție extinsă a Economiei Sociale, cuprinzând și alte forme
decât acelea care contribuie în mod direct la incluziunea socială.
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1.2. Structuri ale economiei sociale
Formele legale ale economiei sociale pot să varieze de la o țară la alta. Una dintre formele de
organizare specifice Economiei Sociale răspândite în România sunt organizații non-profit care
desfășoară activități economice – asociații și fundații. Acestea au un scop principal nepatrimonial,
dar pot desfășura și activități economice în mod direct sau prin înființarea unei societăți
comerciale, conform OUG 26/2000 cu privire la asociații și fundații și completările ulterioare. În
cazul în care acestea desfășoară în mod direct activități economice, acestea trebuie să fie în strânsă
legătură cu scopul organizației și să aibă caracter accesoriu. Dacă ONG-urile înființează societăți
comerciale, dividendele vor fi reinvestite în cadrul aceleiași societăți sau în realizarea scopului
organizației non-profit.
O altă categorie de organizare a economiei sociale sunt organizații non-profit sub forma Caselor
de Ajutor Reciproc (CAR). Putem enumera aici:
•

•

•

•

Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor – se înființează în baza OUG 26/2000 cu privire
la asociații și fundații și a Legii 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
și au ca scop sprijinirea și întrajutorarea membrilor, prin acordarea de împrumuturi cu
dobândă și activități conexe cu caracter social, cultural, turistic etc. Prin modul de
organizare și obiective, aceste case de ajutor se încadrează printre întreprinderile de
Economie Socială cu tradiție la nivel european, recunoscute ca atare și în România;
Casele de ajutor reciproc ale salariaților – se înființează în baza OUG 26/2000 cu privire
la asociații și fundații și Legea 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor
reciproc pentru salariați și al uniunilor acestora și au ca scop sprijinirea și întrajutorarea
membrilor prin acordarea de împrumuturi cu dobândă. Se regăsesc, de asemenea, printre
cele mai reprezentative forme specifice de Economie Socială recunoscute la nivel
european;
Cooperativele de credit – se înființează în baza UOG 99/2000 privind instituțiile de credit
și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare. Sunt asociații autonome
de persoane fizice unite voluntar în scopul îndeplinirii nevoilor și aspirațiilor comune,
având la bază principiul întrajutorării membrilor cooperatori. Reglementările privind
înființarea și funcționarea cooperativelor de credit respectă caracteristicile Economiei
Sociale cu excepția principiului de distribuire a profitului, care se distribuie proporțional
cu aportul de capital al membrilor. Această excepție este acceptată și permisă atât în
România, cât și la nivel european;
Societăți cooperative de gradul 1 – funcționează în baza Legii 1/2005 privind organizarea
și funcționarea cooperației și sunt asociații autonome de persoane fizice sau juridice care
și-au exprimat liberul consimțământ. Acestea au ca scop promovarea intereselor sociale,
culturale, economice ale membrilor săi în conformitate cu principiile cooperatiste. În
componenta cooperativelor de gradul 1 intră doar persoane fizice. Pot exista și societăți
cooperative de gradul 2 în a căror componență intră societăți cooperative de gradul 1 și
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opțional persoane fizice sau juridice. Acestea din urmă nu sunt considerate ca făcând parte
din structuri ale Economiei Sociale, ci doar cele de gradul 1 în care, de asemenea, profitul
se distribuie proporțional cu aportul de capital al membrilor cooperatori.
O altă formă de organizare a economiei sociale sunt unități protejate autorizate – se autorizează în
baza Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu
modificările și completările ulterioare. Sunt definite ca operatori economici de drept public sau
privat, cu gestiune proprie, în cadrul cărora un număr de angajați cu contract individual de muncă
sunt persoane cu handicap. Pentru a fi considerate forme relevante pentru Economie Socială,
unități protejate autorizate trebuie să fie persoane juridice de sine-stătătoare, asigurând
reprezentarea obiectivelor sociale și economice laolaltă și având ca rezultat integrarea
socio-profesională a persoanelor cu dizabilități.
În continuare, printre formele de organizare a economiei sociale, amintim întreprinderi mici și
mijlocii (IMM) – în această categorie intră societățile comerciale, societățile cooperative,
persoanele fizice care desfășoară activități economice independente și asociații familiale autorizate
potrivit legislației în vigoare. Încadrarea unei firme în categoria IMM depinde de îndeplinirea
cumulativă a următoarelor condiții: un număr mediu anual de salariați mai mic de 250, cifra de
afaceri anuală netă până în 50 milioane euro și deținerea de active totale care nu depășesc
echivalentul în lei a 43 milioane euro. IMM-urile active în Economia socială pot beneficia de
anumite mecanisme de sprijin și încurajare, precum și de praguri de impozitare diferite sau de
acces la diferite programe de finanțare nerambursabilă.
De asemenea, întreprinderile de economie socială pot fi organizate sub forma instituțiilor
financiare nebancare – acestea funcționează în baza Legii 93/2000 privind instituții financiare
nebancare și au în vedere creditarea făcută în scopul asigurării și menținerii stabilității financiare.
Relevantă pentru Economia socială este și acea categorie de organizații care desfășoară activitate
de creditare exclusiv din fonduri publice ori puse la dispoziția lor în baza unor acorduri
interguvernamentale, pentru care legea prevede respectarea anumitor condiții. CAR-urile și
organizațiile care desfășoară activități de creditare exclusiv din fonduri publice sau fonduri puse
la dispoziție prin acorduri interguvernamentale reprezintă excepții de la regula generală conform
căreia o instituție financiar bancară își desfășoară activitatea sub forma societăților pe acțiuni.
Acordarea de microcredite intră în sfera Economiei Sociale numai dacă sunt respectate anumite
condiții în special legate de latura socială a activității derulate.
Mai există și forme de organizare care prezintă similitudini cu Economia socială, reglementate
prin OUG 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Acestea pot contribui la
integrarea socio-profesionala, dar nu sunt considerate forme specifice de Economie Socială pentru
că nu au scop ambivalent social și economic. În continuare sunt prezentate sintetic aceste forme
de organizare:
•

persoana fizică autorizată – se înființează în baza unui singur cod CAEN și nu poate angaja
cu contract de munca terțe persoane pentru desfășurarea activității pentru care a fost
autorizată și nici nu va fi considerată un angajat al unor terțe persoane cu care colaborează;
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•

•

întreprinderea individuală – este o întreprindere economică fără personalitate juridică,
organizată de o persoană fizică. Își desfășoară activitatea în baza unui singur cod CAEN și
are posibilitatea de a avea salariați;
întreprinderea familială – este o întreprindere economică, fără personalitate juridică,
organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa. Poate avea
angajați numai din cadrul aceleiași familii.

1.3. Specialiști în Economia socială
Specialistul în Economie Socială reprezintă categoria de angajați implicați în dezvoltarea
economiei sociale. Întrucât economia socială se regăsește în toate sectoarele economiei, de la
asistență socială la finanțe și bănci, rezultă că specialistul în Economie Socială reprezintă o
categorie aparte de persoane implicate în toate aceste aspecte. De aceea, un specialist în Economie
Socială trebuie să dețină cunoștințe din domenii variate, care să îi permită acestuia să lucreze într-o
mare varietate de organizații, cu specific diferit, dar având toate același scop, respectiv acela de a
integra grupurile defavorizate în societate.
Profilul specialistului în Economie Socială este greu de determinat, în condițiile în care există o
mare varietate a întreprinderilor sociale. În fapt, întreprinderile sociale funcționează ca o orice altă
întreprindere, având însă doar un scop diferit, respectiv acela de a integra în societate grupurile
defavorizate. Dintre cunoștințele necesare unui specialist în economie socială nu trebuie să
lipsească următoarele:
•
•
•

să cunoască politicile publice de la nivel național și local, în special cele care se referă la
grupurile defavorizate;
sa cunoască modul de implementare al politicilor publice, cu scopul final de integrare a
grupurilor defavorizate;
sa fie implicat în toate aspectele dezvoltării întreprinderii sociale, înțelegând prin aceasta
aspecte de natura politică, economică, administrativă, financiară, etc.

Pentru a putea atinge obiectivele de mai sus, specialistul în Economie Socială ar trebui să studieze:
•
•
•
•
•

economie și politici publice, cu aplicare pe politicile din domeniul economiei sociale și pe
finanțările accesibile;
formele juridice de organizare a unei companii, cu accent organizațiile non-profit;
administrație, cu accent pe componentele de management;
sociologie;
legislație.

Programele de studiu existente în momentul de față în domeniul economiei sociale în diverse state
europene conduc la concluzia că specialistul în Economie Socială efectuează studii de economie
și management cu aplicabilitate asupra aspectelor de natură socială.
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Antreprenorul social este un specialist în Economie Socială care identifică probleme sociale ce au
ca rezolvare o soluție din sfera afacerilor, în care sunt implicate persoanele din grupurile
vulnerabile sau ale căror rezultate sunt dedicate sprijinului acestora. Câteva din competențele pe
care trebuie să le manifeste antreprenorii din economia socială sunt:
•
•
•
•
•
•
•
•

să fie capabili să identifice probleme sociale și să stabilească tipul de business prin care
s-ar putea rezolva;
să poată analiza viabilitatea afacerii utilizând instrumente specifice de analiză;
să studieze piață în vederea realizării studiului de fezabilitate și a planului de afaceri;
să inițieze afaceri, prin implicarea celor mai importanți actori și să stabilească direcțiile
de acțiune;
să identifice surse de finanțare;
să stabilească relații parteneriale cu instituții/ organizații/ agenții cu activitate din domeniul
serviciilor sociale;
să recruteze specialiști împreună cu care ar putea dezvolta afacerea;
să promoveze afacerea și să propună soluții pentru vânzarea produselor sau serviciilor
rezultate din afacere.

Managerul în Economia socială este un specialist în Economie Socială care asigură managementul
întreprinderilor de Economie Socială, propune și elaborează politicile și strategiile specifice
organizației în care își desfășoară activitatea, coordonează activitatea echipei de management la
nivelul organizației, administrează bugetul alocat departamentelor din structura organizației,
monitorizează indicatorii de eficiență și propune măsuri de îmbunătățire a activității organizației.
Dintre activitățile care cad în sarcina managerului în economie socială amintim:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

analiza caracteristicilor mediului economic și social local / regional;
analiza reglementărilor legislative privind economia socială;
analiza tendințelor naționale și europene în domeniul afacerilor de economie socială;
propunerea și elaborarea de politici, strategii și proceduri de lucru;
monitorizarea implementării politicilor, strategiilor și procedurilor de lucru;
evaluarea indicatorilor realizați prin implementarea politicilor, strategiilor și a procedurilor
de lucru propuse;
propunerea structurii organizatorice adecvate a firmei, în raport cu misiunea și obiectivele stabilite;
avizarea sarcinilor și a responsabilităților fiecărui rol / poziție din cadrul organizației;
propunerea criteriilor de selecție și de evaluare a personalului cu atribuții de conducere;
coordonarea echipei de management la nivelul organizației;
evaluarea activității echipei de management și propunerea de programe de training pentru
dezvoltarea competentelor profesionale ale angajaților;
administrarea bugetului necesar pentru implementarea politicilor și a strategiilor
organizaționale, precum și bugetul necesar pentru buna desfășurare a activităților curente;
administrarea bugetului de comunicare și de promovare a organizației;
stabilirea de relații parteneriale cu instituții / organizații / agenții cu activitate în domeniul
serviciilor sociale;
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•
•
•
•
•

analiza propunerilor privind resursele necesare desfășurării activităților organizației și
avizarea achiziției acestora;
analiza și avizarea propunerilor de proiecte și programe sociale;
monitorizarea proiectelor și a programele organizației;
atragerea fondurilor necesare pentru dezvoltarea programelor organizației;
implementarea standardelor de calitate specifice domeniului de activitate.

Manager financiar pentru Economia socială este un specialist care colaborează strâns cu antreprenorul și cu managerul de Economie Socială, sprijinind demararea și susținerea afacerii. Unele din
cele mai importante competențe pe care trebuie să le dețină Managerul financiar sunt următoarele:
•
•
•
•
•
•
•

participarea la realizarea studiului de fezabilitate și a planului de finanțare;
identificarea de surse de finanțare multiple și accesarea celor mai potrivite pentru
dezvoltarea afacerii;
realizarea prognozei cash-flow-ului;
realizarea de evidente și de analize financiare și propunerea de corecții;
analiza riscurilor și a deciziilor de investiții;
analiza oportunităților de investiții;
întocmirea situațiilor financiare previzionate.

1.4. Actori relevanți pentru economia socială
Actori europeni relevanți
Comisia Europeană, pentru a valoriza economia socială, responsabilizează două direcții: DG
Întreprinderi și Industrie, precum și DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Egalitate
de Șanse. Activitatea celor două direcții vizează: politicile sociale, ocuparea forței de muncă,
incluziunea socială cu accent pe soluționarea problemelor sociale ale grupurilor vulnerabile.
Comitetul Economic și Social European este un organism consultativ cu rol de facilitator și
promotor al dialogului civic, care susține democrația participativă. Prin opiniile transmise
instituțiilor europene, Comitetul Economic și Social European promovează economia socială.
Parlamentul European – în cadrul sau a fost creat Intergrupul pentru Economie Socială, un
organism de monitorizare și informare asupra economiei sociale, care promovează ideea
construirii unei Europe competitive și bazate pe solidaritate. Intergrupul este o platformă de
schimb de informații între Membrii Parlamentului European și cei ai societății civile.
Consiliul Europei joacă un rol fundamental pentru stabilitate, creștere economică și coeziune
socială. Prin intermediul Diviziei de dezvoltare și cercetare pentru coeziune socială este implicat
în activități de promovare a economiei sociale și solidaritate, ca formă de dezvoltare a coeziunii
sociale, a cetățeniei active și a responsabilității sociale.
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Actori relevanți din România
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale (MMFPS) este coordonatorul politicilor de
incluziune socială, în special prin intermediul Direcției Programe incluziune socială și a
structurilor care se ocupa de protecția persoanelor cu handicap, a familiei și copilului, precum și
prin intermediul Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Munca (ANOFM), care se afla sub
autoritatea sa. Rolul MMFPS este acela de promotor al inserției profesionale a grupurilor
vulnerabile, ceea ce subliniază caracterul social al economiei sociale.
Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (MECMA) are atribuții cu impact asupra
societăților cooperative (una dintre cele mai reprezentative forme de Economie Socială) și
IMM-urilor (forma care asigura adeseori derularea de activități de Economie Socială).
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) are atribuții cu impact asupra societăților
cooperative, fiind responsabil cu „elaborarea, reglementarea și implementarea politicilor agricole”.
Ministerul Justiției gestionează Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial,
care include asociații și fundații înființate în România, dintre care unele desfășoară activități
economice specifice economiei sociale. De asemenea, în subordinea MJ se afla Oficiul National
al Registrului Comerțului care tine evidenta societăților cooperative.
Banca Naționala a României este o structura publica, de interes național, cu rol de reglementare și
supraveghere a unor forme de Economie Socială: societățile cooperative de credit, instituțiile
financiare nebancare (categorie care cuprinde și CAR).
Dintre structurile private care pot sprijini dezvoltarea și promovarea economiei sociale, amintim:
Camera de Comerț și Industrie a României, Patronatele, Sindicatele.
Exemple de structuri de Economie Socială:
•

•

Firma comerciala „The Day Chocolate Company” activează în cadrul așa numitei mișcări
de „comerț echitabil” (fair trade), care urmărește returnarea unei parți a câștigului
producătorilor prin practicarea unor preturi mai bune comparativ cu cele ale
multinaționalelor. Aceasta societate a fost creata de companii cu experiența în domeniul
responsabilității sociale și al acțiunilor filantropice, acestea participând în mod direct, de
comun acord, în administrarea acesteia. Piața principala de desfacere a companiei este
reprezentata de supermarket-urile din Marea Britanie.
Associates Sunderland Home Care (SHCA) furnizează servicii sociale. Aceasta
funcționează în orașul Sunderland și are peste 150 de angajați, dintre care, cei mai mulți
furnizează servicii suport de înaltă calitate membrilor comunității. Activitatea companiei
se desfășoară auxiliar și în colaborare cu instituțiile publice. Este important de reținut
faptul ca firma este administrata de angajații săi, care își decid singuri soarta.
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CAP. 2 MANAGEMENTUL ANTREPRENORIAL
2.1. Antreprenoriatul
Activitatea antreprenorială constă în identificarea și valorificarea unei oportunități
economice, antreprenoriatul presupunând: un mod de gândire, capacitate de inovare, utilizarea de
resurse, capacitate de schimbare și acceptarea riscului.
Factorii care generează apariția, dezvoltarea și succesul inițiativelor antreprenoriale sunt:
•

•

•

•

independența – este motivul cel mai puternic pentru a deveni întreprinzător. Dorința de a
fi propriul tău stăpân, de a munci pentru tine și nu pentru alții, de a-ți manifesta liber
inițiativele printr-o activitate creativă și flexibilă este țelul principal al celor care devin
întreprinzători.
obținerea unui profit, a unui câștig corespunzător efortului depus – animă toți
întreprinzătorii care își creează firme care au ca scop declarat realizarea unei activități
profitabile. Profitul obținut asigură antreprenorilor venituri pe care aceștia și le doresc și
posibilitatea dezvoltării afacerii pe termen scurt și mediu.
nevoia asiduă de a pune în practică o idee, adesea o „obsesie”, de a crea și experimenta –
se manifestă drept cauză mai ales la persoanele cu o mare putere de muncă, ancorate în
realitatea „de laborator”, care caută să valorifice o idee deosebită, o nișă de piață, o
categorie aparte de clienți, o materie primă neglijată, o oportunitate de afaceri nesesizată
de alți întreprinzători
inovarea – este un proces permanent pentru firmele care intuiesc faptul că nu există
alternativă astăzi pentru obținerea și menținerea unor performanțe economice și
manageriale deosebite în afara unei preocupări continue pentru inovare.

2.2. Întreprinzătorul
Orice persoană având idei în legătură cu modul în care se poate face „ceva” mai bine într-un
domeniu oarecare și care este dispusă să desfășoare o activitate dificilă și să-și asume riscul, este
un potențial întreprinzător. Ideea se poate referi la un produs, serviciu, procedeu, piață, tehnologie
avansată, întrucât spiritul antreprenorial există în toate domeniile de activitate. Dintre accepțiunile
acestui termen, amintim:
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•

•

•

în viziunea lui K. Mill, întreprinzătorul este cel care își asumă riscuri, pregătind inovația;
el „întreprinde”. Această caracteristică este esența întreprinzătorului – el inovează în
funcție de oportunitățile ivite, procură și organizează utilizarea resurselor, pentru a produce
și a comercializa produse și/sau servicii cerute pe piață
în viziunea lui A. Shapero, întreprinzătorul este cel care dezvoltă un tip particular de
comportament, înglobând inițiativă, organizarea și recapitalizarea mecanismelor
economice și sociale în scopul „exploatării” resurselor și a oportunităților, acceptării
riscului și eșecului.
În viziunea lui K. Vesper, întreprinzătorul este cel care combină resurse (umane, materii
prime, informații) pentru a le da valoare sau cel care introduce schimbări, inovații, o nouă
ordine.

O eventuală renunțare – fără a fi obligatorie – la meseria de bază, la stilul anterior de viață, nu sunt
ușor de hotărât și de acceptat. Pentru a se putea transforma în întreprinzător, persoana respectivă
are nevoie de energie, putere și ambiție. De cele mai multe ori, o forță negativă apărută din mediu
– o ruptură cu ceea ce a existat și a fost stabil – reprezintă un puternic stimulent pentru ca
întreprinzătorul să renunțe la vechiul stil de viață și să depășească inerția, putând astfel crea ceva
nou.
Dorința de a crea o firmă proprie depinde, în mare măsură, de cultura întreprinzătorului, de gradul
în care acesta acceptă să riște, de măsura în care înțelege să valorifice oportunitățile de afaceri din
mediul economic, de sprijinul pe care poate conta din partea familiei, a prietenilor, a comunității
de afaceri.
Spiritul de inițiativă, dorința de a acționa și existența exemplelor credibile ale altor persoane sunt
necesare, dar nu suficiente, pentru a face dintr-un individ un întreprinzător: rămâne întotdeauna
problema resurselor. Noii întreprinzători reunesc materiale, echipamente, angajați, spațiu necesar
firmelor lor, fie apelând la resurse proprii, fie apelând la sprijinul altor persoane (prieteni, familie,
întreprinzătorii de risc). Atunci când procurarea resurselor, sub formă de capitaluri este facilă,
numărul firmelor înființate este în creștere, iar când „vremurile sunt grele”, în ciuda perturbațiilor
datorate pierderii de locuri de muncă, motiv care ar putea incita diverse persoane să se lanseze în
inițiative personale, lipsa de capital împiedică activitățile antreprenoriale și crearea de noi
organizații.
Caracteristicile întreprinzătorilor
Dintre caracteristicile specifice antreprenorilor, amintim un anumit mix de trăsături de caracter:
- independența extrem de mult dorită de întreprinzător este, poate, cea mai de preț trăsătură de
caracter a acestora;
- încrederea în ei înșiși, întreprinzătorii fiind de cele mai multe ori siguri pe ei și încrezători în
viitorul afacerii create;
- perseverența – întreprinzătorii sunt convinși, de regulă, că succesul nu va veni imediat, că trebuie
să depună efort îndelungat pentru a ajunge la țelurile propuse, că trebuie chiar să „lupte” cu timpul.
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- întreprinzătorul este un oportunist, care știe să identifice ocaziile pentru afaceri și să organizeze
resursele într-un alt mod decât înainte. El este în căutarea oportunităților și a noutăților care pot
răspunde mai bine nevoilor și cerințelor și se aventurează pe piețe noi.
- întreprinzătorul este un coordonator, combinator de resurse: el este capabil să reunească resursele
și să le organizeze pentru a dezvolta și comercializa inovația. Adesea, organizația din care face
parte este un obstacol în procesul de inovare și de aceea el trebuie să se asocieze uneori cu alte
persoane.
- întreprinzătorul este un „jucător” care iubește și chiar creează provocările. Crearea unei firme
sau comercializarea unei inovații prezintă un risc ridicat dacă tânărul întreprinzător nu cunoaște
foarte bine piața.
- întreprinzătorul este puternic motivat să reușească, provocarea fiind de fapt unul dintre
obiectivele întreprinzătorului, iar succesul marcat prin profit este cea mai bună dovadă a unor
decizii corecte luate pentru a învinge obstacolele. În afara profitului, întreprinzătorul are, de obicei,
și alte obiective și motive pentru lansarea într-o afacere sau pentru realizarea unei inovații.

2.3. Procesul antreprenorial
Procesul antreprenorial cuprinde cinci faze distincte:
1. identificarea și evaluarea oportunităților – poate fi realizată intuitiv sau de manieră
„științifică”, cercetând tipurile cunoscute de oportunități care sunt accesibile
întreprinzătorului care se lansează într-un proces antreprenorial;
2. obținerea resurselor necesare – se realizează prin combinarea resurselor obținute din
surse proprii, atrase și împrumutate, ținând cont de costurile fiecărei surse;
3. elaborarea planului de afaceri, unul dintre cele mai des întrebuințate instrumente
antreprenorial-manageriale;
4. înființarea firmei;
5. asigurarea managementului eficient și eficace al firmei înființate.
Deși fazele se derulează progresiv, nici una dintre ele nu trebuie tratată izolat și nici înainte de
abordarea factorilor specifici fazelor următoare.

2.4. Oportunitatea economică
Conform lui Nicolescu Ovidiu (2001, p. 191), „oportunitatea economică reprezintă o necesitate
și/sau o cerere potențială de un produs sau serviciu într-un anumit context, a cărei sesizări,
identificare, luare în considerare și satisfacere printr-un proces economic de către o persoană sau
un grup poate în viitor genera profit.”
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Sursele de oportunități economice pot fi de natură:
•
•
•
•

•

•
•

•

•

comercială – reprezentate de cerere deschisă sau latentă pentru anumite produse sau
servicii;
științifică – constând în descoperirea de noi legi, principii, metodologii, aplicabile în
realizarea de produse și servicii noi și modernizate;
tehnică – reprezentate de noi echipamente, tehnologii, materii prime, care pot servi ca bază
pentru o nouă afacere sau pentru diversificare, modernizarea, specializarea unei firme;
juridică – constând în apariția de noi legi, ordonanțe, hotărâri de guvern sau modificarea
celor existente, cu consecințe semnificative asupra inițierii, derulării și profitabilității
activităților economice;
fiscală – atunci când se schimbă felul, dimensiunea, modul de calcul al diferitelor taxe și
impozite, modificând astfel motivațiile întreprinzătorului și condițiile de valorificare a
capitalului;
bancară – ca urmare a modificării semnificative a condițiile de acordare a creditelor
(mărimea și tipul creditului, durata de acordare, volumul garanțiilor, nivelul dobânzii);
informațională – reprezentate de noi abordări și tehnologii informatice, care permit accesul
mai rapid, mai ieftin și mai complet la informații importante pentru demararea și realizarea
de acțiuni economice;
educațională – manifestate de pregătirea prin școală, de persoane cu viziune, cunoștințe,
abilități, aptitudini, deprinderi și comportamente favorizante activităților de tip antreprenorial;
managerială – reprezentate de noile abordări, metode, tehnici, know-how și cunoștințe ce
facilitează identificarea și valorificarea oportunităților economice.

Practica a demonstrat că există anumite categorii de oportunități de afaceri care sunt mai frecvente.
Cunoașterea lor este foarte importantă pentru tinerii care doresc să devină întreprinzători. Acestea
sunt:
•
•
•
•

•

•

operaționalizarea unei invenții – reprezintă o oportunitate e afaceri;
deprinderea sau separarea unor elemente dintr-un produs sau serviciu existent – aceste
elemente pot reprezenta obiectul unei afaceri de sine stătătoare;
transformarea hobby-ului într-o afacere;
conștientizarea existenței unui anumit client pentru un anumit produs – o astfel de
oportunitate apare atunci când o firmă sau un grup de consumatori au nevoie de un anumit
produs pentru care nu există încă un producător;
descoperirea unei nișe de piață – această oportunitate este accesibilă persoanelor care
cunosc aprofundat o anumită piață. identificarea nișei de piață s-a dovedit a fi una dintre
cele mai frecvent și de succes oportunități de afaceri. Principalul element de considerat este
determinarea mărimii și duratei nișei de piață pentru a fi sigur că poate susține o afacere
profitabilă pe termen lung;
dezvoltarea unei afaceri pe baza unei activități realizate anterior în afara orelor de program
de muncă;
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•
•
•

•
•

șansa de a întâlni și recunoaște o oportunitate de afaceri viabilă;
competența sau experiența profesională deosebită;
situația economică personală sau familială disperată – determină, cel mai adesea,
înființarea de firme mici, de supraviețuire, cu resurse relativ modeste și cu un proces de
înființare concentrat în timp, stresant;
cumpărarea unei firme existente reprezintă și ea o oportunitate de afaceri pentru cei care
dețin resurselor necesare;
achiziționarea unei francize este o oportunitate de afaceri care cunoaște o dezvoltare
importantă și în România.

După ce a fost identificată oportunitatea economică, aceasta trebuie evaluată pentru a stabili dacă
este posibil a fi transformată într-o afacere viabilă. Evaluarea oportunității presupune culegerea de
informații despre produsul/serviciul pentru care există o cerere nesatisfăcută, cu scopul de a:
•
•
•

evalua piața potențială (dacă nu există piață, afacerea nu are sens);
estima veniturile și cheltuielile (sau profitabilitatea afacerii);
estima investițiile inițiale necesare.

În procesul de evaluare a pieței potențiale, întreprinzătorul trebuie să-și pună următoarele întrebări:
•
•
•
•
•
•
•

Unde este piața întreprinderii?
Produsul sau serviciul este destinat unui grup de o anumită vârstă?
Care este mărimea și distribuția veniturilor populației?
Vânzările pentru produsul sau serviciul dat sunt în creștere sau în declin?
Câți concurenți sunt pe piață și ce pondere de piață au?
Care este rata de creștere a cifrei de afaceri a concurenților?
Care sunt aspectele tehnice ale produsului?, etc.

Dacă există o piață potențială pentru afacerea identificată, antreprenorul trece la următoarea etapă,
care presupune realizarea planului operațional de creare a afacerii. Se face o estimare a investiției
inițiale (echipamente, materiale, etc) și o estimare a veniturilor și cheltuielilor pentru determinarea
profitabilității afacerii.

2.5. Managementul antreprenorial
Ovidiu Nicolescu (2001) definește managementul antreprenorial ca pe „o disciplină de bază a
managementului, care se ocupă de studiul proceselor și relațiilor antreprenorial – manageriale
derulate, de regulă, în organizații de mici dimensiuni – puternic personalizate de rolul determinant
pe care îl exercită întreprinzătorul – de descoperirea legităților care le guvernează și de conceperea
de noi sisteme, metode, tehnici, proceduri, de natură să crească eficacitatea și eficiența deciziilor
și acțiunilor prin care se identifică și valorifică oportunitățile de afaceri.”
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Procesul de management îndeplinește cinci funcții: Previziune, Organizare, Coordonare, Antrenare și Evaluare-control.
Previziunea constă în ansamblul proceselor de muncă prin intermediul cărora se determină
principalele obiective ale firmei și componentele sale, precum și resursele și principalele mijloace
necesare realizării lor. Previziunea răspunde la următoarele întrebări: ce trebuie și ce poate fi
realizat în cadrul firmei? concomitent cu desemnarea resurselor necesare. Rezultatele previziunii
se împart în 3 mari categorii:
•
•
•

prognoze – acoperă un orizont de minim 10 ani, au un caracter aproximativ;
planurile – se referă la perioade cuprinse între o lună și 5 ani iar gradul de detaliere variază
invers proporțional cu orizontul de timp;
programele – se referă la o perioadă scurtă de timp: o săptămână, câteva zile, o zi, un
schimb, o oră și sunt foarte detaliate.

Organizarea constă în ansamblul proceselor de management prin intermediul cărora se stabilesc
și se delimitează procesele de muncă fizică și intelectuală și componentele lor, precum și gruparea
acestora pe posturi, formații de muncă, compartimente și atribuirea lor personalului, corespunzător
anumitor criterii manageriale, economice, tehnice și sociale, în vederea realizării, în cât mai bune
condiții, a obiectivelor previzionate. Funcția de organizare răspunde la întrebările: cine și cum
contribuie la realizarea obiectivelor firmei?
În cadrul organizării delimităm două subdiviziuni:
•
•

Organizarea de ansamblu a firmei – constă în stabilirea structurii organizatorice și a
sistemului informațional de management;
Organizarea principalelor componente ale firmei.

Coordonarea constă în ansamblul proceselor de muncă prin care se armonizează deciziile și
acțiunile personalului firmei și ale subsistemelor sale, pornind de la previziuni și de la sistemul
organizatoric stabilite anterior.
Antrenarea încorporează ansamblul proceselor de muncă prin care se determină personalul firmei
să contribuie la stabilirea și realizarea obiectivelor previzionate, pornind de la factorii care îi
motivează. Funcția de antrenare răspunde la următoarea întrebare: de ce personalul firmei participă
la stabilirea și realizarea obiectivelor circumscrise acesteia?
Fundamentul antrenării îl reprezintă motivarea, care rezidă în corelarea satisfacerii necesităților și
intereselor personalului cu realizarea obiectivelor și a sarcinilor atribuite. Motivarea, în funcție de
modul de condiționare a satisfacțiilor personalului, de rezultatele obținute, poate fi de două tipuri:
pozitivă sau negativă.
Funcția de Evaluare-Control se referă la ansamblul proceselor prin care performanțele firmei,
ale subsistemelor și ale componenților acesteia sunt măsurate și comparate cu obiectivele stabilite,
în vederea eliminării deficiențelor constatate și a integrării abaterilor pozitive. Această funcție
răspunde la întrebarea: cu ce rezultate s-a finalizat munca depusă?
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Procesul de evaluare-control implică patru faze:
1. Măsurarea realizărilor;
2. Compararea realizărilor cu obiectivele și standardele stabilite inițial, evidențiind abaterile
produse;
3. Determinarea cauzelor care au generat abaterile constatate;
4. Organizarea structurală.
Structura organizatorică a firmei reprezintă ansamblul persoanelor și a subdiviziunilor organizatorice astfel constituite încât să asigure premisele organizatorice pentru stabilirea și realizarea
obiectivelor previzionate. Structura organizatorică are două componente principale: structura
managerială și structura de producție. Structura managerială este constituită din ansamblul
managerilor și a subdiviziunilor organizatorice prin ale căror decizii și acțiuni se asigură condițiile
manageriale, economice, tehnice și de personal necesare desfășurării activității compartimentelor
de producție. Structura de producție constă în ansamblul diviziunilor organizatorice ale firmei, în
cadrul cărora se desfășoară activitățile operaționale, în principal în producție.
Structura organizatorică asigură osatura sistemului managerial, de raționalitatea să depinzând
într-o proporție apreciabilă conținutul și îmbinarea sistemului de obiective, configurația și funcționalitatea sistemului informațional și decizional, gama metodelor și a tehnicilor de management
utilizate.
Componentele structurii organizatorice sunt:
•
•
•
•

•
•

postul – reprezintă ansamblul obiectivelor, al sarcinilor, al competențelor și al responsabilităților care, în mod regulat, revin spre exercitare unui salariat al firmei;
funcția – reprezintă totalitatea posturilor care prezintă aceleași caracteristici principale;
ponderea ierarhică – reprezintă numărul de salariați conduși de un manager în mod direct
compartimentul – este ansamblul persoanelor care efectuează munci omogene și/sau
complementare, de regulă pe același amplasament și care contribuie la realizarea acelorași
obiective derivate și sunt subordonate nemijlocit aceluiași manager;
nivelul ierarhic – este format din totalitatea subdiviziunilor organizatorice situate la aceeași
distanță ierarhică de proprietarul firmei sau de managerul general;
relațiile organizatorice formale – reprezintă raporturile dintre celelalte subdiviziuni
organizatorice, instituite prin reglementări organizatorice oficiale.

Structurile organizatorice pot avea mai multe forme:
•
•
•

structură ierarhică – predomină în cadrul IMM;
structură funcțională;
structură ierarhic funcțională.

Pe lângă aceste tipuri clasice de structuri, se mai întâlnește și structura matricială, care se aplică,
în special, în firmele care lucrează pe proiecte.
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CAP 3. ELEMENTE SPECIFICE MANAGEMENTULUI
ANTREPRENORIAL
3.1. Stakeholderii micilor afaceri
Termenul stakeholder desemnează o persoană sau un grup de persoane care au un interes sau o
implicare personală directă sau emoțională în funcționarea unei organizații și în realizarea
performanțelor acesteia, pe care le poate (pot) influența într-o manieră semnificativă.
Stakeholderii tipici pentru o întreprindere mică și mijlocie, la care ne vom referi în continuare, au
o pondere și o importanță mai mare sau mai mică, în funcție de caracteristicile firmei, ale mediului
în care operează și de trăsăturile definitorii ale întreprinzătorului.
Cel mai important stakeholder este întreprinzătorul însuși, cel care a înființat firma și care o
conduce direct sau o supervizează îndeaproape și își însușește integral sau parțial profitul rezultat.
De asemenea, în IMM-urile aflate în coproprietate, acționarii/asociații urmăresc ca firma la care
au participat cu capital să realizeze un profit cât mai mare.
Managerii firmei sunt un stakeholder deosebit de important, îndeosebi în firmele mijlocii și mici.
În microfirme, unde întreprinzătorul este managerul atotputernic, importanța lor se diminuează,
iar în microfirmele integral familiale, această categorie de stakeholderi nu există. Indiferent de
poziția deținută în firmă, managerii, prin deciziile/acțiunile adoptate/întreprinse, influențează în
mod decisiv performanțele IMM-ului. Deoarece veniturile și statutul oricărui manager depind
direct de funcționarea și de performanțele firmei, acesta este întotdeauna foarte interesat de
calitatea activităților desfășurate.
La fel ca și managerii, salariații firmei influențează modul de funcționare al firmei și manifestă
interes în obținerea de performanțe, însă într-un grad mai redus datorită poziției deținute în
organizație, a veniturilor mai reduse și a sferei inferioare de atribuții, sarcini, competențe și
responsabilități care le revin.
Cumpărătorii (clienții), care condiționează însăși existența IMM-ului prin achiziționarea
produselor și/sau serviciilor sunt o altă categorie de stakeholderi.
Distribuitorii (dacă este cazul) așteaptă de la firmă mărfuri în sortimentul, calitatea și cantitatea
solicitate. În măsura în care aceste produse sunt apreciate și cumpărate, aceștia sunt interesați în
existența și dezvoltarea firmei.
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Familia întreprinzătorului joacă un rol apreciabil1 în funcționarea firmei, îndeosebi în IMM-urile
care sunt proprietatea integrală a unei familii, care conduce împreună firma. Interesele acesteia în
ansamblul elementelor referitoare la firmă sunt evidente în majoritatea firmelor mici, în special în
microfirme.
Băncile influențează funcționalitatea și performanțele firmei prin calitatea operațiunilor bancare
curente și prin condițiile de acordare a creditelor curente și/sau de dezvoltare. În același timp,
întreprinderile mici și mijlocii sunt pentru bănci firme cliente, constituind o sursă de venituri și, de
aceea, societățile bancare sunt interesate în consolidarea economico-financiară a firmelor.
Furnizorii (de materii prime, materiale, utilaje/echipamente, energie, ambalaje, piese de schimb,
etc.) influențează funcționalitatea și eficacitatea firmei prin calitatea, termenele de furnizare și
condițiile de plată ale produselor/serviciilor oferite. Concomitent, fiecare furnizor este interesat în
consolidarea și creșterea economică a firmei, pentru menținerea acesteia în calitate de client.
Calitatea serviciilor oferite de firmele de consultanță și training influențează, de regulă, pozitiv
activitatea IMM-urilor care au apelat la aceste servicii. Deoarece furnizorii de consultanță
managerială, juridică, contabilă, tehnică etc. prestează servicii numai în anumite perioade, aceștia
sunt interesați ca firmele pentru care au furnizat servicii să le rămână în continuare cliente.
Pentru stat (administrația publică), fiecare întreprindere mică și mijlocie constituie o sursă de
venituri la bugetul de stat și de noi locuri de muncă, constituind totodată motorul dezvoltării
economice. În paralel, calitatea activității desfășurate și a măsurilor întreprinse de instituțiile
administrației publice influențează pozitiv sau negativ derularea activităților firmelor.
Administrația locală influențează într-o măsură apreciabilă activitatea firmelor de pe raza lor de
autoritate. Este cunoscut faptul că birocrația și corupția constituie o influența negativă a
administrației asupra firmelor mici și mijlocii, având un impact considerabil asupra acestora. În
același timp, orice administrație locală este interesată în buna funcționare a IMM-urilor care sunt
surse de locuri de muncă și de finanțare a bugetelor locale.
Organizațiile de IMM-uri, celelalte organizații patronale și camerele de comerț, de care depinde în
bună măsură calitatea mediului de afaceri existent, influențează activitatea IMM-urilor fie direct,
prin intermediul serviciilor pe care le furnizează, fie indirect prin lobby-ul exercitat în cadrul
structurilor politice.
Investitorii de risc constituie un tip de stakeholder mai puțin cunoscut și prezent în țara noastră,
însă cu mari perspective în viitor, întrucât reprezintă o sursă potențială de finanțare pentru
IMM-uri, în special pentru firmele mijlocii. Investitorii de risc finanțează pentru o anumită
perioadă firmele cu potențial mare de dezvoltare, cumpărând o parte din capitalul social și
participând la managementul acestora.
În afara stakeholderilor menționați, mai există și stakeholderii ocazionali, care se manifestă atunci
când firma se confruntă cu evenimente deosebite (accidente, furturi, procese, etc.) În această
categorie se includ poliția, instanțele de judecată, etc.
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3.2. Strategii antreprenoriale
Strategia antreprenorială este o strategie care se elaborează și se utilizează în cadrul unei firme
mici sau mijlocii prin implicarea întreprinzătorului respectiv. Tipurile de strategii antreprenoriale
sunt următoarele:
•

•

•

•

strategia completă – se caracterizează prin complexitate ridicată, planificare riguroasă a
activităților firmei și implicare de resurse apreciabile. Acoperă un orizont temporal mai
mare (de 3-5 ani), este orientată proactiv, analizează un volum considerabil de informații
și incorporează un bagaj considerabil de cunoștințe economice și manageriale;
strategia punctului critic – ia în considerare o perioadă medie și se focalizează asupra
dificultăților și a problemelor importante cu care se confruntă firma. După ce se găsesc
soluții la aceste probleme, se continuă cu procesele de planificare;
strategia oportunistică – implică un orizont temporal redus și se concentrează asupra
identificării și valorificării oportunităților antreprenoriale. Deși pornește de la o formă
superficială de planificare, imediat ce se sesizează oportunități pentru firmă, se deviază
foarte rapid de la previziunile realizate inițial;
strategia reactivă se caracterizează prin reacțiile imediate la situațiile cu care firma și
întreprinzătorul sunt confruntați, fără a încerca să le influențeze. Nu implică procese de
previzionare direcționate spre îndeplinirea anumitor scopuri și din această cauză unii
specialiști nu o consideră o strategie propriu-zisă.

În plus, amintim aici de abordarea antreprenorială rutinieră, care nu reprezintă o strategie în
accepțiunea științifică a conceptului pentru că nu implică un comportament strategic, ci unul cu
caracter rutinier, care se manifestă, de obicei, la firmele care operează într-un mediu stabil.
Experiența a demonstrat că cele mai eficace rezultate sunt obținute de firmele mici și mijlocii care
se bazează pe strategia antreprenorială a punctului critic și strategia completă.
Tipologia strategiilor organizaționale și particularitățile acestora în IMM-uri sunt prezentate în
tabelul de mai jos.
Criterii de clasificare
1. Sfera de cuprindere

Tipuri de strategii organizaționale particularitățile acestora în
IMM-uri
Globale
- prezintă o complexitate mai redusă comparativ cu firmele mari;
- cel mai adesea nu iau forma unor planuri sau programe riguros
proiectate și structurate;
Parțiale
- se utilizează mai rar în imm-uri;
- cele mai frecvențe sunt strategiile parțiale comerciale și financiare;
- întreprinzătorul are o contribuție determinantă în elaborarea for
apelând rareori la specialist.
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2.Gradul de participare
a firmei la elaborarea
strategiei

3.Dinamica
principalelor obiective
încorporate

4.Tipu1 obiectivelor și
natura abordărilor

Integrate
- se întâlnesc rareori în IMM-uri, mai ales în filmele mijlocii care
fac parte dintr-un holding;
Independente
- predomină cvasiabsolut în imm-uri, întreprinzătorul imprimându-i
puternic viziunea antreprenorială.
Redresare
- se folosesc mai rar, îndeosebi în firmele mijlocii; microfilmele și
firmele mici când intră în criză, de regulă dau faliment;
Consolidare
- se întâlnesc în firmele mici i mijlocii care au reușit să deslușească
o perioadă de criză;
Dezvoltare
– sunt caracteristice IMM-urilor dinamice sau tip gazela care au o
situație economică solidă și un apreciabil potențial tehnic și
comercial.
Restructurare
- se întâlnesc în filmele mijlocii, mai rar în firmele mici și
microfirme și vizează reorientări și/sau redimensionării a
activităților firmei;
Managerială
- este folosită doar în firmele de dimensiune mijlocie spre mare care
au o activitate mai complexă și un sistem de management conturat;
Joint-venture
- se utilizează în toate categoriile de 1MM-uri care vizează
asocierea cu un partener din altă tară, cu o frecventă mai mare în
firmele, mijlocii și mici;
Inovaționale
– se practică în firmele mici și mijlocii, de obicei în cele mijlocii
spre mari, care au potențial de cercetare-dezvoltare și de producție;
- sunt focalizate cel mai adesea pe un produs.
Ofensive
se utilizează în IMM-urile care an un potențial comercial, de
producție și financiar apreciabil și care au în vedere îmbunătățirea
poziției deținute pe piețele actuale și pătrunderea pe non piețe; se
practică cel mai adesea în firmele de dimensiune medie și cele mici;
Specializare
- se întâlnesc rar, de regulă, în situațiile în care firmele mici și
mijlocii sunt subcontractante;
Diversificare
- se regăsesc mai ales în firmele de dimensiune medie (mai rar în
cele mici) care desfășoară.
activități productive și sau dezvoltarea/ lărgirea gamei de produse
fabricate;
Organizatorice
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5. Natura viziunii,
obiectivelor și
mijloacelor încorporate

- sunt rar utilizate în firmele mici, fiind întâlnite des în firmele
mijlocii spre medii, care au o structură organizatorică mai complexă
și eterogenă din punct de vedere al pregătirii personalului;
Informaționale
- sunt specifice unui număr restrâns de IMM-uri, de regulă în
firmele mijlocii care operează cu tehnici și tehnologii de vârf;
- se manifestă tendința de extindere și la nivelul firmelor mici.
Economice
- sunt predominante absolut în IMM-uri toate strategiile
antreprenoriale având ca obiectiv fundamental maximizarea
profitului pe baza studieri și luării în considerare a cerințelor pieței;
Administrativ
- economice nu se practică, de regulă în IMM-uri.

3.3. Servicii pentru IMM-uri
Serviciile pentru IMM-uri se divid în două mari categorii: servicii curente și servicii – suport al
dezvoltării. Serviciile curente se referă la satisfacerea unor necesități de funcționare zilnică ale
firmei, fără de care aceasta nu-și poate continua activitățile. În această categorie intră: serviciile
de telefonie, poștă, bancare, de asigurări, informatice, notariale, juridice, contabile, etc. De reținut
este că, fără a apela la serviciile curente, o firmă mică și mijlocie nu poate supraviețui.
Serviciile-suport au în vedere satisfacerea unor necesități ale firmei mici sau mijlocii care țin de
înființarea și dezvoltarea acesteia, de realizarea anumitor perfecționări în cadrul său, pentru care
firma nu posedă competențe necesare. Din această categorie fac parte: consiliere și consultanță în
multiple domenii, pregătire sau training, garantare, networking, complexe, etc. Serviciile de
consiliere, consultanță și training sunt cele mai intens utilizate, în special în domeniile financiar,
marketing, tehnic, informatic, resurse umane. Serviciile de networking au în vedere facilitarea
accesului întreprinzătorului și a colaboratorilor săi la anumite informații, evenimente, acțiuni,
organizații, utile firmei. Serviciile de garantare sunt oferite de organizații publice, mixte sau
private, firmelor care au nevoie de credite. Servicii complexe se referă la oferirea unui pachet de
servicii IMM-rilor, în condiții avantajoase pentru acestea din punct de vedere logistic,
informațional, spațial, economic, etc. Principalele modalități de asigurare a serviciilor complexe
sunt: centrele de afaceri, incubatoarele de afaceri, aeropolurile, centrele infobusiness, etc.
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CAP. 4 MARKETING
4.1. Conceptul de marketing
O afacere va exista doar atâta timp cât va avea clienți, aceștia reprezentând sursa de finanțare de
bază a organizației. De aceea, este important ca marketingul și funcțiile sale să fie folosite a maxim
pentru asigurarea satisfacerii și fidelizării clienților actuali dar și pentru câștigarea de noi clienți.
Conform Asociației Americane de Marketing, marketingul este „procesul de planificare și
executare a activităților de concepere (a produsului – n.a.), stabilire a prețului, promovare și
distribuire a ideilor, bunurilor și serviciilor, în scopul realizării unor schimburi care să satisfacă
obiective individuale și organizaționale „. (Peter D. Bennet (editor), Dictionary of Marketing
Termos, 2d edition, Asociația Americană de Marketing, 1995).
Prin intermediul activităților de marketing, compania poate să ajungă să cunoască nevoile și
dorințele consumatorilor de pe piața-țintă și, astfel, poate să ofere produse și/sau servicii care să
vină în întâmpinarea acestor nevoi și dorințe în condiții mai eficiente decât concurența. Activitățile
de marketing se grupează în cele patru categorii ale mixtului de marketing: produs, preț, distribuție
și promovare.

Concepte moderne de marketing
Una dintre strategiile moderne de marketing este cea de „guerilla marketing” introdusă în 1998,
de Levinson. Această strategie se diferențiază mai ales prin utilizarea creativă a resurselor
disponibile și prin utilizarea unui mix de tehnici comunicaționale inovative. Printre punctele slabe
ale acestei abordări, amintim: este mai mult o abordare pe termen scurt și mediu decât pe termen
lung și pune accentul pe instrumentele promoționale, nefolosind alte variabile de marketing. Este
recomandat în cazul afacerilor mici. Printre elementele caracteristice ale acestei strategii de
marketing, amintim:
•
•
•
•
•

Presupune costuri reduse și o utilizare eficientă a resurselor;
Se bazează pe o comunicare eficientă;
Utilizează canale alternative;
Investiții în networking;
Investiții în timp și imaginație.

Exemple de tactici de guerrila marketing:
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•
•
•
•
•
•
•
•

publicitatea produselor este proiectată pe tavanul unui magazin;
un restaurant nou deschis oferă coafezelor de pe o anumită arie geografică o masă
gratuită, pentru a beneficia de publicitate din gură în gură (word of mouth);
concentrarea companiei pe „campioni” (clienții cheie) ;
crearea de știri pentru apariția în ziarul local – de exemplu: un comerciant de computere
realizează un training pentru copii dezavantajați;
întreprinzătorul este puternic implicat în comunitate;
publicitate reciprocă: două companii își fac publicitate reciproc;
publicarea de articole în mas-media;
oferirea de reduceri de preț prin cupoane sau carduri.

O altă strategie de marketing, dezvoltată în perioada recentă, este „buzz marketing” sau „marketing
viral”. Acesta se caracterizează prin aplicarea principiilor de difuzare inovative și a dezvoltării pe
orizontală mai degrabă decât pe verticală.
Hotmail.com și Ebay.com se numără printre cei care au utilizat cu succes aceste strategii.
Un alt tip de strategie de marketing este „marketingul radical”, dezvoltat de Hill și Rifkin în 1999.
Caracteristicile specifice marketingului radical sunt:
•
•
•
•
•

se concentrează în primul rând pe creștere și expansiune și nu pe obținerea profitului;
exploatează la maxim un buget de marketing limitat;
presupune un departament mic de marketing;
redefinește regulile competiției;
cercetările de marketing sunt utilizate cu prudență.

„Marketingul expediționar”, concept propus de Hamel și Prahalad în 1992, are următoarele
caracteristici:
•
•
•
•

încercarea continuă de a îmbunătăți produsele;
conducerea consumatorilor în loc de urmărirea acestora;
introducerea mai rapidă pe piață de noi produse;
manifestarea toleranței la eșec.

În 1986, Bonoma a propus conceptul de „marketing subversiv”. Acesta presupune:
•
•
•
•
•
•

Subminarea structurii firmei pentru a implementa noi practici de marketing;
Comportament individualist agresiv și orientat spre acțiune;
Se lucrează în jurul bugetului oficial;
Premii pe bază de merit;
Utilizarea creativă a resurselor deficitare;
O abordare inventivă pentru obținerea datelor cheie și monitorizarea performanței.

„Marketingul mediului”, propus de Zeithaml și Zeithaml în 1984, presupune:
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•
•
•

reducerea dependenței firmei de mediul său extern;
firma inițiază schimbarea, managementul ei fiind proactiv;
rolul marketingului este de a reduce și gestiona incertitudinile.

O altă strategie de marketing, „marketingul proactiv” propus de Davis, Morris și Allen în 1991,
are următoarele caracteristici:
•
•
•

accentul cade pe identificarea nevoilor ascunse, definirea unor noi segmente de piață și
identificarea unor noi surse pentru obținerea valorii la clienți;
marketerii se concentrează pe redefinirea produsului și o inovare continuă a tuturor
domeniilor care aparțin de mixul de marketing;
rolul marketingului este să gestioneze schimbarea.

Indiferent de strategiile de marketing utilizate, companiile trebuie să nu facă greșeala să echivaleze
marketingul cu vânzările.
MARKETING ≠ VÂNZARE
Dacă, în viziunea companiei, marketingul se referă doar la activitățile de vânzări, aceasta va obține
profit dar doar pe termen scurt deoarece în această viziune, clientul nu este parte integrantă a
afacerii ci doar un accesoriu.
MARKETING = SATISFACEREA CLIENȚILOR + PROFIT
O viziune de marketing sănătoasă este cea prin care compania își concentrează eforturile pentru
satisfacerea nevoilor clienților în așa fel încât această activitate să fie generatoare de profit. În acest
mod, în centrul atenției companiei este clientul, compania depinde de el și clientul o onorează dacă
se lasă servit de ea. Un cunoscut manager spunea că există două reguli de marketing de care orice
afacere trebuie să țină cont: (1) clientul are întotdeauna dreptate, (2) iar atunci când acesta nu are
dreptate, se aplică regula numărul 1. Pe scurt, putem spune: CLIENTUL ESTE REGELE.

4.2. Mediul de marketing
Mediul își pune amprenta pe activitatea oricărei firme, fiind printre principalii factori care stau la
baza funcționării firmei, prin asigurarea resurselor umane, materiale, financiare și informaționale
de care firma are nevoie dar și a strategiei de marketing a firmei.
Mediul firmei se referă la toate elementele exogene firmei, de natură economică, tehnică, politică,
demografică, culturală, științifică, organizatorică, juridică, educațională și ecologică care stau la
baza obținerii resurselor necesare, a stabilirii obiectivelor acesteia, a adoptării și aplicării deciziilor
de realizare a lor. Mediul firmei conține micro și macromediul.
Componentele macro și micromediul firmei se pot prezenta schematic ca în figura de mai jos.
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Sursa: Drumea Cristina, teza de doctorat: Analiza mediului concurențial în diagnosticul
strategic al firmei, București, 2003

Fiecare componentă a micro și a macromediului firmei este formată dintr-o serie de factori.
Enumerăm, în continuare, factorii conținuți de fiecare componentă.
Prima și cea mai importantă categorie de factori de mediu, cu impact semnificativ asupra
activității firmei, o reprezintă factorii economici, dintre care cei mai importanți sunt:
•
•
•
•
•
•

Piața internă;
Piața externă;
Pârghiile economico-financiare;
Sistemul bancar;
Bursa de valori;
Regimul investițiilor.

Din categoria factorilor de management fac parte:
•
•
•
•
•
•

Strategia națională economică;
Sistemul de organizare a economiei naționale;
Modalități de coordonare;
Mecanismele de control ale suprasistemelor din care face parte firma respectivă;
Mecanismele motivaționale;
Metodele și tehnicile manageriale.

Factorii tehnici și tehnologici sunt reprezentați de:
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•
•

Nivelul tehnic al utilajelor disponibile pentru cumpărare;
Calitatea tehnologiilor ce pot fi achiziționate.

Principalii factori demografici sunt:
•
•
•
•

Populația;
Structura socio-profesională;
Ponderea populației ocupate;
Durata medie de viață.

Factorii socio-culturali:
•
•
•
•
•
•

Structura socială a populației;
Ocrotirea sănătății;
Învățământul;
Cultura;
Știința;
Mentalitatea.

Factorii politici acționează și ei direct sau indirect asupra firmelor. Printre ei se regăsesc:
•
•
•
•

Politica economică;
Politica socială;
Politica externă;
Politica altor state și politica organismelor politice internaționale.

Factorii naturali sunt reprezentați de:
•
•
•
•
•
•

Resursele naturale;
Apa;
Solul;
Clima;
Vegetația;
Fauna.

Factorii juridici sunt constituiți din ansamblul reglementărilor juridice aplicabile într-o anumită
țară. Cei mai semnificativi factori juridici sunt:
•
•
•
•
•

Legile;
Decretele;
Hotărârile guvernamentale;
Ordinele miniștrilor;
Deciziile prefecturilor și primăriilor.

Deoarece toți acești factori influențează, direct sau indirect, activitatea firmei, schimbările din
mediu trebuie monitorizate permanent.
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Analiza mediului economic
Prezentăm, în continuare, o serie de elemente care au impact asupra firmei din punct de vedere
economic:
•

•

•

•

•

ratele dobânzilor la credite bancare – acest indicator influențează atât consumatorii, prin
dorința lor de achiziție de bunuri non-primordiale, cât și prin posibilitatea firmei de a
finanța investiții. Astfel, o rată a dobânzii ridicată limitează cheltuielile consumatorului și
îl împiedică să facă alte împrumuturi, conducând la diminuarea achizițiilor de bunuri și
servicii nonvitale, cu impact asupra activității comerciale a firmelor. Odată cu creșterea
dobânzilor, strategia firmei trebuie regândită pentru creșterea competitivității, spre a nu
pierde puținii clienți de pe piață;
distribuția veniturilor în societate – firmele care activează în economii care o clasă de
mijloc și bogată mai bine dezvoltate beneficiază de pe urma unui nivel al consumului mai
ridicat iar rotația bunurilor, serviciilor și a banilor este accelerată;
inflația – pe termen scurt, creșterea prețurilor determinată de inflație poate conduce la
dezvoltarea firmei, pe fondul creșterii cererii care permite ridicarea prețurilor de vânzare.
Pe termen mediu și lung însă, pretențiile de creșteri salariale ale angajaților, cu impact
asupra costurilor de producție, conduc la creșterea prețurilor firmei pentru a conserva marja
de profit, ceea ce amplifică spirala inflaționistă;
nivelul fiscalității este un alt important factor macroeconomic care își pune amprenta
asupra activității firmei. Dacă fiscalitatea într-o anumită țară este ridicată, consumatorii
rămân cu mai puțini bani disponibili pentru cheltuieli, ceea ce afectează vânzările firmei.
Aceasta poate împinge firma în zona gri sau neagră a economiei, pentru a putea supraviețui;
cursul de schimb al monedei naționale este o altă variabilă macroeconomică care afectează
firma. Astfel, o monedă națională puternică face ca bunurile și serviciile să fie mai scumpe
pe piața respectivă, afectând negativ exportul.

Analiza industriei
Caracteristicile industriei
Performanța firmei depinde foarte mult de sectorul industrial în care firma își desfășoară activitatea, de caracteristicile acesteia:
•
•
•
•

cererea pentru bunurile și serviciile din ramura industrială din care face parte firma;
competiția dintre firmele din aceeași ramură industrială;
caracteristicile pieței muncii din sectorul de activitate al firmei;
mediul legal care guvernează sectorul de activitate.

Factorii care pot influența cererea dintr-un anumit sector industrial sunt următorii:
•

prețul produsului – legea cererii reprezintă relația invers proporțională dintre cantitatea
cerută dintr-o anumită marfă și prețul mărfii respective;
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•
•

•

•
•
•
•

veniturile consumatorilor – creșterea veniturilor conduce la creșterea posibilității de a
cumpăra, dacă ceilalți factori rămân constanți;
prețul produselor conexe – Produsele conexe în consum sunt de două feluri: produse
substituibile, acele produse care satisfac cerințe similare și produsele complementare, care
sunt acele produse care trebuie utilizate împreună în consum. Dacă prețul substitutului unui
produs crește, cererea pentru produsul respectiv crește. O parte dintre consumatori își vor
modifica deci consumul, cumpărând produsul mai ieftin. Dacă prețul unui produs
complementar crește, cererea pentru produsul analizat scade;
schimbările previzionate ale prețurilor – cererea pentru un bun depinde de așteptările pe
care cumpărătorii le au cu privire la evenimente viitoare, cum ar fi cele legate de evoluția
prețului;
gusturile consumatorilor sau moda;
numărul consumatorilor potențiali – creșterea (scăderea) numărului de cumpărători
determină de obicei, o creștere (scădere) a cererii de bunuri;
vremea;
tendința demografică etc.

Concurența
Rivalitatea între firme se poate manifesta prin multe aspecte, cum ar fi: prețul, publicitatea,
calitatea oferită, ameliorării serviciilor acordate clienților, etc.
Intensitatea concurenței rezultă din interacțiunea următorilor factori:
•

•

•

•

Gradul de concentrare al concurenței – dacă pe piață există mulți concurenți sau aceștia
sunt echilibrați ca forță, dimensiune și resurse, concurența poate fi catalogată drept intensă.
Când însă sectorul este foarte concentrat sau dominat de doar câteva firme puternice,
acestea vor impune o disciplină a concurenței, jucând rol de coordonatori ai sectorului;
Ritmul de creștere al sectorului – dacă sectorul cunoaște o creștere lentă, concurența se
transformă într-un joc de împărțire și reîmpărțire continuă a pieței pentru firmele dornice
de expansiune. O creștere continuă a pieței asigură acestor ameliorarea pe parcurs a
rezultatelor, atâta timp cât reușesc să mențină și la nivelul lor ritmul mediu de creștere al
pieței;
Gradul de diferențiere al produselor pe piață – lipsa de diferențiere a produselor conduce
la o concurență intensă, bazată în special pe strategii de calitate și preț. Pe de altă parte,
diferențierea produselor creează anumite straturi protectoare în războiul concurențial
deoarece consumatorii vor alege ce produse să cumpere, în principal pe baza preferinței
anumitor distribuitori, cărora le sunt fideli;
Dimensiunea costurilor de stocare și a costurilor fixe – dacă un produs este dificil sau
costisitor de stocat, firma producătoare va fi tentată să-i reducă prețul pentru a asigura o
vânzare rapidă. Acest lucru pune presiune pe nivelul prețurilor pe piață, ceea ce va menține
profiturile la un nivel redus;
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•

•

•

•

Modificările de capacitate – creșterea bruscă și semnificativă a capacității unuia dintre
concurenți poate determina ruperi periodice ale echilibrului între cerere și ofertă în sector,
generând perioade de suprasaturare a capacităților și de scăderi ale prețurilor;
Diversitatea concurenților – piața pe care evoluează concurenți cu strategii, origini și
personalități foarte diferite, cu obiective diferite și maniere diferite de a le îndeplini este o
piață încărcată, marcată de disensiuni și neînțelegeri, căci concurenții se vor pune mai greu
de acord asupra regulilor jocului concurențial, deciziile corecte din punct de vedere
strategic pentru unii fiind eronate pentru alții;
Barierele de ieșire – în condițiile în care obstacolele la ieșirea de pe o piață sunt importante,
nici chiar firmele care au pierdut bătălia concurențială nu părăsesc sectorul, preferând să
se mulțumească un timp cu randamente minime sau negative decât să suporte costurile de
ieșire;
Mediul legal are în vedere totalitatea reglementărilor la nivel de sector. Acestea pot privi:
forța de muncă, protecția mediului înconjurător, competiția, restricții privind operarea în
anumite locuri, etc.

Scopul acestei analize este ca întreprinzătorul să poată identifica principalii factori care îi
influențează activitatea. Principalele metode de analiză a mediului intern și extern sunt analiza
SWOT și analiza PEST. Analiza SWOT permite dezvoltarea unei strategii de piață în care riscurile
și amenințările externe, precum și punctele slabe interne ale firmei să fie anticipate și eliminate, în
timp ce oportunitățile pieței și punctele tari ale firmei să fie conservate și dezvoltate. Analiza PEST
ia în considerare influenta factorilor politici, economici, socio-culturali și tehnologici.

4.3. Cercetări de marketing pentru afaceri aflate în faza inițială
Cercetările de marketing asigură legătura firmei cu piața și un feedback continuu privind reacțiile
cererii față de eforturile firmei de a satisface prin produsele și serviciile ei nevoile consumatorilor.
Cercetările de marketing sunt baza activității de marketing a firmei. Acestea oferă informații
despre consumatori, despre comportamentul lor și despre mediul de marketing. Scopul cercetării
de marketing poate fi:
•
•
•
•
•

de a decide caracteristicile produsului sau al serviciului oferit;
de a determina care este cel mai potrivit moment pentru lansarea pe piață;
de a evalua concurența;
de a întreține o imagine favorabilă firmei;
de a spori profitul etc.

În cercetările de marketing totul se reduce la informație: cum poate fi ea procurată și utilizată.
Proiectarea cercetării are în vedere alegerea, în primul rând, a tipului de cercetare dintre categoriile
listate în continuare.
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Cercetările exploratorii urmăresc identificarea problemelor, generarea ipotezelor și a variabilelor
care vor sta la baza unor cercetări ulterioare. De exemplu, dacă se dorește intrarea pe o piață, se
începe cu un studiu în linii mari a caracteristicilor pieței, a evoluției sale anterioare, a ofertanților
existenți, a segmentelor de consumatori, etc.
Cercetările descriptive descriu în detaliu atitudini, percepții, caracteristici, activități și situații.
Acestea urmăresc să obțină răspunsuri la întrebări de genul: Cui?, Când?, Unde?, Cum? și să
determine amploarea diferențelor din punct de vedere al nevoilor, a atitudinilor sau a opiniilor între
diferite segmente de consumatori. Aceste studii pot descrie comportamentul de consum al pieței
țintă sau piața potențială pentru anumite produse sau servicii.
Cercetările explicative (cauzale) au în vedere identificarea relațiilor de tip cauză – efect dintre
variabile. Ele urmăresc să găsească o explicație a influențelor respective. Premisa de bază este
aceea că „ceva” influențează direct comportamentul „cuiva”. De exemplu, o astfel de cercetare
explică de ce un produs sau serviciu este solicitat mai mult de consumatorii cu un anumit nivel al
veniturilor sau din anumite regiuni geografice, etc.
Sursele de informații pe care le putem utiliza
În această etapă întreprinzătorul ia decizii privitoare la tipul, sursa, natura și forma informațiilor
care urmează să fie culese. Sursele de informații de marketing sunt de două tipuri:
•
•

surse secundare;
surse primare.

Cele mai importante surse de informații secundare sunt:
•
•
•
•
•
•

surse oficiale de folosință generală (anuarele statistice, buletinele de informare);
surse oficiale de folosință particulare;
surse profesionale de folosință generală (cele aparținând organizațiilor patronale,
camerelor de comerț etc.);
surse profesionale de folosință particulară (publicațiile și băncile de date ale unor
organizații specializate);
surse private;
surse interne.

Avantajele pe care le prezintă informațiile secundare sunt:
•
•
•
•

necesită efort de obținere scăzut, generând operativitate;
au, de regulă, mai multe surse, ceea ce dă posibilitatea confruntării lor;
suplinesc informațiile primare pe care, în anumite situații, firma nu le poate obține;
prezintă o mare credibilitate.

Dezavantajele informațiilor secundare sunt:
•

nu corespund întotdeauna scopurilor cercetării;
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•
•
•

metodologiile care au stat la baza obținerii lor sunt, de cele mai multe ori, necunoscute sau
se modifică în timp;
dacă nu au fost precizate scopurile în care au fost recoltate, pot genera concluzii greșite;
exactitatea lor nu poate fi întotdeauna verificată.

Informațiile primare se recoltează direct, din rândul: consumatorilor, intermediarilor, distribuitorilor, concurenței, etc.
Avantajele informațiilor primare sunt:
•
•
•
•
•

sunt potrivite scopului urmărit de cercetare;
reflectă situația la zi;
metodologia de culegere și de prelucrare este cunoscută și adecvată obiectivelor fixate;
sunt uneori singurele care se pot utiliza;
pot avea caracter confidențial.

Dezavantajele informațiilor primare sunt:
•
•
•

necesită un mare consum de timp și de resurse;
impun, în cele mai multe cazuri, utilizarea de personal cu pregătire specială pentru recoltarea lor;
adeseori, obținerea lor se confruntă cu dificultăți deosebite.

Datorită dezavantajelor lor, este recomandat ca firmele mici și mijlocii să utilizeze, pentru început,
date secundare pentru realizarea unor cercetări de marketing exploratorii.
Datele primare se pot obține prin mai multe tehnici de cercetare, dintre care amintim aici:
•
•
•
•

observarea;
focus grupuri;
ancheta;
experimentul.

În continuare vom prezenta mai în detaliu aceste tehnici de cercetare.
Observarea – datele sunt obținute prin observarea comportamentului „actorilor” și a „scenelor”
pe care aceștia evoluează. Pot fi observați: oameni, obiecte, fenomene, evenimente, etc.
Se distinge observarea umană, de observarea mecanică, prin intermediul unor aparate special
concepute. Observările umane sunt indicate pentru acele situații sau comportamente care, în
general, nu sunt previzibile pentru cercetători. Observările mecanice sunt indicate pentru
înregistrarea acelor situații și comportamente care sunt de rutină, repetitive.
Există două tehnici de observare: vizibilă și ascunsă. În observările vizibile, prezența observatorului este evidentă pentru cei care sunt observați. În observările ascunse, subiecții nu-și dau
seama că sunt observați. Observările ascunse reduc la minimum erorile din partea subiecților.
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În funcție de modalitatea de măsurare, există observări directe și observări indirecte. Observările
directe presupun măsurarea comportamentului în momentul în care acesta se manifestă în mod
efectiv. Observări indirecte presupun analiza unor comportamente anterioare, pornind de la
măsurarea unor efecte ale comportamentelor respective.
Observarea trebuie să îndeplinească mai multe condiții, printre care:
- să servească unui anumit scop obiectiv al cercetării;
- să fie planificată sistematic;
- să presupună înregistrări sistematice, menite să conducă la generalizări;
- să servească la atingerea unor obiective privind verificarea și controlul unor aspecte legate de
valabilitate și încredere etc.
Exemple de obiect al observării:
- comportamentul de cumpărare într-un spațiu comercial: deplasarea, cercetarea produselor,
cantitatea cumpărată;
- comportamentul verbal: discuțiile cu vânzătorii, discuțiile între clienții care stau la rând;
- comportamentul de exprimare: tonul vocii, expresia feței, gestica;
- raporturi spațiale și de localizare: traficul vizitatorilor într-un muzeu, al cumpărătorilor într-un
anumit raion;
- comportamente temporale: cât timp se cheltuie pentru cumpărare, cât timp se așteaptă pentru a fi
servit într-un fast-food;
- obiectele fizice: ce mărci există în cămara consumatorilor, cantitatea de ziare și tipul ziarelor
oferite spre reciclare;
- înregistrări audio-video și modalități de codificare: conținutul reclamei, etc.
Avantajele observării față de anchetă constau în faptul că datele înregistrate nu au distorsiuni, sunt
reale și precise, fiind excluse erorile generate de memorie sau dorința unor respondenți de a afișa
un anume statut social sau de alte cauze.

Experimentul
O altă tehnică de cercetare accesibilă întreprinzătorilor este experimentul. Experimentul constă în
măsurarea relației dintre două variabile de marketing despre care se consideră că sunt legate. În
realizarea experimentului se va încerca ca toți ceilalți factori să fie menținuți constanți.
Exemplu: Să presupunem că un întreprinzător dorește să afle sensibilitatea la preț a clienților față
de un anumit produs pe care acesta îl comercializează. Obiectivul experimentului ar fi să verifice
relația dintre preț și cererea pentru produsul respectiv. Ipoteza de lucru ar putea fi că o creștere cu
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10% a prețurilor ar putea duce doar la o scădere de cinci procente a vânzărilor (această informație
îl va încuraja să ridice prețurile, ceea ce va duce la o creștere a încasărilor). Experimentul va consta
în monitorizarea vânzărilor produsului respectiv pe o anumită perioadă de timp și apoi creșterea
prețurilor cu 10% pe o perioadă de timp similară. Pot fi luați în considerare și factori externi, cum
ar fi: vacanțe, sărbători, zi de salariu, etc. Dacă se dovedește că vânzările nu s-au redus pe această
perioadă, atunci întreprinzătorul poate crește prețurile cu 10%.

Ancheta
Ancheta este cea mai utilizată metodă de obținere a datelor primare. Aceasta presupune existența
unui chestionar și a unui eșantion reprezentativ pentru populația avută în vedere.
Chestionarul reprezintă instrumentul cel mai des utilizat pentru obținerea datelor primare și constă
dintr-un set de întrebări la care subiecții trebuie să răspundă.
Regulile de care trebuie ținut seama atunci când este alcătuit un chestionar sunt:
•
•
•

•
•
•

pentru fiecare întrebare în parte trebuie să se verifice dacă aceasta are legătură cu obiectivele cercetării;
întrebările mai puțin interesante trebuie eliminate, pentru a nu încărca inutil chestionarul și
a abuza, astfel, de timpul și răbdarea celui chestionat;
tipul întrebării poate influența răspunsul. Specialiștii disting două tipuri de întrebări:
închise și deschise. Întrebările închise au specificate dinainte toate răspunsurile posibile,
subiectul trebuind să aleagă unul sau mai multe dintre acestea. Întrebările deschise permit
subiecților să răspundă cu propriile cuvinte;
evitarea întrebările cu răspuns dat, adică acele întrebări la care nu se poate, nu se dorește sau
nu trebuie să se răspundă, și formularea întrebărilor care ar trebui într-adevăr să fie puse;
o atenție deosebită trebuie acordată și limbajului folosit. Acesta trebuie să fie simplu,
direct, să nu provoace confuzie și să nu lase loc interpretărilor;
o mare importanță o are și ordinea în care vor fi formulate întrebările. Pe cât posibil, prima
întrebare trebuie să stârnească interesul subiectului. Întrebările dificile sau cele cu caracter
personal trebuie puse spre sfârșitul chestionarului. În plus, întrebările trebuie să aibă o
ordine logică.

Subiecții pot fi contactați prin intermediul următoarelor căi:
•
•
•
•

prin interviu personal;
prin interviu telefonic;
prin chestionar poștal;
prin e-mail.
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4.4. Marketingul țintă
Nici o firmă nu poate să acționeze pe toate piețele și să satisfacă toate dorințele din diferite cauze:
piața potențială este prea mare pentru resursele firmei, clienții potențiali sunt împrăștiați pe o
suprafață geografică atât de mare încât organizația nu dispune de logistica necesară sau poate că
nevoile de produse și servicii ale clienților potențiali variază prea mult. De aceea, firmele trebuie
să decidă cui i se adresează iar apoi să-și orienteze produsele și serviciile numai către segmentele
de piață selectate.

Piața firmei
Cel mai important criteriu de diferențiere al pieței este obiectul tranzacțiilor, care divide piața în
două mari categorii: piața bunurilor materiale și piața serviciilor.
Piața bunurilor materiale cuprinde piața mijloacelor de producție și piața bunurilor de consum.
Piața serviciilor cuprinde și ea piața serviciilor de producție (ex: activități de reparații, asistență
tehnică, etc.) și piața serviciilor de consum (ex: confecții, reparații de obiecte casnice, servicii
turistice, etc).
Limitându-se mai rar la un singur segment, piața firmei va acoperi mai multe componente
structurale (adică mai multe segmente de piață sau piețe a mai multor produse), iar uneori chiar
zone aparținând unor subdiviziuni diferite ale pieței.

Capacitatea pieței
Capacitatea pieței poate fi exprimată prin intermediul a mai multor indicatori, atât valorici, cât și
fizici, în alegerea lor intervenind diferite considerente, dintre care amintim: sursele de informare
utilizate, raportul cerere-ofertă, scopul cercetării, etc.
Principalii indicatori utilizați în exprimarea capacității pieței sunt:
•

•

•

volumul ofertei – este un indicator utilizat, de regulă, pentru situațiile în care cererea este
mai mare decât oferta, iar numărul furnizorilor care activează în cadrul cererii este restrâns.
Evaluarea are la bază informații obținute din sursele de date statistice;
volumul cererii – exprimă capacitatea efectivă a pieței. El este indicat în cazurile în care
întreprinderea urmărește dimensionarea activității sale în raport cu cererea, aceasta fiind
mai ridicată decât oferta;
volumul tranzacțiilor de piață (volumul vânzărilor) – reprezintă modalitatea la care se
recurge cel mai frecvent pentru exprimarea capacității pieței. Acest indicator cuantifică
dimensiunile pieței efective (reale), dar el nu arată în ce măsură a rămas cererea neacoperită
cu mărfuri sau oferta fără desfacere;
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•

•

cota de piață – exprimă ponderea deținută de către o întreprindere sau de un produs în
cadrul pieței de referință, iar piața de referință este acea subdiviziune a pieței globale în
cadrul căreia piața întreprinderii sau piața produsului intervin ca elemente componente.
Capacitatea pieței mai poate fi apreciată și după numărul de consumatori (utilizatori) ai
produsului, respectiv numărul de clienți ai firmei.

Observație: la toți acești indicatori, informațiile se referă la o anumită perioadă de timp (de regulă
1 an).

Segmentarea pieței
Segmentarea pieței este prima etapă a marketingului țintă, și reprezintă procesul de împărțire al
pieței în grupuri/categorii distincte de consumatori, care implică elaborarea, de către conducerea
firmei, a unor mixuri/ submixuri de marketing specifice.
Condițiile unei segmentări eficiente sunt:
•
•
•
•
•

mărimea fiecărui segment trebuie să fie măsurabilă;
segmentul ales trebuie să fie accesibil;
segmentul trebuie să fie suficient de distinct, pentru a putea aduce avantaje firmei;
segmentul trebuie să poată aduce un nivel adecvat al venitului;
segmentul ales trebuie să fie stabil.

Activitatea de segmentare a unei piețe începe cu etapa de macrosegmentare, în urma căreia firma
identifică piața pe care va acționa (ex.: piața produselor lactate) urmată de o microsegmentare, în
urma căreia firma identifică segmentele existente pe acea piață (ex.: consumatori de lapte
pasteurizat, consumatori de iaurt, etc.).
Specialiștii în marketing au ajuns la următoarele concluzii privind segmentarea:
•
•
•

este mult mai profitabil să te axezi pe unul sau pe câteva segmente decât să oferi produse
unei piețe „de masă”;
este necesar să se studieze cu atenție cele mai adecvate moduri de segmentare pentru a se
proiecta un mix de marketing pentru fiecare piață-țintă;
este util să se folosească serviciile cercetării de marketing, atât în interiorul cât și în afara
firmei.

Există două tipuri de piețe: piața consumatorilor finali și piața industrială. În cazul pieței
consumatorilor finali, există următoarele tipuri de segmentare a pieței (vezi tabelul de mai jos).
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Tipuri de segmentare a
pieței

Caracteristicile pe care le
împărtășește grupul

Segmentarea
demografica

Vârsta, sexul, nr. de membri ai
familiei, venitul, ocupația,
pregătirea, naționalitatea, rasa

Segmentarea
psihografică

Stilul de viața, clasa socială,
personalitatea

Segmentarea bazată pe
comportament

Situațiile, avantajele, statutul
utilizatorului, frecvența utilizării

Segmentarea geografică

Regiune, populație, densitate,
climă

În opoziție cu piața consumatorilor privați, consumatorii industriali sunt mai puțini ca număr, dar
consumă cantități mai mari de produse sau servicii. Piața industrială poate fi segmentată folosind
următoarele criterii: locația, tipul firmei și caracteristicile de cumpărare (vezi tabelul de mai jos).
Tipuri de segmentare a pieței

Caracteristicile pe care le
împărtășește grupul

Locația

Distanța dintre firma cumpărătoare
și firma furnizoare, localizarea
geografică

Tipul firmei

Mărimea firmei, industria din care
provine, criteriile de cumpărare

Caracteristicile de cumpărare

Frecvența cumpărărilor, cumpără o
singură dată, cumpără în mod
regulat, cantități consumate, modul
de utilizare

După ce avut loc segmentarea pieței, firma trebuie să evalueze fiecare segment de piață identificat.
Evaluarea segmentelor trebuie să țină cont de următorii factori: mărimea și creșterea segmentelor,
atractivitatea structurii segmentelor, obiectivele și resursele firmei. Acest ultim factor este foarte
important pentru firmele nou înființate, deoarece chiar dacă un segment este mare, în creștere și
atractiv din punct de vedere structural, firma trebuie să analizeze dacă dispune de aptitudinile și
resursele necesare pentru a avea succes pe segmentul în cauză. Fiecărui segment îi corespund
anumite condiții de reușită. Firma ar trebui să evite abordarea unui segment de piață pentru care
nu dispune de una sau mai multe din capacitățile necesare și nici nu este în măsură să le obțină. O
firmă nou înființată trebuie să pătrundă pe acele segmente de piață unde oferta sa este superioară
celei existente.
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Poziționarea firmei pe piață
Identificarea pieței țintă permite firmei poziționarea pe piață, adică „dobândirea unui anumit loc
pe o piață competitivă pentru un anumit produs, astfel că grupurile de consumatori interesați să
perceapă firma ca fiind diferită semnificativ față de ceilalți rivali”.
O firmă își poate diferenția oferta proprie de cea a concurenței, prin cele patru elemente de bază
ale activității sale: produsul, serviciile, personalul sau imaginea sa.
Poziționarea produsului/serviciului reprezintă cheia întregului proces de lansare a produsului/serviciului. Ea furnizează baza pentru comunicarea beneficiilor noilor produse pentru piață și
diferențele în domeniu.
La stabilirea poziției unui produs în raport cu cele ale concurenței, trebuie să ne punem următoarele
întrebări:
•
•
•

Produsul/serviciul este preferat altor produse de pe piață sau, cel puțin se află la același
nivel cu ele?
Trebuie să oferim un anumit lucru pentru a-l face pe cumpărător să cumpere produsul?
Obținem profit pentru ceea ce oferim clientului?

Pentru a câștiga o poziție pe piață, produsul/ serviciul trebuie să corespundă cel mai bine dorințelor
și cerințelor pieței și ale consumatorilor. El trebuie să răspundă unei nevoi reale a consumatorului.
Poziționarea produsului / serviciului pe piață presupune proiectarea caracteristicilor produsului/serviciului și crearea unei imagini distincte a acestuia, care să se adreseze cu precădere
segmentului/segmentelor țintă selectate. Cu alte cuvinte, poziția unui produs/serviciu indică locul
pe care acesta îl ocupă în concepția consumatorilor, în raport cu produsele/serviciile concurenței.

4.5. Comportamentul consumatorului
Comportamentul consumatorului reprezintă un sistem de activități și procese decizionale implicate
în alegerea, procurarea și utilizarea produselor sau serviciilor. Scopul studierii comportamentului
consumatorului este de a veni în întâmpinarea cerințelor consumatorilor.
Comportamentul consumatorului este influențat de următoarele elemente:
•
•
•
•

Satisfacția;
Preferințele;
Veniturile;
Prețurile.
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Elementele specificate, cunoscute și sub denumirea de „factori de influența asupra cererii”, determină adoptarea de către consumatori a deciziilor privind alocarea de venituri și achiziționarea de
bunuri și servicii la anumite prețuri, astfel încât să le asigure satisfacția maximă.
Factorii de influență asupra comportamentului consumatorilor se pot cuprinde în câteva categorii
tipologice:
•
•
•

factori demografici;
factori economici;
factori psihologici.

Factorii demografici au impact direct sau indirect asupra formării și manifestării comportamentului
consumatorilor fie că se referă la persoane fizice, fie că au în vedere nivelul agregat al acestora.
Dintre aceștia, amintim:
-

-

la nivel individual:
• grupa de vârstă;
• nivelul de instruire;
• ocupația;
• distribuția după sex;
• domiciliul urban sau rural;
• zona geografică/ istorică a domiciliului;
• nivelul veniturilor.
la nivelul familiei/ gospodăriei:
• mărimea familiei/gospodăriei;
• structura după sex și vârstă a familiei/gospodăriei;
• mărimea/ categoria localității de domiciliu;
• zona geografică/istorică de domiciliu;
• veniturile familiei/gospodăriei.

Factorii economici pot fi direct observabili și acționează pe orice piață și în legătură cu orice
categorie de consumatori. În categoria factorilor economici se pot include:
•
•
•
•
•
•

prețurile produselor/ serviciilor;
salariul mediu la nivelul economiei naționale;
veniturile populației și structura acestuia pe surse de proveniență;
cheltuielile populației și structura acestora pe destinații;
nivelul/ valoarea consumului de produse și servicii;
rata inflației.

Factorii psihologici explică comportamentul de cumpărare și de consum al persoanelor și cuprind:
percepția, învățarea, personalitatea, motivația. Percepția se referă la procesul de recepționare,
selectare, organizare și interpretarea informațiilor provenite din mediul înconjurător privind
produsele/ serviciile și cărora consumatorul le dă o anumită semnificație care stă la baza
atitudinilor față de produs/ servicii și a motivelor de cumpărare sau nu a acestuia. Învățarea
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reprezintă însușirea informațiilor prin modul de utilizare sau de achiziționare a produsului/
serviciului rezultat din repetarea actului comportamental și a mesajelor promoționale.
Personalitatea exprimă acele trăsături ale unui consumator care fac ca acesta să aibă un
comportament distinct de cumpărare și consum, în comparație cu alți consumatori. Motivația
presupune că manifestările comportamentale ale unei persoane în procesul de cumpărare și consum
al produselor/serviciilor sunt generate de necesitatea satisfacerii unei anumite nevoi sociale, fizice,
biologice.
Cele trei categorii de factori de influență sunt în interdependență, ceea ce exprimă complexitatea
comportamentului consumatorilor în achiziționarea de produse/servicii. Pentru realizarea unei
decizii optime, consumatorul are la dispoziție două criterii: al utilității (bazat pe preferințe și
satisfacție) și cel comercial (determinat de venit și de preț).
Comportamentul consumatorului este dinamic și de aceea presupune o cercetare continuă.
Cunoașterea caracteristicilor de grup ale consumatorilor constituie o posibilitate în plus de creștere
a eficienței activității comerciale. Astfel, consumatorii pot fi clasificați în funcție de mai multe
criterii, enumerate în continuare.
Tipuri de consumatori în funcție de vârstă:
•
•
•
•

copii;
adolescenții;
adulții;
persoanele în vârstă.

Tipuri de consumatori în funcție de gen:
•
•

femei;
bărbați.

Tipuri de consumatori în funcție de temperament:
•
•
•
•

sangvinii;
colericii;
flegmaticii;
melancolicii.

Tipuri de consumatori în funcție de caracter:
•
•
•
•
•
•

dificilul;
atoateștiutorul;
economul;
impulsivul;
entuziastul;
indecisul.
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Decizia de cumpărare a consumatorului
Un model deschis al procesului de decizie este reprezentat grafic în schema de mai jos:
Nevoia

Manifestarea
nevoii

Evaluarea
alternativelor
posibile

Cumpărare

Soluţii posibile

Determinarea
problemei

Căutarea informaţiei
necesare

Decizia
propriu -zisă

Trecerea la acţiune –
cumpărarea

Reacţia post
cumpărare

Evaluarea finală

Decizia de cumpărare pentru bunurile industriale
Din punctul de vedere al marketingului, analiza comportamentului consumatorului industrial
presupune cel puțin trei aspecte:
•
•
•

analiza factorilor determinanți ai procesului de decizie (de cumpărare);
motivația de cumpărare;
comportamentul cumpărătorului industrial față de informație.

Procesul de „cumpărare industrială” trebuie identificat în paralel cu ansamblul de exigențe specific
fiecărui produs. Factorii care influențează procesul de decizie de achiziție industrială pot fi grupați
în următoarele categorii: mărimea întreprinderii, gradul de centralizare, riscul pe care-l presupune
cumpărarea.
Dacă întreprinderea este alcătuită din câteva zeci de salariați, atunci directorul va fi cel care se
implică în procesul de decizie, întreprinderea neavând servicii specializate. Situația este diferită în
cazul întreprinderilor foarte mari, unde numărul celor implicați în decizia de cumpărare este mai
mare. După cum s-a menționat, procesul de decizie este direct influențat de riscul cumpărării.
Acesta depinde de:
•

suma necesară achiziționării bunului;
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•
•

eventualele cheltuieli care pot să apară după cumpărare, datorate unor situații
neprevăzute;
caracterul de „noutate” al produsului.

Motivația de cumpărare a consumatorului industrial
Diferiții consumatori industriali urmăresc un scop care se poate formula explicit, atât din punct de
vedere al performanțelor tehnice cerute, cât și al noțiunilor economice legate de preț, profit, cifră
de afaceri. Pentru a se orienta în alegerea sa, cumpărătorului industrial ia în considerare atât
caracteristicile produsului, cât și pe cele ale furnizorului, după cum se poate observa în tabelul de
mai jos.
Tabel. Motivația referitoare la caracteristicile produsului
Caracteristicile produsului
Caracteristici tehnice

Caracteristici „normale”
Caracteristici economice
Imaginea produsului

Elemente de motivație
• caracteristici specifice produsului;
• fiabilitate;
• răspunde nevoii.
• estetica produsului;
• ambalaj;
• greutate;
• condiționare a livrării mărfii.
• preț;
• cunoașterea produsului;
• reputația firmei;
• publicitate;
• experiență pe piață.

Tabel. Motivația referitoare la întreprindere
Caracteristicile întreprinderii

Reprezentantul întreprinderii

Imaginea pe care și-a creat-o în societate
(putere, seriozitate, etc.)
După vânzare (foarte adesea neglijență la
întreprinderile din România)

Elemente de motivație
• relații psiho-fiziologice;
• experiență;
• cunoașterea produsului;
• arta convingerii;
• psihologia vânzării.
• reputația măririi;
• publicitate;
• experiență.
• reputație;
• experiență.
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4.6. Mixul de marketing
La nivel conceptual, termenul de „mixul de marketing" a fost dezvoltat la bază de către profesorul
Neil H. Borden pentru a descrie combinația potrivită, pentru un set particular de circumstanțe, a 4
elemente cheie (produs, preț, promovare, distribuție) care constituie partea principală a oricărui
program de marketing din cadrul unei firme (Wilmshurst și Mackay, 2002).
Acest concept
exprimă faptul că, „orientarea activității de marketing a întreprinderii – în funcție de resursele
interne și de condițiile pieței – prin combinarea într-un tot unitar, coerent, sub forma unor
programe, a elementelor politicii de produs, preț, distribuție și promovare”.
Cele 4 elemente cheie sunt denumite în literatura de specialitate ca fiind cei „4P” (Product,
Price, Place, Promotion. Prin intermediul acestora o organizație poate să acționeze pentru a obține
un impact maxim asupra pieței și consumatorului, reflectând astfel modul în care lucrează diferite
componente ale resurselor pe care le are organizația pentru a obține efectul dorit.

Sursa: Lauterborn, B. (1990). New marketing litany: four Ps passé: C-words take over.

Mixul de marketing
Când vorbim despre mixul de marketing vorbim despre un mix instabil fiindcă atât componentele
sale cât și proporțiile acestuia se află într-un proces de continuă schimbare. Astfel, putem afirma
– 47 –

faptul că, mixul de marketing se constituie în fiecare moment ca rezultat al acțiunii unor factori
complecși cu eterogenitate extremă, de natură atât endogenă cât și exogenă.
Cei „4P” despre care discutam anterior reflectă modul în care instrumentele de marketing
disponibile, influențează cumpărătorul, iar dacă întreprinderea privește cu ochiul consumatorului
în momentul în care concepe cei 4P, aceasta trebuie să conceapă și cei „4C” ai cumpărătorului
(Lauterborn, 1990).

Cei „4P”

Cei „4C”

Produs

Cumpărătorul cu cerințele și dorințele sale

Preț

Cost suportat de cumpărător

Plasament (distribuție)

Comoditatea achiziționării

Promovare

Comunicare

Bineînțeles pentru a avea avantaj competitiv susținut și desigur un profit cât mai mare, e nevoie
ca firmele să țină cont de această corelație directă dintre cei „4P” și cei „4C” pentru că astfel vor
reuși să manipuleze ingredientele mixtului de marketing în favoarea lor.
În cadrul firmelor de servicii pe lângă aceste 4 politic se mai regăsesc și următoarele politici:
-

Evidența fizică a mediului ambiant;
Participarea și oamenii;
Politica procesuală.

4.7. Politica de produs
Un produs se referă la tot ce s-ar putea oferi pe piață (bun, serviciu, idee), fiind alcătuit dintr-un
amestec de atribute tangibile și intangibile, astfel încât să fie recunoscut, cumpărat sau consumat
pentru a satisface o necesitate.
Produsul se impune pe piață prin utilitatea pe care poate să o ofere beneficiarului său și nu prin
ceea ce este el.
Astfel, un cumpărător achiziționează de fapt avantajele și satisfacția pe care ei consideră că un
anume produs le-o va furniza, iar în cazul serviciilor, acestea sunt cumpărate pentru satisfacerea a
ceea ce promit.
Prin urmare, se recomandă prezentarea din perspectiva consumatorului, a beneficiilor unui produs
sau unui serviciu oferit,
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Cu alte cuvinte trebuie să „îți pui ochelarii de consumator” și să descrii atât produsul cât și serviciul
răspunzând la următoarele aspecte:
•
•
•
•
•

Ce vinzi?
Care sunt beneficiile pe care le aduce consumatorului?
Care sunt produsele sau serviciile solicitate și dacă acestea vor asigura vânzări constante?
Ce are sau aduce în plus produsul/serviciul pe care îl oferi?
Care este acel „ceva” pe care îl comunică produsul tău, consumatorului?

Un produs poate fi identificat prin:
•
•
•

Caracteristicile tehnice;
Serviciile aduse în momentul în care este utilizat conținutul simbolic;
Clasificarea acestora.

Pentru clasificarea produselor vom utiliza clasificarea făcută de Asociația Americană de
Marketing. Conform acesteia produsele se împart în două mari categorii:
•
•

produse de larg consum;
produse industriale.

Produsele de larg consum –sunt produsele cumpărate de consumator pentru uzul personal sau al
gospodăriei sale. Acestea la rândul lor se împart în trei subcategorii, în conformitate cu felul în
care sunt achiziționate.
Produse de uz curent – consumatorul le achiziționează, de regulă, frecvent, pe loc și cu un efort
minim.
Produse de cumpărat – sunt produsele pe care consumatorul simte nevoie să le compare cu altele
înainte de a face alegerea finală.
Produse de lux – consumatorii trebuie să facă un efort special pentru a le achiziționa.
Produsele industriale – sunt produsele care permit unei firme să funcționeze, în schimb, ele permit
firmelor să producă și să ofere produse consumatorilor. Și în cadrul acestora distingem trei
subcategorii:
-

Produse de proces – acestea devin parte a produsului final realizat de către o firmă;
Utilaje și echipamente de producție – acestea sunt achiziționate de o firmă pentru a-și putea
produce propriile produse finite;
Furniturile și serviciile –acestea sunt consumate în timpul administrării firmei;
Crearea unei game de produse;
O firmă oferă un singur produs doar în faza de început a existenței sale, dar pentru a rezista
pe piață e nevoie să-și extindă gama de produse pe care o are spre vânzare;
Complex de produse (product mix) – Totalul de articole pe care le vinde o firmă;
Linia de produse (product line) – reprezintă un grup de produse apropiate;
Lărgimea gamei este reprezentată de numărul de linii de produse ce o compun;
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-

Profunzimea gamei dată de numărul de produse distincte pe care le conține o linie de
produs;
Lungimea gamei reprezintă efectivelor tuturor liniilor de produse. Practic, aceasta
semnifică suprafața pe care o acoperă o gamă de produse pentru a satisface anumite
trebuințe.

Dimensiunile gamei sortimentale servesc drept puncte de reper pentru formularea strategiilor de
produs.
Elemente de identificare a produselor:
•
•
•
•
•
•
•

numele produsului;
marca;
eticheta;
ambalajul;
caracteristici;
documente însoțitoare;
serviciile care însoțesc produsele.

Numele produsului
Acesta are o importanță deosebită atât în politica firmei dar și mai important în definirea imaginii
pe care o va avea cumpărătorul despre un anumit produs sau serviciu, reprezentând astfel un
element esențial de identificare.
Numele, reprezintă imaginea publică a firmei producătoare care, dacă este ales ținând cont de
elemente ca, percepția vizuală, originalitatea, modul în care este perceput de clienți, ușurința cu
care se citește, pronunță, reține, atrage clienții.
Marca
Marca este elementul care diferențiază un produs/serviciu față de cel al concurenței și este cea care
aduce un plus valoare produsului / serviciului satisfăcând astfel nevoile psihologice ale
consumatorilor și determinând totodată încrederea acestora cu privire la nivelul calitativ
Rolul acesteia este de mări valoarea unei oferte prin identificarea unui material bun spre exemplu
sau a unui serviciu propus cumpărătorilor de către cei care produc sau distribuie.
Marca este, un nume, un termen, un model, un simbol, un desen sau mai multe combinații de
elemente de acest fel sau o altă trăsătură care diferențiază în percepția consumatorului un produs
sau un serviciu față de concurență.
Sunt 4 elemente care compun o marcă:
1. atributele produsului pe care i le reamintește consumatorului;
2. avantajele funcționale și psihologice ale produsului pentru care se cumpără acestea;
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3. valorile cumpărătorilor care oferă un preț pentru performanțe, siguranță și prestigiul
produsului;
4. personalitatea pe care o conturează și care atrage anumiți clienți ce-și pun în valoare
Marca se exprimă din punct de vedere tehnic prin:
a. numele de marca – elementul verbal format din cuvinte sau cifre, ce îndeplinește rolul de
stimul auditiv.
b. emblema (logo, sigla) – elementul vizual, format dintr-o imagine, desen, reprezentare grafica
plană sau în relief, ce constituie stimulul vizual.
Marca are mai multe funcții:
-

asigură individualizarea ofertei;
asigura protecția ofertei;
valoare perceputa mai mare pentru produsele aparținând mărcilor cunoscute.

Eticheta
Eticheta reprezintă un simbol grafic, care pentru unele produse este prezentă în mod obligatoriu
și pentru altele nu. Poate lua forma unei simple precizări care se atașează produsului sau poate fi
chiar o creație grafică complexă. Aceasta are o serie de funcții importante, cum ar fi:
•
•
•
•

identificarea produsului;
descrierea produsului: nume, model, calitate, mărime, conținut, mod de utilizare,
cantitate, preț, destinație;
promovarea produsului prin elemente de design și grafică atrăgătoare;
aprobare legală: medicamente, avertismente.

Eticheta îndeplinește aceste funcții dacă este simplă, adecvată produsului, modernă și evidențiază
principalele avantaje ale acestuia În activitatea de marketing fiindcă etichetele reprezintă o metodă
simplă și eficientă sunt utilizate pentru a investiga cererea de consum. Iar pentru bunurile de larg
consum, în special nu trebuie să fie ignorate preferințele pentru culori și combinațiile acestora,
care pot să aibă valori simbolice și emoționale și care se schimbă pentru a fi în trend cu moda..
Ambalajul
Este în primul rând o componentă corporală, dar este, în același timp un intermediar între produsul
propriu-zis și consumator, un purtător de informație care poate vorbi atât despre alte componente
corporale, cât și despre cele acorporale. Totodată, de importanță mai mică sau mai mare care se
acordă ambalajului, depinde imaginea de ansamblu despre produs.
Ambalajul poate atrage sau poate respinge. Poate individualiza produsul diferențiindu-l de
concurență, poate face asocieri de marcă. Merită să insistați asupra acestui fapt, întrucât, multe din
produsele firmelor noi înființate care au o calitate ridicată, au un grad scăzut de atractivitate din
cauza ambalajului necorespunzător.
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Caracteristici
Identificarea unui produs, în special de către cunoscători, se face prin intermediul caracteristicilor
acestuia. Marketingul împarte caracteristicile care definesc un produs în două categorii,
funcționale și ale imaginii.
Cele funcționale țin de aspectul lui fizic și chimic, sau de serviciile adiționale care sunt legate de
posesia lui asigurate gratuit sau cu plată și care sunt oferite de producător sau vânzător.
Caracteristicile imaginii sunt legate de design, marcă, calitățile și defectele pe care le-a
prezentat în timpul consumului sau utilizării și sunt cele care-i conferă produsului rolul de vector
de comunicare cu mediul firmei.
Documente însoțitoare
Produsele se vând însoțite de unele documente tehnice, comerciale, multe din ele necesare
utilizatorului pentru a informa în legătură cu produsul, cu modul de utilizare al acestuia,
exploatarea și întreținerea sau ca elemente doveditoare privind locul, data cumpărării, sau plata
sumei negociate.
Se utilizează astfel de documente precum indicații de utilizare, certificat de garanție, certificat de
calitate, carte tehnica, instrucțiuni de întreținere și exploatare etc.
Serviciile
În momentul în care un cumpărător are de luat o decizie când se confruntă cu mai multe oferte
similare, asigurarea unor servicii tehnice de specialitate pentru unele produse poate să fie
hotărâtoare în procesul decizional Aria de desfășurare a serviciilor este mare și diversă putând
varia de la simple consultanțe acordate în magazin, la asigurarea transportului, reparare și
întreținerea produsului, instruirea personalului, montaj și probe tehnologice.
Cumpărătorii vor prefera produsele care vin acompaniate de un set complet de servicii care să fie
parte din preț, dar care să nu ducă la o creștere excesivă a acestuia.
Dinamica portofoliului de produse
Matricea BCG (Boston Consulting Grup) este folosită la scară largă în management, pentru
analiza portofoliului de produse, în funcție de doi factori care au o importanță ridicată și anume:
cota relativă de piață și rata relativă de creștere a acesteia.
Cota relativă de piață este reprezentată de raportul dintre cota de piață a firmei despre care se
discută și cota de piață a celui mai puternic concurent al firmei, bineînțeles în acest context,
cunoașterea celui mai puternic concurent fiind foarte importantă.
Cu alte cuvinte această cotă reprezintă nivelul de dominare a pieței de către o anumită firmă sau
gradul de penetrare raportat la firmele concurente.
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Cota de piață reprezintă factorul cel mai important care are capacitatea de a produce venit într-o
anumită perioadă de timp iar dacă nivelul de dominare a pieței este mare, cu atât va crește și
capacitatea firmei de a genera lichidități.
Un indicator foarte important este reprezentat de rata de creștere a pieței din două mari
considerente. Pe de o parte, vânzările unui serviciu sau produs vor crește într-un ritm alert dacă
avem o piață care este în creștere rapidă; pe de altă parte, această creștere a vânzărilor atrage o
cantitate mare de lichidități care poate fi folosită la dezvoltarea firmei.
În altă ordine de idei, o rată de creștere mare a pieței (10-20%) din punctul de vedere al
managementului firmelor, înseamnă că va fi o scădere importantă în rândul costurilor, aspect care
va permite crearea unor avantaje concurențiale durabile, rentabilitate foarte bună dar și lichiditate.

Strategii de produs
Dacă ne raportăm la relația produs-piață matricea de tip Ansoff duce la identificarea a patru
categorii de strategii de produs după cum putem vedea în cele ce urmează.

Matricea „piață –produs”

Produse
Existente

Noi

Piețe
Existente

1. Penetrarea pe piață

3.Inovarea produsului

Noi

2. Extinderea pieței

4. Diversificarea

Strategia de penetrare a pieței presupune concentrarea eforturilor de marketing pentru a
îmbunătății poziția actuală a cotei de piață a întreprinderii de profil în condițiile în care se oferă
aceleași produse. Această strategie are în vedere creșterea intensității medii de consum (de
exemplu, sporirea perioadei de sejur sau multiplicarea plecărilor în vacanță), atragerea unor clienți
ai competitorilor, transformarea unor nonconsumatori relativi în consumatori.
Strategia de extindere a pieței pe de altă parte are ca scop câștigarea de noi segmente de piață
pentru produsele deja existente.
Strategia de inovare a produsului constă în realizarea unor modificări relevante cu importanță
crescută în structura produsului fără a schimba însă natura acestuia.
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Strategia de diversificare presupune dezvoltarea în același timp a produselor noi sau îmbunătățite
și a piețelor noi.
Există două categorii de diversificare:
•
•
-

Diversificarea pe orizontală reprezintă multiplicarea de linii de produse în cadrul mixtului
de marketing;
Diversificarea pe verticală poate avea loc:
în aval;
în amonte;
prin integrare;
diversificarea laterală.
Pentru a avea succes, o firma nou înființată ar trebui să țină cont de toate aceste aspecte
înainte de a lansa propriu –zis un produs/serviciu pe piață.

4.8. Politica de preț
Cheia pentru determinarea prețului produsului se află în înțelegerea valorii pe care consumatorul
o atribuie produsului, iar această valoare rezultă din percepția consumatorului asupra satisfacției
totale furnizate de produs.
Din sondajele de opinie care s-au făcut în rândul consumatorilor s-a ajuns la concluzia că influența
prețului variază dacă luam în discuție bunurile de larg consum și cele industriale: pentru bunurile
de larg consum părerile consumatorului sunt diferite, fapt ce explică și existența prețurilor pentru
„bunuri de lux”-cel mai puțin sensibile la preț. Pe piața componentelor industriale vitale,
consumatorii poziționează prețul în fruntea listei de materii prime și materiale care influențează
rațional decizia de cumpărare deoarece „cumpărările industriale” sunt în cea mai mare parte
raționale.
Există trei tipuri de obiective legate de preț. În funcție de aceste obiective, firma va lua decizia de
stabilire a prețurilor.
•
•
•

venit – Câți bani vom câștiga?
volum – Câte unități vom vinde?
concurența – Care este cota de piață pe care o dorim?
În ceea ce privește coordonatele juridice, trebuie să țină cont de următoarele aspecte:

•
•
•
•
•

să asigure o concurență reală;
să poți acționa asupra conjuncturii prin flexibilitatea prețurilor într-o anumită marjă;
să evite abuzurile concurenței în materie de preț;
să se asigure transparența informației;
să pună vânzătorii într-o anumită „situație de egalitate”;
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Strategii de prețuri:
a. Orientare după costuri (cost-plus pricing), aceasta fiind una din cele mai raționale, având în
vedere faptul că ideea pe care se bazează este că prețul unui produs/serviciu trebuie să acopere
integral toate costurile și să permită și obținerea unui beneficiu net. Acest beneficiu care poate
fi atât unic dar și variabil, în funcție de cantitatea vândută pe piața de tranzacție, se obține din
adaosul la costuri, după ce se recuperează toate cheltuielile de distribuție.
Așezarea costurilor (costuri fixe sau variabile) la temelia prețurilor, presupune însă asigurarea unui
anume nivel minimal al vânzărilor, sub care prețul ar fi neacoperitor; după cum un volum de
desfaceri mai mare decât cel luat în calculul inițial ar putea reduce nivelul final al prețului, și prin
aceasta, stimularea vânzărilor.
Această metodă de orientare după costuri, dacă se aplică în forma sa simplă poate să reprezinte o
amenințare din cauza schimbărilor relative a componentelor prețului pe o unitate de produs. Din
aceste considerente este necesară atât calcularea pragului de rentabilitate, a costurilor marginale
dar și a anticipării volumului vânzărilor. Diferența dintre aceste operațiuni împreună cu restricțiile
impuse de piață reduc posibilitățile aplicării practice a acestei strategii.
b. Orientarea după concurență (competitive pricing) – reprezintă strategia cea mai frecventă în
practica firmelor care acționează în economiile de piață. Într-o piață dominată de concurență
nu este practic posibilă ignorarea prețurilor rezultate din confruntarea competitorilor. Dar
modul caracteristic de raportare la concurență, de implicare a ei în menționarea strategiei de
preț va fi stabilit de poziția firmei pe piață, de obiectivele și perspectivele cotei sale de piață.
În cazul unei firme puternice, strategia sa de preț va urmări să valorifice capacitatea de răspuns la
propriile sale acțiuni, ale celorlalți competitori, în avantajul său. În schimb în cazul firmelor care
trebuie să țină cont de concurenții mai puternici, strategia de prețuri va fi pur imitativă, adică se va
realiza după mișcările concurenților principali.
Superioară în esență, în comparație cu strategia descrisă anterior aceasta este mai dificil de urmat
în practică.
c. Orientarea după cerere (value oriented) apare în cazurile mai rare, în care raporturile la piață
dintre ofertă și cerere prevalează asupra celor dintre ofertanți. Criteriul aplicat de această dată
este acela al forțării nivelului prețului „atât cât suportă piața". Firma aplică acele combinații
cantități-prețuri care îi asigură maximizarea profitului. Adaptându-se o astfel de strategie se
mizează pe elasticitățile diferite ale cererii, în funcție de prețuri, pe substituibilitatea în consum
a produselor.
Elasticitatea crescută favorizează intensificarea activității de piață și creșterea ofertei, în momentul
în care există potențial de producție care nu a fost folosit complet. De asemenea capacitățile de
producție se pot lărgi în condițiile majorării prețurilor, și elasticitatea cererii față de prețuri poate
să fie mai benefică. Pe lângă aspectele menționate se are în vedere și posibilitatea unor presiuni
asupra prețurilor ale cererii, iar mai apoi, prin intermediul acestora, și asupra producției.
În această strategie se face referire la răsturnare între raportul de cauzalitate dintre cerere și preț.
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Factorii care influențează stabilirea prețurilor sunt:
•
•
•

costurile (costuri fixe și variabile, marja de profit, amortizarea investiției, costurile
marginale);
mediul concurențial;
cultura firmei.

Alături de obiectivele și strategia de marketing, factorii interni cei mai importanți care influențează
prețul sunt:
1. Costul de producție – ce reprezintă totalitatea cheltuielilor determinate de realizarea
produselor/serviciilor. Acestea sunt costuri directe, ce mai sunt denumite și cheltuieli
variabile din cauza faptului că mărimea lor se modifică în același sens cu cel al cantității de
produse (energie pentru producție, materiale, combustibil, salarii, s.a.) și costuri indirecte care
sunt reprezentate de cheltuieli fixe, astfel încât într-un interval de modificare a cantității de
produse rămân neschimbate (amortizarea capitalului fix, energia pentru iluminat,
combustibilul pentru încălzit, chiria etc.).
Toate cheltuielile care se fac pentru a realiza un produs formează costul total unitar, sau costul pe
produs, care va fi redobândit prin vânzarea produsului la prețul pieței. Diferența dintre prețul de
vânzare și costul de producție care reprezintă mărimea profitului depinde de cheltuielile de
producție
Unul din obiectivele principale și cele mai importante ale oricărui producător trebuie să fie
reprezentat de reducerea costurilor de producție crescând astfel rentabilitatea acestuia.
Bineînțeles, pentru a putea determina mărimea prețului se pleacă de la costuri, acestea fiind doar
un factor intern, cei externi fiind determinați în fixarea prețului de piață de cele mai multe ori
2. Etapa ciclului de viață a produsului este un factor important de care trebuie să se țină cont fiindcă
de obicei în faza de introducere, se practică un preț relativ ridicat, mai apoi în faza de creștere,
unul moderat, iar în cea de maturitate începe să scadă ca mai apoi în faza de declin în funcție
și de alți factori poate să scadă sau să crească.
3. Strategia de distribuție – influențează prețul prin câștigarea accesului la canalele de distribuție.
4. Strategia de promovare – se corelează prețul care devine instrument promoțional.
5. Organizarea internă – desemnează responsabilitățile în domeniul stabilirii și controlului
prețurilor, în funcție de structura organizatorică a firmei. Desigur, în procesul hotărârii
prețurilor sunt implicate departamentele de marketing, vânzări și contabilitate, fiecare dintre
acestea având o viziune proprie care trebuie însă coroborată, pentru a îndepărta pe cât posibil
care sunt riscurile.
În funcție de obiectivele pe care le avem în vedere privind prețurile putem aplica următoarele
tactici de preț:
•

Tactici care se concentrează pe încasări;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prețuri momeală;
prețuri speciale;
prețuri diferențiale;
tactici care se concentrează pe volum;
discountul;
pachetul de prețuri și prețul pachetelor;
prețul de lichidare;
prețuri promoționale;
tactici care se concentrează pe concurență;
prețuri la paritate;
subminarea;
controlarea prețurilor;
hărțuiala;
strategia prețurilor de supraviețuire;
tactici orientate spre considerente societale;
discounturi diferențiale;
prețuri non-financiare;
barterul.

4.9. Politica de distribuție
Funcțiile distribuției
Circuitul de distribuție reprezintă drumul pe care îl face un produs/ serviciu de la producător la
consumator. Acest itinerar este format din mai mulți intermediari careu au diferite funcții ale
distribuției din momentul în care produsul părăsește producătorul până în momentul în care ajunge
la consumator.
Fie că operațiile de distribuție se află în mâna intermediarilor, fie că sunt asigurate de către
producător acestea trebuie să îndeplinească cinci funcții importante ale distribuției după cum
urmează:
-

funcția de transport, inclusiv operațiile de manipulare;
funcția de stocare, conform căreia produsele trebuie să ajungă la momentul potrivit și în
cantități suficiente pentru a satisface nevoile consumatorilor;
funcția de asortare, conform căreia este necesar a transforma « loturile de produse » ale
diferiților producători în « loturi de vânzare » ale distribuitorului, în funcție de cerințele
specifice ale clienților pe care îi deservește.
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De cele mai multe ori aceste funcții sunt denumite ca și « distribuția fizică », dar bineînțeles
operația de distribuție nu se limitează doar la aceste aspecte fiind nevoie să se adauge și prestarea
de servicii necesară vânzării și satisfacerii consumatorului după vânzare.
-

-

funcția de « servicii » conform căreia unele sunt directe și obligatorii în legătură directă cu
vânzarea, spre exemplu prezentarea și promovarea produselor, sfaturile oferite
cumpărătorului și negocierea propriu-zisă cu clienții cu scopul de a-i convinge să cumpere
anumite produse în detrimentul altora. Dar rolul distribuitorului nu se oprește odată cu
vânzarea produsului/serviciului: trebuie oferite și alte servicii ca livrarea și instalarea la
domiciliu, reparațiile și întreținerea în garanție și post – garanție;
funcția de finanțare, caracterizată prin faptul că intermediarii achită marfa producătorilor,
luând asupra lor riscurile comercializării, adică se achită marfa fără ca producătorii să fie
obligați să aștepte ca și consumatorii finali să le cumpere.

Prin anumite politici, strategii și tactici, producătorii trebuie să se asigure de loialitatea distribuitorilor, întrucât o rețea de distribuție se formează greu și necesită înainte de toate timp, nu numai
bani.
Deoarece există o mulțime de modalități prin care produsul poate să ajungă la potențialii
cumpărători, apare problema alegerii variantei optime, costuri și riscuri minime cu satisfacția
maximă a clientului. De asemenea, distribuția implică decizii privind mărimea stocurilor, modul
de transport al produselor și amplasarea depozitelor.
Trebuie făcută distincția între managementul canalelor de distribuție – lanțul de intermediari care
unește producătorul de consumatorul final și distribuția fizică – deplasările efective de produse.
Cele două elemente, logistica și distribuția, trebuie privite integral ca elemente ale satisfacției
consumatorului, care nu pot fi separate. Astfel, imaginea de ansamblu a produsului/serviciului,
imagine ca reprezentare a publicului consumator, este puternic legată de distribuție.

Strategii de distribuție
Dezvoltarea strategiilor de distribuție implică atât decizii strategice, cât și tactice. Prima decizie
consta în: se va ocupa firma de propria distribuție sau se vor folosi intermediari? În acest sens
trebuie să ținem cont de anumiți factori:
•
•
•

Costurile foarte mari ale distribuției și orizontul de timp necesar;
Natura produselor și gradul lor de complexitate;
Restricții de ordin economic, legislativ, financiar, social, mediu etc.;

Avantajele utilizării intermediarilor, de exemplu prin oferirea unor servicii reale cum ar fi:
furnizarea de informații necesare cercetărilor de marketing, stabilirea prețurilor, promovarea
produselor, asortarea, transportul, depozitarea, finanțarea, orientarea riscului – atunci când devin
proprietarii produselor, servicii de management etc.;
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Imaginea sistemică a distribuitorului și producătorului, întrucât se bazează pe existența unor bune
relații bazate în timp pe încredere, dat fiind posibilitatea apariției unor interese opuse ale celor
două parți, pe termen mediu și lung, sau la apariția primei crize în vânzări.
În cazul în care se apelează la intermediari, cele mai importante decizii strategice se referă la
alegerea canalului de distribuție și a celor care vor completa sistemul în așa fel încât produsul să
ajungă pe piață. Astfel, se pregătește terenul pentru deciziile tactice, cum ar fi stabilirea modului
în care o să se lucreze, cum vor fi alese firmele intermediare s.a.
Criteriile strategice vor lua în calcul alternativele posibile dintr-o gamă variată de canale de
distribuție. Pentru firmele care deja apar pe piață cu produse noi din aceeași gamă în condițiile în
care există deja canalele de distribuție, este suficientă exprimarea cererii efective, pentru ca
produsul să își găsească locul lângă cele concurențiale. Sunt de asemenea și produse inovatoare
care încă nu au stabilit un canal de distribuție, iar în cazul acestora deciziile legate de canalele de
distribuție se iau pe baza Alte produse sunt atât de inovatoare, încât nu există canale deja stabilite
pentru distribuție. În asemenea cazuri, deciziile legate de canalele de distribuție trebuie să se
bazeze pe estimarea obiectivelor, resursele organizației și pe cunoașterea pieței, analiza SWOT
fiind obligatorie.
Acoperirea pieței, controlul canalelor de distribuție și costurile aferente reprezintă criteriile
generale care definesc strategiile de distribuție. În momentul în care se decide strategia, cei care
se ocupă de partea de distribuție trebuie să identifice numărul de intermediari pe canal.. Pentru
acest aspect există trei alternative de distribuție: intensivă, selectivă și exclusivă.
Distribuția intensivă se focusează pe a oferi produselor o plajă cât mai mare de expunere prin
acoperirea unei zone importante geografice. Această alternativă de distribuție prezintă
dezavantajul competiției ce apare în etapele finale cu vânzătorii cu amănuntul. Aici vorbim despre
produse ca băuturi,, detergenți, produse alimentare etc.
Distribuția selectivă implică folosirea unui număr limitat de puncte de desfacere mai ales pentru
produsele generale dar și pentru cele de specialitate ce au o caracteristică comună (loialitate față
de marcă ridicată), într-un teritoriu desemnat. În acest caz, producătorii câștigă prin cooperarea și
loialitatea care se manifestă în interiorul canalului. Vânzătorii cu amănuntul sunt conștienți de
faptul că vor avea vânzări garantate până la un moment dat având în vedere că trebuie să facă față
unei concurențe mai mici decât în cazul unei distribuții intensive, așadar sunt mai motivați să
promoveze agresiv produsele, iar producătorul să furnizeze în plus servicii și să asigure în
permanență stocurile.
Și nu în ultimul rând distribuția exclusivă este cea care delimitează câte un teritoriu geografic
pentru fiecare intermediar. Astfel cei care au control riguros pe piața dată sunt producătorii
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Canale de distribuție
Selectarea membrilor rețelei de distribuție este un proces cu un anumit risc, deoarece nu toți
distribuitorii disponibili pot și vor să ducă sarcina până la capăt, adică produsul la consumator în
condiții de satisfacție și respect față de clienți.
Criteriile specifice de alegere a unui intermediar rezultă din răspunsurile la următoarele întrebări:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distribuitorul este amplasat aproape de piața dorita?
Este capabil să presteze serviciile necesare clientului?
Are talent și abilitate pentru a face publicitate și a prezenta produsul într-un mod favorabil
și pe plan local?
Produsele sau mai bine zis gama de produse vândute de intermediar sunt sau nu compatibile
cu celelalte produse comercializate de intermediar?
Ce linii de produse concurente sunt vândute de intermediar?
Dispune de suficiente resurse financiare?
Care este vechimea în afacere a intermediarului?
Manifestă un spirit de cooperare?
Care este reputația și imaginea intermediarului pe piața pe care o deservește?
Are talent managerial pentru a vinde produsele?

În funcție de răspunsurile la întrebările de mai sus, pentru fiecare potențial intermediar se poate
realiza o matrice de decizie. În cadrul matricei pe linii sunt întrebările menționate anterior iar pe
coloare apar posibilii intermediari, desigur numărul acestora fiind în strânsă legătură cu
complexitatea și natura produselor. De exemplu, produsele de larg consum se vor plimba prin
canale mai lungi de distribuție (deci mai mulți distribuitori), iar produsele industriale, mai ales cele
cu un grad ridicat de tehnicitate prin canale mai scurte (chiar și un singur intermediar), existând și
posibilitatea ca ele să ajungă direct de la producător la consumator.
Canalul de distribuție are 3 dimensiuni, respectiv:
- lungimea canalului;
- lățimea;
- adâncimea.
Fiecare dintre aceste dimensiuni sunt o particularitate a conținutului „canalului”.
A. lungimea canalului este numărul de verigi prin care circulă marfa de la producător la
consumator (numărul de verigi, de etape și nu de distanța dintre producător și beneficiar pe
care o parcurge produsul);
B. lățimea canalului se referă la numărul unităților prin care se asigură distribuția unui produs.
Lățimea este mai mică pentru mijloacele de producție și mai mare pentru bunurile de consum
(mărfurile);
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C. adâncimea canalului arată cât de aproape este distribuitorul de consumator. Întâlnim 2 situații:
unele produse sunt duse la domiciliul consumatorului (prin corespondență, prin casele de
comenzi), alte produse sunt bunuri pentru producție care se află la distanțe apreciabile față de
locul de consum.

Canale de distribuție
Canal direct –este un canal compus doar din relația producător – consumator nefiind implicat nici
un intermediar.

Canale indirecte scurte: în acest caz vorbim despre un canal în care este prezent și un intermediar
între producător și consumator. Aceste canale sunt alese în cazul unor produse și servicii pentru
avantajele pe care le prezintă atât pentru producător cât și pentru consumator (sunt specifice pentru
produsele agroalimentare perisabile, produse de mare valoare, de noutate, de modă).

Oferite de aceste canale sunt:
•
•
•

Controlul crescut pe care îl poate avea producătorul asupra canalului de distribuție;
încărcare relativ redusă a prețului cu adaosul comercial al angrosistului și detailistului;
Crearea unui climat de încredere care facilitează armonizarea intereselor dat fiind faptul c
producătorii și intermediarii ajung să se cunoască bine.

Canale indirecte lungi: producător-angrosist- detailist-consumator. Trebuie să ținem minte că dacă
numărul angrosiștilor va crește cu atât vor crește și dezavantajele acestor canale.
Canalele lungi se utilizează în cazul bunurilor de consum, în cazul produselor cu cerere sezonieră,
în cazul produselor care necesită suprafețe mari de depozitare.
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4.10. Politica de promovare
Promovarea este o parte a procesului de marketing care prezintă beneficiile oferite de produs. Dacă
lumea nu îți cunoaște produsele e puțin probabil să vinzi ceva indiferent dacă sunt de calitate sau
nu.
În mediul actual, firma trebuie să se afle într-o permanentă și complexă comunicare cu mediul
extern, cu piața, care presupune o informare atentă a consumatorilor potențiali și a intermediarilor,
acțiuni specifice de influențare a comportamentului de cumpărare și de consum, de sprijinire a
procesului de vânzare. Toate aceste activități, alcătuiesc politica de promovare – componentă
importantă a politicii de marketing.
Firma își dorește să afle cum au fost primite și apreciate de către destinatari produsele lor,
încercând totodată să aibă o viziune cât mai amplă a unor informații despre activitatea pe care o
desfășoară. Aceasta este o sursă de mesaje ale căror obiectiv principal vizează solidificarea
imaginii și a prestigiului produselor proprii pe piața pe care acționează. Din aceste considerente,
firma trebuie să fie foarte atentă în privința mesajelor pe care le transmite.
O sursă de comunicații trebuie să fie:
•
•
•

Puternică –astfel încât să determine o relație de autoritate față de publicul pe care îl vizează;
Atrăgătoare –să poată fi identificată din mulțimea surselor de comunicație;
Credibilă – pentru a fi acceptate, mesajele puse în circulație să corespundă sistemului de
valori ale destinatarului;
Activitatea de promovare se poate structura astfel:

•

•
•
•

•
•

Publicitatea –este o variabilă a politicii promoționale, calitativă, de natură psihologică, cu
acțiune pe termen lung și care în general, este greu de măsurat cantitativ în privința
efectelor economice pe care le generează;
Promovarea vânzărilor – este o variabilă de ordin cantitativ și cu acțiune pe termen scurt;
Relațiile publice – grupează o serie de tehnici cu acțiune și efecte pe plan psihologic și pe
termen lung, greu de măsurat în termeni economici;
Utilizarea mărcilor – urmărește fidelizarea clienților și obținerea distinctivității în raport cu
concurența (pentru promovarea bunurilor se subliniază marca produsului, pentru
promovarea serviciilor se insistă pe marca firmei);
Manifestări promoționale – este o variabilă atât cantitativă cât și calitativă, cu efecte
economice imediate cât și pe termen lung;
Forțele de vânzare –grupează o serie de tehnici, în general eterogene – prospectare,
demonstrație, argumentare, negociere, încheierea de contracte – vizând ob. cantitative,
exprimate în cifre de afaceri, ușor de cuantificat.

Publicitatea este un mijloc des utilizat în activitățile de piață fiind destul de accesibilă.
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Prin promovarea vânzărilor se înțelege un proces prin intermediul căruia se încearcă convingerea
unui potențial client să cumpere un produs, folosind mijloacele și tehnicile de stimulare,
impulsionare și creștere a vânzărilor de bunuri și servicii ce formează oferta întreprinderilor.
Aceasta fiind concepută pentru a fi utilizată sub forma unei tactici pe termen scurt pentru a stimula
vânzările.
Cele mai frecvente tehnici de promovare folosite sunt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Reducerea prețurilor;
Vânzările grupate;
Concursurile promoționale;
Cadourile promoționale;
Cupoane;
Gratuități;
Sampling (eșantioane gratuite);
Relațiile publice.

Relațiile publice în ultimii ani, au avut parte de o dezvoltare considerabilă. Acestea pot fi definite
ca și procesul de comunicare strategică care se bazează pe l eforturilor conștiente, planificate și
urmate ce vizează stabilirea, menținerea și dezvoltarea unei înțelegeri și unei încrederi mutuale
între organizații și publicul acesteia.
Metodele folosite de relații publice în atingerea obiectivelor lor pot fi foarte variate. De la întâlniri
cu oameni cheie din mass media, organizarea conferințelor de presă până la editarea broșurilor.
În funcție de publicul căruia i se adresează se aleg tehnicile care se vor utiliza:
•
•

Publicul intern;
Publicul extern.

Marca
Mărcile sunt identitatea vizuală a firmei și prin urmare sunt foarte importante, firma putând prin
folosirea acestora să-și personalizeze produsele față de cele ale concurenței.
Pentru a avea forță promoțională astfel încât să poată satisface obiectivele firmei dar și pe cele ale
consumatorilor o marcă trebuie să aibă o serie de calități după cum urmează:
•
•
•
•
•
•
•

Perceptibilitate ridicată;
Omogenitate;
Distincție;
Putere de evocare;
Personalitate;
Capacitate de memorizare;
Notorietate;
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•

Asociativitate.

Manifestările promoționale sunt reprezentate de:
•
•

Participări la manifestări cu caracter expozițional;
Sponsorizare.

Forțele de vânzare cuprind un grup de reprezentanți din cadrul întreprinderii, care dețin multiple
competențe și au un dublu rol. Unul de întreținere a dialogului cu piața și celălalt de creștere a
cifrei de afaceri.
Trebuie să înțelegem în schimb că forțele de vânzare nu se limitează doar la acte de vânzare, ci
desfășoară, simultan, o gamă variată de activități precum: identificarea piețelor potențiale,
definirea profilului clienților și localizarea geografică a acestora, prospectarea pieței, negocierea
ofertei și încheierea de contracte, colectarea de informații de la clienți despre concurență și nu
numai.

Publicitatea cu costuri minime
Pentru a putea fi în atenția potențialilor clienți, orice firmă e nevoită să desfășoare activități de
publicitate. Doar în acest fel vor avea șanse să își creeze o imagine a unei organizații stabile,
serioase și de încredere cu succes. Firmele de dimensiuni mai mici trebuie să facă în așa fel încât
să fie tot timpul în preajma clienților potențiali. Una din modalitățile simple și ieftine de tip
publicitar este folosirea fluturașilor și afișelor. Forma, locul și modul de difuzare al acestora trebuie
însă să fie atent proiectate astfel încât materialele publicitare să nu fie neglijate de către publicul
țintă și să aibă efectele dorite.
Deoarece firmele mici și mijlocii nu dispun de resursele marilor firme și nu au o poziție bine
definită trebuie să îmbine în mod creativ diferite tehnici promoționale.
Pentru firmele nou înființate le recomandăm să utilizeze următoarele medii de publicitate:
reviste;
ziare;
materiale colaterale (crearea de cărți de vizită, pliante, prospecte);
cataloage de specialitate (în funcție de produsul / serviciul oferit);
cataloage de interes general (Pagini Aurii);
publicitate pe vehicule.
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Internetul reprezintă un mediu de comunicare care poate fi folosit, într-o manieră independentă
sau integrată pentru a realiza comunicației de marketing a organizației.

Instrumentele de marketing on-line
Acțiunile de marketing on-line ale firmei pot fi implementate folosind unul din următoarele
instrumente: publicitatea on-line, poșta electronică, grupurile de discuții, site-urile web, comerțul
electronic
Publicitatea on-line poate fi utilizată atât pentru o audiență generală(dacă se dorește creșterea
reputației sau îmbunătățirea atitudinii publicului) cât și pentru una specifică (dacă se dorește
determinarea publicului să cumpere un anumit produs). Poșta electronică poate fi utilizată în mai
multe „valuri" de comunicație; În primul rând aceasta poate fi maniera în care mesajele de la
organizație ajung către o audiență generală, mai apoi, dacă audiența este calificată (din punct de
vedere al interesului față de organizație și oferta sa ca și al caracteristicilor sale), utilizarea poștei
electronice va avea în vedere numai audiențe specificate.
Grupurile de discuții pot fi folosite, doar în anumite condiții restrictive doar în cazul unor audiențe
specificate cu informații ce vizează caracterul necomercial al comunicației interne. Site-urile web
în schimb, pot fi utilizate pentru a comunica atât cu audiențe generale dar și cu audiențe
specificate; acestea sunt folosite ca platforme de comunicare pentru cei care, în mod independent
sau în urma unor acțiuni de creare de trafic desfășurate, au vizitat site-ul repetând apoi vizita.
Comerțul electronic se adresează unei audiențe specificate, calificate, decisă să achiziționeze
produsele și serviciile organizației
Așa cum am specificat și la început, publicitatea poate fi întregită și de alte elemente. O bună
modalitate de a te face cunoscut pe piață o reprezintă și participarea la târguri și expoziții de profil.

4.11. Strategii de specializare
Această strategie denumită uneori de focalizare constă în specializarea firmei pe un segment de
clientelă, un tip de produs sau o anumită arie geografică, prin ocuparea unei poziții inatacabile pe
acea secțiune, fie datorită unor costuri avantajoase, fie a caracterului puternic diferențiat al
produselor oferite fie datorită coexistenței ambelor caracteristici.
Strategia de specializare nu vizează întregul sector de activitate, ci doar un segment restrâns asupra
căruia firma își va concentra toate eforturile, în vederea atingerii celui mai bun nivel de competență
posibil, creându-și astfel un avantaj concurențial durabil și decisiv.
Această strategie este adesea singura cale de urmat pentru firmele de talie medie și redusă, care se
află pe o piață dominată și controlată de firme mari.
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Astfel, firma își caută debușeul pe o nișă strategică specifică, ceea ce îi permite evitarea
concurenței frontale cu giganții din sector; prin focalizarea pe această nișă, firma are șanse mari
de a fi protejată de agresiunea concurenților mai puternici, deoarece aceștia nu sunt interesați de o
porțiune atât de îngustă de piață, unde nu își pot valorifica atuurile ce decurg din însăși mărimea
lor (efect de volum, avantaj de cost).
În paralel, firmele mici care au optat pentru specializare ajung să exceleze în acele domenii
restrânse de competență, ridicând adesea bariere de acces pentru a se apăra de eventualii nou veniți
și a-și asigura o poziție concurențială solidă în sector.
Ca strategii pentru firmele mici avem:
specializarea pe categorii de utilizatori finali – firma se specializează în deservirea unui anumit
tip de utilizatori finali (de ex., o firmă de consultanță juridică se poate specializa în drept penal,
civil sau comercial);
specializarea pe verticală – firma se specializează pe o anumita verigă a lanțului de producție –
distribuție;
specializarea în funcție de mărimea clientului – firma se axează pe deservirea unor clienți de
mărime mică, medie sau mare. Multe firme care operează pe nișele de piață se specializează în
deservirea clienților mici neglijați de principalii concurenți;
specializarea pe anumiți clienți – firma se limitează a deservi unul sau câțiva clienți importanți;
specializarea geografică – firma deservește numai o anumită localitate, regiune sau zona a
lumii;
specializarea pe produs sau linie de produse – firma realizează un singur produs sau linie de
produse;
specializarea pe o anumita caracteristică a produsului – firma se specializează în realizarea unui
anumit tip de produs sau a unui produs cu o caracteristică speciala;
specializarea flexibilă – firma își adaptează produsele în funcție de dorințele fiecărui client (de
ex. firmele de mobilă);
specializarea pe calitate sau preț – firma operează pe segmentul inferior sau superior al pieței;
specializarea pe servicii – firma prestează unul sau mai multe servicii pe care celelalte firme nu
le oferă;
specializarea pe canale – firma se specializează în servirea unui anumit canal de distribuție;
Acest tip de strategie prezintă și riscuri, pe care le vom prezenta în continuare.
Riscurile aferente aplicării strategiei de specializare pot fi următoarele:
•

concurenții mari din sector pot deveni interesați de nișa de piață a firmei și, datorită mărimii
lor și a efectului de volum, pot ajunge să-și diminueze costurile unitare, deci să scadă
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•

•

considerabil prețul pentru produsele în cauză, anulând astfel avantajul de cost și
diferențierea de care beneficia firma prin concentrarea pe o arie restrânsă de piață;
diferențele inițiale între caracteristicile produselor de pe piața țintă și cele din ansamblul
sectorului se pot diminua considerabil datorită unor factori conjuncturali (moda),
segmentul de piață dispărând de la sine prin uniformizare;
tentația de a aplica ulterior unei strategii reușite de nișă a unei politici de creștere a
segmentului este mare, însă acest lucru poate compromite însăși ideea de concentrare și
poate anula efectele pozitive obținute inițial. În plus, lărgirea sectorului sporește riscul
apariției unor concurenți oportuniști care pot ajunge în final să determine eliminarea firmei
de pe nișa pe care aceasta a creat-o.

Pentru a contracara aceste riscuri și a-și asigura dezvoltarea pe termen lung, firma trebuie să-și
amelioreze flexibilitatea strategică, să mențină și să dezvolte capacitatea de inovare astfel încât
să-și sporească forța de reacție și de orientare rapidă la apariția de noi nișe strategice.

4.12. Planificarea activității de marketing
Planificarea strategică de marketing este una din cele mai importante componente ale activității
de planificare din cadrul întreprinderii.
A. Etapele procesului de planificare strategică a activității de marketing se prezintă astfel:
•
•

•

•

Contextul strategic al întreprinderii;
Misiunea întreprinderii trebuie să țină seama de cinci elemente distincte:
• Istoria întreprinderii și a realizărilor sale;
• Preferințele actuale ale proprietarilor și managerilor întreprinderii;
• Conjunctura pieței;
• Resursele organizației;
• Capacitățile specifice activității întreprinderii;
Obiectivele întreprinderii trebuie să aibă următoarele caracteristici:
• Să fie acceptabile;
• Să fie flexibile;
• Să fie măsurabile;
• Să fie motivante;
• Să fie clare;
• Să fie realiste;
• Să fie compatibile;
Obiectivele de ansamblu pot fi:
• Cantitative;
• Calitative.
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B. Analiza situației întreprinderii
Auditul de marketing presupune:
•
•

•
•

Analiza macromediului (mediul politic, economic, socio-cultural, tehnologic, instituțional,
demografic, natural);
Analiza pieței (capacitatea pieței, creșterea pieței, segmente de consumatori, nevoile
consumatorilor, comportamentul de cumpărare al consumatorilor, intermediarii,
identificarea tendințelor pieței privind produsele, prețurile, distribuția și promovarea);
Analiza concurenței (principalii concurenți, mărimea acestora, cota de piață, reputația,
capacitățile de producție, calitatea serviciilor, poziționarea, activitatea de marketing);
Analiza întreprinderii (obiective, cota de piață, rata de creștere a vânzărilor, mix-ul de
marketing și strategiile de piață).

Pe lângă aceste analize se mai realizează și analize de portofoliu folosind metode specifice, cum
ar fi:
•
•
•
•

Matricea BCG (Boston Consulting Group);
Matricea ADL (Arthur D. Little);
Matricea McKinsey;
Analiza SWOT.

Scopul principal al analizei SWOT este identificarea oportunităților și a amenințărilor mediului
extern și a punctelor forte și a punctelor slabe ale întreprinderii.
Pe baza rezultatelor analizei SWOT se stabilesc obiectivele de marketing ale evoluției viitoare ale
firmei și strategiile de marketing.

Formularea ipotezelor
Plecând de la analiza mediului, de la analiza de portofoliu și de la analiza SWOT, specialistul de
marketing poate anticipa factorii cheie ai succesului viitor al firmei pe piață.
Aceste ipoteze vor sta la baza obiectivelor și strategiilor de marketing ce vor fi propuse.

C. Formularea strategiei de marketing
În cadrul acestei etape se stabilesc direcțiile în care se va îndrepta activitatea de marketing a
întreprinderii în viitor.
Obiectivele și strategiile de marketing ale întreprinderii trebuie să fie în concordanță cu
obiectivele și strategiile de ansamblu ale întreprinderii.
Obiectivele de marketing pot fi clasificate în:
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•
•

Obiective de piață;
Obiective de produs.

De asemenea, obiectivele de marketing pot fi:
•
•
•

Obiective cantitative;
Obiective calitative;
Strategiile de marketing.

Strategiile de marketing sunt un ansamblu structurat de activități de marketing desfășurate de firmă
pentru a-și atinge obiectivele de marketing propuse.

Estimarea rezultatelor
Scopul acestei etape este să se determine implicațiile financiare rezultate în urma adoptării
strategiilor de marketing.
Variantele alternative de strategii de marketing sunt utile atât în cazul în care în etapa anterioară
de estimare a rezultatelor s-a constatat că strategiile inițiale sunt ineficace, cât și în cazul în care
analiza a indicat că strategiile inițiale sunt în măsură să ducă la stabilirea obiectivelor propuse- în
acest caz cu ajutorul variantelor alternative de strategii se verifică dacă rezultatele nu pot fi
îmbunătățite, se caută varianta cea mai eficientă.
D. Alocarea resurselor și controlul
Programul de marketing
În cadrul acestuia sunt descrise metodele practice de punere în aplicare a strategiilor alese, sunt
prezentate tacticile utilizate de firmă.
Programul de marketing trebuie să cuprindă procedurile precise de execuție a activităților,
succesiunea operațiunilor- activităților, trebuie să indice responsabilul pentru fiecare activitate
(departament, persoană), scadențele și costurile aferente.
Stabilirea bugetului
Bugetul se stabilește în funcție de programul de marketing.
Controlul
Activitatea de control se desfășoară periodic pentru a evalua rezultatele și pentru a verifica modul
în care obiectivele și strategiile propuse sunt îndeplinite. De asemenea este urmărit modul în care
programul de marketing este pus în practică pentru a putea corecta eventualele erori.
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CAP 5. PLANUL DE AFACERI
5.1 Rolul și importanta planului de afaceri
Planul de afaceri reprezintă un instrument indispensabil întreprinzătorilor ce construiesc o afacere
sau caută parteneri, managerilor ce propun proiecte noi altor persoane sau instituții de finanțare,
instituțiilor ce gestionează fonduri pentru proiecte de investiții etc. Acesta reflectă proiectele de
investiții din toate domeniile de activitate.
Planul de afaceri nu reprezintă un element birocratic ce trebuie realizat pentru a obține o anumită
sumă din partea unui finanțator. El reprezintă un sistem complex care reflectă de o manieră
accesibilă ideea de afaceri și evoluția acesteia în timp.
Rolul său este să demonstreze că afacerea merită finanțată și să ghideze întreprinzătorul începând
cu primul an de operare a afacerii. Implementarea lui înseamnă control și adaptare în funcție de
evoluția reală. Controlul exercitat de-a lungul derulării afacerii vizează: stocurile, costurile de
producție, controlul calității, vânzările, plățile efectuate etc.
În forma scrisă, planul de afaceri este un document de reflectare a activității organizației pe un
anumit interval de timp, de regulă 12 luni, luând în calcul și perioada următoare (2 până la 5 ani).
Puține organizații planifică activitatea pentru mai mult de cinci ani, datorită nesiguranței ce
caracterizează aceste previziuni.
Planul de afaceri este deci un document scris care descrie natura afacerii, piața-țintă, avantajele pe
care afacerea le va avea asupra competitorilor, precum și resursele și aptitudinile de care dispun
proprietarii afacerii. Pentru întocmirea lui este necesar să se analizeze cu atenție
produsele/serviciile oferite, competiția, resursele financiare necesare și alte detalii operaționale.
Totodată, planul de afaceri este un instrument de lucru ce îl folosim pentru a începe și derula o
afacere care necesită resurse materiale, financiare și umane. Prin intermediul său este valorificată
experiența și realizările din trecut cu scopul de a proiecta viitorul prin cele mai adecvate metode
de estimare și aproximare.
Dacă nu se acordă suficientă atenție planificării afacerii, redactării și prezentării rezultatului
obținut, atunci mai mult ca sigur că destinatarii planului de afaceri vor trata de o manieră similară
ceea ce li se prezintă drept plan de afaceri.
Un lucru trebuie reținut: planul de afaceri este un instrument bine elaborat și fundamentat, este un
ghid al evoluției viitoare a afacerii.
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Orice plan de afaceri presupune o anumită succesiune de operațiuni. Pentru întocmirea sa e
necesară parcurgerea următoarelor 3 etape:
1) culegerea informațiilor necesare (prețuri, concurenți, furnizori, date tehnice, juridice etc.);
2) planificarea efectivă a activității respective – alegerea strategiei potrivite și găsirea căilor de
atingere a obiectivelor stabilite;
3) redactarea planului (etapa de alegere a formei optime de prezentare către destinatar a rezultatului
etapei anterioare).
Planul de afaceri are patru funcții:
a) de cristalizare și dezvoltare a ideilor privitoare la cum ar trebui condusă afacerea;
b) de realizare a unei evaluări retrospective a performanțelor reale ale unei afaceri de-a lungul
timpului;
c) de evaluare a unei noi idei de afaceri;
d) de a obține finanțarea.
Un plan de afaceri cuprinde puncte de reper și alte elemente ajutătoare pentru orientarea în mediul
economic, pregătind totodată agentul economic pentru modificările mai mult sau mai puțin
previzibile ale „traseului“. Înțelegerea și cunoașterea procesului de planificare al afacerii va pregăti
afacerea pentru schimbări și va micșora timpul de reacție.
Planul de afaceri este primul document scris ce va fi citit de potențialul finanțator. De aceea el
trebuie să fie scris cât se poate de clar și convingător.
Un plan de afaceri bine fundamentat va trebui să fie capabil să determine necesarul de capital
suplimentar și momentul în care se va realiza infuzia acestuia, convingând asupra capacității
solicitatorului de a conduce afacerea. Investitorii vor să se asigure că s-a făcut o analiză competentă
a punctelor slabe și punctelor tari ale afacerii, a riscurilor și oportunităților asociate. De asemenea,
ei vor trebui convinși că multe riscuri legate indisolubil de afacerea respectivă au fost identificate
și s-au găsit metode de diminuare a lor la niveluri acceptabile.
Deseori planul de afaceri este considerat ca un act de fondare a unei afaceri – apreciere eronată
deoarece și companiile de succes concep în mod frecvent planuri de afaceri. Din considerente de
ordin material sau insuficiență a timpului, firmele mici apelează foarte puțin la planificări – lucru
periculos, deoarece un proces continuu de planificare a afacerilor este mult mai important pentru
supraviețuirea unei firme mici, decât pentru una mare.
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5.2 Prezentarea planului de afaceri
În funcție de destinatarul planului de afacere și a confidențialității datelor oferite, putem face
următoarea clasificare a formelor de prezentare a acestuia:
1) versiunea confidențială – ce conține doar informații confidențiale și complete pentru utilizatorii
speciali (conducerea superioară, acționarul majoritar sau – cu unele restricții – un cumpărător
potențial al companiei);
2) versiunea parțială – în cadrul căreia accentul se pune pe fluxul de numerar și pe structura
capitalului și care e destinată investitorilor și creditorilor;
3) versiunea specifică – destinată unui cititor specific, ce are o anumită necesitate informațională
(manageri de sucursală, manageri regionali, manageri naționali);
4) versiunea generală – în care nu se regăsesc informații confidențiale și care este întocmită pentru
destinatari de tipul acționarilor și analiștilor financiari.
Întreprinzătorul își pune firesc întrebarea „Cât de amplu trebuie să fie un plan de afaceri așa încât
el să-și atingă scopul pentru care a fost întocmit?”.
Pentru a menține atenția și interesul cititorului planul de afaceri trebuie să fie suficient de amplu
pentru a permite înțelegerea subiectului și suficient de concentrat indiferent de versiunea
prezentată.
În ceea ce privește amploarea lucrării, în funcție de problemele abordate, de gradul de complexitate
de specificul proiectului și de nevoile de informare sunt trei tipuri de planuri de afaceri, și anume:
1. Planul sumar conține între 10-20 pagini și este folosit, în general, de firmele ce se află la
începutul activității lor, nu au prea multe de spus despre trecutul lor, iar operațiunile curente nu au
un volum prea mare. În plus, un asemenea tip de plan poate fi folosit și:
- de o firmă cu experiență, dar care intenționează să-și diversifice activitatea printr-un proiect de
investiții nou;
- de un manager experimentat, datorită faptului că notorietatea și succesele lui nu mai fac necesară
solicitarea unor informații mai amănunțite;
- pentru reîmprospătarea unei linii de credit sau pentru o valoare mică a necesarului de finanțare;
- atunci când se urmărește dezvoltarea unui produs existent.
Această prezentare prescurtată trebuie să cuprindă informații al căror grad de suficiență și
pertinență să convingă finanțatorul că poate investi într-o afacere cu riscuri reduse și profitabilitate
crescută.
2. Planul complet conține un număr de 20-50 pagini și este utilizat în special atunci când valoarea
necesarului de finanțat este consistentă (de ordinul sutelor de mii sau milioanelor de dolari), iar
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operațiunile trecute, prezente și mai ales viitoare ale afacerii ce se dorește a fi finanțată trebuie
analizate cu atenție.
3. Planul detaliat conține un număr de minimum 50 pagini și reprezintă nivelul cel mai complex
al prezentării unui plan de afaceri, nivel de la care acesta devine un ghid important pentru
managerii firmei. Această situație poate fi întâlnită în ultima etapă a negocierii cu finanțatorul,
când acesta dorește să cunoască în detaliu afacerea în care va investi, precum și în cazul proiectelor
de investiții de mare anvergură și proiectelor de înaltă tehnologie.
Tendința actuală este de a se produce planuri de afaceri mai scurte, concise, cu un impact mai mare
asupra cititorului. În cazul planurilor interesante, investitorii vor face propriile lor investigații, vor
solicita detaliile de care au nevoie.
Așa cum am mai spus, planurile de afaceri trebuie să fie cât mai clare cu putință. Concizia este
unul dintre cele mai bune mijloace de a ajunge la claritate. Dacă este posibil, se recomandă
trimiterea tuturor detaliilor în anexe, în cuprinsul textului rămânând astfel doar mesajul esențial.
Astfel cititorul va avea acces mai ușor la esența propunerii. Specialiștii susțin faptul că nu este
nimic neobișnuit ca mai mult de 50% din volumul unui plan de afaceri să fie constituit din anexe.

Structura planului de afaceri
•
•
•
•
•
•

Istoricul firmei și activitatea sa;
Descrierea serviciilor;
Piața;
Echipa managerială;
Solicitările financiare;
Alte informații.

Pentru a putea face față cerințelor de informare indiferent de mărimea planului de afaceri, e necesar
ca acesta să cuprindă următoarele elemente structurale:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sinteza planului;
Cuprinsul lucrării;
Descrierea afacerii;
Planul de marketing;
Planul operațional;
Managementul și organizarea afacerii;
Planul financiar;
Anexele planului.

Un mod prin care se poate mări concizia și claritatea unui plan de afaceri este prezentarea chiar de
la început a unei sinteze a propunerii. Această sinteză a planului este o componentă extrem de
importantă a planului de afaceri și este absolut obligatorie, unii cititori prea ocupați parcurgând
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doar acest element și proiecțiile financiare. Sinteza reprezintă un plan de afaceri în forma sa cea
mai concisă și are menirea de a-l stimula pe cititor să citească planul în întregime.
Sinteza reprezintă avangarda planului în lupta pentru obținerea unei finanțări și nu:
•
•
•
•

prezentare abstractă și schematizată a planului de afaceri;
introducere;
prefață;
colecție întâmplătoare de date a planului de afaceri.

Sinteza planului este un element ce prezintă informațiile cuprinse în plan într-o manieră eficientă
și îi oferă examinatorului o primă înțelegere a materialului. Deși această sinteză a planului apare
întotdeauna la începutul planului de afaceri, ea se întocmește numai după ce planul a fost elaborat
în întregime.
Pentru a sublinia importanța acestui rezumat al documentului semnalăm faptul că mulți finanțatori,
investitori și creditori spun că nu este neobișnuit să respingă o propunere de finanțare citind doar
sinteza, ținând cont de faptul că sunt invadați de planuri de afaceri în fiecare zi.
În aceste condiții, prima componentă a planului de afaceri trebuie să atingă următoarele obiective:
•
•
•
•
•
•
•
•

să furnizeze un rezumat clar, concis și competent al afacerii;
să evidențieze avantajele dumneavoastră unice în atingerea succesului;
să demonstreze de ce conceptul dumneavoastră de afacere va funcționa;
să demonstreze simplu și clar obiectivele manageriale;
să includă propoziții-cheie puternice din alte capitole ale planului;
să fie scrisă într-un ton pozitiv și încrezător;
să fie concisă – pentru a putea fi citită în mai puțin de 5 minute;
să poată fi privită ea însăși ca un mini-plan al planului dumneavoastră de afaceri.

Interesul investitorului/finanțatorului poate fi stârnit de ideea afacerii, de rata rentabilității sau
chiar de stilul în care este concepută sinteza planului.
Pentru a arăta care sunt factorii avea succes pe o piață concurențială e nevoie ca rezumatul să fie
scurt, concis și clar, arătând care sunt factorii ce permit afacerii să aibă succes.. El trebuie să aibă
1-2 pagini, cel mult 3. Formatul și organizarea sintezei planului dumneavoastră va varia în funcție
de punctele cele mai importante ale afacerii. Modelul cel mai eficient este cel ce furnizează
informații despre planul de afaceri pe fiecare secțiune în parte.

Descrierea afacerii
La acest punct al planului se va realiza o descriere amplă a afacerii analizate. Această descriere se
face folosind informațiile existente. Datele reprezintă cifre brute, neprelucrate, informații primare,
valori absolute, pe când informațiile se obțin în urma unor procese de prelucrare, interpretare și
analiză a datelor.
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Caracteristicile principale ale datelor și informațiilor utilizate în descrierea afacerii sunt:
•
•
•

relevanța – o planificare pe baza unor date irelevante este similară unei bătălii purtate pe
timp de ceață;
actualitatea – planificarea cu date învechite înseamnă pierdere de timp;
exactitatea – valoarea și pertinența rezultatelor finale depind de exactitatea informațiilor
intrate în procesul de prelucrare.

1. DESCRIEREA IDEII DE AFACERI
O idee de afacere are la bază un proces de abordare strategică, iar structura logică ce guvernează
procesul de planificare a afacerilor este compusă din:
- precizarea clară a scopului;
- identificarea obiectivelor ce trebuie atinse;
- fixarea sarcinilor ce urmează să fie realizate;
- precizarea acțiunilor planificate
2. DESCRIEREA SOCIETĂȚII
Această secțiune este importantă deoarece reprezintă „cartea de vizită“ a solicitantului.
Datele furnizate trebuie să fie caracterizate de suficiență, exactitate și organizare, pentru a-i da
examinatorului un sentiment de încredere și siguranță ca urmare a familiarizării cu identitatea
întreprinzătorului.
Numele și logo-ul unei firme reprezintă un element foarte important în pentru strategia de
comunicare a acesteia, reflectând identitatea sa. Desigur, numele poate acționa foarte bine și ca
element de marketing. Specialiștii în domeniul elementelor de identificare ale companiilor sunt de
părere că numele firmei ar trebui să sugereze: cine sunteți? Ce faceți? Cum faceți?
3. DESCRIEREA PRODUSELOR și SERVICIILOR
Prezentarea produselor/serviciilor vă oferă oportunitatea descrierii avantajelor acestora din
perspectiva clienților. Aceste activități asigură competitivitatea pe piață, fiind esențiale pentru
atragerea și fidelizarea clienților.
În principiu, nu se recomandă axarea pe un singur tip de serviciu sau produs. Indiferent dacă piața
e vastă și competitorii nesemnificativi, această situație va persista doar pentru scurt timp. și alți
întreprinzători vor vedea ceea ce ați văzut dumneavoastră. Prin urmare, o strategie bună de
abordare este diversificarea bazei de produse și servicii oferite. Asigurați-vă așadar că aveți
specificate în această parte a planului de afaceri mai multe idei de viitoare produse/servicii.
Produsul nu este doar un articol fizic, ci este un concept complex care trebuie descris cu atenție.
În momentul în care prezentați un produs se recomandă să faceți atât o descriere fizică, cât și o
identificare a utilității sau interesului pentru produsul respectiv.
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4. DESCRIEREA MEDIULUI ÎN CARE EVOLUEAZĂ AFACEREA
Cadrul în care se va dezvolta afacerea presupune totalitatea atât a elementelor cât și factorilor
externi, din afara zonei de influență a întreprinderii, care afectează evoluția afacerii respective în
viitor.
Factorii de mediu care influențează direct afacerea planificată sunt de natură politică, economică,
juridică și socială. Mai jos prezentăm câțiva din factorii identificați care urmează să fie luați în
considerare la elaborarea unui plan de afaceri:
•
•

•
•

•
•
•
•
•

sistemul politic – stabilitatea acestuia va determina creșterea încrederii finanțatorilor;
politicile macroeconomice – au implicații asupra riscurilor anticipate, atitudinii
finanțatorilor, a clienților și furnizorilor interesați de consolidarea unor relații pe termen
lung;
sistemul juridic – respectarea standardelor internaționale în domeniu este foarte importantă
pentru finanțatorii și partenerii de afaceri străini;
performanțele economice – au incidență asupra cererii viitoare, atitudinii finanțatorilor
potențiali, deciziilor concurenței, deciziilor clienților și chiar deciziilor guvernului (ex:
sistemul de impozite);
tendințele în industria respectivă – argumentează riscurile și oportunitățile identificate,
precum și comportamentul concurenței actuale și potențiale;
nivelul tehnologic – influențează evoluția produselor, cererea previzionată,
competitivitatea, necesarul de resurse și costurile de producție
caracteristicile resurselor umane – au implicații asupra resurselor umane disponibile,
costurilor de salarizare estimate etc;
caracteristicile pieței financiare – influențează capacitatea de a obține fonduri din partea
investitorilor sau creditorilor;
caracteristicile pieței imobiliare – influențează valoarea estimată a infrastructurilor, a
chiriilor pentru spațiile necesare, a garanțiilor pentru acordarea creditelor.

Planul de marketing reprezintă ghidul pas cu pas ce se folosește pentru d implementarea a
strategiei de marketing alese. Acesta se dezvoltă fundamentează pornind de la înțelegerea clară a
obiectivelor de marketing ale firmei, a ceea ce se dorește să se realizeze în viitor,, aceste obiective
urmând a fi fixate în cadrul obiectivelor generale ale firmei. Prin definirea lor se poate planifica
mai bine activitatea de marketing, având în vedere că o intrare nepregătită pe piață sau o
diversificare întâmplătoare a noilor produse poate antrena pierderi importante pentru afacere.
Marketingul înseamnă mult mai mult decât promoție, reclamă și tehnici de vânzare utilizate pentru
a face pe cineva să cumpere un produs.
O abordare de marketing a afacerii înseamnă a începe de la nevoile și dorințele clienților și a
construi întreaga afacere având drept scop satisfacerea acestor nevoi. Deciziile privitoare la
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design-ul produselor, metodele de vânzare, prețul, service-ul și reclama sunt luate pe baza unei
solide înțelegeri a ceea ce clienții își doresc.
1. DESCRIEREA PIEȚEI
Elementul central în descrierea pieței îl constituie evoluția prețului produsului sau grupelor de
produse/servicii ce fac obiectul planului de afaceri. Buna înțelegere a evoluției prețurilor pe piață
va constitui un element important pentru definirea, în termeni generali, a politicii de piață și de
produs pe care firma o va putea aplica. În caz contrar vor exista două consecințe principale: fie
compania va deveni din ce în ce mai necompetitivă și își va pierde continuu din cota de piață, fie
va deveni din ce în ce mai neprofitabilă.
Dacă produsul sau serviciul analizat nu este unul nou, ci o îmbunătățire a unuia existent, pot fi
foarte bine determinate dimensiunile și caracteristicile pieței. Pentru aceasta se vor utiliza date
istorice și prognoze credibile din publicații ale Comisiei Naționale de Statistică, ale asociațiilor
producătorilor și comercianților, ale agențiilor specializate etc.
Pentru descrierea pieței se vor avea în vedere câteva direcții mai importante, și anume:
•
•
•
•
•
•
•

identificarea și descrierea scurtă a industriei în care afacerea se include;
mărimea actuală a acestui sector de activitate;
tendințele la nivel național și internațional în acest sector;
caracteristici specifice ale pieței;
cele mai importante aplicații ale produsului/serviciului;
preferințele consumatorului;
prețurile practicate (tendințe și elasticitate).

2. SEGMENTUL DE PIAȚĂ URMĂRIT
Planurile de afaceri pot propune trei strategii de abordare a pieței. Prima se axează pe marketingul
de masă și presupune decizia de a produce și distribui în masă un produs și de a încerca atragerea
tuturor categoriilor de cumpărători. A doua are la bază marketingul bazat pe varietatea produselor,
ce se raportează la decizia de a veni cu două sau mai multe oferte caracterizate de stiluri,
caracteristici, calități sau dimensiuni și având ca scopuri finale varietatea și individualizarea
produselor firmei față de cele ale unor concurenți. În sfârșit, marketingul „la țintă“ este echivalent
cu identificarea de grupuri diferite ce constituie o piață și de a concepe produse sau mix-uri de
marketing pentru piețele vizate. Conform tendințelor actuale se pare că această ultimă formă este
cea mai eficientă în contextul acutizării competiției pe piață.
3. TRENDUL PIEȚEI
Trendul pieței exprimă tendințele de evoluție ale segmentului de piață-țintă pe care se va focaliza
afacerea analizată.
După ce am indicat și organizat principalele categorii de clienți, după ce am estimat un număr al
potențialilor clienți și o motivare a deciziei potențiale, investitorii vor fi interesați de direcția de
evoluție a segmentului de piață-țintă. Pentru acest segment se vor determina dimensiunea actuală,
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rata de creștere estimată, precum și piețele curente și viitoare (regionale, naționale, internaționale).
Clienții se schimbă și afacerea trebuie să se adapteze acestor schimbări. Întreprinzătorul trebuie să
cunoască dimensiunea sau cel puțin tendințele pieței pe care se poziționează. Piețele în creștere și
cele în declin presupun strategii diferite.
4. CONCURENȚA ȘI ALTE INFLUENȚE
Mulți întreprinzători fac o greșeală gravă în planul lor de afaceri pretinzând că nu au competitori.
Dacă un plan spune că nu există concurență își pierde foarte repede credibilitatea în față
bancherilor, a investitorilor și a persoanelor experimentate din domeniul afacerilorÎn mod sigur
veți avea concurenți pentru afacerea dumneavoastră. Cunoscându-i vă puteți crea strategia
potrivită pentru lupta cu ei. Fiind avizați în privința competitorilor veți obține încrederea
investitorilor și creditorilor care vor dori să precizați punctele tari și punctele slabe ale
concurenților și avantajele dumneavoastră în față lor. Comparați managementul și marketingul
afacerii dumneavoastră cu cele ale adversarilor, arătând cum vor fi percepute diferențierile pozitive
de către client, stabilind totodată și nișa de piață ce-o veți exploata.
5. STRATEGIA DE MARKETING
Este important să demonstrați investitorilor că ați identificat căi și procedee specifice de marketing
pentru a realiza efectiv vânzarea produsului sau serviciului. Aceasta se realizează prin intermediul
strategiei de marketing, ce explică modul în care afacerea va organiza și implementa propriul plan
în scopul atingerii performanțelor dorite în vânzări.
O mare parte a întreprinzătorilor nu dau sau dau prea puțină importanță strategiei de marketing și
se ocupă de acest aspect după demararea afacerii. Acest lucru penalizează nivelul vânzărilor și
profitului, imaginea afacerii și satisfacția clienților. Perioada de pregătire a strategiei de marketing
este înainte și nu după începerea afacerii. Fixarea scopurilor și obiectivelor de marketing preced
alegerea celei mai adecvate strategii.
Nu toate scopurile și obiectivele de marketing pot fi măsurate, așa cum se întâmplă cu valoarea
cifrei de afaceri, numărul clienților, cota de piață, teritoriul acoperit etc. Pe lângă obiectivele
cantitative, ce se raportează la elementele anterioare, mai există și posibilitatea unor obiective
calitative: cercetarea comportamentului consumatorului potențial față de oferta firmei,
îmbunătățirea ambalajului, schimbarea numelui produsului, găsirea unui nou distribuitor etc.
6. IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA RISCURILOR
Dacă doriți să primiți o finanțare fundamental să prezentați nu doar aspectele pozitive, ci și pe
cele negative ale afacerii dumneavoastră. Întreprinzătorii și managerii cu experiență înțeleg
riscurile asociate afacerii și domeniului și le înfruntă, deseori acesta fiind motivul succesului lor.
În analiza planurilor de afaceri investitorii și creditorii în special se focusează pe riscurile asociate
cu afacerea dar și pe abilitățile managerilor de a fi capabili să le identifice în primul rând și să le
contracareze – calitate ce contribuie la mărirea credibilității în fața potențialului finanțator. În
situația inversă, dacă un potențial investitor va descoperi riscuri consistente ce nu au fost
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identificate – aceasta va diminua credibilitatea planului și va pune în pericol șansa de a obține
finanțarea dorită.
7. ANALIZA SWOT
Analiza SWOT este un instrument managerial cu ajutorul căruia putem reprezintă un mod analiza
viabilitatea afacerii prin intermediul identificării punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și
amenințărilor ce privesc desfășurarea activității. Această analiză se bazează pe:
- resursele și capacitățile interne (puncte tari și puncte slabe);
- factorii externi (oportunități și amenințări).
Fiecare afacere are propriul ei profil SWOT și procesul analitic necesită o abordare iterativă care
să reflecte modificările permanente ale factorilor interni și externi.

Planul operațional
Planul operațional reliefează modul de transpunere în practică a strategiei construite până acum.
Structura acestui capitol depinde foarte mult de natura afacerii și de modul în care sunt tratate
celelalte capitole ale planului de afaceri. În orice caz nu e necesară o descriere detaliată a
operațiunilor de implementare a afacerii.
Alături de un grafic de realizare și implementare a investiției, este necesar să arătați că aveți în
vedere principalele aspecte ale afacerii și că dispuneți de soluțiile de rezolvare a problemelor ce
pot interveni. Prin urmare, acesta este capitolul în care trebuie să demonstrați că dispuneți de un
program de acțiune antreprenorială; dacă sunteți deja în afaceri – oferiți un program al planurilor
dumneavoastră viitoare, al modului cum vor decurge ele în următoarele 12-18 luni. Ați putea să
includeți o diagramă în planul de afaceri și să subliniați timpul necesar pentru pașii și scopurile
operaționale specifice.

Managementul și organizarea afacerii
Două din cele mai importante probleme cu care se confruntă afacerile noi sunt reprezentate de
suprasolicitarea întreprinzătorului – manager și de lipsa unei echipe de conducere experimentate
și cu abilități în domeniul respectiv. Alături de acestea putem enumera și alte dificultăți de care se
lovesc afacerile în stadiul inițial) (finanțarea, plata impozitelor și taxelor, activitatea de cercetare,
marketingul etc).
Principala cauză a falimentelor afacerilor noi o reprezintă lipsa de competență și experiență a
managementului. Aceasta este deseori umbrită de cauze mai evidente, cum ar fi competiția
puternică, lipsa capitalului, amplasare nefavorabilă sau expansiune prematură.

1. PROPRIETARII AFACERII
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Cunoașterea unor informații privitoare la cei care controlează și dețin afacerea va ajuta la
dobândirea unei mai bune înțelegeri a modului în care vor fi luate deciziile. Investitorii vor căuta
o poziție semnificativă în companie în schimbul banilor lor. De aceea, ei vor fi interesați de cota
de capital social ce a rămas nealocată (în cazul societăților noi) sau ce cotă din noul capital social
vor deține în urma investiției făcute (pentru societățile deja existente).
2. DESCRIEREA ECHIPEI MANAGERIALE
Planificarea, organizarea și conducerea oricărei afaceri, chiar și în afara domeniului
dumneavoastră actual, demonstrează capacitatea de a obține rezultate. Dacă finanțatorii sunt
avizați în legătură cu succesul înregistrat de dumneavoastră anterior, este mult mai probabil că vor
crede că puteți repeta succesul și în actuala dumneavoastră acțiune. Unii investitori ar privesc chiar
și eșecurile anterioare ca pe niște elemente de asigurare a experienței, perseverenței și prudenței –
caracteristici care le pot lipsi unor întreprinzători începători.
Ca puncte tari ale echipei de conducere trebuie arătat ce calități personale argumentează ocuparea
poziției manageriale respective. Aceasta poate include experiență în domeniu, capacitatea de a-i
motiva pe ceilalți, competență în activitatea de producție sau în marketing, abilități în relațiile
interpersonale etc. Experiența din afara domeniului afacerilor poate fi de asemenea relevantă, cum
ar fi calitatea de membru al unul club, o implicare politică sau conducerea unui grup care poate
avea influență asupra poziției curente.
3. CONSULTANȚII – CHEIE
Consultanții sunt persoane cu un statut special în echipa managerială, dar care nu ocupă un loc
oficial în aceasta. Ei pot fi avocați, contabili și consultanți din diverse domenii de afaceri.
Consultanții externi oferă experiența care lipsește unei companii în primii ani. Dacă sunt selectați
cu atenție, consultanții vor oferi un plus de valoare imaginii dumneavoastră.
Descrieți pe scurt serviciile oferite companiei dumneavoastră de fiecare consultant, calificarea să
ca expert și menționați avantajele aduse de acesta companiei.
4. ORGANIZAREA AFACERII
Pentru a elabora un plan de dezvoltare organizațională trebuie considerate următoarele aspecte:
– identificarea nevoilor imediate ale companiei, cât și a celor ce vor deveni stringente odată cu
dezvoltarea previzionată a acesteia;
– identificarea tipului persoanelor necesare pentru satisfacerea acestor nevoi;
– analiza interacțiunii între aceste persoane și modul de alocare a responsabilităților.
Organigrama prezentată în planul de afaceri nu necesită o detaliere fină. Ea va fi realizată sub
forma unui simplu grafic care poate conține câteva cuvinte de explicație.
5. POLITICA DE MANAGEMENT A RESURSELOR UMANE
Politica de management a resurselor umane este definită de următorii factori:
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- Sincronizarea;
- Selecția;
- Recompensarea salariaților

Necesarul de finanțare
1. DESTINAȚIA FONDURILOR
Planul trebuie să cuprindă un tabel care să arate cum vor fi utilizați banii și cât din utilizările
respective provin din surse proprii. Diferența reprezintă necesarul de finanțat.
Activitățile cuprinse în tabloul alocărilor se vor desfășura înaintea perioadei previzionate în planul
de afaceri, permițând astfel obținerea și vânzarea produsului finit chiar în prima lună a perioadei
cuprinsă în previziunile financiare.
Întreprinzătorul trebuie să-și planifice suficient capital disponibil pentru a regla eventualele devieri
de la performanțele financiare anticipate, probleme neprevăzute sau dezechilibre de trezorerie.
2. MOD DE FINANȚARE
Pentru finanțarea activelor imobilizate există următoarele opțiuni:
a) Participare la capitalul social al firmei – această metodă de finanțare nu atrage după sine plata
unor dobânzi sau rambursarea fondurilor, dar produce diluarea controlului asupra firmei și plata
unor dividende în situația în care afacerea generează suficient profit.
b) Emitere de obligațiuni – formă rar întâlnită la firmele mici; reprezintă de fapt un împrumut pe
termen lung care va fi rambursat la o dată fixă viitoare. Costul implicat e reprezentat de dobânda
anuală (cuponul) ce trebuie plătită indiferent dacă afacerea generează sau nu profit.
c) Împrumuturi pe termen lung – formă des întâlnită și care implică în general o eșalonare în timp
a rambursării împrumutului alături de plata unei dobânzi anuale aferente împrumutului
nerambursat. Uneori, rata dobânzii poate varia pe durata rambursării împrumutului.
d) Credite pe termen scurt – activele imobilizate de valori mici și cu durată de viață redusă pot fi
finanțate pe această cale, cu toate că implică un cost al finanțării mai ridicat decât în cazul finanțării
prin credite pe termen lung.
Finanțarea activității prin intermediul aportului la capital implică diluarea controlului asupra
companiei, pe când obținerea de fonduri prin creditare cauzează o creștere a gradului de îndatorare
și eventual incapacitatea de a apela alte credite. Concluzia firească ce se desprinde de aici este că
e necesar a se realiza un echilibru al celor două surse de finanțare: capitalul propriu și datorii.
În cazul necesității de finanțare a capitalului de lucru (stocuri plus creanțe) e recomandabil ca
aceasta să fie acoperită prin descoperiri de cont curent sau credit furnizor, ce reprezintă de fapt
„păsuiri” de la plata obligațiilor către terți permise de aceștia.
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3. MOMENTUL FINANȚĂRII
În general, durează câteva luni pentru a obține o finanțare, o finanțare primită în 2-3 luni fiind
considerată o reușită în lumea afacerilor. O perioadă de 5-6 luni sau chiar mai mult reprezintă o
perioadă mai realistă.
De regulă, suma necesară investiției va fi alocată eșalonat, pe baza unui program de realizare a
proiectului de investiții. Așadar, nu va fi nevoie să primiți de la început întreaga sumă cerută. În
caz contrar veți păstra în trezorerie o sumă neutilizată, care va fi purtătoare de dobândă inclusiv
pentru perioada de timp dintre primirea ei și achiziția activelor necesare.
4. BENEFICIUL FINANȚATORULUI
Investitorii și, în special, fondurile de investiții vor dori să între în afaceri cu o rentabilitate crescută
(30 – 50% sau chiar mai mult). De asemenea, ei sunt direct interesați de existența unei posibilități
certe de a ieși din afacere la un anumit moment în viitor.
Această ieșire se va face din dorința de a nu rămâne imobilizat în afacerea respectivă, de a realiza
în totalitate randamentul investiției respective (până la momentul respectiv încasează numai
dividendele) pentru a avea resurse de investiție în alte afaceri.
De regulă, investitorii atrași vă vor lăsa controlul operațional al afacerii pentru că ei nu cunosc atât
de bine afacerea și nu au resurse manageriale disponibile. Totuși, investitorii implicați numai în
afacerea în cauză sau care dispun de un portofoliu de investiții redus s-ar putea să-și manifeste
dorința de a se implica și în conducerea activității. În plus, fondurile de investiții vor monitoriza
în permanență direcția de evoluție a afacerii.

Planul financiar
1. IPOTEZELE PREVIZIUNILOR
În practica elaborării planului de afaceri există două tipuri de abordare a problemei ipotezelor-cheie: abordarea directă și abordarea sintetică.
a) Abordarea directă presupune extrapolarea tendințelor din trecut în viitor. Spre exemplu, dacă în
trecut vânzările au crescut cu 5% pe an se poate considera că această creștere va continua și în
viitor. În această situație procentul respectiv va fi aplicat și:
- costului bunurilor vândute (componenta variabilă);
- cheltuielilor de vânzare;
- posturilor din bilanț ce țin de activitatea efectivă și care permit acest lucru.
Deoarece nu se fundamentează pe o regulă general valabilă, această abordare e acceptabilă numai:
- în cazul în care compania își menține activitatea în perioada previzionată;
- dacă piața pe care activează este stabilă și previzibilă.
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b) Abordarea sintetică va ține seama de modificările anticipate în cadrul societății, în cadrul
industriei și în mediul macroeconomic.
Spre exemplu, dacă actuala cotă de piață este de 10% și industria în care activează are prognozată
o creștere de 20%, atunci compania însăși va cunoaște o creștere de 20%, cu condiția să fie capabilă
să-și mențină cota de piață.
În cazul în care firma va practica o strategie de marketing mai agresivă volumul activităților ar
putea crește cu mai mult de 20%. Acest lucru ar conduce la nerealizarea unei creșteri proporționale
a lichidităților și profitului net (ca urmare a reducerii prețurilor în scopul de a atrage noi clienți) și
o creștere a cheltuielilor de vânzare (reclamă mai multă și deplasări mai numeroase ale agenților
de vânzări).
Abordarea sintetică este preferabilă:
- în cazul în care compania activează pe mai multe piețe;
- atunci când compania suferă schimbări sau se extinde în mod constant.
2. DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL PERIOADEI ANTERIOARE PRIN SISTEMUL RATELOR
3. PRAGUL DE RENTABILITATE ȘI ANALIZA DE SENZITIVITATE
O formă deosebit de utilă de analiză de sensibilitate este analiza pragului de rentabilitate. În acest
caz, întregul proces se bazează pe calculul volumului minim de vânzări necesar pentru a acoperi
toate costurile fixe, sub premisa unui anumit nivel al marjei brute pe produs. Această metodă este
un instrument de analiză absolut necesar pentru un investitor în cazul unui proiect care prevede
pierderi în primii ani. Este, de asemenea, o cale foarte bună de a afla punctele tari și punctele slabe
(din punct de vedere financiar) ale unei companii.
Cu cât costurile fixe sunt mai mari, cu atât se ajunge mai greu și mai târziu la pragul de rentabilitate.
Iar timpul nu este de partea firmelor mici aflate la început de drum – ce trebuie să devină profitabile
într-un timp scurt pentru că altfel își vor consuma resursele financiare și vor falimenta.
Analiza pragului de rentabilitate (sau analiza cost-volum) este foarte utilă pentru aprecierea relației
dintre volumul producției, costurile de producție și profituri. Ea constituie un instrument principal
nu numai pentru elaborarea planului de afaceri ci și pentru conducerea obișnuită a afacerii.
Conform definiției, pragul de rentabilitate reprezintă acel nivel al activității unei companii
începând de la care aceasta obține profit. În acest punct (la prag) valoarea veniturilor și valoarea
costurilor sunt identice, profitul fiind deci zero.
4. INDICATORI DE EVALUARE A PROIECTULUI DE INVESTIȚII
a) Determinarea Ratei interne de rentabilitate financiară (RIR);
b) Determinarea valorii actualizate nete a proiectului (VAN);
c) Termenul de recuperare al investiției.
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CAP 6. NOȚIUNI DE CONTABILITATE și MANAGEMENT
FINANCIAR
Legea 82/1991 (Legea contabilității) republicată și actualizata, vine să răspundă la această
întrebare. Conform acesteia, la Art.1, aliniatul (1) „societățile comerciale, societățile/companiile
naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste
și celelalte persoane juridice au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea financiara,
potrivit prezentei legi”.
Pentru marea majoritate a antreprenorilor, contabilitatea este o știință abstractă, relativ greu de
înțeles, o înșiruire de numere care „pentru unii” se traduc în bani și bunuri. Totuși, contabilitatea,
ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor,
datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute, trebuie să asigure înregistrarea
cronologică și sistematica, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția
financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințe interne ale acestora,
cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari și comerciali, clienții,
instituțiile publice și alți utilizatori. După cum vedem, contabilitatea este în primul rând o obligație
legislativă. Cu toate acestea ea trebuie privită de către un antreprenor ca principalul furnizor de
informație în legătură cu patrimoniul entității („averea” acesteia) pe de-o parte, cât și a
performanțelor economico-financiare ale acesteia, pe de altă parte.
În cele ce urmează ne vom ocupa, într-o maniera cât mai accesibilă, de principalele documente
furnizoare de informație contabilă:
•
•
•

Bilanțul contabil;
Contul de profit și pierdere;
Fluxurile de trezorerie (Cash-flow).

6.1 Bilanțul contabil
Bilanțul contabil reflectă situația patrimonială a unei entități la un moment dat. În esență acesta
reflectă sursele de finanțare ale entității (Pasivul) precum și modul în care acestea au fost utilizate
(Activul). În cadrul activului, elementele acestuia sunt grupate în funcție de destinația valorilor
economice alocate și de gradul de lichiditate. Elementele de pasiv se grupează în raport cu căile
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de formare a surselor de finanțare în surse proprii și străine, precum și de gradul de exigibilitate
(durata până la scadență a unei datorii), în surse curente și permanente.
Schematic Bilanțul contabil are următoarea structură:
ACTIV (ce am?)

PASIV

Bunuri și creanțe

(de unde am avut banii ca să îmi cumpăr ce
am?)
Surse de finanțare a activului

A. ACTIVE IMOBILIZATE

A. CAPITALURI PROPRII

I. Imobilizări necorporale
II. Imobilizări corporale
III. Imobilizări financiare
B. ACTIVE CIRCULANTE

B. DATORII

I. Stocuri
II. Creanțe
III. Investiții pe termen scurt
IV. Casa și conturi la bănci

TOTAL ACTIV

C. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI
CHELTUIELI

TOTAL PASIV

ACTIVUL TREBUIE SĂ FIE INTODEAUNA EGAL CU PASIVUL!
ACTIVUL reprezintă acea parte a Bilanțului contabil care arată cum au fost consumate resursele
atrase de către entitate. Elementele acestuia sunt grupate în două mari categorii: active imobilizate
și active circulante.
Activele imobilizate sau fixe, numite și imobilizări, cuprind toate acele valori economice de
investiție a căror perioadă de utilizare și lichidare este mai mare de un an, au o valoare mai mare
de 1.800 RON și nu se consumă în cadrul unui singur ciclu de producție. Ele își transmit valoarea
în cea a noilor produse în mod treptat, lunar, prin intermediul amortizării. Activele imobilizate se
împart la rândul lor în trei grupe: imobilizări necorporale, imobilizări corporale și imobilizări
financiare.
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Imobilizările necorporale, numite și active intangibile, cuprind toate acele valori economice de
investire care nu îmbracă fizic forma de bunuri materiale. Ele sunt reprezentate de:
- Cheltuieli de constituire ale entității;
- Cheltuieli de cercetare și dezvoltare;
- Concesiuni, brevete, licențe, mărcile de fabrică și alte drepturi similare;
- Fondul de comerț.
Alte imobilizări necorporale.
Imobilizările corporale, numite și active fixe, cuprind bunurile materiale de folosință îndelungată
din patrimoniul unei entități. Ele se găsesc sub forma de:
- Terenuri;
- Clădiri și construcții;
- Mașini și utilaje;
- Aparate de măsură și control;
- Mijloace de transport;
- Animale și plantații.
Un caz aparte în această categorie îl reprezintă terenurile care nu se amortizează.
Imobilizările financiare, numite și investiții financiare sau de portofoliu, cuprind valorile
financiare investite de entitate în patrimoniul altor entități sub forma titlurilor de valoare, a titlurilor
imobilizate și a altor imobilizări financiare.
- Titlurile de participare reprezintă titlurile de valoare sub forma de acțiuni sau părți sociale
investite de entitate în capitalul altor entități economice;
- Titlurile imobilizate reprezintă titlurile financiare, altele decât cele de participare, pe care o
entitate le cumpără pentru a le păstra pe o durată mai mare de un an și pentru a obține o rentabilitate
ridicată;
- Alte imobilizări financiare cuprind în special depozitele bancare pe termen lung (peste un an) și
disponibilitățile acumulate pentru efectuarea unor plăți importante pe perioadele următoare (de ex.
rambursarea unui împrumut).
Activele circulante, numite și mijloace circulante, cuprind toate valorile economice deținute de
firmă sub forma stocurilor și producției în curs de execuție, creanțelor, valorilor mobiliare de
plasament și disponibilităților bănești. Activele circulante se împart în:

– 86 –

Stocuri – reprezintă acele valori economice care prin natura și destinația lor sunt folosite ca materii
prime și materiale, producție în curs de execuție, produse finite și semifabricate, mărfuri și
ambalaje aflate în depozit.
Creanțe – reprezintă valorile economice avansate temporar de firmă altor persoane fizice sau
juridice și pentru care urmează să primească un echivalent valoric sau fizic.
Investiții pe termen scurt – sume investite de societăți cu scopul de a obține un câștig pe termen
scurt (acțiuni, obligațiuni, acțiuni proprii răscumpărate temporar).
Casa și conturile la bănci
PASIVUL reprezintă acea parte a Bilanțului contabil care arată sursele de finanțare ale entității.
Finanțarea proprie este realizată direct de către asociați și/sau acționari prin contribuția lor
materiala sub formă de capital social precum și prin autofinanțare. Finanțarea străină este asigurată
de terțe persoane, care împrumută capitaluri sub diferite forme, cum ar fi creditele bancare,
obligatare, comerciale etc.
În raport cu gradul de exigibilitate, pasivele se grupează în:
•
•

•
•
•
•
•

Capital permanent – format din capitaluri proprii, provizioane pentru riscuri și cheltuieli și
datoriile pe termen lung;
Capitalurile proprii – corespund finanțării proprii a bunurilor economice aflate în
patrimoniul entității. Ele cuprind:
- Capitalul social – care se constituie la înființarea entității, fiind o condiție a existenței și
funcționării acesteia;
- Rezervele din reevaluare – se constituie din plusurile realizate prin reevaluarea
imobilizărilor materiale și a celor financiare;
- Rezervele – reprezintă beneficii capitalizate în mod durabil de către entitate până la o
decizie contrară a organelor competențe;
- Profitul net – figurează ca sursa proprie de finanțare până la momentul repartizării lui
pe destinațiile stabilite de lege sau de statutul entității;
Provizioane – sunt fonduri constituite pe seama cheltuielilor, fiind destinate acoperirii de
pierderi și cheltuieli pe care evenimentele survenite sau în curs le fac probabile;
Datorii pe termen lung – sunt, în general, împrumuturi primite de la bănci sau de la instituții
de credit pe termen lung (peste 5 ani) și pe termen mediu (1 la 5 ani).
Datorii pe termen scurt (curente) – formate din datoriile cu termen de decontare mai mic
sau egal cu un an. În această categorie se încadrează:
Datoriile financiare – credite primite de la bănci și alte instituții de credit sau financiare,
precum și împrumuturile din emisiunea de obligațiuni;
Datoriile comerciale – se creează în cadrul relațiilor de decontare cu furnizorii pentru
achizițiile de bunuri și/sau servicii;
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•

Datoriile fiscale, salariale și sociale – cuprind obligațiile entității din impozite și taxe față
de bugetul statului, salariile și alte drepturi datorate personalului, obligația privind
contribuțiile sociale, precum și datoriile create în cadrul relațiilor de decontare cu salariații.

6.2. Contul de profit și pierdere
În forma simplificată structura contului de profit și pierdere se prezintă după cum urmează:
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
INDICATORI

Exercițiul financiar
Precedent

1. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
1.1. Venituri
1.2. Cheltuieli
1.3. Rezultatul din exploatare (1.1. – 1.2.)
2. ACTIVITATEA FINANCIARĂ
2.1. Venituri
2.2. Cheltuieli
2.3. Rezultatul financiar (2.1. – 2.2.)
2.4. Rezultatul curent (1.3. – 2.3.)
3. ACTIVITATEA EXTRAORDINARA
3.1. Venituri
3.2. Cheltuieli
3.3. Rezultatul extraordinar (3.l – 3.2.)
4. VENITURI TOTALE (1.1 + 2.1 + 3.1)
5. CHELTUIELI TOTALE (1.2 + 2.2 + 3.2)
6. REZULTATUL BRUT AL EXERCIȚIULUI (4-5
sau 5-4)
7. IMPOZITUL PE PROFIT
8. REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI
-

PROFIT (6-7)

-

PIERDERE (6+7 sau 7-6)
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Încheiat

Contul de profit și pierdere reflectă performanțele financiare ale entității. El este împărțit în cele
trei activități importante ale entității:
•
•
•

activitatea de exploatare (sau de producție);
activitatea financiară;
activitatea extraordinară (evenimente care apar în mod excepțional în exercițiul financiar
respectiv).

6.3. Fluxurile de trezorerie (Cash-flow)
Fluxurile de trezorerie reprezintă fluxurile de încasări și plăți, ele fiind clasificate, de regulă, în
funcție de ciclurile financiare din cadrul întreprinderii în fluxuri de exploatare, de investiții, de
finanțare. Antreprenorul trebuie să aibă în vedere ca posibilitățile de reglare a nivelului
lichidităților depind de gradul de certitudine atașat cunoașterii sumei sau datei la care au loc
încasările sau plățile, precum și de controlul ce poate fi exercitat asupra lor. Din acest motiv, orice
efort de previziune a nivelului lichidităților se bazează pe clasificarea fluxurilor de trezorerie în
funcție de frecventa acestora, de certitudinea realizării fluxurilor și de controlul pe care îl poate
exercita trezorierul asupra încasărilor și plăților.
În continuare vom prezenta două metode folosite pentru determinarea fluxurilor de trezorerie:
metoda directă și metoda indirectă.
Metoda directă:

A

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE
EXPLOATARE

(+)

încasări clienți

(-)

plăți furnizori

(-)

plăți salarii

(-)

plăți impozite și contribuții pentru salariați

(-)

plăți impozit pe profit

(-)

plăți TVA

(-)

alte impozite și taxe

(-)

amenzi și penalizări

(-)

asigurări
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Total A

Numerar net din activitatea de exploatare

B

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE
INVESTIȚII

(+)

încasări dividende

(+)

încasări din vânzări de mijloace fixe, terenuri, active necorporale

(+)

încasări creanțe imobilizate

(-)

plăți creanțe imobilizate

(-)

plăți achiziții mijloace fixe, terenuri, active necorporale

(+)

încasări din dobânzi

Total B

Numerar net din activitatea de investiții

C

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE finanțare

(-)

Plăți de dividende

(-)

Participarea salariaților la profit

(-)

Plăți în contul contractelor de leasing

(+)

Încasări de împrumuturi

(-)

Rambursări de împrumuturi

(-)

Rambursări de credite pe termen scurt

(+)

Încasări din emisiunea de acțiuni

(-)

Dobânzi plătite

Total C

Numerar net din activitatea de finanțare

Metoda indirectă:
DENUMIREA INDICATORULUI
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
Rezultat contabil înainte de impozitare
Cheltuieli cu amortizarea și provizioanele
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Venituri din provizioane
Cheltuieli cu activele cedate
Venituri din active cedate
Cheltuieli cu dobânzile
Cheltuieli cu dividende plătite
Venituri din dobânzi
Venituri din dividende
Subvenții pentru investiții virate la venituri
Alte elemente nemonetare
REZULTAT CONTABIL DIN EXPLOATARE INAINTEA VARIAȚIEI
ELEMENTELOR DIN NFR
Variația stocurilor
Variația creanțelor din exploatare
Variația datoriilor de exploatare
Variația veniturilor în avans
Variația cheltuielilor în avans
Impozitul pe profit plătit
FLUX NET DE TREZORERIE NET DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
ACTIVITATEA DE INVESTIȚII
Achiziții de imobilizări corporale
Vânzări de imobilizări corporale
Încasări din dobânzi
FLUX DE TREZORERIE NET DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII
ACTIVITATEA DE finanțare
Plăți de dividende
Participarea salariaților la profit
Plăți în contul contractelor de leasing
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Încasări de împrumuturi
Rambursări de împrumuturi
Rambursări de credite pe termen scurt
Dobânzi plătite
FLUX DE TREZORERIE NET DIN ACTIVITATEA DE finanțare
FLUX DE TREZORERIE NET
Disponibilități bănești și alte lichidități la începutul anului
Variația netă în disponibilitățile bănești și alte lichidități
Disponibilități bănești și alte lichidități la sfârșitul anului

Cash-flow-ul răspunde întrebărilor privind solvabilitatea și lichiditatea entității și este deci o
expresie a derulării fluxurilor comerciale în dinamica. Se poate afirma că starea de solvabilitate și
lichiditate a entității implică rentabilitatea, în timp ce nu întotdeauna rentabilitatea implică
lichiditatea. Frecvent, în situații de instabilitate monetară, poate avea loc o „volatilitate” a
veniturilor de încasat și o blocare a producției vandabile. Este o situație întâlnită în prezent în
cadrul multor entități românești, care înregistrează în bilanțul contabil rezultate favorabile, dar nu
și echivalentul lor monetar în conturile bancare.

6.4. Indicatori financiari
Pentru a urmări performanța unui proiect de investiții, se face apel la calculul mai multor indicatori.
Dintre aceștia, cei mai folosiți sunt:
-

Valuarea Actualizată Netă (VAN);
Rata Internă De Rentabilitate (RIR);
Termen De Recuperare A Investiției
Valuarea Actualizată Netă (VAN).

Prin intermediul acestui indicator se poate evidenția dacă un proiect de investiții merită adoptat
sau nu din punct de vedere al performanțelor sale financiare. VAN exprimă diferența dintre
valoarea actuală a fluxurilor viitoare actualizate și valoarea actuală a cheltuielilor cu investiția.
n
VAN = -I0 +  CFDt/(1+k)t + VRn/(1+k)n
t=1
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unde:
I0 = investiția inițială;
CFDt = cash flow-ul disponibil determinat de investiție la momentul t;
VRn = valoarea reziduală a proiectului de investiți la momentul n;
n = durata de funcționare a proiectului de investiții;
k = rata de actualizare.
În cazul în care VAN > 0 se recuperează fondurile inițiale și se obține un plus. În această situație
proiectul ar trebui acceptat;
În cazul în care VAN = 0 se recuperează fondurile inițiale dar nu se obține nimic în plus;
În cazul în care VAN < 0 nu se recuperează fondurile inițiale iar proiectul ar trebui respins.
Se pot sesiza o serie de deficiente ale utilizării VAN pentru selectarea proiectelor de investiții:
criteriul nu are în vedere constrângerile bugetare;
nu ia în considerare posibilele modificări ale ratelor de rentabilitate cerute de investitori în funcție
de ratele de dobândă de pe piață;
nu ține cont de interdependențele dintre proiectele de investiții.
Rata Internă de Rentabilitate (RIR)
Exprimarea VAN în unități monetare poate nemulțumi pe un investitor dornic să compare
rentabilitatea pe care o poate obține datorită investiției pentru care optează cu rata de rentabilitate
minimă acceptată. Această rată de rentabilitate degajată de proiectul de investiții analizat –
cunoscută în literatura de specialitate sub numele de rata internă de rentabilitate (RIR), nu
reprezintă altceva decât soluția ecuației:
VAN = 0, cu necunoscuta k.
n
VAN = -I0 +  CFDt/(1+k)t + VRn/(1+k)n = 0
t=1
n
I0 =  CFDt/(1+k)t + VRn/(1+k)n
t=1
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Se consideră că RIR presupune reinvestirea cash flow-urilor disponibile la o rată de rentabilitate
egală cu cea aferentă proiectului de investiții. Pentru a se evidenția acest aspect, ecuația de
determinare a RIR poate fi exprimată la momentul n sub forma:
n
I0(1+RIR)n =  CFDt/(1+RIR)n-t + VR
t=1

Termen de recuperare a investiției
Alături de problema performanței unui proiect de investiții din punct de vedere al câștigului în
unități bănești sub forma de rate de rentabilitate, un element de interes pentru investitori îl
constituie și termenul de recuperare.
Termenul de recuperare reprezintă durata în care se recuperează fondurile investite. Prezentăm în
exemplul de mai jos un model de calcul al termenului de recuperare:

cash flow-uri

rata de actualizare
cash flow-uri actualizate
suma rămasă neamortizată

An 0

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

-1000

300

300

300

300

500

-1000

272,73

247,93

225,39

204,90

310,46

0

-727,27

-479,34

-253,94

-49,04

261,42

0,1

procent
cash flow cumulat

0,15796
272,73

520,66

746,06

procent

950,96

1261,42

0,15796

Termen de recuperare (ani)

4,1579

Cei doi indicatori prezentați (VAN și RIR) au o foarte mare importanță în cadrul unui plan de
afaceri. Pe parcursul derulării afacerii o serie de alți indicatori dau o imagine asupra evoluției
afacerii. Dintre aceștia amintim:
Rata rentabilității economice care exprimă rentabilitatea întregului capital productiv de care
dispune entitatea, inclusiv cel pus la dispoziție de terți (credite de orice fel).
RRE = Pb/Kperm x 100
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unde:
Pb = profitul brut;
Kperm = capitalurile permanente.
Analiza ratei de rentabilitate economică nu se poate face în mod corect decât prin studierea
evoluției în timp a indicatorilor luați în considerare. Totodată, trebuie să se evidențieze că rata
rentabilității economice este obligatoriu să fie superioară ratei inflației, pentru că entitatea să nu-și
vadă devalorizate activele sale economice.
Rata rentabilității financiare măsoară randamentul capitalurilor proprii, adică al efortului financiar
pe care acționarii l-au depus prin cumpărarea acțiunilor entității. Rentabilitatea financiară
răsplătește pe acționari prin acordarea de dividende sau prin creșterea valorii acțiunilor, ambele
ducând la creșterea averii lor.
RRF = Pn/Kprop x 100
unde:
Pn = profitul net;
Kprop = capitalurile proprii.

PROPUNERE DE PLAN FINANCIAR
Diagnosticul financiar al perioadei anterioare prin sistemul ratelor
Indicatorii financiari sunt deosebit de importanți pentru un potențial investitor. De obicei, trebuie
incluși:
-

Indicatori de rentabilitate – de exemplu, rata de rentabilitate a activelor (profit net/active
totale), rata de rentabilitate a capitalului investit (profit net/capitaluri proprii);
Indicatori de lichiditate – de exemplu, rata curentă de lichiditate (active circulante/obligații
curente), rata imediată de lichiditate (disponibilități bănești/ datorii pe termen scurt);
Indicatori de solvabilitate – de exemplu, rata de îndatorare (datorii totale/ total pasiv);
Indicatori referitori la gradul de utilizare a activelor, viteza de rotație a stocurilor (cifra de
afaceri/stoc mediu), durata medie de încasare a creanțelor și de plata a furnizorilor etc.

În tabelul de mai jos va prezentăm câțiva dintre principalii indicatori ceruți de către investitori. O
remarcă se impune: la studiul acestor indicatori trebuie luate în considerație valorile medii ale
acestora specifice pentru fiecare ramură de activitate (ca sursă de informație sugeram site-ul
Institutului național de Statistica – www.insse.ro).
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Anul

Denumire indicator

N-2

INDICATORI DE LICHIDITATE
Lichiditate globală (Active circulante / Pasive curente)
Lichiditatea imediată (Disponibilități / Pasive curente)
INDICATORI DE SOLVABILITATE
Rata datoriilor (Total datorii / Total active)
Rata de solvabilitate (Datorii financiare / Capital Propriu)
Rata de acoperire a capitalului propriu (Total datorii /
Capital Propriu)
Rata de acoperire a datoriilor
(Rezultat net+Amortizare+Dobânzi / Rata de rambursare)
INDICATORI DE GESTIUNE
Viteza de rotație a activelor circulante prin cifra de afaceri
(Active circulante x 365 zile / Cifra de afaceri); zile
Viteza de rotație a stocurilor
(Stocuri x 365 zile / Cifra de afaceri); zile
Viteza de rotație a creanțelor
(Creanțe x 365 zile / Cifra de afaceri din vânzări fără
încasare imediată); zile
Viteza de rotație a furnizorilor
(Furnizori x 365 zile / Cumpărări pe credit); zile
INDICATORI DE RENTABILITATE
Marja profitului de exploatare
(Rezultat din exploatare x 100 / Cifra de afaceri); %
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N-1

N*

Marja profitului net
(Rezultat net x 100 / Cifra de afaceri); %
Rentabilitatea capitalului propriu
(Rezultat net x 100 / Capital propriu); %
Rentabilitatea activelor totale
((Rezultat brut + dobânzi) x 100 / Total active); %
* N este anul (exercițiul) curent
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BILANȚ RESTRUCTURAT (FORMA SCURTĂ) (F.U.F., 2012)
Perioada N-2 – N+3
Anul
EXPLICAȚII
N-2
ACTIVE
Imobilizări
Mijloace fixe la valoare netă
Imobilizări financiare
Active curente
Stocuri
Debitori
Numerar utilizabil
TOTAL ACTIVE CURENTE
Conturi de regularizare
TOTAL ACTIVE
PASIVE
Capitaluri proprii
Capital social subscris și vărsat
Rezultatul exercițiului
Repartizări

dividende
rezerve

Rezerve
TOTAL CAPITAL
Datorii pe termen mediu și lung
Datorii în tara
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N1

N
*

N+
1

N+2

N+
3

TOTAL DATORII PE TERMEN MEDIU și LUNG
Datorii curente
Furnizori
Impozit pe profit
Dividende datorate
Alte pasive curente
TOTAL PASIVE CURENTE
TOTAL PASIVE
* N este anul (exercițiul) curent

Orice investitor va fi interesat să vadă cum va arăta afacerea în care a investit după o anumită
perioadă de timp. Bilanțul contabil previzionat vine să răspundă acestei cerințe. La întocmirea
acestuia trebuie să aveți în vedere următoarele reguli:
•
•

•
•
•

Cele două părți ale patrimoniului, Activul și Pasivul trebuie să fie întotdeauna egale;
Atât Imobilizările corporale, cât și Imobilizările necorporale se vor trece în bilanț cu
valoarea contabilă netă, care se calculează ca diferență între valoarea de achiziție a activului
și amortizare;
Valorile corespunzătoare stocurilor, debitorilor și furnizorilor se înscriu cele fără T.V.A.;
Numerarul disponibil (utilizabil) rezultă din analiza de Cash-flow și reprezintă suma de
bani care există în casierie și bancă;
Din contul de profit și pierdere se extrage rezultatul exercițiului;

Contul de profit și pierdere conține, de asemenea, și valoarea impozitului pe profit, cota
impozitului pe profit fiind de 16% conform legislație actuale. CONTUL DE PROFIT ȘI
PIERDERE PERIOADA N-2 – N+3 (F.U.F., 2012)
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N-2

Anul

N-1

Poziția
Vânzări de mărfuri
Producția vânduta
Cifra de afaceri (1+2)
Producția stocata
Producția imobilizata
Producția exercițiului (2+4+5)
Alte venituri din exploatare
Venituri din provizioane de exploatare
Total
venituri
(3+4+5+7+8)

din

exploatare

Costul mărfurilor vândute
Cheltuieli cu materiile prime,
materiale, energie, combustibil
Lucrări și servicii executate de terți
Impozite și vărsăminte asimilate
Cheltuieli cu personalul
Alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli cu amortizări și provizioane
din exploatare
Total cheltuieli din exploatare
(10+11+12+13+14+15+16)
Rezultat din exploatare (9-17)
Venituri financiare
Cheltuieli cu dobânzile
Rezultat financiar (19-20)
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N

N+1

N+2

N+3

Rezultat curent al exercițiului (18+21)
Venituri excepționale
Cheltuieli excepționale
Rezultat excepțional (23-24)
Venituri totale (9+19+23)
Cheltuieli totale (17+20+24)
Rezultatul brut
(18+21+25)

al

exercițiului

Impozit pe profit
Rezultat net (28-29)

Contul de profit și pierdere ne oferă răspunsurile la două importante întrebări:
1. Ce venituri vor fi generate de afacere?
Elementul esențial într-un plan de afaceri este reprezentat de veniturile prevăzute a se genera prin
derularea afacerii. Pentru a estima cât mai bine veniturile, este nevoie de o analiză atentă a mai
multor elemente interrelaționate: care este nevoia pe care dorim să o satisfacem, cum va fi
produsul/serviciul nostru, ce caracteristici îl diferențiază de cele existente deja pe piață, care e
dinamica pe acea piață, ce strategii folosesc firmele concurente, cum vom ajunge la clienți, câți
vom avea la început, cât estimăm că vom deține din respectiva piață, ce fel de prețuri vom practica
etc. Elaborarea bugetului necesită o atenție sporită în cazul produselor sezoniere, cu recomandarea
de a evita insuficiența sau abundența resurselor.
2. Care vor fi cheltuielile?
Estimarea cheltuielilor necesită o atenție sporită, la fel și monitorizarea lor permanentă, fiind
necesară și utilă defalcarea lor și documentarea cât mai bună în ceea ce privește cheltuielile
implicate de afacere pentru o încadrare cât mai exactă în bugetul disponibil / alocat.
Un prim aspect în ceea ce privește cheltuielile este distincția lor în funcție de momentul în care
vor avea loc: la început – înainte de derularea efectivă a activității, cheltuieli care sunt singulare și
prin care contribuim la începerea afacerii, și apoi cheltuieli ocazionate de derularea afacerii –
cheltuieli curente, pentru a căror estimare este nevoie și de previzionarea stocurilor necesare, astfel
că un nivel al stocului prea mare determină imobilizarea resurselor, iar un nivel mai scăzut
determină întreruperea forțată a activității.
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Un alt aspect în ceea ce privește cheltuielile este legat de variabilitatea lor – acestea fiind fixe sau
variabile, aspect care necesită o analiză bine fundamentată. Cele fixe curg și atunci când producția
este oprită, iar cele variabile sunt determinate de nivelul producției (ex.: salarii angajați direct
productivi, costul materiilor prime etc.).
Dacă luăm în calcul recuperarea investiției în ceea ce privește utilajele achiziționate, în cazul unui
faliment, recuperarea se face mai ușor în cazul unui utilaj care oferă mai multe posibilități de
utilizare, decât în cazul unuia care este mai specializat, fiind mai simplu de redus nivelul
achizițiilor de materii prime decât disponibilizarea personalului. În cazul unui portofoliu
diversificat de produse, se recomandă estimarea tuturor cheltuielilor și veniturilor la nivel de
unitate de produs, chiar dacă planul de afaceri nu este atât de detaliat.
Pentru venituri și cheltuieli, ca tehnici de proiecție a acestora putem utiliza:
•

•

Tehnica „de sus în jos” – se proiectează mai întâi veniturile, după care cheltuielile se
stabilesc ca procent (x%) din venituri. Această tehnică se recomandă acelora dintre
dumneavoastră care dețin deja o afacere și își pot previziona veniturile pe baza celor din
perioadele anterioare;
Tehnica „de jos în sus” – se proiectează cheltuielile, iar apoi veniturile, pornind de la pragul
cifrei de afaceri în care profitul este 0.

CASH – FLOW (F.U.F., 2012)
Anul
EXPLICAȚII
N+1

1) Fluxul de numerar din exploatare
1.1 Profitul/pierderea activității de exploatare
1.2 + Cheltuiala cu amortizarea și provizioanele în
exercițiul curent
1.3 – Impozitul pe profit plătit
1.4 ± Variația Necesarului de fond de rulment (ΔNFR)
2) Fluxul de numerar din activitatea de investiții
2.1+ Vânzări de imobilizări
2.2 – Achizițiile de imobilizări corporale
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N+2

N+3

2.3 – Amenajare spațiu
2.4 – Achiziții utilaje și mașini
3) Fluxul de numerar din activitatea financiară
3.1 + Creșterea creditelor pe termen lung și scurt
3.2 – Rambursarea creditelor pe termen lung și scurt
3.3 – Plăți pentru dividende
3.4 – Cheltuieli financiare plătite (dobânzi)
4) Cash flow net (1+2+3)
5) Lichidități la începutul perioadei
6) Lichidități la sfârșitul perioadei (6=4+5)

*N este anul (exercițiul) curent
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CAP 7. RESURSELE UMANE ÎN ECONOMIA SOCIALĂ și
INTEGRAREA LOR
De ce managementul resurselor umane?
Performanțele pe care le obține o organizație în raport cu obiectivele pe care le urmărește depind
în mod direct de rezultatele obținute de resursele sale umane.
Resursele umane trebuie percepute și tratate drept esențiale și specifice de manageri:
•
•

Esențiale pentru că fără acestea organizația nu ar exista, oamenii fiind aceia care conferă
„viață” și altor tipuri de resurse;
Specifice pentru că sunt promotorii dezvoltării organizațiilor.

7.1. Tipuri de structuri organizatorice
Stabilirea structurii unei organizații implică următorii pași
(http://cis01.central.ucv.ro/csv/curs/ei/c4.html):
-

Evaluarea obiectivelor setate ale organizației;
Întocmirea unui plan de acțiuni și detalierea lor;
Formarea compartimentelor (o funcțiune cu aport important în realizarea obiectivelor se
constituie într-un compartiment), gruparea lor și stabilirea relațiilor dintre ele
Stabilirea efectivă a structurii organizatorice a organizației;
Analiza funcționalității organizației.

Structura organizațională permite urmărirea obiectivelor fixate. Nu rămâne neschimbată, putând
fi reproiectată dacă factorii interni sau externi o impun.
Cele mai folosite tipuri de structuri pe care le-ați putea avea în vedere sunt:
a) Structura ierarhic – funcțională: rezultatele activității fiecărui compartiment funcțional
revin celorlalte compartimente sub forma informațiilor și consultațiilor acordate sau a
deciziilor și ordinelor transmise prin șeful ierarhic;
b) Structura funcțională;
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c) Structura matriceală (tip rețea): combină structura funcțională cu aceea a compartimentării
pe criteriul produselor/proiectelor în cadrul aceleiași structuri organizatorice. Relațiile de
comunicare pe verticală sunt înlocuite cu relațiile pe orizontală unde asigurarea autorității
derivă din competență și nu din funcție.

Conducere
de vârf

Direcția comecială

Direcția financiară

Direcția tehnică

Specialitate A

Direcția administrativă

Specialitatea B

Proiect

Proiect

Proiect

X

Y

Z

O dată fixate tipurile de posturi și realizată structura organizatorică ne comutăm atenția asupra
descrierii acestor posturi și a specificațiilor atașate lor.
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7.2 Fișa postului
Modelul fișei postului se poate găsi în articolul 15 al anexei nr. 3 din HOTĂRÂREA Guvernului
cu nr. 1209 din 14 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 29 octombrie
2003.
Fișa postului este un document de 1 până la 3 pagini, iar principalele elementele ale fișei postului
sunt:
- Denumirea, nivelul și scopul principal al postului;
- Obiectivele postului;
- Vechimea necesară și condițiile specifice privind ocuparea postului;
– 106 –

- Studiile de specialitate și cunoștințele necesare (diplome, licențe, certificate; calitățile de care are
nevoie ocupantul postului);
- Abilități, calități și aptitudini;
- Cerințe specifice;
- Atribuțiile și lista detaliată a sarcinilor și responsabilităților;
- Sfera relațională (relații ierarhice, funcționale de control, de reprezentare);
- Condițiile de lucru în care se află descrierea mediului de lucru (spațiu, echipamente, condiții
fizice, siguranță și protecție, stres) și a programului de lucru;
- Modul de evaluare și recompensare;
- Data întocmirii.

FIȘA POSTULUI se atașează ca Anexă la Contractul Individual de Muncă;
FIȘA POSTULUI reprezintă baza pentru:
- Recrutarea și selecția de personal (în funcție de aceasta se realizează „portretul candidatului
ideal”);
- Evaluarea performanțelor;
- Reproiectarea structurii organizatorice;
- Managementul carierei;
- Analiza nevoilor de instruire.

7.3. Recrutarea și selecția resurselor umane
Să avem acum în vedere o altă activitate de resurse umane specifică începuturilor unei organizații
și nu numai.
RECRUTAREA reprezintă procesul prin care căutăm și atragem candidații potriviți pentru
posturile din organizație, candidați care să dețină abilitățile și competențele necesare ocupării
acelor posturi pentru îndeplinirea sarcinilor aferente într-un mod eficient.
Un moment important al recrutării este etapa de identificare a surselor din care putem face
recrutarea. Acestea pot fi:
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a) Surse interne: Din denumire ne dăm seama că posibilii candidați potriviți se găsesc deja în
organizație, fiind nevoie de o încadrare pe alt post a acestora, dacă se dovedesc a potriviți după
parcurgerea etapelor aferente procesului.
Sursele interne:
-

Sistemul de anunțare permanentă a posturilor interne;
Planul de promovare a resurselor umane;
Planul de rotație a posturilor;
Baza de date a angajaților;
Referințele angajaților;
Baza de date cu candidați respinși la recrutările anterioare.

b) Sursele externe de recrutare sunt:
- Recomandări din partea angajaților;
- Firme specializate în acest tip de activitate;
- Agenții pentru Ocuparea Forțelor de Muncă;
- Târguri de job-uri;
- Anunțuri pe diferite canale;
- Instituții de învățământ;
- Head-hunting;
- Baze de date;
- Cereri directe;
- Angajații în sistem de leasing.
Anunțurile reprezintă cea mai des folosită sursă de recrutare.
Un anunț bun: explică cel mai bine atribuțiile și cerințele postului vacant, astfel încât numai
candidații potriviți vor răspunde anunțului. Acesta va trebui să conțină:
-

Informații despre candidat: experiență, caracteristicile candidatului de succes, preferințe ce
nu sunt cerințe impuse;
Informații despre post și procesul de recrutare: denumirea postului și responsabilitățile,
studiile, calificările, experiența;
Poziționarea postului;
Nivelul minim de salarizare;
Data la care se încheie procesul de recrutare;
Date de contact;
Informații despre organizație etc.

Este important să analizăm eficiența recrutării în fiecare etapă a sa, pentru a ne putea organiza
mai bine la reluări ale acestui proces și economisi timp și bani.
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În faza „anunțului de recrutare” va trebui să va propuneți să experimentați diferite tipuri,
dimensiuni, formulări, poziții pe pagină, zile de apariții. Pentru a testa rezultatele obținute trebuie
ținută o evidență riguroasă.
SELECȚIA reprezintă procesul prin care evaluăm candidații pentru postul pentru care facem
procesul de recrutare și selecție, și-i alegem pe aceia care se potrivesc cât mai bine cu cerințele
postului.
Strategia de selecție a resursei umane este foarte importantă și va trebui să fixăm cu atenție aspecte
legate de:
-

criteriile de selecție; modul de obținere a informațiilor necesare;
modul în care sunt utilizate informațiile provenite din acest proces;
evaluarea procesului din punct de vedere al eficienței lui.

Etapele de parcurs pentru procesul de selecție:
-

Evaluarea CV-urilor aplicanților;
interviu telefonic de început;
Organizarea și susținerea interviurilor de selecție;
Aplicarea de teste relevante pentru post;
Organizarea de interviuri suplimentare în care adresăm întrebări ce țin de sfera
profesională;
Verificarea referințelor;
Selectarea propriu-zisă a candidatului potrivit;
Întocmirea ofertei de angajare;
Angajarea.

Greșeli pe care le puteți face în calitate de examinatori:
-

Comportament formal, autoritar;
Vorbiți mult;
Nu acordați candidatului timp de gândire;
Chemați la interviu candidați care nu corespund postului
Luați notițe fără a da senzația că ascultați;
Puneți întrebări prea personale;
Puneți întrebări confuze;
Dezaprobați unele răspunsuri ale candidatului;
Interviul este întrerupt de telefon sau alte persoane.
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7.4 Motivarea resurselor umane
O dată realizată angajarea personalului (A se avea în vedere Codul Muncii), va trebui să vă măriți
atenția în direcția captării energiei creatoare și productive a oamenilor care alcătuiesc organizația.
În continuare, atenția organizației trebuie îndreptată spre performanța resurselor umane.
Rezolvarea acestei probleme constă în MOTIVAREA PERSONALULUI.
Va trebui să aveți în vedere următoarele aspecte ale motivației:
•

•

motivația intrinsecă – ca sursă, aceasta provine din relația directă dintre lucrător și sarcină,
de obicei autoaplicată: sentimente de realizare, împlinire, provocare și competență
provenite din îndeplinirea atribuțiilor (motivația);
motivația extrinsecă – provine din mediul de lucru extern sarcinii, de obicei aplicată de
alții: retribuția, diferitele adaosuri și suplimente, politica organizației, diferite forme de
supraveghere (motivație).

Oamenii vor fi motivați să lucreze în acele activități pe care le vor găsi atractive și pe care au
sentimentul că le pot realiza. Atractivitatea diferitelor activități depinde de gradul în care ele
conduc la consecințe personale favorabile.
Motivația își are sursa în compararea eforturilor pe care cineva le face într-un anumit post și a
recompenselor pe care le obține, cu eforturile și recompensele altei persoane sau grup. De aceea,
va trebui să aveți în vedere implicația directă a inechității: subretribuirea are mai multe consecințe
cu implicații majore asupra organizației (productivitate mică, calitate redusă, furt, fluctuație de
personal).
Apreciați motivația intrinsecă și fiți sensibili la nevoile de rang înalt(nevoi de stimă, de
autoîmplinire conform Teoriei lui Maslow) pentru ca în caz contrar, salariații vor aștepta cantități
din ce în ce mai mari de factori extrinseci în schimbul serviciilor lor. Astfel, va continua să existe
un cerc cuprinzând privarea, regresia și satisfacerea temporară antrenând mari costuri pentru
organizație.

CÂTEVA MODURI DE A CREȘTE MOTIVAȚIA INTRINSECĂ
Conceperea postului ca motivator. Veți avea în vedere:
•
•
•
•
•

Diversitatea aptitudinilor;
Autonomia;
Importanța sarcinii;
Identitatea sarcinii;
Feedback-ul.
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Îmbogățirea muncii. Veți avea în vedere:
•
•
•
•
•
•

Combinarea sarcinilor;
Stabilirea de relații externe directe cu clienții;
Stabilirea de relații cu clienți interni;
Reducerea supravegherii și a dependenței de alții;
Formarea de echipe de lucru;
Un feedback mai direct.

Stabilirea obiectivelor ca motivator. Veți avea în vedere:
•
•
•
•

Specificitatea obiectivelor;
Caracterul stimulativ al obiectivului;
Acceptarea obiectivelor;
Feedback cu privire la obiectiv.

7.5 Construirea echipei
7.5.1. Ce este un grup?
Grupurile umane pot fi privite dintr-o dublă perspectivă: ele reprezintă în primul rând celula de
bază a structurii organizatorice, iar în al doilea rând reprezintă mediul în care se formează și
manifestă personalitatea fiecărui membru.
Vom da în cele ce urmează două definiții:
1. „un număr de persoane suficient de mic astfel încât comunicarea să se desfășoare cu ușurință în
mod direct „față-în-față", într-un interval scurt de timp deseori”;
2. „un număr de indivizi care interacționează, direct sau indirect, ca rezultat al unui interes comun
pentru a atinge un obiectiv comun”.

7.5.2. Clasificarea grupurilor
•

•

Din punct de vedere al relațiilor dintre membrii grupurilor: Grupuri primare – cum este
familia, între membrii căruia relațiile sunt mai mult personale și afective; orientate spre un
sistem închis de relații interpersonale, predominant personale, afective (de exemplu:
familia);
Grupuri secundare – între membri căruia relațiile afective nu primează, existând doar relații
de muncă în principal. cu un sistem mai deschis de relații interpersonale în care relațiile
afective nu mai joacă nici pe departe același rol (de exemplu: grupurile de muncă).
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Din punct de vedere al normativității din organizație::
•

•

•

Grupuri formale – grupuri care au la baza funcționării norme și reguli care se regăsesc sub
formă de lege, regulament, normative; grupuri instituționalizate care alcătuiesc organizația
(colective, compartimente etc.);
Grupuri nonformale – alcătuite doar pentru o scurtă perioadă, pentru atingerea unor
obiective; acestea nu au la baza funcționării norme stricte, fiind caracterizate de
flexibilitate, iar după atingerea obiectivului fixat se dizolvă (ex.: comitet, comisie etc.);
Grupuri informale – acestea pot fi parte a celor instituționalizate, formale apărute în urma
nevoii de liberă exprimare a acelor grupuri care funcționează după reguli stricte; de
asemenea se pot forma și independent de cele formale.

După mărimea grupurilor:
Grupuri mari – în această categorie putem încadra națiunea, poporul și alte mase mari de
oameni constituite sub forma claselor sociale, maselor populare etc.; Grupuri mici –
categorie de interes în contextul organizațional, grupuri care au ca sarcină îndeplinirea
obiectivelor fixate ale organizației, și care au la baza funcționării norme pe care trebuie să
le respecte; Din punct de vedere al interacțiunii dintre membri grupului, distingem: Grupuri
permanente – care nu necesită comentarii;
Grupuri temporare – care sunt constituite pentru o perioadă scurtă de timp, pentru atingerea unor
obiective și scopuri temporare. Din punct de vedere al motivului primar pentru care s-a creat
grupul:
•

Grup de comandă, având următoarele caracteristici:
- formate dintr-un superior și subordonații săi direcți, între care relațiile de subordonare
sunt conform structurii organizatorice;
- format pentru a executa o anumită activitate/ sarcină;
- membrii primesc o răsplată formală sau o sancțiune în funcție de contribuție la
îndeplinirea scopului.

De sarcină, care are drept caracteristici:
•
•

•
•

sunt, de obicei, mai mici decât precedentele. Sunt alcătuite din indivizi care trebuie, pentru
a putea să realizeze o sarcină dată, să interacționeze;
relațiile dintre membri sunt, de obicei, definite de organizație: acestea pot cuprinde roluri
superioare sau subordonate, precum și diferite grade de responsabilitate și autoritate în
organizație;
de obicei, cuprind indivizi care lucrează într-o strânsă proximitate;
durata de existență a grupului poate depinde de natura și complexitatea sarcinii de
îndeplinit. În acest sens ele pot fi permanente (linia de asamblare) sau temporare (grup de
analiză, marketing etc.).

De prietenie, cu caracteristicile:
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•
•
•
•
•

se formează pe baza unor criterii sociale comune (vârstă, etnie, idei, statut marital, sex);
integrarea în grup este consecința satisfacțiilor derivate din interacțiunea de grup;
apartenența la grup este informală și nu este definită prin structura organizatorică;
grupurile pot avea obiective de cele ale organizației;
structura grupului poate să nu semene cu cea a unei ierarhii formale organizaționale.

De interese, ale căror caracteristici sunt:
•
•
•

se bazează pe percepția că un interes sau o dorință comună pot fi mai bine și ușor îndeplinite
printr-o acțiune de grup; se sprijină pe „forța celor mulți”;
obiectivul grupului este de a obține o anumită stare sau condiție în organizație (salarii,
condiții de muncă etc.);
pot fi formale (uniuni profesionale) sau informale (sindicatele).

7.5.3. Etapele dezvoltării grupurilor
Multe grupuri se dezvoltă trecând în timp printr-o serie de stadii. Fiecare stadiu prezintă membrilor
o serie de provocări pe care aceștia trebuie să le rezolve pentru a putea trece în stadiul următor.
Acestea sunt:
Formarea. În acest stadiu, membrii grupului încearcă să se orienteze prin tatonare. Încearcă să
răspundă la întrebări prin care să se lămurească care este scopul prezenței lor în grup, ce le place
celorlalți etc. Situația este ambiguă și membrii sunt conștienți de dependența lor, unii de alții.
Răbufnirea. În acest stadiu poate să apară conflictul. Confruntarea și critica apar pe măsură ce
membrii se hotărăsc dacă să continue pe calea pe care se dezvoltă grupul. Problema acestui
moment este organizarea pe baza de roluri și responsabilități.
Normarea. În acest stadiu, membrii rezolvă problemele care au provocat răbufnirea și dezvoltă
consensul social. Compromisul este adesea necesar. Se recunoaște interdependența, se ajunge la
un acord asupra normelor și grupul devine mai coeziv. Informațiile și opiniile circulă liber între
membrii grupului.
Funcționarea. Cu structura socială definitivată, grupul își dedică energia îndeplinirii sarcinii.
Împlinirea, creativitatea și asistența mutuală sunt temele proeminente în acest stadiu.
Destrămarea. Anumite grupuri cum ar fi echipele speciale și echipele de proiect au o durată de
viață definită și se destramă după ce și-au atins scopurile. De asemenea, anumite grupuri se
destramă atunci când apar concedieri sau restructurări în cadrul întreprinderii. În această fază de
destrămare, sunt obișnuite riturile și ritualurile care afirmă succesul anterior al grupului (cum ar fi
ceremoniile și petrecerile). Membrii exprimă adeseori sprijin emoțional unul față de altul.
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7.5.4. Diferența dintre grup și echipă
O mulțime este o colecție de indivizi care sunt prezenți în același loc, în același timp, dar care nu
formează o unitate și care nu se caracterizează prin anumite similarități.
Grupul poate fi definit aici ca „două sau mai multe persoane care a) urmăresc scopuri comune, b)
sunt independente, c) se intercondiționează, d) adera la aceleași norme, referitoare la problemele
de interes comun și participă în cadrul sistemului (organizației) la interpretarea unor roluri, e) se
consideră și sunt considerate de alții, ca aparținând unele altora”.
Dacă nu toate caracteristicile prezintă aceeași importanță, ele toate sunt semnificative pentru
funcționarea eficientă a grupului.
La nivel operativ, dezvoltarea graduală a cerințelor privind un comportament adecvat în cadrul
grupului și asumarea de către membrii grupului a rolurilor speciale, tind să fie rezultatul firesc al
unui comportament eficient al grupului. Normele comune sunt cel mai bine definite prin
propoziția: „Aici ne comportăm așa, pentru că este important ca...”.
Din perspectivă psihologică, problemele de putere și control adesea influențează eficiența de
ansamblu a grupului. Fiecare dintre noi avem nevoi diferite și de o importanță diferită, care
influențează pe alții și care sunt influențate de alții.
Grupurile au nevoie să fie recompensate de către membrii. Recompensa provine de la îndeplinirea
scopurilor grupului sau de la sentimentul pozitiv pe care-l resimt membrii grupului, ca urmare a
asocierii la grup. Atunci când se recunosc realizările în mod public, membrii grupului sunt
puternici și implicați. Această realitate atrage atenția asupra importanței feedback-ului ca
instrument motivațional pentru liderii grupurilor.
Multe dintre primele cercetări referitoare la eficacitatea organizației au fost concentrate pe grupuri
și pe un domeniu mai larg definit „dinamica de grup”. Scopul acestor studii a fost de a identifica
acele aspecte ale „vieții” grupului care definesc diferențele dintre grupurile eficiente și cele care
nu funcționează eficient în cadrul mediului. Cercetările mai recente, în dezvoltarea organizației și
a comunității, au identificat o mai mare varietate de grupuri care pot avea rezultate pozitive pentru
membrii lor. Ele sunt cunoscute sub denumirea de echipe.
Diferența dintre grup și echipă este foarte specifică: echipa având ca sarcină îndeplinirea unor
scopuri finale, bine definite ca timp și mod de măsurare (calitativ și cantitativ).. Membrii echipelor
performante se remarcă printr-o tendință de a acționa după modalități bine definite pentru atingerea
scopurilor care la fel sunt foarte bine definite. Această claritate a înțelegerii care asigură înalta
performanță caracterizează echipa, spre deosebire de grup.
Ca rezultat al cercetărilor în cadrul echipelor performante, în peste 150 de organizații, Katzenback
și Smith au dezvoltat o curbă a performanței echipei, pentru a clarifica impactul relativ al diferitelor
niveluri ale definiției ale elementelor cheie ale echipei.
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Ei definesc echipa ca „un număr mic de oameni cu calități complementare care se obligă la scopuri,
performanțe, obiective și mod de abordare comune, pentru care ei au responsabilități mutuale”.
Dacă această definiție contrastează cu cea a grupului, cea mai evidentă distincție constă în
concentrarea pe rezultate, atât în ceea ce privește scopurile și obiectivele, dar și responsabilitățile
pentru obținerea acelor rezultate. Curba de performanță a echipei scoate în evidență diferențele
semnificative atât prin prisma impactului asupra performanței, cât și al eficacității echipei în a
înțelege și stabili cu claritate scopurile și obiectivele.
La primul nivel de funcționare, unitatea de analiză se numește grup de lucru. Astfel de grupuri se
întâlnesc frecvent în cadrul organizației sub forma „managementului de proiect”. Membrii
grupului lucrează împreună, pe baza exigențelor impuse de anumite resurse comune, un anumit
buget, anumite echipamente și anumite cunoștințe. Scopul coordonării constă în folosirea optimă
a resurselor de care dispune grupul și în același timp în satisfacerea nevoilor fiecărui membru al
grupului. Se pune puțin accent pe corelarea scopurilor, importantă fiind îndeplinirea obiectivelor
membrilor grupului, de care fiecare este responsabil. Primul nivel de interdependență este referitor
la resursele pe care trebuie să le împartă – obiectivele proiectului sunt urmărite și recompensate
separat, interacțiunea tinde să fie minimă. Membrii unui astfel de grup se identifică mai degrabă
cu proiectele lor și cu departamentele lor, nu cu grupul de lucru în care folosesc resurse și
informații comune. Într-un mediu cu resurse limitate și cerere mare, astfel de grupuri adaugă
valoare organizației la nivelul ieșirilor, rezultatelor, fără a urmări creșterea capacității organizației
de a lucra în cooperare.
O pseudoechipă este un grup ai cărei membri au consimțit să lucreze împreună, dar care nu au
interes să o facă. Scopurile tind să fie percepute ca fiind opuse – membrii se consideră în competiție
unii cu alții pentru prestigiu, resurse și putere. Ei se intercondiționează, dar nu doresc să lucreze
împreună sau să se ajute. Membrii, adesea, se blochează sau se opun unul altuia, comunică puțin
și confuz unul cu altul. Toate acestea, în condițiile menținerii unei prietenii și ajutor reciproc
aparente. În final, membrii au o influență redusă unul asupra altuia, pentru că ei nu sunt interesați
substanțial în succesul de ansamblu al proiectului. Aceasta face ca rezultatul de ansamblu al
grupului să fie mult mai mic decât potențialul indivizilor care compun grupul respectiv.
Echipa potențială este aceea ai cărei membrii consimt în sine să lucreze împreună, dar văd puține
beneficii să o facă. Scopul lor este definit vag prin interesul de a fi împreună, dar se găsește în
ierarhie, după scopurile individuale, deci ei fac din independență o regulă de comportament.
Membrii nu sunt responsabili decât pentru munca lor, deși vag este menționat avantajul unei reale
colaborări. Productivitatea la acest nivel este măsurată și recompensată individual.
Responsabilitatea este tot individuală și nu o responsabilitate de grup.
Trecerea spre nivelul unei echipe adevărate implică o schimbare majoră în procesul de interacțiune
din cadrul echipei. Se dezvoltă gradul de înțelegere din partea membrilor echipei, se stabilesc
scopuri și obiective, se încearcă maximizarea succesului individual, dar și succesul colectiv.
Fiecare membru își asumă responsabilitatea pentru propria performanță și pentru performanța
grupului ca întreg. În cadrul adevăratelor „echipe” performante există o dublă concentrare, spre
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îndeplinirea obiectivelor de performanță și simultan spre îmbunătățirea modului în care membrii
echipei lucrează împreună.
Echipa de înaltă performanță întrunește toate criteriile pentru a deveni o adevărata echipă, cu
performanțe semnificative în cadrul oricărui sistem de evaluare. Ceea ce diferențiază o echipă de
înaltă performanță de o echipă obișnuită este nivelul de înțelegere pe care membrii acesteia îl au
unul față de altul și față de succesul grupului. Membrii formează un grup emoțional, care se extinde
și în afara muncii, la nivelul relațiilor personale. Din păcate, echipele de înaltă performanță sunt
extrem de rare. Multe dintre grupuri nu ajung niciodată la un astfel de nivel de performanță.
Multe firme au ca un prim instrument de organizare introducerea „termenului de echipă” și acordă
toată atenția pentru realizarea de echipe de înaltă performanță, lucru care va duce la eficientizarea
activităților desfășurate în cadrul organizației.

7.5.5. Elemente ale grupurilor performante
7.5.5.1.Rolurile grupului

Rolul = descrierea comportamentului potrivit al resursei umane de pe un post în relație cu un alt
ocupant al unui post cu care trebuie să colaboreze. (Johnson and Johnson).
Câteva exemple de roluri formale care se îndeplinesc în cadrul grupurilor sunt: președinte, secretar,
trezorier. În cadrul organizațiilor, toate rolurile de manager, supraveghetor, funcționar sau secretar
presupun anumite cerințe privind un anumit comportament, inclusiv limitele de responsabilitate
ale ocupantului poziției respective.
Adesea, grupurile se află în situații dificile din cauza multiplelor cerinte și roluri ale membrilor
care nu sunt întotdeauna clare. Uneori rolurile pot fi confuze din cauza incompatibilității setului
de cerințe.
Oricine lucrează într-o organizație va da importanța necesară atât structurii formale cât și celei
informale a rolurilor și normelor privind comportamentul în cadrul grupului. Acestea din urmă
sunt elemente care influențează semnificativ eficacitatea întregii echipe.
Cercetătorii Harris și Sherblom disting două categorii de roluri: cele care iau în considerare
importanța sarcinilor grupului și cele necesare nevoilor sociale și emoționale ale grupului. Rolurile
legate de sarcini au ca scop să-ți desfășori munca pentru care ești plătit. Rolurile determinate de
nevoile sociale și emoționale sunt legate de climat, de relațiile de muncă. Ambele sunt importante
pentru o bună funcționare a grupului. Mai intervine o a treia categorie de roluri „autoorientate”,
concentrate pe comportamentul individului, când acesta are în vedere propriile nevoi, înaintea
contribuției pozitive la realizarea sarcinilor grupului.
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Rolurile în cadrul grupurilor performante
Rolurile orientate pe
„sarcini”
Inițiere: propuneri de noi
idei, scopuri, planuri sau
activități, oferte de sugestii și
abordări.
Elaborare: clarificarea
ideilor, sugestiilor;
dezvoltarea ideilor emise;
furnizarea de exemple și
explicații.

Rolurile orientate pe
„climatul de muncă”
Încurajarea: a lăuda, a
exprima în termeni „calzi”,
suportul și aprecierea; a
recunoaște valoarea și
contribuția altora.
A susține: a acorda și a
exprima suportul pentru
credințele și propunerile
altora; a urma pe alții; a
accepta sugestiile altora.

Rolurile orientate pe
„propriile nevoi”
A bloca: prevenirea
progresului scopurilor
grupului prin sporirea
obiecțiilor; reluarea repetată a
aceleiași teme după ce aceasta
a fost respinsă; împiedicarea
grupului de la atingerea
consensului; refuzul susținerii
deciziilor de grup.

Coordonarea: integrare;
punere laolaltă a unor părți a
diferitelor idei; organizarea
grupului de lucru.

Armonizarea: ajutor pentru a
înlătura tensiunile; medierea
diferențelor; a sugera
compromisul; a da ajutor la
reconcilierea membrilor
furioși ai echipei.

A defini agresiv: a critica;
amenințarea altor membri;
prevenirea colaborării.

Însumarea: punerea ideilor
împreună; orientarea
grupului spre revederea
stărilor și deciziilor
anterioare.

Înlăturarea barierelor:
menținerea canalelor de
comunicații deschise; a cere
opinia cuiva.

A domina: a întrerupe;
refuzul de a accepta
concluziile altora ca
adevărate, forțarea unui rol de
conducere

Înregistrarea: înregistrarea
traseului de muncă al
grupului; pregătirea
rapoartelor.
Evaluarea: Criticarea ideilor
și sugestiilor; propunerea și
aplicarea criteriilor de
evaluare.

Fixarea de standarde: ajută la
stabilirea scopurilor /
standardelor grupului;
asistarea la stabilirea și
clarificarea normelor;
provocarea comportamentului
neproductiv.
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A se retrage: a rămâne
indiferent; refuzul de a
contribui; refuzul de a
coopera cu adversarii.

Căutarea unui statut:
atragerea atenției asupra
calităților proprii; jocul
pentru câștigarea simpatiei;
schimbarea subiectului în
domeniul de calificare
propriu.

Furnizarea/Căutarea de
informații: oferirea de fapte.
Furnizarea sau căutarea de
opinii: explicarea valorilor,
credințelor, interpretărilor,
formularea de concluzii
pornind de la fapte și
informații.

Înlăturarea tensiunii: folosirea
umorului pentru a înlătura
tensiunile; ajutorarea noilor
membri pentru a se simți în
largul lor; încurajarea
situațiilor informale.

A pleda pentru un interes
special: cererea de timp
pentru a pleda pentru un
interes special; apărarea
constantă a recunoașterii
propriului subgrup.

Clarificarea: interpretarea
problemelor, facerea stărilor
de ambiguitate mai clare.

Experiența a demonstrat că grupurile și echipele au nevoie atât de îndeplinirea unor sarcini, cât și
de menținerea funcționalității grupului, iar aceste roluri trebuie să fie îndeplinite într-un echilibru
și la momentul potrivit. E posibil ca în cadrul unor grupuri membrii să îndeplinească roluri de care
nici nu își dau seama. Alți membri ai grupului, care dispun de anumite calități pentru îndeplinirea
unor roluri pot să nu fie folosiți la întregul potențial. Din aceste motive, revizuirea rolurilor jucate
în cadrul unui grup, în funcție de nevoile grupului și de calitățile de care dispun membri acestuia,
poate contribui la îmbunătățirea funcționării acestuia. Abilitatea îndeplinirii rolurilor este
cunoscută sub denumirea de flexibilitatea rolului și poate fi cea mai importantă calitate a
membrilor grupului.

7.5.5.2.Normele grupului

Normele = reguli implicite și explicite stabilite de grup pentru a reglementa comportamentul
membrilor săi (le spune acestora cum să se comporte și cum să nu se comporte).
Normele ghidează comportamentul membrilor grupului și în același timp ajută interacțiunea
grupului prin specificarea felurilor de răspuns care sunt așteptate și acceptate în diferite situații
particulare.
Normele se fixează formal prin discuții deschise, sau informal prin modele de comportament, care
furnizează un ghid subtil de orientare a membrilor grupului. Normele tipice se referă la problemele
de absenteism, întârzieri, îndeplinirea muncii asumate, când și cum să vorbești în grup. Unele
norme arată comportamentul tuturor membrilor din grup, iar altele se aplică numai persoanelor
care exercită roluri specifice. Pentru ca norma unui grup să influențeze comportamentul, persoana
trebuie să recunoască existența ei, să fie conștientă că alți membrii ai grupului acceptă și urmează
reglementările acesteia. La început, o persoană trebuie să se conformeze normei grupului, pentru
ca de obicei grupul recompensează pe cei care se conformează și pedepsește un comportament
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nonconformist. Mai târziu persoana acceptă norma și se conformează acesteia automat, chiar și
când și ceilalți membri nu sunt prezenți.
Normele nu pot fi impuse grupului, dar nici nu se pot dezvolta în afara interacțiunii dintre membri
acestuia. Atât în cadrul discuțiilor informale, cât și al proceselor formale de luare a deciziilor, tot
mai mulți membri ai grupului adoptă un comportament, după modelul descris prin afirmația
„modul în care procedam într-o situație”. În astfel de situații, devine tot mai dificil pentru membrii
grupului să nu adopte comportamentul respectiv. În cazul în care un număr suficient de mare de
membri ai grupului au ajuns să accepte anumite norme, cei care încă nu le-au acceptat sunt
confruntați cu două alternative: să accepte noile norme dezvoltate de grup sau să suporte
sancțiunile grupului pentru nonconformism. În astfel de condiții nu va trece mult până când
membrii grupului vor accepta noul comportament.

7.5.5.3. Procesul decizional în grup

Deciziile de grup presupun o anumită înțelegere între membri grupului, asupra preferinței pentru
o anumită cale de acțiune pentru realizarea scopurilor grupului. De asemenea, trebuie să existe o
anumită înțelegere, referitoare la normele care ghidează sau limitează acțiunile grupului.
În mod normal, grupul încearcă să ia deciziile cele mai eficiente posibil. Există cinci caracteristici
majore ale unei decizii de grup eficiente (Johnson and Johnson):
•
•
•
•
•

Resursele membrilor grupului sunt complet utilizate;
Timpul de luare a deciziei este bine structurat și folosit;
Decizia finală este corectă sau de o înaltă calitate;
Decizia este suportată și implementată integral de către toți membrii grupului;
Abilitatea grupului de soluționare a problemei este sporită, sau cel puțin nu este micșorată.

Din experiență, rezultă că o decizie este eficientă dacă toate aceste cinci criterii sunt întâlnite.
Decizia individuala vs. decizia de grup
Există puncte de vedere diferite în legătură cu indivizii sau grupurile care elaborează cele mai bune
decizii. Unii consideră că deciziile de grup necesită mai mult timp, iar procesul decizional este mai
dificil în acest caz, de aceea ei apelează cel mai adesea la abilitatea lor nativă pentru a lua decizii
de bună calitate. Există și o altă opinie potrivit căreia esențiale sunt atât calitatea deciziei, cât și
abilitatea persoanei de a valorifica potențialul grupului în procesul de luare a deciziilor. Numeroase
studii au demonstrat ca deciziile elaborate în cadrul grupurilor sunt mai eficiente decât cele
individuale. Cercetări recente au demonstrat că în cadrul grupurilor indivizii care se armonizează
mai repede fac mai puține greșeli, se integrează mai bine, elaborează decizii mai bune, iar grupurile
sunt mult mai productive cu rezultate de mai bună calitate decât cele ale indivizilor. Aceste
afirmații pot fi explicate astfel:
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În grupuri apare un câștig în cadrul procesului rezultat din legăturile existente între membrii
grupurilor, care se concretizează în idei, soluții, strategii pe care nici unul din membri nu le-ar fi
descoperit în afara grupului.
În cadrul grupului soluțiile neadecvate pot fi mai ușor recunoscute și respinse. Există probabilitatea
ca în echipă membrii grupului, lucrând împreună, să-și reamintească mai multe din cele mai
importante detalii ale situațiilor particulare și să aducă mai multe informații din experiența proprie
atunci când au loc dezbateri decât dacă aceleași situații ar fi abordate individual.

Metode de luare a deciziilor în grup
Există mai multe moduri de luare a deciziilor în grup. Fiecare abordare are propriii utilizatori și
este apelată în anumite situații. Fiecare are de asemenea consecințe specifice asupra activității
viitoare a grupului și asupra deciziilor care urmează a fi elaborate.
Există șase factori care trebuie luați în considerare:
•
•
•
•
•
•

Tipul deciziei (simplă sau complexă, care afectează membrii grupului sau nu);
Perioada de timp și resursele disponibile;
Evoluția în timp a grupului (lucrează bine împreună, nu se cunosc bine unii cu alții)
Specificul sarcinii care determină acea colaborare (dezbateri, simplă sau complexă)
Tipul de climat pe care membrii grupului doresc să îl stabilească (independență, autoritate);
Tipul de situație în care membrii grupului lucrează (birocratic, ritm rapid).

Abordările procesului de luare a deciziilor în grup sunt sintetizate în tabelul următor:
Abordări alternative ale procesului decizional
Nr.
Abordare

Dezavantaje

Avantaje

crt.
1

Decizia elaborată
prin exercitarea
autorității fără
discuții de grup

- o persoană nu poate avea
informații suficiente
- pierderea legăturilor dintre
membrii grupului
- slaba implicare a grupului
- posibile resentimente ale
membrilor grupului
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- rapiditatea în luarea deciziei
- utilă pentru deciziile simple
pentru care liderii au
informații
- pot fi evitate conflictele de
grup

2

Decizia elaborată
de un membru
expert

- dificultatea de a identifica
expertul
- slabă colaborare cu ceilalți
- slabe relații între membrii
grupului
- posibile resentimente din
partea celor care nu au fost aleși
ca experți

3

4

Decizia elaborată
ca o medie a
opiniilor
membrilor

Decizia elaborată
prin exercitarea
autorității după
discuții

Decizia elaborată
în urma obținerii
majorității
voturilor

- utilă, când există dificultăți
în a determina membrii
grupului să lucreze împreună

- slabă implicare din partea
grupului

- când reuniunile de grup nu
sunt întotdeauna necesare

- poate duce la apariția unor
controverse nerezolvabile cu
influență asupra deciziei finale

- când membrii își pierd
abilitățile sau cunoștințele
necesare luării deciziei

- slabă implicare din partea
grupului

- crește capacitatea de
utilizare a resurselor
membrilor grupului

- pot apărea controverse

Decizia elaborată
în urma obținerii
consensului

- unele câștiguri ca urmare a
discuțiilor de grup

- poate crea insatisfacție
minorității

- utilă, când timpul este
limitat

- poate fi afectată implicarea
deplină în implementare

- utilă, când deciziile nu sunt
foarte importante pentru
organizație

- nu pot fi valorificate deplin
relațiile din cadrul grupului
6

- utilă, când implicarea
membrului în implementare
este redusă

- slaba legătură între membri
pentru a forma un grup de
cercetare

- membrii pot concura pentru a
atrage atenția liderului sau
pentru a oferi soluțiile lor
5

- utilă dacă expertiza este
realizată de unul dintre
membrii situați pe o poziție
superioară (ți recunoscut de
grup)

- implică o mare divizare a
timpului
- necesită foarte bune abilități
interpersonale pentru membrii
grupului
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- folositoare când nu se cere
implicarea deplină
- poate contribui la
elaborarea unor decizii
creative și bine apreciate

- nu este oportună pentru situații
de urgență
- poate conduce la elaborarea
unor decizii de compromis care
să nu satisfacă pe nimeni

- se concretizează într-o
implicare deplină pentru
elaborarea deciziei finale
- utilizează toate resursele
membrilor
- există tendința de
amplificare în viitor a
abilității membrilor grupului
de luare a deciziilor

7.5.6. Coeziunea grupului
Coeziunea grupului reprezintă o proprietate esențială a grupurilor. Grupurile unite sunt acelea care
sunt deosebit de atractive pentru membrii lor. Datorita acestei atractivități, membrii își doresc în
mod special să rămână în cadrul grupului și tind să descrie grupul în termeni favorabili.
Coeziunea este o proprietate relativa a grupului, nu una absoluta. Deși unele grupuri sunt mai unite
decât altele, nu există o linie obiectiva care desparte grupurile unite de cele neunite. Astfel, vom
folosi termenul unite pentru a denumi grupurile care sunt mai atractive pentru membrii lor decât
media grupurilor.

7.5.6.1.Factori care influențează coeziunea

Factorii care fac ca unele grupuri să fie mai unite decât altele sunt: amenințarea, competiția,
succesul, diversitatea membrilor, mărimea grupului și duritatea inițierii.
Amenințarea și competiția. Amenințările externe față de supraviețuirea unui grup determina
creșterea coeziunii sale interne într-o mare varietate de situații. Competiția corecta cu un alt grup
poate, de asemenea, să promoveze coeziunea.
De ce devin grupurile mai unite atunci când se confruntă cu amenințări sau concurență? Se simte
probabil nevoia de a-și îmbunătății comunicarea și coordonarea astfel încât să se descurce mai bine
în situația curenta. Membrii percep acum grupul ca fiind mai atractiv deoarece el este văzut ca
fiind capabil să facă ceea ce trebuie făcut pentru a îndepărta amenințarea sau pentru a câștiga.
Există desigur limite față de acest lucru. În cazul unei amenințări extreme sau al unei competiții
puternic dezechilibrate, o creștere a coeziunii nu va avea mare efect.
Succesul. Un grup devine mai atractiv pentru membrii săi când a îndeplinit cu succes un obiectiv
important (autoapărarea față de o amenințare sau câștigarea unui premiu). Similar, coeziunea va
scădea după eșec, deși pot exista excepții.
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Diversitatea membrilor. Grupurile care sunt mai diverse în ceea ce privește sexul, vârsta, rasa au
o perioada mai grea în care își dezvolta coeziunea decât grupurile mai omogene. Totuși, dacă
grupul este interesat în mod deosebit de îndeplinirea unei anumite sarcini, succesul sau în
îndeplinirea sarcinii va depăși similaritatea membrilor în ceea ce privește determinarea coeziunii.
Mărimea. Celelalte lucruri rămânând neschimbate, grupurile mai mari au dificultăți sporite în a
deveni și rămâne unite. În general, aceste grupuri pierd mult mai mult timp pentru a se pune de
acord asupra obiectivelor și au mai multe probleme de comunicare și de coordonare pentru a putea
realiza aceste obiective. În general, grupurile mari au tendința de a se divide în grupuri mai mici.
În mod clar, aceasta subgrupare este contrara coeziunii grupului mai mare.
Durata inițierii. Grupurile în care este dificil să intri sunt mai atractive decât cele în care este ușor
de intrat. Acest lucru este foarte bine cunoscut în armata, unde o instruire fizica riguroasa și „scoli
ale supraviețuirii” deosebit de stresante preced intrarea în unități de elita.

7.5.6.2.Consecințele coeziunii

Din cele amintite mai sus, ar trebui să rezulte clar ca managerii sau membrii grupului ar trebui să
fie capabili să influențeze nivelul de coeziune al grupului de lucru utilizând competiția sau
amenințarea, modificând mărimea grupului sau compoziția ori manipulând cerințele pentru
admitere. Întrebarea care rămâne se refera la ce dorim de fapt de la un grup: mai multa sau mai
putina coeziune. Răspunsul depinde de consecințele coeziunii de grup și de cel care face analiza.
O mai mare participare la activitățile grupului. Deoarece grupurile unite sunt atractive pentru
membrii lor, aceștia sunt motivați în special pentru a participa la activitățile grupului. Pe de o parte,
ca urmare a faptului ca membrii doresc să rămână în cadrul grupului, fluctuația voluntara a
membrilor grupurilor unite ar trebui să fie scăzută. Pe de altă parte, membrilor le place să fie
împreună; ca urmare, absenteismul ar trebui să fie mai redus decât cel prezentat în grupurile mai
puțin unite. În al treilea sens, participarea ar trebui să se reflecte într-un grad mai mare de
comunicare în interiorul grupului, pe măsură ce membrii acestuia se străduiesc să coopereze și să
se ajute unii pe alții. În plus, aceasta comunicare ar trebui să fie de natura mai prietenoasa și cu un
caracter de sprijin mai mare, în funcție de obiectivele cheie ale grupului.
Mai multa conformare. Deoarece sunt așa de atractive și coordonate, grupurile unite sunt bine
echipate pentru a asigura informații, recompense și pedepse pentru membrii lor individuali. Acești
factori capătă o semnificație speciala atunci când sunt administrați de către cei față de care avem
un interes deosebit. De aceea, grupurile foarte unite sunt într-o poziție privilegiata pentru a induce
conformitatea pentru membrii grupului.
Membrii grupurilor unite sunt deosebit de motivați să se angajeze în activități care contribuie la
menținerea coeziunii grupului. Una dintre cele mai importante dintre acestea este exercitarea de
presiuni asupra devianților pentru a-i face să se supună normelor grupului. Grupurile unite
reacționează la devianți prin creșterea comunicării dirijate spre acești indivizi. Această comunicare
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conține informații care sa-l ajute pe deviant să „vadă lumina”, ca și amenințări voalate referitoare
la ceea ce i s-ar putea întâmpla în caz ca nu se conformează. Cu timpul, dacă o astfel de comunicare
se dovedește ineficace în a induce conformitatea, ea tinde să descrească. Acesta este un semnal ca
grupul l-a izolat pe membrul sau deviant pentru a menține coeziunea în rândul majorității.
Mai mult succes. Îndeplinirea cu succes a obiectivelor contribuie la coeziunea grupului. La fel de
adevărat este ca și invers, coeziunea contribuie la succesul grupului. În general, grupurile unite își
realizează bine scopurile. De aceea, există o relație reciproca între succes și coeziune.
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CAP 8. MANAGEMENTUL RISCURILOR
8.1. Introducere. Noțiuni terminologice
Riscul este un eveniment sau o împrejurare a căror producere pot afecta pozitiv sau negativ o
afacere având una sau mai multe cauze și unul sau mai multe efecte.
În mod tradițional se consideră că riscul exprimă posibilitatea petrecerii unor evenimente negative.
În realitate riscul poate fi reprezentat și de posibilitatea petrecerii unor evenimente pozitive prin
natura lor, dar care pot genera pierderi. Aceasta înseamnă ca analizele inițiale, realizate la
elaborarea planului de afaceri, nu au cuantificat corect toate elementele care pot interveni în
intervalul de timp alocat. Altfel spus, analiza riscului a fost deficitară.
Managementul riscului este un proces sistematic destinat analizei și monitorizării riscurilor unei
afaceri și care implica procese, instrumente și tehnici destinate.
Maximizării probabilității și consecințelor rezultatelor pozitive.
Minimizării probabilității și consecințelor rezultatelor negative.
Majoritatea organizațiilor consideră că managementul riscului înseamnă „tratarea” efectelor
negative ale unor evenimente neașteptate. Dar aceasta nu este decât reacție. Managementul riscului
înseamnă pregătirea pentru acțiune, adică anticipare, prevenire, estimare, eliminare/reducere,
control, folosire. Toate acestea trebuie privite ca un proces cu caracter de continuitate.
Evaluarea, analiza, identificarea și aplicarea soluțiilor sunt procese, întotdeauna obligatorii și
aproape întotdeauna ciclice. Toate procesele din cadrul managementului riscului sunt interdependente și trebuie tratate ca atare. Aplicarea soluțiilor impune o nouă evaluare pentru a putea
vedea efectele acestor soluții precum și efectele potențiale ale altor riscuri neevaluate inițial. Pentru
o gestionare eficientă și eficace a riscului sunt folosite o serie de instrumente specifice care permit
„vizualizarea” riscurilor. Instrumentele fac trecerea de la nivelul conceptual la cel concret. Pentru
a putea vorbi de managementul riscurilor este nevoie să utilizăm uneltele potrivite: diagrama
SWOT, tabloul celor 4 cadrane, matricea de evaluare etc. În ceea ce ne privește ne vom referi la
acele instrumente cu un nivel de complexitate mai redus și cu aplicabilitate generală. În funcție de
tipul afacerii, instrumentele specifice sunt diferite, create și adaptate nevoilor specifice. Ceea ce
trebuie reținut este faptul că indiferent de experiența pe care o avem, fără folosirea instrumentelor
adecvate există riscul să scăpăm ceva din vedere. În afară de procese și instrumente, managementul
riscului implică și utilizarea unor tehnici specifice. Principalele tehnici de control al riscului sunt
hedging-ul, diversificarea și asigurarea. Strategiile care folosesc aceste tehnici sunt: evitarea,
transferarea, temperarea și acceptarea.
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Managementul riscului nu înseamnă că trebuie să evităm riscurile. Managementul riscului trebuie
să genereze creștere și să minimizeze pierderile. Profitul este adus întotdeauna de investiții și foarte
rar de economisire. Un management corect al riscului aduce echilibru între riscuri și oportunități.
Oportunitățile apar atunci când putem privi printre riscuri fiindcă nu sunt altceva decât riscuri
controlate. Managementul riscului are eficacitate maximă atunci când este inițiat și implementat
în fazele inițiale ale afacerii și dacă este continuat pe toată durata activității.
Fiecare nivel al piramidei reprezintă nu doar obiective ale managementului riscului, ci obiective
ale etapelor sau proceselor managementului riscului. Mai mult decât atât, atingerea unor obiective
de nivel inferior creează posibilitatea trecerii la nivelul imediat superior. Un bun management al
riscului nu se face sărind peste etape sau considerând numai o față a problemei. Spuneam că
oportunitățile sunt riscuri controlate. Reciproca este la fel de valabilă: evenimentele care nu pot fi
niciodată controlate nu vor deveni niciodată oportunități. Asemenea, dacă riscurile nu au fost
identificate nu vom reuși să câștigăm pentru simplul motiv că nu anticipasem ce și cât putem
câștiga.

Maximizarea
capacității
operaționale
Păstrarea personalului și
resurselor
Prevenirea sau
evitarea pierderilor

Creșterea sau
optimizarea câștigurilor
Evaluarea și maximizarea
oportunităților

Evaluarea și minimizarea
riscurilor
Identificarea, controlul și informarea
despre potențialele riscuri

Identificarea, controlul și informarea
despre potențialele oportunități

Atunci când intenționăm să declanșăm procesul de gestiune a riscului, primul lucru care trebuie
făcut este elaborarea unui plan de management al riscului. Indiferent de dimensiunea organizației
pentru care urmează a fi realizat managementului riscului, planul trebuie să ofere răspunsuri
detaliate la următoarele întrebări: de ce? (scopul), când? (intervalul de timp acordat/afectat), cine?
(echipa), ce? (sarcinile echipei), cum? (instrumentele și procedurile). Planul managementului
riscului poate fi elaborat și implementat de o singură persoană. Important este să fie respectată
regula proporțiilor: afaceri mici = riscuri mici = cheltuieli mici = venituri mici. Nerespectarea
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regulii poate genera apariția a doua riscuri: plan sumar în cazul unui proiect mare sau un plan
detaliat dar inutil. După generarea planului urmează implementarea acestuia. Cea mai importantă
etapă este identificarea riscurilor. Aceasta se poate concretiza cel mai simplu sub forma unei liste
detaliate a riscurilor, eventual cu gruparea acestora pe categorii. Vom vedea mai târziu care sunt
categoriile de risc. În acest moment nu ne interesează evaluarea riscurilor ci doar identificarea lor.
Procesul poate avea un caracter istoric (enumerarea riscurilor manifestate până în prezent),
anticipativ (imaginarea riscurilor potențiale) sau mixt. În cazul proiectelor noi, elaborate de
organizații aflate la început, identificarea riscurilor este preponderent anticipativă. Spunem
preponderent și nu exclusiv deoarece identificarea riscurilor viitoare se bazează într-un fel sau altul
pe experiența anterioară a analistului de risc. În cazul proiectelor elaborate de organizații cu
oarecare experiență, identificarea va fi una mixtă deoarece multe dintre riscurile viitoare sunt
generate de riscuri istorice neidentificate și la care nu s-a răspuns în mod corespunzător.
După identificarea riscurilor, urmează evaluarea acestora. Evaluarea sau analiza riscurilor poate fi
calitativă sau cantitativă. Analiza calitativă presupune elaborarea unei grile în care fiecărui risc
identificat i se alocă un indice de probabilitate a apariției și o valoare a impactului asupra
obiectivelor proiectului. În final analiza calitativă a riscului va genera o clasificare a lor în riscuri
mari, medii sau mici în funcție de criteriile de analiză date. Clasificarea se face pentru fiecare
obiectiv în parte, dar aceasta nu înseamnă că același risc nu poate fi atribuit mai multor obiective.
Analiza calitativă trebuie realizată pe întreaga durată a proiectului, rezultând un grafic al riscurilor
care poate indica tendințele pentru fiecare risc în parte. În cele din urmă, valorificarea informațiilor
analizei calitative se va face prin includerea lor în planul de reacție la risc. În completarea analizei
calitative se poate efectua și analiza cantitativă. Aceasta implică o evaluare statistică a riscurilor
evidențiate ca fiind mai probabile și cu un impact ridicat asupra afacerii.
Planul reacției la risc va fi elaborat în considerarea riscurilor grave (așa cum au rezultat din analiza
calitativă). Acest proces presupune elaborarea unei strategii pentru fiecare risc în parte. De
asemenea, fiecare risc va fi gestionat de o singură persoană (un singur responsabil pentru fiecare
risc). Echipa de management a riscului va determina care strategie este mai potrivită pentru fiecare
risc și va alege acțiunile corespunzătoare. Strategiile pe care le-am enunțat anterior sunt: evitarea
(implică schimbarea anumitor date ale afacerii: scopul, timpul, resursele sau, altfel spus, relaxarea
celor „trei constrângeri „; în acest fel pot fi eliminate șansele de risc sau pot fi protejate
obiectivele), transferarea (se referă în principal la riscurile financiare și are succes doar dacă cei
care primesc riscul pot să-l suporte și sunt dispuși să o facă), temperarea (presupune aducerea
consecințelor sau probabilităților riscurilor la un nivel acceptabil și poate fi realizată pe diferite
căi; chiar dacă este consumatoare de timp și resurse este mai bine să fi folosită decât să se continue
cu riscuri „brute”) și acceptarea (presupune păstrarea coordonatelor inițiale, confruntarea cu riscul
urmând a se face în momentul producerii lui, dacă acest lucru se va întâmpla).
Monitorizarea și controlul riscului poate reprezenta un proces de sine stătător, deși în realitate este
un subproces cu caracter de continuitate. Acesta permite supravegherea riscurilor identificate,
reziduale sau noi. De asemenea, asigură implementarea planului de reacție la risc și evaluarea
efectivității și eficacității acestuia. Simpla monitorizare nu este suficientă. Este necesar și controlul
riscurilor. Controlul presupune: alegerea altor strategii sau acțiuni de răspuns, implementarea unui
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plan de criză, luarea unor măsuri corective sau chiar modificarea datelor. Monitorizarea și
controlul generează modificarea continuă a listei riscurilor identificare și a rezultatelor analizelor
calitative și cantitative. De fapt, monitorizarea și controlul asigură continuitatea întregului proces
de management al riscului întrucât impun colaborarea atât pe verticala cât și pe orizontala
organizației.

Clasificarea riscurilor
A. Interne
•
•
•
•

Umane
Materiale
Ale proceselor
Organizaționale

B. Externe
•
•
•
•

Naturale
De afaceri
La nivel mediu
La nivel macro

•
•
•
•

Operaționale
Strategice
Financiare
De hazard

•
•

Asigurabile
Neasigurabile

•
•
•
•

Evitabile
Prevenibile
Transferabile
Asumabile

•
•

Pure
Speculative

C.

D.

E.

F.
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Faptul că noi împărțim riscurile în categorii nu înseamnă că un anumit risc trebuie privit în mod
individual. Foarte rar, se poate întâmpla ca un risc să aibă cauze și efecte independente. În
covârșitoarea majoritate a situațiilor se poate întâmpla ca un risc extern să fie cauzat de ignorarea
unui risc intern. Pe de altă parte, un risc înscris într-o categorie poate fi înscris cel puțin într-o altă
categorie.
Riscurile interne sunt de regulă riscuri de nivel micro. Ele se manifestă la toate palierele
organizației. O caracteristică importantă a acestor riscuri este dată de faptul că majoritatea
managerilor sunt înclinați mai degrabă să ignore existența acestor riscuri. Această atitudine se
exprimă prin identificarea unor riscuri externe inexistente care să justifice slăbiciunile ascunse ale
organizației. De exemplu, se apreciază ca factor de risc percepția negativă a clienților externi
asupra rezultatelor proiectelor. Dar foarte puțini caută să vadă dacă au resursa umană necesară
creării unei imagini favorabile. Prin urmare, riscurile umane intrinseci organizației sunt ignorate
deoarece, de exemplu, „selecția personalului a fost adecvată nevoilor”. În categoria riscurilor
umane putem include: riscul de furt, riscul lipsei de loialitate, riscul fluctuației mari de personal,
riscul de îmbolnăvire, riscul concurenței neloiale. Aceste riscuri se pot combina cu riscurile
materiale într-o combinație explozivă. Pot fi riscuri materiale: materie primă neconformă calitativ
sau cantitativ, utilaje uzate moral sau fizic. Cele două categorii de riscuri de mai sus pot fi generate
sau combinate cu riscurile proceselor: comunicare defectuoasă între departamente, durate
necorelate între diferitele procese. Identificarea riscurilor impune o atenție sporită riscurilor
organizaționale: personal insuficient pregătit, timpi morți sau, din contră, supraîncărcări, lipsă de
timp pentru planificare, „ședințomanie”.
Riscurile externe sunt aparent vizibile și ușor de identificat. Spunem aparent, deoarece
identificarea efectelor riscurilor este una, dar riscul în sine este cu totul altceva. Riscurile naturale,
deși banale sunt rareori evidențiate, inclusiv în proiectele de investiții în infrastructură. Riscurile
de afaceri pot include: întreruperile în aprovizionare, reducerea cererii, apariția unui concurent,
deteriorarea condițiilor economice locale, clienți răuplatnici. Aici trebuie incluse: inundația,
extremele termice, cutremurul, precipitațiile, furtunile etc. Riscurile de nivel mediu privesc
modificările la orizontala sectorului de activitate, respectiv la primele niveluri pe verticală:
modificarea regulilor de protecția mediului, dispariția unor furnizori etc. Riscurile la nivel macro
sunt cele care pot afecta întreaga economie sau segmente importante ale acesteia: manifestarea
unor viruși informatici, izbucnirea unui război civil în zona de dezvoltare țintă etc. Identificarea
riscurilor externe se poate face folosind diagrama PEST (Political, Economical, Social and
Technical analyse).
Dacă riscurile interne pot fi controlate mai ușor, riscurile externe sunt mai dificil de manipulat. În
primul rând fiindcă scapă posibilităților de acțiune directă. În al doilea rând fiindcă sunt prea
evidente și de aceea greu de conștientizat. Cu toții știm că primăvara și toamna sunt anotimpuri
ploioase. Dar foarte puțini suntem curioși să aflăm cât de ploioase. și aflăm asta în timp ce utilajele
stau așteptând terminarea ploilor. La fel de bine cu toții știm că iulie și august sunt luni de concediu
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în toată Europa. Numai că unii vor afla cu adevărat acest lucru doar atunci când partenerii răspund
cu mesaje automate: „În concediu. Reveniți peste o săptămână”.
O altă împărțire a riscurilor le împarte în:
- riscuri operaționale, care cuprind toate evenimentele potențiale generate de operațiunile curente
ale organizației/proiectului: întreruperea activității ca urmare a avarierii accidentale a
utilajelor, avarierea sau distrugerea bunurilor pe perioada transportului; avarii produse în
timpul lucrărilor de construcții, accidente de muncă, prejudiciile cauzate terților etc.;
- riscuri strategice, care cuprind efectele deciziilor strategice sau ale evenimentelor cu derulare pe
perioade mari: decizii geopolitice, modificări ale climatului concurențial internațional sau
regional etc.;
- riscuri financiare, care cuprind evenimentele cu influențe asupra fluxurilor financiare:
modificările de curs valutar, apariția unor restricții sau facilități la încasarea creditelor sau la
plata debitelor, creșterea neplanificată a încasărilor, falimentul debitorilor etc.;
- riscuri de hazard, care cuprind majoritatea riscurilor naturale, dar pot include și riscurile politice
sau tehnice: secetă, schimbările guvernamentale bruște, căderile de tensiune etc.
Clasificarea riscurilor în funcție de posibilitatea de asigurare a acestora le împarte în:
- riscuri asigurabile, acele riscuri care pot fi transferate către asigurătorii specializați. Sunt astfel
de riscuri unele riscuri de hazard (incendiul, inundația, cutremurul), unele riscuri financiare
(descoperirile de cont debitor) sau unele riscuri strategice (riscul de țară);
- riscuri neasigurabile, acele riscuri care nu pot fi preluate de asigurători. Sunt astfel de riscuri
unele riscuri interne (accidentele de muncă), unele riscuri de mediu (catastrofă nucleară);
Includerea într-una din aceste categorii este dependentă de condițiile locale existente la un anumit
moment. Faptul că nu este posibilă asigurarea anumitor riscuri este el însuși un risc care,
eventual, trebuie asumat. Pe de altă parte, posibilitatea de asigurare a unor riscuri este
dependentă semnificativ de existența sau lipsa anumitor condiții interne impuse de asigurători.
În funcție de modul de abordare a riscurilor, acestea pot fi:
- evitabile. Sunt acele riscuri care după identificare permit luarea măsurilor necesare eludării. De
exemplu riscul de furt poate fi evitat prin adoptarea mijloacelor organizatorice care să
împiedice furtul. Prin evitarea riscului nu înseamnă că acesta dispare, ci doar că nu ne vom
mai confrunta cu el;
- prevenibile. Sunt riscurile care pot fi anticipate și împiedicate să se producă. Riscul de pierdere
a informațiilor critice poate fi prevenit prin instalarea de surse de energie neîntreruptibile. Este
important de reținut că în cazul în care prevenirea riscurilor determină costuri mai mari decât
avantajele obținute în urma prevenirii mai bine se va proceda la evitare sau asumare. Este
foarte greu de crezut că veți găsi un asigurător căruia să-i transferați acest risc pe care nu l-ați
putut preveni;
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- transferabile. Sunt riscurile care pot fi trecute în sarcina altcuiva. Intră în această categorie
riscurile asigurabile, dar și unele riscuri financiare. Transferul se poate efectua fie prin
asigurare, fie prin hedging;
- asumabile. Sunt riscuri care nu pot fi încadrate în nici una dintre categoriile de mai sus, dar care
punând în balanță avantajele și beneficiile ce pot fi suportate.
Evident, riscurile pot fi clasificate după multe criterii. Importantă nu este clasificarea, ci identificarea și analizarea lor. De exemplu, riscurile pot fi identificabile sau neidentificabile, identificate sau neidentificate, totale și reziduale.
După etapa identificării trebuie să vă asigurați că aveți o listă cât mai completă a riscurilor și, mai
mult decât atât, că ați identificat corect riscurile și că puteți distinge între riscurile reale și
probabile, respectiv riscurile potențiale și posibile. Esențial este ca acestea să fie la minim, atât ca
număr cât și ca efecte.

8.2. Riscuri specifice ale mediul intern și mediul extern
Diagramele SWOT și PEST sunt cele mai facile și mai la îndemână instrumente de identificare a
riscurilor. Sunt și alte metode de identificare a riscurilor, de exemplu realizarea de liste cu riscurile
clasificate după criteriile trecute în revistă mai devreme. Din păcate, această soluție nu este foarte
bună deoarece clasificările nu pot fi niciodată exhaustive și am văzut că un risc poate să între în
mai mult de o categorie. Diagrama SWOT vă permite să obiectivați ce este bine și ce nu în
interiorul organizației, respectiv modul în care organizația interacționează cu exteriorul. Diagrama
PEST, în schimb, vă permite radiografierea mediului extern din toate perspectivele.
Poate cele mai importante riscuri sau vulnerabilități ale unui proiect sunt cele umane. De foarte
multe ori se consideră că, de exemplu, întârzierile partenerilor într-un proiect sunt riscuri externe
pure și simple, dificil de gestionat și eliminat. Din păcate, rareori întârzierile partenerilor au cauze
obiective care pot fi susținute în față finanțatorilor. Cauza principală a întârzierilor stă în persoana
managerului de proiect care, fie a abordat în mod eronat parteneriatul, fie nu reușește să țină sub
control activitățile partenerilor. Analiza SWOT permite evidențierea inclusiv a vulnerabilităților
managementului. Prin urmare, o primă categorie de riscuri interne este cea a riscurilor umane. Aici
pot fi incluse: nivelul de educație tehnică a personalului, capacitatea personalului de a comunica
și a interacționa, gradul de adeziune a personalului la cultura organizațională, adoptarea de către
membrii echipei a obiectivelor și scopului proiectului etc. O altă categorie importantă de riscuri
interne cuprinde riscurile tehnice: defectarea tehnicii, intervenția virușilor informatici, căderile de
tensiune, pierderea informațiilor arhivate electronic sau pe suport hârtie etc. Combinarea acestor
două categorii de riscuri determină apariția riscurilor funcționale: întârzieri ale proceselor,
comunicare defectuoasă etc. Intervenția factorului subiectiv în identificarea riscurilor face ca
riscurile tehnice și funcționale să fie preeminente, riscurile umane fiind, în cel mai bun caz,
minimizate. Să ne gândim puțin: „infecțiile” sistemelor informatice sunt riscuri nu numai posibile
ci și reale. Cauza lor principală este lipsa soluțiilor antivirale. Cauza lipsei soluțiilor antivirale este
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fie neglijența administratorului de sistem (dacă există), fie ignoranța conducătorului organizației.
O altă cauză poate fi indisciplina membrilor echipei care dezactivează programele de securitate
pentru a putea accesa nestingheriți diferite locații Internet.
Riscurile politice, economice, sociale și tehnologice pot afecta în mod diferit, în funcție de
obiectivele și domeniul de activitate al organizației. În același timp, citiți cuvintele „politic”,
„economic”, „social”, „tehnic” într-un context cât mai larg. Astfel, un proiect de întreprindere,
cum este implementarea unui anumit sistem de calitate, va fi afectat nu politica politicienilor, ci
de politica top managementului și de luptele interne pentru putere. La fel, tendințele economice la
nivel de țară pot să aibă un impact minim asupra dezvoltării unei filiale din străinătate, în timp ce
facilitățile fiscale ori noile impozite introduse de o autoritate locală pot genera piedici
insurmontabile. La rândul lor, riscurile sociale nu se limitează doar la tulburările sociale ci pot fi
constituite de cutumele populației dintr-o anumită zonă (care credeți că sunt șansele unei lucrări
de construcții într-o zonă în care localnicii angajați cu ziua nu lucrează sâmbăta, iar personalul
propriu dislocat nu muncește duminica?). În fine, riscurile tehnologice pot consta nu doar în
defectarea infrastructurii de transport, ci pot fi generate și de apariția unor instrumente de lucru
incompatibile cu propria dotare.
Identificarea riscurilor se poate face folosind tehnici diverse și de diferite persoane din organizație.
Astfel, puteți organiza sesiuni brainstorming sau puteți folosi metoda Delphi. La fel de bine, puteți
solicita rapoartele unor audituri trecute, ori puteți folosi chestionare distribuite personalului
organizației. Pentru afaceri mici identificarea riscurilor este efectuată de regulă de managerul
organizației. Ceea ce nu trebuie uitat este că identificarea riscurilor este numai unul dintre
procesele managementului riscului. Prin urmare, stabiliți de la bun început cine, cum, în cât timp
și cu ce scop se va ocupa de managementul riscului. Pentru a nu pierde timpul, atunci când vă
gândiți la riscurile externe gândiți-vă la elementele cu care vă confruntați, iar când vă concentrați
asupra riscurilor interne gândiți-vă la ce este de făcut. Un alt element de distincție între riscurile
externe și cele interne se referă la faptul că nu puteți controla ceea ce este în exterior dar puteți
controla mediul intern. În același timp nu uitați că riscuri sunt nu doar lucrurile negative ci și cele
pozitive. Câtă vreme vă aflați doar în etapa de identificare a riscurilor nu vă gândiți să alocați
soluții sau să le evaluați. Încălcarea acestei reguli poate induce riscul ignorării sau pierderii
concentrării.

8.3. Evaluarea riscurilor
Așa cum identificarea riscurilor se poate face fie în mod empiric, fie în mod controlat, la fel și
evaluarea acestora poate fi efectuată simplist sau folosind instrumente dedicate. Un astfel de
instrument este matricea riscurilor, care permite ierarhizarea riscurilor în funcție de impact și de
probabilitate. Această matrice trebuie utilizată în mai multe etape. În prima etapă vor fi analizate
riscurile în funcție de mediul de manifestare (intern, respectiv extern) și în mod individual. În a
doua etapă riscurile vor fi grupate pe cele trei categorii din matricele inițiale, indiferent de mediul
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din care provin. În fine, cele trei matrice rezultate vor primi în fiecare careu măsuri și responsabili.
Pentru a putea ajunge la o matrice cum este cea prezentată aici poate fi utilizat un tabel ca acesta:
În coloana 1 se trece starea riscului. Aceasta poate avea trei grade: activ, pasiv sau retras. Riscul
activ este cel care necesită monitorizare și acțiune, deoarece producerea lui poate afecta activitățile
prezente ale proiectului. Riscul pasiv impune o monitorizare constantă pentru a se putea pregăti
din timp măsurile necesare întâmpinării lui. Spre deosebire de riscul activ, riscul pasiv nu se
manifestă la momentul identificării și evaluării. Riscul retras este riscul potențial identificat, dar
care nu mai prezintă o amenințare reală pentru obiectivele proiectului. În coloana 2 se trece
numărul de identificare al riscului. În coloana 3 se trece data identificării riscului (sau cea a
manifestării lui). Nu uitați că managementul riscului are un caracter iterativ, ceea ce înseamnă că
în permanență trebuie să actualizați lista riscurilor. În coloana 4 se va trece denumirea
evenimentului de risc/vulnerabilitate/oportunitate. Această denumire trebuie să fie scurtă,
sugestivă și să nu creeze confuzii cu alte denumiri. În coloana 5 se trece rezultatul analizei SMART
efectuată asupra riscului. În ceea ce privește riscul, în această coloană veți menționa extrem de
concis ce s-a planificat, care este cauza riscului și care este consecința directă a riscului. În coloana
6 se înscrie tipul riscului (ce afectează acesta): timpul, costul, mediul etc. Coloana 7 servește pentru
ierarhizarea riscului în funcție de probabilitatea lui, iar coloana 8 pentru ierarhizarea în funcție de
impact. Ambele ierarhii pot avea patru trepte: mare, mediu, scăzut și necunoscut (sau nu se poate
evalua). În fine, în coloana 8 se va putea vedea cu claritate care este nivelul real al riscului, prin
combinarea pozițiilor obținute în cele două coloane anterioare. Există mai multe metode de
evaluare a riscurilor. Toate aceste metode implică o anumită doză de subiectivism. În același timp,
toate aceste metode permit o abordare obiectivă. În funcție de proiect, categoriile de risc pot fi
limitate la câteva categorii. De exemplu, o lucrare de construcții este puțin probabil să fie afectata
de căderile catastrofale de tensiune. În același timp, un proiect de dezvoltare software nu poate fi
afectat de modificările de preț pe piața carburanților. Din alt punct de vedere, dacă un business
este nou pentru organizație, probabilitatea riscului poate fi evaluată pe baza experienței altor
organizații. Atunci când nu aveți la dispoziție un analist de risc sau suficiente informații statistice
referitoare la probabilitatea diferitor evenimente puteți să fixați în mod arbitrar o scală a
probabilității, dezvoltată pe multipli de 10. Într-un mod asemănător se poate evalua mărimea
impactului fiecărui risc. Aici trebuie să aveți grijă: nu amestecați riscurile cu impact financiar cu
riscurile care au impact asupra timpului. Rezultatele acestor grupări vă vor permite să ierarhizați
riscurile în funcție de prioritate (coloana 9), probabilitate cantitativă (coloana 10), impact cantitativ
(coloana 11) și efect cantitativ (coloana 12).
O altă metodă relativ simplă de ierarhizare cantitativă a riscurilor este metoda 80-20 sau metoda
Pareto. Potrivit acestei metode, cu o aplicabilitate practic universală, 20% dintre riscuri generează
80% dintre efecte. În principiu, prin intermediul acestei metode se realizează o ierarhizare a
riscurilor în funcție de gravitatea efectelor pe care le produc acestea. Utilizarea metodei Pareto
intervine după identificarea și clasificarea pe tipuri a riscurilor. Pentru ca rezultatele analizei Pareto
să fie cât mai aproape de realitate este nevoie în primul rând să identificați cât mai exact nivelul
de incidență al riscurilor și să le ierarhizați prima dată după acest criteriu. După ce ați ordonat pe
o coloană riscurile în ordinea descrescătoare a incidenței acestora, creați o a coloană în care treceți
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procentul aferent fiecărui risc în funcție de numărul total de incidente de risc. Rezultatul va fi
coloană având o ierarhizare descrescătoare a riscurilor, de astă dată în funcție de procentul din total
incidente. În cea de a treia fază creați o nouă coloană care va cuprinde procentul cumulat pentru
fiecare risc. Acum este ușor de observat cum ceea ce credeați că nu este foarte grav este de fapt
extrem de important. Explicațiile pot fi numeroase. De exemplu, riscurile sunt în același timp cauze
și efecte unele pentru altele. Metoda 80-20 vă permite să vă concentrați asupra celor 20% riscuri
care produc 80% din efecte. Aceeași metodă aplicată managementului timpului vă permite să
identificați cele 20% elemente care produc 80% dintre rezultate. Important este ca atunci când
efectuați pașii preliminari până la graficul Pareto să folosiți aceleași unități de măsură. Astfel, nu
comparați riscuri evaluate pentru o perioadă de 10 ani cu riscurile unui proiect de 2 ani. La fel, nu
includeți în analiza Pareto, riscurile specifice unui alt proiect al organizației cu riscurile proiectului
curent. Chiar dacă, la prima vedere, proiectele sunt foarte asemănătoare, faptul că sunt două
proiecte înseamnă că circumstanțele acestora sunt diferite. Este foarte posibil ca sursele de obținere
a informațiilor despre riscuri să fie diferite: departamentul contabil, departamentul dezvoltare,
statistica oficială etc. În acest caz, terminologia utilizată pentru identificarea diferitelor riscuri
poate să fie diferită. Clienții expediază o mulțime de informații referitoare la situația plăților
curente, dar nici vânzările, nici contabilitatea nu primesc aceste informații deoarece serverul de
e-mail este defect. Este vorba, deci de un singur element de risc, nu de două riscuri distincte,
deoarece elementele de raportare sunt aceleași: un proces și un singur etalon de timp. La fel de
bine, același exemplu poate să ne arate că departamentul de contabilitate se confruntă cu un risc
de neplată evidențiat statistic pe o durată de un an la nivelul întregii companii, iar vânzările reclamă
dificultăți de comunicare pe o perioadă de o lună și cu referire la clienții dintr-o singură zonă. Sunt
deci riscuri distincte fiindcă se referă la elemente de analiză diferite.
Strategii de evitare, exploatare și întâmpinare a riscurilor
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Așa cum specificam mai sus, managementul riscului implică atât identificarea și evaluarea
riscurilor, cit și alegerea căilor de răspuns la risc și monitorizarea acestora. Chiar dacă procesul de
management al riscului utilizează în mare măsură rezultatele unor abordări și analize subiective,
aceste rezultate trebuie să genereze reacții obiective. Există patru mari tipuri de acțiuni în față
riscurilor: prevenire, evitare, acceptare și transfer. Adoptarea unei acțiuni sau a alteia se face nu
doar în funcție de elementele definitorii ale riscului, ci ținând seama și de alte aspecte. Astfel, cele
trei constrângeri ale unor proiecte (scop, timp, resurse) impun limitări în confruntarea cu riscurile.
Astfel, analiza unui anumit risc ne permite să credem că este suficientă evitarea acestuia. Din
păcate, elementul timp nu ne dă voie decât, cel mult, transferăm riscul, deoarece acceptarea nu este
permisă de resurse, iar prevenirea ar însemna denaturarea scopului inițial al proiectului. Un alt tip
de limitări este cel care include interesele stakeholderilor.
Poate că cele mai importante momente ale procesului managementului riscului sunt acțiunea și
monitorizarea/controlul. Identificarea și evaluarea riscurilor se pot dovedi scumpe, consumatoare
de timp și frustrante atâta timp cât nu puteți ști niciodată dacă ați analizat toate riscurile potențiale.
Probabil că dacă adoptați o atitudine deschisă, așteptându-vă la orice, veți fi mult mai în măsură
să controlați riscurile reale apărute. Nu uitați că cel mai prețios capital pe care îl aveți ca manager
de proiect este timpul. Acordați-vă deci timp pentru a nu ajunge în față managementului crizelor.
Principala țintă pe care o aveți este ca proiectul să reușească în limitele celor trei constrângeri.
Gestiunea riscurilor, adoptarea celor mai potrivite acțiuni de răspuns la risc înseamnă că trebuie să
a) reduceți numărul și valoarea resurselor expuse și b) reduceți probabilitatea apariției de
amenințări. Reducerea nivelului de expunere a resurselor înseamnă că trebuie să controlați cât mai
bine accesul la resurse și modul de utilizare al acestora. De exemplu, nu puneți o informație critică
într-un fișier accesibil oricui din rețeaua companiei. Reducerea probabilități apariției amenințărilor
înseamnă că trebuie să vă oferiți soluții de rezervă. De exemplu, copii de siguranță ale
documentelor importante, achiziționarea de generatoare de energie, aprovizionarea cu piese de
schimb
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Puteți ajunge în situații de risc dacă:
a) informația este absentă, incompletă sau necorespunzătoare,
b) aveți un control redus asupra evoluției viitoare a unor evenimente și/sau
c) nu aveți timp pentru formularea și adoptarea deciziilor.
Adoptarea uneia sau a alteia dintre acțiunile de răspuns la risc presupune, de fapt, inversarea
procesului care a generat riscul. Aceasta poate însemna obținerea de informație, dobândirea
controlului sau asigurarea timpului necesar deciziei. Pe durata elaborării strategiilor de răspuns la
risc, trebuie să aveți în vedere că acestea trebuie să fie conforme cu riscurile cărora se adresează.
Aceasta înseamnă că trebuie să cunoașteți foarte bine fiecare risc în parte deoarece un risc ridicat
dar cunoscut în detaliu este mai puțin periculos decât un risc scăzut dar insuficient diagnosticat.
Măsura trebuie să fie în concordanță cu riscul, trebuie să asigure un raport pierdere/câștig cât mai
bun și trebuie să convingă atât pe stakeholderi, cât și pentru cei implicați. Am spus că trebuie să
convingă și nu să convină, deoarece răspunsul la risc poate fi de multe ori neplăcut pentru unele
persoane. Adoptarea unei anumite conduite față de risc va nemulțumi întotdeauna pe cineva. Să
privim puțin matricea acțiunilor. Vedem că pentru o gravitate scăzută, dar o frecvență ridicată
atitudinea recomandată față de un anumit risc este cea de prevenire.
Prevenirea poate să se refere fie la apariția riscului, fie la impactul acestuia. Apariția unui risc
poate fi obținută prin angajarea de personal calificat, achiziționarea de tehnică nouă,
subcontractarea unor activități către subcontractori verificați sau recomandați, se „reproiectează”
tehnicile și metodele de PR etc. Prevenirea impactului riscului se poate realiza prin asigurarea de
timpi suplimentari în vederea folosirii „curbei de învățare”, se organizează întâlniri cu
furnizorii/cumpărătorii pentru explicarea avantajelor noilor produse/servicii, se discută cu membrii
conducerii organizației pentru ca aceștia să înțeleagă obiectivele proiectului și să adere la acestea
etc. Din nou, este important să aveți în vedere că prevenirea unui risc nu trebuie să genereze
apariția altuia.
În cazul riscurilor cu frecvență ridicată și impact mare, acțiunea cea mai potrivită este cea de
evitare. Evitarea riscurilor este, bineînțeles, sănătoasă, dar nu este calea către succes. Este un fapt
incontestabil că cele mai mari succese au fost obținute de cei care au acceptat să se confrunte cu
riscurile, nu de cei care au ales să le evite. Evitarea riscurilor poate determina fie renunțarea la
afacere, fie modificarea esențială a acesteia dacă elementele de risc afectează aspectele importante.
Această renunțare poate fi de multe ori inacceptabilă deoarece nevoia care trebuia satisfăcută prin
organizarea afacerii va continua să existe. Ceea ce trebuie evitat nu este riscul, ci riscul puțin
cunoscut. De aceea trebuie ca analiza riscului să fie una corectă astfel încât elementele
caracteristice ale acestuia să fie cât mai complete. Evitarea riscurilor este ultimul lucru pe care
trebuie să îl faceți ca manageri ai riscului. Încercați să izolați și să separați elementele pe care le
va afecta un anumit risc. Vedeți care sunt efectele asupra persoanelor și bunurilor, asupra
obiectivelor și rezultatelor. Un risc afectează în principal un număr limitat de elemente și în
subsidiar mai multe. Aveți în față un risc cu incidență mare și impact ridicat? Ce afectează în
primul rând acesta? Un anumit rezultat și câteva persoane? Puteți schimba rezultatul așteptat și să
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nu afectați personalul? Schimbați rezultatul, iar riscul rezidual poate fi gestionat folosind alte
mijloace. Este acest risc un risc extern, verificați încă o dată dacă nu există un punct tare al
organizației care să permită gestionarea de o altă manieră a riscului. Evident, uneori este absolut
imposibil să acceptați, să transferați sau să vă asumați un risc. Abia atunci când orice șansă a fost
eliminată recurgeți la evitarea riscului. Asumarea riscului este posibilă atunci când riscul are o
incidență scăzută și un impact redus asupra proiectului ori asupra unor componente ale acestuia.
Asumarea înseamnă că afacerea nu va suferi nici un fel de modificare, iar evenimentul de risc va
fi așteptat și lăsat să-și producă toate efectele. Acceptarea riscului este la fel de riscantă ca și
evitarea riscului. De multe ori riscul este acceptat fiindcă nu este suficient cunoscut și se decide că
indiferent de momentul producerii lui efectele sunt neglijabile. Producerea unui risc probabil și
posibil, dar insuficient documentat în ceea ce privește efectele lui poate avea efecte dezastruoase.
Atunci când decideți asumarea riscului luați și măsurile care se impun pentru ca această decizie să
fie corectă în realitate nu numai pe hârtie, cu atât mai mult cu cât asumarea unui risc nu impune
cheltuieli ridicate. Dacă observați că acceptarea riscului generează cheltuieli financiare, angajarea
sau redistribuirea resurselor umane ori modificări de abordări operaționale înseamnă că acceptarea
este o decizie greșită. În plus față de toate acestea, acceptarea unui risc trebuie să existe nu numai
la nivelul managerului. Acceptarea trebuie să existe și la nivelul stakeholderilor deoarece primii
afectați de eșecul proiectului sunt aceștia. Gestiunea riscului este deci nu doar o problemă
matematică sau statistică, este și o problemă de interese.
Transferul riscului este posibil în condițiile în care frecvența riscului este scăzută și se manifestă
cu un impact crescut. Transferul este poate cea mai cunoscută abordare atunci când ne referim la
riscuri. Transferul poate fi un transfer în spațiu sau în timp. Transferul în spațiu poate fi rezumat
la asigurări. Cel care acceptă să suporte riscul tău (asigurătorul) este în altă parte decât în
organizație. Transferul în timp este mai cunoscut ca hedging. Aceasta înseamnă că transfer
posibilitatea de pierde în viitor cu intenția de a câștiga. Asigurarea are întotdeauna un preț, care,
în funcție de riscul asigurat, poate să fie destul de ridicat. Hedging-ul permite să cumpăr valoarea
viitoare ridicată a unei mărfi care în viitorul apropiat poate scădea. Din păcate, nimeni nu poate
garanta acest lucru.
Soluția pentru neprevăzut poate îmbrăca două forme: alocarea de resurse suplimentare sau
elaborarea de planuri de acțiune extrem de detaliate. În practică veți utiliza o combinație a celor
două. Soluția pentru neprevăzut este menită să permită recuperarea unor pierderi și nu prevenirea
acestora. Dacă soluția pentru neprevăzut indică o modalitate de prevenire a pierderii atunci este o
modalitate de reacție la risc prost formulată. Modalitățile de reacție la risc sunt luate, elaborate,
adoptate și încep să producă efecte înainte de producerea riscului și chiar dacă elementul de risc
nu devine realitate. Din contră, soluția pentru neprevăzut produce efecte după manifestarea
elementului de risc. Să ne gândim la atât de comunul risc de cutremur. Reacția la risc se manifestă
prin încheierea unei asigurări înainte de producerea cutremurului. Efectele reacției la risc se produc
chiar și dacă nu are loc cutremurul. Soluția pentru neprevăzut cuprinde planurile de evacuare și
ajutare a sinistraților, stingerea incendiilor, distribuirea de medicamente etc. Această soluție nu
este menită să elimine efectele ci să reducă pierderile după producerea evenimentului.
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Am amintit termenul plan. Acesta este un cuvânt cheie pentru managementul riscului. Planul de
acțiune la risc va cuprinde nu doar rezultatele identificării, analizării și evaluării riscurilor și nici
doar măsurile care urmează a se lua. Planul de acțiune va cuprinde responsabili și responsabilități
precum și termene ferme pentru aplicarea măsurilor și reevaluarea riscului. Aceste elemente sunt
cuprinse în componenta de monitorizare și control ale riscului. Din momentul în care etapele
anterioare ale planului de acțiune la risc au fost parcurse, începe monitorizarea și controlul care au
caracter continuu și generează reînceperea întregului proces de management al riscului. Alocarea
de responsabilități în materia riscului este poate cea mai grea decizie a managerului deoarece în ce
privește riscul, cel care primește o responsabilitate trebuie să primească și puterea necesară
îndeplinirii răspunderilor. Acești responsabili trebuie să poată primi și gestiona informații și
resurse, trebuie să poată decide independent și rapid fără a mai solicita aprobări. În același timp,
responsabilii trebuie să fie instruiți să raporteze asupra măsurilor luate și analizelor efectuate.
Toate aceste rapoarte trebuie să fie elaborate în același fel pentru a putea fi integrate ușor în
raportul general de risc. Monitorizarea și controlul se pot realiza pe grupe de risc sau pe operațiuni
determinate. La fel, monitorizarea și controlul pot fi efectuate numai asupra riscurilor grave, ori
pot fi efectuate continuu pentru aceste riscuri și periodic pentru celelalte. Pe durata monitorizării
și controlului se vor evalua efectele măsurilor aplicate, vor fi identificate noile riscuri, se va
evidenția starea riscurilor manifeste. și nu uitați că managementul riscului este un proces continuu.
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