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Cuvânt înainte
Îmi face plăcere să am posibilitatea de a recomanda o lucrare interesantă,
utilă atât studenţilor care se iniţiază în administrarea afacerilor, dar şi
întreprinzătorilor şi managerilor dornici să lanseze sau să dezvolte
organizaţii cu un avantaj competitiv durabil.
Autorul îşi pune în valoare în acest demers atât cunoştinţele teoretice, cât şi
îndelungata experienţă în afaceri, realizând un ghid practic care conţine
informaţii, metode de cercetare şi de lucru, sfaturi, grupate în opt domenii,
pe care le denumeşte „construcţii”.
Lucrarea abundă în exemple relevante, din lumea afacerilor din România şi
din lume. Cu ajutorul lor, cititorii înţeleg mai bine cum pot utiliza în
practică aspectele teoretice prezentate. Mi se pare demnă de remarcat
preocuparea autorului pentru dimensiunea etică a afacerilor, pe care o
consideră, pe bună dreptate, o condiţie esenţială pentru menţinerea pe
termen lung a avantajului competitiv.
Stilul alert, simplu şi elegant şi aspectul grafic impecabil fac lectura nu
numai utilă, ci şi plăcută. Referinţele bibliografice interesante stimulează
aprofundarea documentării. Adresele de internet inserate în text reprezintă
surse de informaţii preţioase pentru demararea şi dezvoltarea unei afaceri în
România.
Toate cele de mai sus mă determină să salut apariţia acestei cărţi şi să sper
că va ajunge cât mai repede în mâinile cititorilor.
Profesor universitar doctor Lavinia Raşcă

Institutul de Administraţie Publică şi a Afacerilor din Bucureşti ASEBUSS
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Ce este o afacere?
Afacerea este efortul organizat al unor indivizi de a produce şi vinde pentru profit
bunurile şi serviciile care satisfac cereri ale societăţii.
În tradiţia liberei întreprinderi, indivizii sunt liberi să decidă ce să producă, cum să
producă şi la ce preţ să vândă (de fapt acestea sunt cele trei probleme
fundamentale ale economiei).
Piaţa este locul (abstract, dar chiar şi fizic) unde se întâlnesc vânzătorii de produse
şi servicii cu clienţii (cumpărătorii) acelor produse şi servicii.
Concurenţa este rivalitatea dintre afaceri pentru a vinde potenţialilor clienţi. În
general, concurenţa se încadrează într-unul din următoarele tipuri:
•

concurenţă pură (perfectă) este situaţia unei pieţe unde sunt mulţi clienţi
(cumpărători) şi vânzători pentru acelaşi produs şi nu există un anumit
client sau vânzător suficient de puternic pentru a afecta preţul produsului

•

concurenţă monopolistă este situaţia unei pieţe cu mulţi clienţi şi relativ
mulţi vânzători, dar vânzătorii reuşesc să-şi diferenţieze produsele de cele
ale competitorilor

•

oligopol este situaţia unei pieţe (sau industrii) în care există puţini
vânzători

•

monopol este situaţia unei pieţe (sau industrii) în care există un singur
vânzător

•

monopol natural este situaţia unei industrii în care investiţiile cerute pentru
a deschide noi centre ar fi atât de costisitoare încât ar contraveni interesului
public

RAŞCĂ

Citiţi din [53]: 8. Tipuri de pieţe, paginile 379÷398

Întreprinzătorii sau antreprenorii sunt oamenii de afaceri care construiesc (încep),
dezvoltă şi conduc o afacere, riscându-şi pentru aceasta timpul, eforturile şi banii.
Întreprinzătorii mai sunt cunoscuţi sub numele de patroni, asociaţi, investitori,
parteneri sau acţionari, dar fiecare din aceste sinonime are o nuanţă aparte:
Patronii sunt proprietarii afacerii şi sunt întreprinzători doar în măsura în care au
construit, au pornit şi/sau au dezvoltat afacerea ei înşişi. Moştenitorul unei afaceri
poate deveni de exemplu patron, prin succesiune, fără să fie întreprinzător.
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SCARLAT

Citiţi din [56]: despre antreprenoriat, Cap. 2, 3, 4 şi 5,
paginile 25÷61

Termenul de investitor accentuează latura de investire a banilor într-o afacere, dar
de cele mai multe ori este vorba de afacerea construită, pornită şi dezvoltată de
altcineva, iar investitorul primeşte în schimbul banilor un titlu de participaţie la
profit (acţiuni, părţi sociale). În cazul societăţilor pe acţiuni, acest titlu este
negociabil şi investitorul se mai numeşte şi acţionar. În cazul societăţilor cu
răspundere limitată, titlul nu este negociabil şi investitorul se mai numeşte şi
asociat. Termenul de partener se referă la un asociat cu rol antreprenorial, în
general în domeniul serviciilor profesionale (consultanţă, publicitate, avocatură).
Consumatorii sunt persoane care cumpără bunuri şi servicii pentru nevoile lor
personale (nu pentru a le revinde).
Bunuri de consum sunt produsele cumpărate de consumatori, pentru nevoile lor
personale.
Afacerile sunt de două feluri:
•

B2C (business to consummer), dacă produsele şi serviciile oferite se

adresează consumatorilor şi
•

B2B (business to business), dacă produsele şi serviciile oferite se adresează

altor afaceri, acestea incorporându-le în propriile produse şi servicii.
Resursele unei afaceri sunt: resursele umane, materiale, informaţionale şi
financiare.
Profitul este ceea ce rămâne după ce se scad cheltuielile afacerii din veniturile din
vânzări.
RAŞCĂ

Citiţi din [53]: 1. Microeconomia şi managementul organizaţiei,
paginile 11÷20

Oferta este cantitatea dintr-un produs sau serviciu pe care furnizorii sunt dispuşi să
o vândă la fiecare din preţurile posibile. Cererea este cantitatea dintr-un produs sau
serviciu pe care cumpărătorii sunt dispuşi să o cumpere la fiecare din preţurile
posibile.
Preţul pieţei este preţul la care cantitatea cerută dintr-un produs sau serviciu
egalează oferta, în ipoteza concurenţei pure. În concurenţa reală, preţul de piaţă
este preţul mediu la care s-au încheiat cele mai recente tranzacţii de un anumit tip.
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RAŞCĂ

Citiţi din [53]: 2. Piaţa, cererea şi oferta, paginile 27÷90

Utilizarea celor patru categorii de resurse în cele patru etape de dezvoltare ale unei
afaceri au fost ilustrate în tabelul următor:
Etape ale
afacerii
1. Alegerea
2. Construcţia
3. Pornirea
4. Funcţionarea

Resurse ale afacerii
Umane
Materiale
***
*
**
*
*
***
***
***

Informaţionale
***
***
*
**

Financiare
*
**
***
*

Echivalentul englezesc business se foloseşte frecvent ca sinonim pentru afacere.
Întreprindere sau firmă sunt de asemenea sinonime, cu nuanţa accentului pe cadrul
instituţional al afacerii.
Afacerile moderne pornesc de la conceptul de strategie, având atât construcţii
ofensive, cât şi construcţii defensive.
O afacere are două scopuri sau obiective fundamentale:
1. Supravieţuirea (să reziste pe piaţă un timp indefinit, înfruntând concurenţa,
sindicatele, autorităţile, luptând cu propriile ineficienţe, evaluând riscurile şi
asigurându-se împotriva lor)
2. Câştigul sau Profitul (să maximizeze avantajele proprietarilor afacerii –
întreprinzătorilor, acţionarilor sau patronilor)
La prima vedere, condiţia a doua este suficientă, pentru că în viaţa de zi cu zi,
supravieţuirea pare cu atât mai uşoară, cu cât câştigurile sunt mai mari.
În afaceri însă, lucrurile nu stau chiar aşa. Supravieţuirea este dată de posibilitatea
de a trece peste momentele grele şi ţine de rezerve, prudenţă şi capacitatea de
previziune, adaptabilitate, agilitate, evaluarea riscurilor asumate şi asigurarea lor.
Supravieţuirea este asigurată de viabilitatea construcţiei defensive a afacerii.
Pe de altă parte, profitul este cu atât mai mare cu cât riscurile asumate sunt mai
mari, ţinând de eficacitatea construcţiei ofensive.
Prin urmare, cele două condiţii nu merg chiar în acelaşi sens: o afacere extrem de
profitabilă poate însemna un risc mare de a nu supravieţui (de exemplu FNI sau
orice joc piramidal), în schimb o afacere care supravieţuieşte de multă vreme nu
este neapărat şi profitabilă (de exemplu, agricultura în Uniunea Europeană).
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Cum se construieşte o afacere de succes?
Dacă la această întrebare ar exista un răspuns simplu, toate afacerile ar fi de succes.
Nimeni nu vrea să-şi irosească timpul, eforturile şi banii pentru a construi o afacere
ratată. Un indiciu al complexităţii răspunsului la întrebarea noastră îl constituie
tocmai faptul că multe afaceri care se nasc în fiecare an sunt sortite eşecului. Puţine
supravieţuiesc primului an de funcţionare. Oare de ce?
Primul răspuns pe care îl veţi auzi din toate părţile va fi că „afacerile sunt ca un joc
de noroc”. Există în spiritul românesc tentaţia fatalismului şi dorinţa de a distruge
meritele cuiva care a reuşit în orice domeniu, care alimentează ideea că „norocul”
şi „oportunitatea” fac diferenţa în afaceri. De altfel, din cauza unei asemenea
stereotipii de gândire, spiritului antreprenorial românesc este atât de anemic.
O altă stereotipie gravă o constituie ideea „afacerilor ca furt”, sau ideea „mai bine
sărac, dar cinstit”. Într-adevăr, România ultimilor 14 ani a fost scena multor afaceri
frauduloase, aproape sinonime cu furtul şi acest lucru alimentează inhibiţia unui
om onest în faţa veroasei lumi a afacerilor. Mai mult, lumea interlopă este uneori
confundată cu lumea afacerilor.
Toate aceste concepţii distrug din temelii spiritul antreprenorial, ascunzând de fapt
realitatea: reuşita în afaceri ţine de meritul personal, iar construcţia unei afaceri
este rezultatul gândirii superioare şi al muncii asidue.
Afacerile se construiesc mai întâi în imaginaţia întreprinzătorilor şi apoi aceste
construcţii sunt transpuse în lumea reală, care este mult mai complexă decât poate
imaginaţia cuiva să conceapă. Un prim model pe care vi-l propun este tocmai
acesta al complexităţii. O afacere este mai întâi un vis şi apoi un mod practic de a
aborda complexitatea.
Dacă vom studia diferiţi oameni de afaceri care au demonstrat succesul pe termen
mai îndelungat, vom găsi un numitor comun: bunul simţ. Bunul simţ este destul de
greu de definit, mai curând putem depista componentele sale: simţul practic, simţul
banului, simţul timpului, simţul de orientare, simţul ridicolului, simţul umorului,
simţul proprietăţii etc. Numeroase exemple arată că reuşesc afacerile acelor
întreprinzători care:
•
•
•
•

au imaginaţie, sunt creativi, manifestă gândire originală
au calităţi de lider
ştiu (au metode) sau intuiesc cum să abordeze complexitatea
au bun simţ
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Nu vom nega rolul norocului în afaceri, dar vom încerca să construim afaceri care
să fructifice la maximum orice dram de noroc, iar ghinioanele şi înfrângerile să fie
transformate în victorii.
Afacerile sunt probleme multidimensionale. În abordarea manualului de faţă, vom
formaliza problema afacerilor în opt dimensiuni principale (figura 1). Construcţia
afacerii trebuie să înceapă pe aceste opt fronturi deodată, pentru că orice decizie pe
unul din fronturi aduce schimbări ale situaţiei şi pe alte fronturi. Prin urmare,
construcţia nu se poate face secvenţial şi ceea ce este mai grav, nu funcţionează
mitul „specialiştilor”. Acest mit constă în ideea că dacă ai bani, tot ce trebuie să
faci este să angajezi specialişti în diverse domenii, care vor face munca ta şi vor lua
decizii pentru tine.

Figura 1 – Modelul construcţiei octodimensionale a afacerii
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Pe baza acestui mit, cineva ar putea construi o afacere recrutând o echipă formată
din cel mai bun strateg, cel mai bun finanţist, cel mai bun tehnician, cel mai bun
economist, cel mai bun manager etc. O asemenea încercare ar fi în mod sigur un
eşec, pentru că dimensiunile problemei nu pot fi decuplate, pentru a fi rezolvate de
persoane independente. Rolul specialiştilor este acela de a furniza
întreprinzătorului informaţiile şi metodele pe care acesta vrea să le afle, în nici un
caz însă specialistul nu va putea asigura coerenţa ansamblului. Cu cât specialistul
este mai adâncit în specialitatea lui, cu atât el va fi mai detaşat şi neinteresat de
celelalte specializări. Rolul întreprinzătorului este de a avea viziunea de ansamblu,
de a asigura echilibrul multidimensional, coordonarea între părerile specialiştilor,
găsirea soluţiilor comune tuturor specializărilor şi dimensiunilor.
Întreprinzătorul trebuie să înveţe din toate specializările ceea ce îi este necesar,
pentru că lui îi revine rolul de închegare a unei afaceri armonice, în toate cele opt
dimensiuni. Nici un specialist nu o va face în locul lui.
Acest model al afacerii care creşte simultan pe opt dimensiuni, ca o floare ale cărei
petale cresc toate deodată, vine în contradicţie cu secvenţialitatea unei cărţi şi a
etapelor unui proiect.
Proiectul de administrarea afacerilor nu este un şir de etape succesive, ci trebuie
abordat după modelul „pânzei de păianjen” (figura 1). Fiecare pas într-o direcţie
sau dimensiune trebuie corelat cu efectele sale laterale în celelalte şapte
dimensiuni, iar proiectul creşte ca o pânză de păianjen, de la centru, acoperind
treptat o suprafaţă cât mai mare.
O greşeală gravă pe oricare din cele opt dimensiuni vă poate compromite afacerea,
chiar dacă în celelalte şapte dimensiuni aţi găsit rezolvări admirabile.
Documentarea pentru proiectul unei afaceri
Pentru etapa de alegere a unei afaceri, resursa informaţională este crucială. Va
trebui să culegem cât mai multe date. Nu vom putea găsi întotdeauna date complete
în cărţi, ziare şi reviste, dar unele referinţe pot fi relevante. Internetul poate fi o
sursă importantă, datorită puternicelor motoare de căutare. Cea mai importantă
sursă de date rămâne totuşi documentarea "pe viu", adică studierea furnizorilor,
produselor lor, reacţiilor clienţilor, discuţii cu furnizori, vânzători, clienţi.
Uneori documentarea este realizată implicit prin faptul că o persoană este
consumator vechi al produsului sau serviciului respectiv. De multe ori, o afacere
începe cu nemulţumirea unui client faţă de ceea ce îi oferă piaţa într-un anumit
domeniu (vezi de exemplu biografia lui Michael Dell).
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Michael Dell
În 1984, Michael Dell era student la medicină al Universităţii Texas din Austin şi
folosea un calculator personal de tip PC. În acest fel a ajuns să fie foarte
nemulţumit de serviciile magazinelor care vindeau calculatoare gata asamblate de
la producători şi şi-a pus problema dacă între nevoile clientului şi resursele
producătorului nu ar putea exista o cale mai directă decât magazinul, care în afară
de faptul că nu adăuga valoare produsului, îngreuna mult comunicarea în ambele
direcţii. El şi-a propus să vândă calculatoare într-un mod revoluţionar, asamblate
după opţiunile clientului, direct din fabrică, creând o comunicare directă clientproducător. După propria sa descriere, a reuşit să adauge valoare pentru client.

Afacerea începută de Michael Dell în 1984 cu $1000 are acum o cifră de vânzări de
$36.9 miliarde. Dell este astăzi cel mai mare vânzător on-line de computere,
vânzând de $50 milioane pe zi. Numărul de angajaţi în întreaga lume depăşeşte
40.000. Michael Dell a primit mai multe distincţii, printre care „Entrepreneur of the
Year” al revistei Inc. şi timp de trei ani a fost în „The Top 25 Managers of the
Year" al revistei Business Week. În 1999 a publicat o carte (vezi fotografia) despre
crearea şi dezvoltarea afacerii Dell şi despre filozofia sa în afaceri. ■
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Cu cât documentarea (culegerea de informaţii) este mai corectă şi mai amănunţită,
cu atât riscul unui eşec al afacerii este mai mic.
Cum nimeni nu se bucură de noi concurenţi pe piaţă, este foarte probabil ca
documentarea "pe viu" să fie dificilă. De multe ori, strângerea de informaţii se
loveşte de lipsa de transparenţă explicabilă a celorlalţi întreprinzători. Aici avem
de-a face cu un fel de muncă de detectiv: avem câteva fapte sau cifre cunoscute şi
trebuie să le deducem pe cele necunoscute (în tehnică se numeşte ”reversed
engineering”). Uneori nu există nici măcar elemente pentru deducţie. În acest caz,
viitorii întreprinzători nu se feresc să "fabrice" unele informaţii lipsă, făcând pur şi
simplu presupuneri de bun simţ.
Există în schimb unele afaceri, în care întreprinzătorii deja implicaţi se arată foarte
dornici să vă consilieze şi să vă ajute. Astfel de exemple sunt binecunoscutele
afaceri cu ferme de struţi, sau afacerile bazate pe scheme de tip multi-level
marketing (Amway). În astfel de afaceri, întreprinzătorii sunt în acelaşi timp şi o
importantă piaţă de desfacere (clienţi). Consumul de carne de struţ fiind infim (nici
măcar nu apare în nici o statistică la nivel european), vânzările principale ale unei
ferme de struţi sunt acelea de consultanţă şi material reproducător către noi ferme
de struţi. Aceste afaceri sunt profitabile pentru iniţiatori şi din ce în ce mai puţin
profitabile pentru noii entranţi. Avantajul de a primi sprijin şi toate informaţiile pe
tavă este compensat de o profitabilitate limitată.

Lectura acestei cărţi va fi însoţită de următoarea bibliografie obligatorie (urmăriţi
semnele ):
BREALEY

Brealey, R. A, Myers, S. C. – Principles of Corporate Finance, 5th Edition,
McGraw-Hill Companies, New York, 1996

GRANT

Grant, R. M. – Contemporary Strategy Analysis, 2nd Edition, Blackwell
Business, Cambridge, Massachusetts, 1995

PRIDE

Pride, W. M, Hughes, R. J, Kapoor, J. R. – Business, 3rd Edition, Houghton
Mifflin Company, Boston, 1991

RAŞCĂ

Raşcă, L, Nedelea, S. – Teorie şi practică în microeconomie, Editura A.S.E,
Bucureşti, 2002

SCARLAT

Scarlat, C. – Antreprenoriat şi managementul întreprinderilor mici şi mijlocii,
Editura Printech, Bucureşti, 2003 ■

PRIDE

Citiţi din [50]: 1. Foundation of Business, paginile 3÷33
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I. Construcţia strategică a afacerii
Prima etapă în construirea afacerii este o etapă pur strategică, care porneşte de la
alegerea afacerii. Înţelesul alegerii afacerii poate fi explicat în următoarea frază:
să identificaţi
acel produs sau serviciu necesar societăţii (sau unei anumite părţi a societăţii),
pentru care oferta actuală este deficitară sau nemulţumitoare într-un anumit fel,
şi în producerea şi oferirea căruia veţi avea cel puţin un avantaj competitiv major.
Rezultatul alegerii afacerii trebuie să fie identificarea produsului sau a serviciului.
Toate celelalte opţiuni privind sediul, finanţarea, angajaţii etc. sunt secundare faţă
de corecta identificare a produsului sau a serviciului. Reuşita afacerii este mult mai
sensibilă la identificarea corectă decât la toţi ceilalţi factori la un loc (sediu,
finanţare, angajaţi, mijloace de producţie).
Erorile mici de identificare nu sunt grave. Orice afacere are tendinţa de autocorectare a acestor mici erori, cu condiţia ca administratorul afacerii să se lase
purtat de logica afacerii în loc să se ambiţioneze prosteşte în deciziile iniţiale. Cu
alte cuvinte, administratorul afacerii trebuie să fie adaptabil (flexibil) şi să fie
dispus să înveţe în permanenţă. În schimb, erorile mari de identificare, adică
alegerea total greşită a produsului sau a serviciului duc aproape inevitabil la eşecul
afacerii, indiferent de cât de adaptabil se arată administratorul.
Obiectul unei afaceri este scoaterea pe piaţă a unui produs sau serviciu. În
România, prin afacere, lumea înţelege mai degrabă o „intermediere” din care ies
bani, şi mulţi sunt tentaţi să pornească o afacere de la întrebarea: „între cine şi cine
aş putea să intermediez”? Reformulând puţin, întrebarea ar suna astfel: „pe cine aş
putea păcăli”? Nu contest că în România această viziune asupra afacerilor are
destui adepţi, care au reuşit să facă bani, însă şcoala noastră se axează pe ideea de
afaceri în care nu trebuie să păcăleşti pe nimeni. O afacere pe termen scurt poate
avea succes păcălind clienţii, dar o afacere adevărată se construieşte pe termen
lung, iar pe termen lung nici o păcăleală nu este atât de reuşită încât să reziste
nedescoperită. O afacere adevărată reprezintă transformarea muncii, imaginaţiei,
riscului şi capitalului întreprinzătorului în profit durabil, cu care societatea sau
clientela va răsplăti satisfacerea nevoilor sau plăcerilor ei.

29

Un produs sau serviciu trebuie să fie necesar societăţii, sau măcar unui segment al
societăţii (de exemplu gospodinelor sau studenţilor). O abordare mai curajoasă o au
unii întreprinzători care ajung să creeze necesitatea sau „gustul” pentru acel produs
sau serviciu. Cu alte cuvinte, produsul nu este necesar la începerea afacerii, dar
devine necesar pe parcurs, însăşi afacerea îl face necesar şi dorit (spre exemplu,
guma de mestecat).
O piaţă matură (concurenţială, saturată cantitativ şi calitativ) nu este cel mai
propice mediu pentru a începe o afacere. Acest criteriu nu trebuie însă absolutizat.
În cazul mai multor avantaje competitive majore (criteriul de la punctul următor),
putem admite atacarea unei pieţe mature cu şanse de succes.
Serviciile şi chiar şi produsele de succes pot fi copiate foarte uşor. Fără măcar un
avantaj competitiv major, cea mai promiţătoare afacere riscă să fie preluată de
concurenţă.
Este bine să vă alegeţi produse sau servicii cu care sunteţi mai familiarizaţi, sau pe
care le utilizaţi des. De asemenea, trebuie să cunoaşteţi sau să puteţi afla cum se
fabrică sau cum se realizează produsul sau serviciul respectiv. Nu este
recomandabil să vă alegeţi produse sau servicii foarte similare cu ale altora, pentru
că vă va fi mai greu, va trebui să faceţi un efort de diferenţiere suplimentar.
Aşa cum ilustrează şi exemplul Dell, în foarte mare măsură, succesul afacerii
depinde de răspunsul la următoarea întrebare:

Ce-şi doreşte clientul
de la un asemenea produs / serviciu?
La acest punct, trebuie să ne transpunem în poziţia celor mai diverşi clienţi şi să
alcătuim o listă de specificaţii ale produsului sau serviciului. Cu cât vom reuşi să
identificăm mai multe răspunsuri relevante şi corecte la această întrebare, cu atât
vom putea controla mai bine piaţa. Unele din răspunsuri nu sunt chiar evidente,
cum se poate vedea şi din exemplul următor.

Oare ce răspuns pare mai simplu decât cel la întrebarea: ce-şi doreşte clientul de la
o sticlă de whisky? Şi totuşi, unele răspunsuri pot fi surprinzătoare.
De exemplu, firma UTO Nederland BV a avut un succes mare pe piaţa sudamericană cu whisky-ul Mansion House (vezi fotografia), care a întrecut în vânzări
brand-uri consacrate. Explicaţia a constat în faptul că multe familii sud-americane
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consumatoare de whisky îşi doreau să refolosească
sticla de ambalaj şi apreciau mânerul sticlei.
În schimb, în România, acelaşi whisky a demarat mai
greu. Clientul român nu cumpără whisky pentru a-l bea
în familie la masă, deci refolosirea ambalajului nu se
numără printre priorităţile sale. Mai degrabă, clientul
român cumpără whisky pentru a-l face cadou şi din
această perspectivă el doreşte un brand cunoscut,
consacrat.

În afară de aceasta, în România, mulţi dintre clienţi sunt
de fapt baruri, restaurante, cluburi, unde clientul
(patronul) îşi doreşte ca sticla să aibă dop cu dozator,
pentru ca angajaţii săi să nu poată turna înapoi în sticlă
whisky de calitate inferioară şi în acest mod să-i
compromită afacerea. Din acest motiv, aproape toate
mărcile de whisky se vând în România cu dozator.■

Să încercăm un alt exemplu. Să vedem ce-şi doreşte clientul de la un aparat de ras:
a. să radă bine părul de pe faţă
b. să nu irite pielea
c. să nu ruginească
d. să nu se tocească imediat
e. la manevrare imprudentă, să nu provoace tăieturi
f. să fie ieftin
g. să se găsească lame de rezervă la cât mai multe
magazine
h. să poată fi transportat uşor (să aibă o cutie sau
carcasă proprie)
Observaţi aparatele de ras de pe piaţă. Răspund ele la toate aceste cerinţe? ■
Abordarea strategică pe care v-o recomand la proiectul de administrarea afacerilor
este modelul lui Michael Porter, reputatul profesor de la Harvard Business School,
în prezent conducătorul the Institute for Strategy and Competitiveness (ISC).
Această abordare clasică are avantajul că are un grad mare de generalitate şi este
uşor aplicabilă.
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Michael Porter
În esenţă, Michael Porter asociază afacerea cu un joc de strategie, căutând toate
resursele de câştig. El împarte strategia de câştig în două răspunsuri la două
întrebări cheie, care urmează:

Cât de bun este jocul?
How good is the game?
La această întrebare, Porter a propus în 1980 organizarea informaţiei strânse prin
documentare într-un model consacrat, numit modelul celor cinci forţe ale
concurenţei (figura 2).
Puterea de negociere a clienţilor
Clienţii cu o putere mare de negociere vor acţiona pentru reducerea profitului
afacerii pe care dorim s-o construim. Aici vom căuta să răspundem la următoarele
întrebări:
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Figura 2 – Modelul celor 5 forţe ale concurenţei (Porter)1
•

•

Care este sensibilitatea la preţ a cumpărătorilor? (spre exemplu Fx Internet
oferă servicii scumpe de Internet prin dial-up şi coexistă pe aceeaşi piaţă
cu X-net, care a intrat cu preţ zero; se poate trage concluzia că
sensibilitatea la preţ nu este foarte mare pentru servicii de Internet prin
dial-up, iar puterea de negociere a clienţilor este foarte redusă)
Mărimea şi concentrarea clienţilor (spre exemplu, Turbomecanica produce
motoare turboreactoare, având drept clienţi două fabrici de avioane, care în
consecinţă au o mare putere de negociere, acestea fiind clienţi cheie)

1

Adaptare după [20] Grant, R. M. – Contemporary Strategy Analysis, 2nd Edition,
Blackwell Business, Cambridge, Massachusetts, 1995
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•
•

•

Gradul de informare al clienţilor (spre exemplu, avantajul afacerilor B2C
faţă de B2B constă în gradul de informare sistematic mai mare al clienţilorfirme în comparaţie cu consumatorii)
Costurile de comutare ale clienţilor (spre exemplu, Mobifon – Connex a
instituit pentru clienţii săi firme un bonus anual egal cu media facturilor
lunare, care trebuie returnat dacă clientul se hotărăşte să comute către un
operator rival)
Capacitatea de integrare verticală (spre exemplu, introducerea produselor
sub mărci proprii la Metro, cum ar fi Aro, constituie un factor de presiune
semnificativ asupra furnizorilor din partea clientului Metro)

La acest punct va trebui să ne gândim la posibilii clienţi cheie, adică clienţi care
vor putea cumpăra cantităţi semnificative de la noi, astfel încât să devină influenţi
în relaţia cu noi. Problema clienţilor cheie nu rezidă numai în puterea lor mare de
negociere, apar însă şi riscuri suplimentare ale afacerii, riscuri „importate” de la
aceşti clienţi. Orice perturbaţie în buna funcţionare a clienţilor cheie se va
transmite furnizorului.
Puterea de negociere a furnizorilor
Aceleaşi concepte prezentate la paragraful precedent se aplică şi aici, dar din sens
invers, de această dată furnizorilor afacerii voastre. Fireşte că un factor care
sporeşte puterea de negociere a clienţilor, o reduce în aceeaşi măsură pe cea a
furnizorilor. Aveţi interesul ca furnizorii voştri să aibă o putere de negociere cât
mai redusă.
De asemenea, va trebui să ne gândim la posibilii furnizori cheie, adică furnizori de
care afacerea voastră ar depinde în mod decisiv, nu numai prin ponderea valorică a
serviciului sau a produsului lor înglobat în serviciul sau produsul vostru, dar şi prin
eventuala importanţă calitativă. Ca şi în cazul clienţilor cheie, afacerea va fi expusă
unor riscuri suplimentare în cazul dependenţei de furnizori cheie.
Rivalitatea dintre competitorii consacraţi
Natura şi intensitatea concurenţei din piaţă sunt determinante majore ale
concurenţei şi profitabilităţii unei industrii şi se exprimă prin câteva variabile:
•

Concentrarea vânzătorilor (exprimată prin indicatorul CR4, care este suma
cotelor de piaţă ale primilor patru competitori, spre exemplu 100% în
telefonia mobilă din România; cu cât concentrarea este mai mare, cu atât
profitabilitatea este mai bună şi concurenţa mai puţin activă)
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•

•

•
•

Diversitatea competitorilor (spre exemplu, din cartelul ţărilor exportatoare
de petrol OPEC, fac parte ţări foarte diferite, de la Arabia Saudită la
Venezuela, diversitate care alimentează concurenţa şi poziţiile divergente
în cadrul cartelului)
Diferenţierea produselor (produsele se împart în commodities, de
concurenţă intensă, ca de exemplu grâul, zahărul, aurul, cartofii, petrolul şi
highly differentiated, de concurenţă atenuată, ca de exemplu
îmbrăcămintea, restaurantele)
Capacităţi în exces şi bariere de ieşire (spre exemplu în industria hotelieră
există bariere de ieşire importante şi scăderea cererii ascute concurenţa în
loc să o calmeze)
Condiţii de cost: economie pe scară largă şi raportul dintre costuri fixe şi
variabile (spre exemplu în ultimii cinci ani s-au dezvoltat transportatorii
aerieni cu bilete de avion superieftine EasyJet, Air Berlin, Ryanair, care au
agravat foarte mult mediul concurenţial al companiilor mari British
Airways, Air France)

La acest punct, faceţi o documentare cât mai cuprinzătoare despre produsele şi
firmele concurente de pe piaţă şi despre firmele care le vând.
Ameninţarea noilor „entranţi”2
Dacă o industrie se dovedeşte profitabilă, ea va atrage mulţi întreprinzători, oferta
va creşte şi preţurile vor scădea. Scăderea preţurilor va atrage după sine scăderea
profitabilităţii industriei. După un astfel de raţionament, până la urmă ar trebui să
nu existe nici o industrie foarte profitabilă un timp mai îndelungat.
O industrie în care nu există bariere de intrare sau de ieşire se numeşte
contestabilă.
În lumea reală a afacerilor, concurenţii angrenaţi în orice industrie vor încerca să se
protejeze de noii „entranţi” sau concurenţi potenţiali prin ridicarea cât mai multor
bariere şi ameninţări. Uneori ameninţările sunt de ajuns pentru a descuraja, alteori
barierele trebuie să fie efective. De exemplu, industria farmaceutică este practic
închisă noilor entranţi, datorită costurilor imense de autorizare pentru punerea în
vânzare a unui medicament, care sunt costuri îngropate (sunk costs).
În principiu, cu cât costurile îngropate sunt mai mari într-o industrie, cu atât ea este
mai puţin contestabilă.

2

Traducerea consacrată a cuvântului „entrant” din engleză este „concurent potenţial”. Am
preferat totuşi folosirea acestui barbarism, pentru forţa lui de sugestie.
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Sursele principale pentru ridicarea de bariere de intrare sunt:
•
•

•

•
•

•
•

Cerinţe de capital (spre exemplu, transportul agabaritic are nevoie de
utilaje de transport speciale, atât de scumpe, încât cerinţele de capital
constituie principala barieră de intrare)
Economia pe scară largă (spre exemplu, în producţia de memorii integrate,
pornirea unei noi afaceri este problematică datorită faptului că jucătorii
consacraţi au volume de producţie atât de mari, încât costurile lor fixe
unitare devin aproape nule)
Avantaje de cost absolute (spre exemplu, producţia de diamante este
practic închisă noilor entranţi, datorită concesionării terenurilor
diamantifere, concesionări care la vremea acordării au costat extrem de
puţin)
Diferenţierea produselor / serviciilor (spre exemplu, casele de modă caută
să se diferenţieze atât de mult, încât un nou „entrant” este obligat practic să
aibă imediat resurse proprii de diferenţiere, altfel se compromite)
Accesul la canale de distribuţie (spre exemplu, în transportul aerian
companiile mari închiriază toate porţile de îmbarcare-debarcare de la
aeroporturile importante, nu pentru că ar avea nevoie de toate, ci tocmai
pentru a ridica o barieră noilor entranţi)
Bariere juridice şi regulamentare (vezi exemplul cu industria farmaceutică)
Agresiunea (spre exemplu în taximetrie, s-a întâmplat ca taximetriştii unei
companii băcăuane nou venite pe piaţa din Braşov să fie agresaţi de
taximetriştii braşoveni; în final, compania băcăuană s-a retras)

Competiţia substituentelor3
Pentru produsele pentru care nu există substituente (de exemplu ţigările şi benzina),
cererea este inelastică în sensul că cererea variază puţin în funcţie de preţ. În
schimb, pentru produsele pentru care există substituente (de exemplu untmargarină), cererea este elastică, adică variaţia preţului va determina o însemnată
variaţie a cererii (de exemplu dacă preţul untului va creşte, cererea de margarină va
creşte în detrimentul cererii de unt).
Pentru a evalua corect ameninţarea substituentelor, trebuie să analizăm dacă clienţii
sunt într-adevăr dornici să cumpere substituentele în locul produsului sau al
serviciului nostru. Substituentele pot avea unele dezavantaje şi atunci se creează
decalaje de preţ. De exemplu, pielea sintetică nu este la fel de permeabilă pentru
aer ca pielea naturală şi pantofii de piele naturală vor costa mai scump. Un alt
exemplu: călătoria cu avionul este mai rapidă decât cea cu trenul, deci biletul de
3

Traducerea consacrată a cuvântului „substitute” din engleză este „produs (serviciu)
substituibil”. Am preferat totuşi această traducere mai concisă.
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avion pe aceeaşi relaţie în mod normal va costa mai scump. Cu toate acestea,
ameninţarea substituentelor continuă să se manifeste, chiar dacă la un decalaj de
preţ.

Cât de bine îl jucăm?
How well do we play it?
Modelul lui Porter care permite organizarea informaţiilor pentru a răspunde la
această întrebare se numeşte matricea strategiilor generice (figura 3).

Figura 3 – Matricea strategiilor generice (Porter)
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Porter defineşte două dimensiuni ale problemei: zona strategiei, care poate fi largă
sau îngustă, şi avantajul strategic, care poate fi de două tipuri: cost redus sau
unicitate percepută. În principiu, orice afacere poate fi poziţionată în matricea
strategiilor generice, Porter atrăgând atenţia că zonele favorabile sunt periferia şi
mai ales colţurile, în timp ce o afacere fără o viziune strategică va fi „împinsă” de
mediul concurenţial, treptat, către centru. Porter consideră cele patru colţuri ca pe
prototipurile strategiilor câştigătoare în administrarea afacerilor:
„Cost leadership” sau conducerea prin costuri reduse
Este o strategie de zonă largă, bazată pe identificarea şi exploatarea uneia sau ale
mai multora dintre resursele strategice, cum ar fi:
•
•
•
•

•
•
•

cotă mare de piaţă
economie de scară
capital de investiţii mare
acces privilegiat la materii prime (ca de exemplu în cazul combinatelor
siderurgice româneşti preluate de ruşi, care au acces uşor la minereul de
fier) sau energie (ca de exemplu în cazul întreprinderilor energointensive
din România anilor 90, care foloseau energie subvenţionată)
control dur al costurilor directe şi indirecte
utilizarea corectă a unor noi tehnologii
canale de distribuţie asigurate sau ieftine (ca de exemplu cazul trustului
MediaPro, care şi-a asigurat controlul asupra Rodipet în 2002, singura
firmă naţională de distribuţie de presă)

În România, European Drinks – European Food aplică cu mult succes strategia cost
leadership. Au propria reţea de distribuţie care ajunge peste tot, de la marile
restaurante şi centre comerciale, până în cel mai îndepărtat sat. Au preţuri mici, cu
care domină piaţa. Economia de scară le permite reducerea importantă a costurilor.
Zona strategiei largă se observă din diversitatea produselor şi serviciilor: băuturi
răcoritoare carbogazoase, necarbonatate, sucuri de fructe, apă minerală, apă plată,
băuturi alcoolice, snacks-uri, napolitane etc. S-au folosit şi de două resurse
strategice etic discutabile: neplata taxelor şi impozitelor la termen şi neplata taxei
pentru apele minerale. Succesul acestei strategii cost leadership este foarte vizibil,
punând una din cele mai mari companii din lume (Coca-Cola) într-o incomodă
postură de urmărire. ■
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Diferenţiere
Este tot o strategie de zonă largă, dar axată pe avantajul unicităţii percepute.
Ideea strategiei de diferenţiere este aceea de a identifica aşteptările clientului şi pe
baza acestora, alegerea şi crearea unor valori uşor perceptibile de consumatori. Ca
exemplu negativ, firma Brunswick, cel mai prestigios furnizor de mese de biliard, a
introdus o nouă generaţie de mese de pool în 1997, (Gold Crown IV), fără ca
diferenţa faţă de generaţia anterioară să fie uşor de perceput pentru jucătorul
obişnuit.
Produsul sau serviciul este reproiectat pentru a oferi performanţe unice în unele
privinţe. Strategia de preţuri este orientată către „smântânire” sau preţuri de
prestigiu (vezi cap. II). În caz contrar, se poate produce confuzie pe piaţă, ca în
cazul unui artizan român care încerca să-şi vândă nişte cutii sculptate din lemn la
un preţ ridicol de mic, într-un târg din Franţa. Nu a vândut nici una, până când nu a
mărit de zece ori preţul.
Resurse importante trebuie mobilizate pentru a-i comunica clientului unicitatea
produsului. De exemplu, reclama la Nizoral insistă pe mesajul despre „unicul”
şampon care combate „într-adevăr” mătreaţa.
Din cauza pericolului de copiere, această afacere trebuie concepută ca o „ţintă în
mişcare”. Diferenţierea este o resursă de profit în văzul tuturor şi este o naivitate să
credem că această resursă rămâne stabilă pentru multă vreme. În anii 1970-80,
firma Mercedes domina piaţa internaţională a maşinilor de lux, dar şi-a diversificat
la timp gama de produse (A-Klasse, C-Klasse), pentru că multe alte firme,
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începând cu Lexus (Toyota), au atacat acest pol de diferenţiere. În schimb, Rolls
Royce şi Jaguar nu au găsit resursele să se mişte din nişele pe care le ocupau
(superlux şi respectiv sport de lux), fapt care le-a fost fatal, fiind preluate.

Exploatând grija clienţilor pentru o alimentaţie sănătoasă, Zepter oferă o diversitate
mare de produse diferenţiate: oale, cratiţe, tacâmuri, pahare, tăvi, dispozitive de
vidare, articole de igienă.
Fiecare are performanţe unice în anumite
privinţe. De exemplu, oalele afişează
temperatura şi sunt confecţionate din oţeluri
cu capacitate calorică mare, paharele sunt
izoterme etc. Preţurile de prestigiu sunt
exorbitante. Politica de hard sale (vezi cap.
V) se bazează pe comis voiajori plătiţi cu un
comision mare, cu rolul de a comunica
clienţilor în ce constă unicitatea fiecărui
produs, inclusiv prin demonstraţii în
bucătăria clientului. ■

„Cost Focus” sau conducerea prin costuri, focalizată
Este o strategie de zonă îngustă sau de nişă, bazată pe avantajul competitiv al
costurilor reduse.
Se aplică atunci când se poate identifica un segment ţintă cu cerinţe aparte sau
neobişnuite şi constă în menţinerea unei oferte competitive, chiar dacă cererea este
mică, mobilizând energiile către segmentul ţintă. Trebuie să se opună rezistenţă
presiunilor de lărgire a zonei, de diversificare, iar cultura organizaţională trebuie
puternic orientată către segmentul ţintă.

Zapp a impresionat la început prin orientarea strategică foarte focalizată.
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Segmentul ţintă era format din tinerii sub 25 de ani, care doresc acces la Internet şi
e-mail ieftin şi rapid, independent de telefonul fix al casei, cu un anumit spirit rebel
împotriva tradiţiei, reprezentate aici de Connex şi Orange. Resursa de costuri mici
a constituit-o licenţa de NMT a fostului brand SunTel, pe frecvenţa de 400 MHz,
nemaifolosită de nimeni în Europa. Tehnologia europeană GSM nu putea exploata
performant această frecvenţă, pe când tehnologia americană CDMA, da. Această
resursă tehnologică a permis reducerea costurilor şi oferirea unor preţuri
imbatabile, care concurau chiar şi Romtelecom.
Din păcate, în plină campanie de lansare de brand, compania Telemobil nu a
rezistat tentaţiei de a introduce la accesul Internet o politică de preţuri prohibitive
pentru segmentul ţintă, ceea ce a însemnat practic o abatere de la strategia generică
aleasă iniţial. Acest lucru a fost corectat, dar s-a pierdut tempo-ul câştigător şi s-a
compromis practic atingerea unei cote de piaţă importante. Este un exemplu tipic al
faptului că orice colţ din matricea strategiilor generică am alege, există forţe care
tind să împingă afacerea către mijloc, iar o firmă „prinsă la mijloc” face cel mai
slab joc strategic, spre avantajul competitorilor. ■
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Diferenţiere focalizată
Această strategie, contestată de unii autori, este un hibrid între ”cost focus” şi
diferenţiere. Metoda de aplicare constă în suprapunerea metodei strategiei de
diferenţiere cu aceea a strategiei de ”cost focus”.
Strategia de diferenţiere focalizată este criticabilă pentru o posibilă incoerenţă
interioară: pe de-o parte urmăreşte „orientarea puternică a culturii organizaţionale
către segmentul ţintă”, încercând în acelaşi timp să fie o „ţintă în mişcare”. Aceste
două cerinţe sunt contradictorii. Pentru acest motiv unii autori nici nu o
menţionează [42]. Există totuşi firme care încearcă să o aplice în practică.

Firma Rainbow este focalizată pe
aspiratoare cu o tehnologie înaltă de spălare
şi distrugere a microorganismelor
(acarienilor), fiind un produs unic şi având
un preţ de prestigiu (de ordinul mii de
dolari). O politică persuasivă de vânzări
(hard sale) aminteşte de Zepter, cu
demonstraţii teatrale la domiciliul clientului
pentru performanţele unice ale produsului.
Politica este susţinută prin comisioanele
substanţiale ale comis-voiajorilor. ■
În concluzie, modelul de strategie al lui
Michael Porter depinde de răspunsul la cele două întrebări: cât de bun e jocul? şi
cât de bine îl jucăm4? Reuşita afacerii este garantată dacă „jucăm bine un joc bun”.
Există probabilitatea de reuşită şi în cazurile unui „joc bun jucat mai puţin bine”,
sau al unui „joc mai puţin bun, dar jucat bine”. Cazul cu probabilitate mare de eşec
este cel al unui „joc defavorabil, jucat slab”. Nu trebuie să înţelegeţi din aceste
exprimări că afacerile ar fi jocuri. Ele sunt analizate prin prisma teoriei jocurilor
strategice, preluată de altfel din domeniul militar.

4

Mai precis întrebarea ar trebui pusă astfel: cât de bine îl jucăm din punctul de vedere
strategic? Planul tactic este diferit de planul strategic, altfel spus putem juca strategic bine,
dar tactic prost, sau invers. În acest capitol nu ne referim la planul tactic.
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Segmentarea pieţei
În mod tradiţional, segmentarea pieţei ţine de marketing (cap. V), dar importanţa
segmentării în strategia afacerii este atât de mare, încât o vom ataca încă din acest
capitol. De altfel, nevoia de fuziune dintre marketing şi strategia afacerilor a
condus la crearea marketingului strategic.
O idee care se potriveşte în multe situaţii devine clişeu, ca de exemplu: „e greu să
mulţumeşti pe toată lumea”. Într-adevăr, felul în care diverse persoane se
raportează la acelaşi lucru poate fi complet diferit. Pe de altă parte, profitul şi chiar
supravieţuirea unei firme depind în cel mai înalt grad de modul în care aceasta îşi
mulţumeşte clienţii.
Pentru firmă există două căi: calea mai grea, încercarea de a satisface cât mai mulţi
clienţi în acelaşi timp, sau o cale mai uşoară, încercarea de a identifica submulţimi
de clienţi cu aşteptări, gusturi şi exigenţe comune şi de a satisface în mod predilect
aceste submulţimi, numite segmente. Dacă este adevărat că „e greu să mulţumeşti
pe toată lumea”, putem considera şi reciproca adevărată: „e mai puţin greu să
mulţumeşti doar o parte”. Tocmai aceasta este ideea segmentării pieţei.
Segmentarea pieţei (market segmentation) reprezintă o analiză a pieţei unui produs
sau serviciu pe diverse criterii5 pentru identificarea grupurilor de clienţi sau
potenţiali clienţi cu trăsături sau caracteristici comune în raport cu produsul sau
serviciul respectiv, grupuri care vor fi cel mai receptive la acel produs sau serviciu.
Scopul segmentării este acela de a alege unul sau mai multe segmente ţintă, aceasta
fiind una din deciziile fundamentale în marketing. Criteriile de segmentare a pieţei
pot fi foarte diverse, după cum rezultă şi din figura 4. În cazul fiecărui produs sau
serviciu vom încerca aplicarea acestor criterii, dar nu toate vor fi relevante.
Relevanţa depinde de răspunsul pozitiv la toate întrebările din tabelul următor.
Segmentul se distinge faţă de segmentele adiacente?
Potenţialul pieţei are o dimensiune semnificativă?
Segmentul respectiv este accesibil?
Va răspunde segmentul respectiv favorabil la un mix de marketing specializat?

5

Aceste criterii se mai numesc şi variabile de segmentare (segmentation variables)
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De exemplu, segmentul celor mai bogaţi oameni dintr-o ţară va fi probabil unul
inaccesibil pe canale de marketing obişnuite, iar segmentul tinerilor interesaţi de
croaziere pe vase de lux va fi probabil nesemnificativ ca dimensiuni. Astfel de
segmente sunt irelevante şi prin urmare nu merită efortul de a le decela.
Variabilele de segmentare pot fi analizate simultan, formându-se aşa numite
matrice de segmentare (două variabile), matrice tridimensionale (trei variabile) sau
hipermatrice (mai multe variabile).

Figura 4 – Bazele segmentării pieţelor de consum6
Majoritatea variabilelor de segmentare din figura 4 sunt autodescriptive, mai puţin
stadiul familial. Cunoscut şi sub denumirea de „ciclul de viaţă”, el reprezintă unul
din criteriile cel mai adesea invocat şi folosit. Într-adevăr, constatăm că noi înşine,
parcurgând aceste etape ale ciclului de viaţă, ne schimbăm radical nevoile,
6

Adaptare după [68] Zikmund, W. G, d’Amico, M. – Marketing ,7th Edition, SouthWestern College Publishing, Cincinnati, 2001şi [45] Oliver, G. – Marketing Today, 4th
Edition, Prentice Hall, London, 1995
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gusturile şi standardele de consum pentru produse şi servicii. Stadiul familial sau
ciclul de viaţă al omului modern este ilustrat în figura 5.

Figura 5 – Stadiul familial sau ciclul de viaţă al omului modern, una din cel mai
des folosite variabile de segmentare7
După identificarea segmentelor relevante ale pieţei unui produs sau serviciu,
urmează alegerea segmentelor ţintă dintre acestea. În raport de această alegere,
putem avea patru variante de strategie de marketing:
7

Adaptare după [68] Zikmund, W. G, d’Amico, M. – Marketing ,7th Edition, SouthWestern College Publishing, Cincinnati, 2001
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Tipul de strategie
1. Marketing
nediferenţiat

2. Marketing
concentrat
3. Marketing
diferenţiat
4. Marketing
individualizat

Când se recomandă
1.a. Când diferenţele
dintre segmente sunt
vagi
1.b. Când piaţa
accesibilă este de
dimensiuni mici
2. Când se identifică
un segment bine
diferenţiat şi
promiţător
3. Când există o
segmentare puternică
4. Când clienţii sunt
bine informaţi

Mix de marketing
Unul general

Exemplu
Un magazin
sătesc

Unul specific

O discotecă

Mai multe
specifice
Unul adaptiv
(customizabil)

O bancă
Un
concesionar de
automobile

Exemplele din tabel sunt ilustrative pentru cele patru tipuri de strategii. În cazul
magazinului sătesc, dimensiunea pieţei fiind limitată la populaţia satului şi la
puţinii vizitatori, segmentarea îşi pierde rostul şi va fi adecvată o strategie de
marketing nediferenţiat. Cu alte cuvinte, din motive de rentabilitate vom încerca să
adresăm cerinţe cât mai largi ale tuturor localnicilor, fără să ne focalizăm pe un
anume segment sau pe o anumită zonă a cerinţelor. ■

Segmentul tinerilor între 15 şi 22 de ani au energii în exces şi au nevoie de locuri
speciale în care să se cunoască. Ei sunt în general timizi şi neexperimentaţi şi din
acest motiv preferă un loc cu muzică asurzitoare, în care să nu fie nevoie să
converseze prea mult. Dansul este o metodă străveche de selecţie a partenerului, iar
lumina artificială ultravioletă, jocurile de lumini şi băuturile alcoolice şi
energizante ajută mult în aceste împrejurări. Este greu de crezut că astfel de
caracteristici sunt potrivite şi pentru alte segmente (persoanele de alte vârste), din
acest motiv o discotecă este un exemplu tipic de aplicabilitate a unei strategii de
marketing concentrat. Mix-ul de marketing al unei discoteci va fi totalmente
orientat către segmentul ţintă al tinerilor între 15 şi 22 de ani, fără prea multe
valenţe utilizabile de către alte segmente. ■
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În cazul unei bănci, segmentarea pieţei aduce la lumină destul de multe segmente
relevante diferite. Avem de exemplu persoanele de vârstă medie, care câştigă mai
mult decât cheltuie şi care caută un instrument de plasament sigur. Pe de altă parte,
avem tinerii căsătoriţi care doresc împrumuturi pentru a-şi cumpăra sau construi o
casă. Un al treilea segment relevant ar putea fi persoanele cu venituri modeste, care
au nevoie de un instrument de economisire. Un alt segment ar putea fi persoanele
de vârstă medie, cu venituri mari, care consumă servicii de turism sau care
călătoresc în străinătate pentru afaceri şi care au nevoie de carduri sau de cecuri de
călătorie. Ieşind din piaţa consumatorilor, alte segmente se regăsesc în piaţa
firmelor. Avem firme care încasează mult numerar (de exemplu magazinele sau
unităţile de prestări) şi au nevoie să îl transporte zilnic într-un loc sigur, cu
mijloace sigure. Alte firme fac import şi au nevoie de schimb valutar şi aşa mai
departe. Multe bănci aleg o strategie de marketing diferenţiat, pentru a veni în
întâmpinarea cât mai multora din aceste segmente. ■

Când clienţii sunt foarte bine informaţi cu privire la produsul sau serviciul pe care
îl caută şi ştiu exact ce vor, de cele mai multe ori este adecvată o strategie de
marketing individualizat. Un concesionar de automobile (dealer) sau o agenţie
imobiliară sunt exemple tipice pentru acest caz. Mai simplu de aplicat în cazul
serviciilor, marketingul individualizat a fost multă vreme în contradicţie
fundamentală cu principiul producţiei de serie. Primul producător de automobile în
serie, Henry Ford, a devenit celebru pentru butada:
„clientul poate alege orice culoare de maşină, atât timp
cât e neagră”. Între 1908 şi 1927 s-au produs 15
milioane de Ford-T, toate de culoare neagră. Au existat
diferenţe între aceste maşini, dar nu ca urmare a
opţiunilor clienţilor (cum se întâmplă astăzi), ci ca
urmare a unor îmbunătăţiri ale tehnologiei de fabricaţie.
În ultimii 30 de ani, proiectarea asistată de calculator şi robotizarea au permis
flexibilizarea fabricaţiei astfel încât astăzi este foarte greu să găseşti două
automobile identice. Fiecare marcă are nenumărate variante de caroserii şi
motorizări şi fiecare are opţiuni, iar culorile şi accesoriile se aleg din cataloage
voluminoase. Mulţi producători permit „construirea virtuală” a maşinii dorite prin
Internet, reuşind astfel să-şi individualizeze complet produsele. ■
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Vom încerca segmentarea pieţei unui club de fitness şi bodybuilding şi
identificarea celei mai bune strategii de marketing.
Criterii demografice
Între sexe nu avem diferenţieri importante, deşi există o categorie de femei care ar
prefera să facă exerciţii într-un club exclusiv pentru femei. Acest segment este însă
irelevant datorită dimensiunii reduse a acestei pieţe în România. Pe stare civilă,
mărimea familiei şi stadiul familial nu avem diferenţieri semnificative. Oameni
căsătoriţi şi necăsătoriţi sunt receptivi deopotrivă la ideea de a se menţine în formă
fizică mergând de două ori pe săptămână la un club de fitness. Vârsta clienţilor
interesaţi de asemenea servicii este între 25 şi 50. În ceea ce priveşte etnia, se
remarcă la clienţii unor asemenea cluburi din România o intoleranţă faţă de rromi.
Criterii socioeconomice
Segmentul receptiv este cel al oamenilor cu profesiuni cu calificare înaltă, educaţi,
cu ocupaţii sedentare. În general, segmentul de venituri predilect este cel al
veniturilor medii şi mari. Pentru persoanele cu venituri mici accesul la un club de
fitness este un lux, iar pentru persoanele cu venituri foarte mari achiziţia unor
echipamente de bodybuilding sau cardio acasă şi angajarea unui antrenor nu
constituie o problemă.
În matricea de segmentare vârstă-venituri se observă o reprezentare a segmentelor
caracteristice clubului de fitness (figura 6).
Putem distinge şi un subsegment aparte, format din persoanele cu ocupaţii în care
forma corpului este esenţială şi care folosesc clubul ca pe un furnizor de servicii
profesionale: bodyguarzi, stripperi, sportivi, actori, vedete de televiziune.
Criterii psihografice / stil de viaţă
Clienţii potenţiali ai unui club de fitness au în comun nemulţumirea faţă de cum au
ajuns să arate datorită vieţii sedentare şi totodată stresante şi datorită alimentaţiei
dezorganizate. Preocuparea lor este aceea de a scăpa de „burtă”, de grăsime şi de
a-şi construi o musculatură armonioasă.
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Figura 6 – Matricea de segmentare vârstă-venituri
caracteristică cluburilor de fitness
Acest stil de viaţă a debutat în anii 1980 cu moda „jogging-ului”8, apoi în anii 1990
cu această modă a fitness-ului şi bodybuilding-ului. În general, ei îmbină exerciţiile
la club cu o alimentaţie hiperproteică, bazată pe prafuri şi alte substanţe proteice
care contribuie la creşterea masei musculare. O altă trăsătură comună a acestui
segment este preocuparea pentru aspectul fizic, mergând uneori până la cultul
propriului corp. Preocuparea pentru sănătate, sex şi dorinţa de a fi la modă sunt
valori comune ale acestui grup. Apartenenţa la un club de fitness este şi o formă de
binevenită socializare cu persoane care împărtăşesc acelaşi stil de viaţă, astfel că şi
dorinţa de socializare selectivă poate fi considerată una din valori.

8

Studii medicale au relevat că jogging-ul poate avea consecinţe dăunătoare asupra sănătăţii,
ceea ce a descurajat pe mulţi practicanţi ai acestui mod de a face sport. În România
condiţiile speciale de praf şi poluare atmosferică fac jogging-ul în oraş şi mai nepotrivit.
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Criterii geografice
Vorbim de orăşeni şi zona de accesibilitate a unui club de fitness este în general
oraşul respectiv. Unele cluburi mai mici se adresează doar cartierului unde sunt
amplasate. Moda fitness-ului a fost importată din S.U.A. în Europa, fiind asociată
în general cu ţările civilizate creştine. Aşa cum am menţionat, dezvoltarea fitnessului în România este chiar favorizată de nivelul ridicat de poluare şi praf, care
descurajează sporturile în aer liber şi încurajează sporturile de sală, unde aerul
proaspăt este filtrat de centrala de ventilaţie a sălii.
Criterii instrumentale
Un club de fitness trebuie să aibă o aparenţă de unitate de clasă înaltă, acest fapt
fiind motivant pentru clienţi, care sunt membri ai clubului. Sentimentul de
apartenenţă la un club prestigios este stimulativ.
Sensibilitatea la preţ împarte segmentul potenţialilor clienţi în două subsegmente
diametral opuse: un subsegment insensibil la preţ, pe de-o parte, format din
patroni, demnitari şi oameni foarte bogaţi. Aceştia pot fi chiar deranjaţi de un preţ
mic, ei se aşteaptă ca preţul să opereze o filtrare între clienţi. Pe de altă parte avem
un subsegment sensibil la preţ, format din restul clienţilor (în general elite
profesionale). În România subsegmentul insensibil la preţ este practic irelevant,
datorită dimensiunii sale foarte reduse. Această observaţie este ignorată de
majoritatea cluburilor de fitness din Bucureşti, care caută să ţintească acest
subsegment, după modelul ţărilor civilizate.
Tipurile de media la care este sensibil clientul predilect de fitness sunt
recomandarea făcută de un cunoscut (word of mouth), pliante color cu fotografii
venite pe adresa firmei, televiziunea, radioul (ascultat doar în maşină) şi
publicitatea outdoors. Pentru o perioadă, un anumit rol l-au jucat şi ghidurile
gratuite pentru petrecerea timpului liber (de tipul „Şapte Seri”), dar impactul
acestora asupra potenţialilor clienţi de fitness a scăzut mult, datorită derutei cauzate
de nediferenţierea în aceste ghiduri a unor săli de cartier de cluburile propriu-zise.
Criterii comportamentale
Frecvenţa utilizării împarte clientela în două grupuri: un grup cu frecvenţă foarte
redusă, care are nevoie mai mult de confortul psihic dat de apartenenţa la un club
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de fitness decât de efortul fizic propriu-zis al exerciţiilor şi un grup cu frecvenţa
normală, care în cazul României este de 2-3 ori pe săptămână, câte 2 ore pe zi9.
Loialitatea faţă de marcă nu caracterizează clienţii potenţiali ai unui club de
fitness. Între două cluburi identice de mărci diferite, marea majoritate l-ar alege pe
cel mai aproape de casă sau de serviciu.
Este neobişnuit ca un client să frecventeze în paralel două cluburi, dar se întâmplă
adesea ca un client să fi avut experienţe anterioare în alte cluburi. În principiu, un
client nu-şi schimbă clubul decât dacă este nemulţumit, iar în noul club el caută în
primul rând rezolvarea nemulţumirilor pe care le-a avut în clubul pe care tocmai l-a
părăsit.
Criterii situaţionale
Consumul de servicii de fitness este foarte mare imediat după Sărbătorile de iarnă,
imediat după Paşti şi în iunie. La nivel de săptămână, vârful se situează în mod
natural în ziua de luni. Explicaţia pe care o putem da acestor fenomene este
„vinovăţia” clienţilor după ce mănâncă mâncărurile tradiţionale de sărbători, sau
după grătarul de week-end, care îi face să simtă acut nevoia de a combate imediat
grăsimea acumulată. Vârful din luna iunie presupunem că este datorat iminenţei
„plecării la mare” şi nevoii de a mai lucra în ultimul moment asupra corpului.
Dacă aceste fenomene îi afectează pe toţi clienţii, în schimb am detectat un alt
criteriu situaţional care separă un subsegment aparte din segmentul de bază: unii
clienţi sunt deranjaţi de aglomeraţie şi consumul lor se va adapta acestui criteriu.
Deşi, la început, vârful de luni avea o amplitudine considerabilă, treptat zilele
săptămânii s-au mai egalizat, iar clienţii chestionaţi au răspuns că au folosit curbele
de încărcare pe zile publicate în club pentru a-şi alege zile şi ore mai puţin
aglomerate.
Criterii de beneficiu
La acest serviciu beneficiile căutate se diferenţiază astfel:
•

Modelarea şi întreţinerea corpului

•

Îndrumări pentru fitness de la antrenori specializaţi

9

Datorită faptului că este vorba de oameni ocupaţi, pot apărea frecvent pauze de 1-2
săptămâni în acest program.
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•

Antrenamentul sportiv pentru bodybuilding

•

Socializarea într-un mediu selecţionat

•

Afişarea într-un club prestigios

•

Evadarea din stress-ul cotidian de acasă şi de la serviciu

Deşi multe, aceste segmente nu au cerinţe contradictorii faţă de mix-ul de
marketing şi prin urmare sunt compatibile.
Segmentele ţintă
Segmentul ţintă principal (A) va fi format în concluzie din bărbaţi şi femei,
căsătoriţi şi necăsătoriţi, cu vârste între 25 şi 50 de ani. Raţiuni etice şi legale nu
permit excluderea pe criterii etnice. Ne adresăm bucureştenilor cu profesiuni cu
calificare înaltă, educaţi, cu ocupaţii sedentare, cu venituri medii şi mari, care au
adoptat stilul de viaţă modern, axat pe exerciţii fizice în sală, dietă hiperproteică,
preocupaţi de cum arată, de sex şi de sănătate. Ne adresăm persoanelor care doresc
să socializeze şi doresc apartenenţa la un club prestigios, fiind în acelaşi timp
relativ sensibili la preţ. Ne adresăm în special angajaţilor de top ai firmelor
particulare, care sunt informaţi şi caută un asemenea club, fiind eventual
nemulţumiţi de experienţele anterioare. Ne adresăm posesorilor unei maşini
personale sau de firmă cu care se deplasează în oraş. Ne adresăm persoanelor care
doresc să frecventeze clubul, tipic de 2-3 ori pe săptămână, cam 2 ore pe zi. Ne
adresăm clienţilor preocupaţi de modelarea şi întreţinerea corpului, oferindu-le
opţional îndrumări pentru fitness de la antrenori specializaţi.
Un segment ţintă secundar (B) îl constituie persoanele cu ocupaţii în care forma
corpului este esenţială şi care folosesc clubul ca pe un furnizor de servicii
profesionale: bodyguarzi, stripperi, sportivi, actori, vedete de televiziune. Acestora
le oferim un cadru pentru antrenamentul sportiv pentru bodybuilding, adică
echipamente profesionale. Acest segment nu este incompatibil cu segmentul A,
coexistenţa lor fiind chiar stimulatoare10.
Un alt segment ţintă secundar (C) îl constituie persoanele care corespund
trăsăturilor grupului A cu excepţia faptului că nu doresc altceva decât să fie
membri şi să vină rar sau chiar deloc. Apartenenţa la club le dă un confort psihic, în
sensul că, dacă şi-ar face timp, au un loc asigurat unde să vină. Acest segment pune
o singură problemă deosebită: nu admite plata unui tarif cu servicii incluse, pentru
10

Ar apărea probleme doar dacă segmentul B ar fi dominant, ceea ce ar constitui un factor
inhibitor pentru A
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că evident nu ajunge să beneficieze de acele servicii. Faptul că nici segmentele A şi
B nu sunt deranjate de un tarif fără servicii incluse face ca segmentul C să poată fi
armonizat cu celelalte două.
Strategia de marketing
Datorită predominanţei segmentului ţintă principal (A), precum şi datorită
compatibilităţii subsegmentelor B şi C cu A, ni se pare adecvată o strategie de
marketing concentrat. Strategia de marketing diferenţiat nu are un randament atât
de bun şi ar putea da naştere chiar la unele probleme. De exemplu, dacă segmentul
secundar B ar fi ţintit în mod direct şi nu prin efect lateral, atunci am putea avea o
aglomerare de clienţi de tip B, posibil inhibitoare pentru clienţii de bază (de tip A).
Pentru implementarea strategiei de marketing, practic vom căuta primii clienţi cu
pliante cu fotografii color din club, pliante trimise direct pe adresa firmelor
importante din Bucureşti. Pliantele vor conţine o hartă orientativă pentru şoferi,
precum şi menţiunea „parcare proprie în curte, gratuită şi păzită”. Amplasarea se va
face cât mai central cu putinţă, dacă se poate într-o zonă verde. Programul de
funcţionare va fi cât mai extins, pentru a putea face faţă pretenţiilor unor oameni
ocupaţi.
Se aşteaptă de la primii clienţi, dacă sunt mulţumiţi, să aducă şi alţi clienţi. Fiind şi
componenta de socializare, o promovare agresivă la lansare o considerăm
inadecvată pentru că ar concentra un grup prea heterogen de persoane care nu se
cunosc între ei. Alternativa creşterii „organice” a pieţei pare mai nimerită11.
Clienţii vor fi încurajaţi să socializeze în club prin facilităţi adecvate (bar, jacuzzi,
saună). Clienţii vor fi „vizibili” prin pereţi vitrină, iar maşinile lor vor fi expuse în
parcarea adiacentă. Pe de altă parte, curbele de încărcare pe zile şi pe ore vor fi
afişate în club, pentru cei care detestă aglomeraţia.
Tariful de abonament nu va conţine servicii, acestea fiind plătite la minutul de
utilizare. Această cerinţă a fost explicată mai devreme şi este interesant de remarcat
că ea contravine uzanţelor de pe această piaţă12. De asemenea, tariful va fi net mai
mic decât cel de pe piaţă, pentru a ţinti cât mai bine către grupul A (sensibili la
preţ).
11

Acest exemplu a fost construit pe baza experienţei Clubului IDM, din Bucureşti.
Promovarea prin această tehnică (pliante prin poştă şi word of mouth) a asigurat atingerea
capacităţii de servire în numai un an.

12

În general cluburile de fitness având o capacitate limitată, practică o strategie de preţuri
de smântânire, ţintind către segmentul insensibil la preţ, mult mai redus ca număr, dar mult
mai profitabil.
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Muzica de ambianţă şi programele videodifuzate vor fi orientate către segmentul de
vârstă medie.
Antrenorii angajaţi ai sălii sunt disponibili la cererea clienţilor, încercând să fie
discreţi şi să nu intervină decât atunci când sunt solicitaţi.
Echiparea şi amenajarea sălii vor trebui făcute în acord cu cerinţele unui club
prestigios. Automatizarea cu senzori de prezenţă, instalaţia de ventilaţie şi aer
condiţionat, duşurile automate, încălzirea prin pardoseală, piscina, echipamentele
profesionale de bodybuilding şi cardio, finisajele superioare, precum şi ţinuta şi
atitudinea personalului vor contribui la aceasta. ■
GRANT

Citiţi din [20]: Segmentation Analysis, paginile 90÷98

Capacitatea pieţei
Analiza pieţei ţine tot de marketing (cap. V), dar cel puţin capacitatea sau
dimensiunea pieţei vor trebui stabilite încă de la bun început.
Având fixate segmentele ţintă, vom putea evalua capacitatea pieţei de a absorbi
acel produs sau serviciu. În această evaluare, trebuie să utilizăm datele statistice
publicate (de exemplu Anuarul Statistic al României, sau Enciclopaedia Britannica
Book of the Year) şi să evaluăm numărul clienţilor potenţiali.
Dacă folosim ipoteza simplificatoare a extrapolării trecutului (ce s-a întâmplat până
acum, se va întâmpla şi de acum încolo), nu vom ţine cont de mutaţiile pieţei şi de
mutaţiile demografice. Pentru o acurateţe mai mare, am putea urmări tendinţa
ultimilor ani privind cifrele folosite în calcule şi am putea introduce aceste tendinţe
în calculele noastre.

Să presupunem că afacerea aleasă este un magazin de pescărie în Bucureşti.
Se consideră ipoteza că magazinul se adresează oricui (deci marketingul este
nediferenţiat). Din Enciclopaedia Britannica Book of the Year 2003, tabelul
Household budgets and comsumption, extragem următoarele date pentru România:
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•

cheltuieli de consum pe cap de locuitor:

$1.570 /an

•

din care consum de alimente:

51,1%

•

calorii consumate zilnic pe cap de locuitor:

3.263

•

procentul de calorii derivate din peşte:

0,1%

Din tabelul Major cities and national capitals aflăm populaţia Bucureştiului:
2.027.512, vom lua aproximativ 2 milioane. Capacitatea pieţei de consum de peşte
din Bucureşti va fi prin urmare:
$1.570 × 0,511 × 0,001 × 2.000.000 = $1.604.540 anual
În acest calcul am făcut ipoteza că preţul caloriilor derivate din peşte este egal cu
preţul mediu al caloriilor derivate din alte alimente. În cazul în care am avea
preţurile medii pe calorie la diverse alimente, ar trebui să corectăm rezultatul
obţinut.
În România, ca şi în alte ţări care impozitează consumul, va trebui să corectăm
cifra obţinută cu TVA-ul, astfel:
$1.604.540 / (1 + TVA) = $1.604.540 / 1,19 = $1.348.353
Dacă obiectivul nostru este atingerea unei cote de piaţă de 3%, atunci putem
calcula cifra de afaceri anuală prognozată:
$1.348.353 × 0,03 = $40.451
Deşi am ales un exemplu din comerţul alimentar, care are o cifră de afaceri relativ
importantă în România (peste 50% din total), un asemenea magazin ar avea o cifră
de afaceri probabil sub limita de supravieţuire, datorită preferinţei reduse a
consumatorilor români pentru peşte. ■
Strategia de pornire
Orice afacere este proiectată pentru a ocupa o anumită cotă de piaţă. După cum
vom vedea, există şi un prag minim de rentabilitate (Cap. II) şi deci o cotă minimă
de rentabilitate. Pornirea afacerii este însă o fază tranzitorie destul de dificilă,
deoarece este necesară o creştere de la zero, măcar la cota de piaţă minimă de
rentabilitate.
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În general, puţini clienţi au încredere într-o firmă nouă, într-un brand nou. La
această neîncredere a clienţilor se mai adaugă şi altele: neîncrederea furnizorilor, a
propriilor angajaţi, vulnerabilitatea în faţa competitorilor deja consolidaţi pe piaţă,
angajaţii nu au învăţat încă ce au de făcut, echipamentele sunt supuse la primul test
de funcţionare în condiţii reale etc.
La acest punct, imaginaţi-vă metode prin care puteţi avea primele vânzări, cum
puteţi asigura creşterea până la cota de piaţă planificată şi cum puteţi contracara
efectele negative sus-menţionate.
Viziunea strategică
Viziunea strategică este modul în care întreprinzătorul în calitatea sa de lider şi de
strateg îşi vede afacerea peste un an şi peste mai mulţi ani de la pornire. Cum şi cât
se va dezvolta afacerea?
Scenariile de dezvoltare tipice sunt următoarele:
•

extindere geografică, pătrunderea pe noi pieţe (spre exemplu, constituirea
unei reţele de magazine cum este Mega Image sau La Fourmi)

•

diversificare sortimentală (spre exemplu, firmele de televiziune prin cablu,
care încep să ofere servicii ISP şi telefonie fixă)

•

mărirea capacităţii de producţie sau de servire (spre exemplu, Prisma şi-a
dublat capacitatea, deschizând Prisma 2)

•

vânzarea afacerii (cum a fost vândută de exemplu afacerea IBM România
către IBM Co. în 1992)

•

vânzarea brandului (cum a fost vândut de exemplu brandul Angelli către
Henkell&Sohlein în 2002)

•

multiplicarea afacerii prin franşizare (cum se extind de exemplu
benzinăriile Shell, sau restaurantele McDonald’s)

•

închiderea afacerii (cum s-a întâmplat cu furnizorii de servicii de paging
CNM şi Radiotel în 1997, o dată cu apariţia telefoanelor GSM)

•

fuziunea cu un concurent sau cu o altă firmă (ca de exemplu fuziunea
dintre Air France şi KLM în 2004)
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•

integrarea verticală, adică pornirea unei noi afaceri destinate a fi furnizor
(backward vertical integration) sau client (forward vertical integration)
cheie al afacerii existente (spre exemplu, lansarea mărcii Aro de către
Metro, în 1998), sau preluarea sau fuziunea cu un furnizor sau client (cum
ar fi preluarea în 1996 a mai multor ferme de bovine de către producătorul
de lactate Lactilrom Slobozia)

•

intrarea într-un cartel, adică alianţa strategică cu diverşi concurenţi (cum
s-a întâmplat cu formarea cartelurilor de transportatori aerieni Star
Alliance şi Sky Team în anii 1990, sau a cartelului hotelier Best Western)

Alegerea unuia dintre scenarii este cel mai adesea conjuncturală, depinzând de
oportunităţi, deci poate fi premeditată arareori (cu excepţia afacerilor create special
pentru a fi vândute). În 1910, când şi-a deschis prima tarabă cu sandvişuri, Conrad
Hilton putea avea reprezentarea lanţului său hotelier internaţional de astăzi? De ce
vi se cere să aveţi o asemenea viziune pe termen lung?
Am văzut că pornirea afacerii este o fază tranzitorie plină de dificultăţi. Mulţi
întreprinzători înving aceste dificultăţi prin încredere în propriile forţe, voinţă şi
tenacitate, dar şi prin calităţi de lider, care permit transmiterea acestei voinţe
adepţilor (angajaţi, colaboratori).
O viziune grandioasă, pe termen lung, plauzibilă, va putea insufla echipei
optimismul fără de care, uneori, dificultăţile începutului nici nu pot fi depăşite.
Niciodată nu este greşit să ţinteşti prea sus, în schimb să ţinteşti prea jos este de
multe ori cauza din care o afacere se plafonează prematur.
Particularităţile serviciilor faţă de produse13
Dacă v-aţi ales o afacere din domeniul serviciilor, merită să citiţi şi să ţineţi cont de
particularităţile acestora faţă de produsele propriu-zise.
Sectorul serviciilor a crescut semnificativ în ultimii 40 ani ca pondere faţă de
celelalte sectoare ale economiei, în majoritatea ţărilor lumii. Fenomenul de creştere
este ilustrat de procentul populaţiei active ocupat în sectorul serviciilor în Statele
Unite între anii 1960 şi 2000:

13

Prin „produse” înţelegem de obicei prin extensie şi „servicii”. În această secţiune, ne vom
limita însă la înţelesurile stricte ale termenilor.
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Figura 7 – O reprezentare a creşterii ponderii sectorului serviciilor în economia
S.U.A.
Dacă între anii 1960-1990 sectorul serviciilor a crescut în pondere, după anii 1990
creşterea s–a produs mai ales pe dimensiunea complexităţii, o dată cu maturizarea
pieţei, cu creşterea concurenţei, cu globalizarea economică. Astfel, complexitatea
operaţiilor în sectorul serviciilor a început să tindă către nivelurile acesteia din
sectorul producţiei.
În România, sectorul serviciilor a evoluat mai greu. Din păcate, statisticile nu sunt
relevante pentru România, datorită faptului că o bună parte a economiei (numită şi
„economia subterană”) nu este inclusă în aceste reprezentări. Totuşi, indicatorul
utilizat mai jos prezintă un grad mai mare de încredere decât alţi indicatori legaţi de
volumul de vânzări sau de procentul din PIB.
Se observă o dinamică de creştere relativ importantă în România, dar probabil că
va fi nevoie de un timp mai lung până când ponderea sectorului serviciilor în ţara
noastră se va apropia de nivelul ţărilor dezvoltate.
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Figura 8 – O comparaţie între dinamica serviciilor în S.U.A. şi România
Trebuie făcută totuşi menţiunea că modelul american bazat pe servicii nu este
singurul aplicabil şi viabil. În China de exemplu, indicatorul menţionat mai sus nu
depăşeşte 15%, fapt caracteristic pentru un model economic alternativ, bazat pe
producţie şi agricultură. Faptul că modelele utilizate în Uniunea Europeană (în
special în Marea Britanie, Franţa şi Germania) se apropie mai mult de modelul
american decât de altele, ne îndreptăţeşte să-l considerăm de perspectivă şi pentru
România.
Un aspect care merită remarcat în ultimul deceniu este atenuarea progresivă a
separaţiei dintre producţie şi servicii. Astfel, mix-ului de marketing include din ce
în ce mai des pachete din ce în ce mai consistente de servicii livrate împreună cu un
produs, sau anumite produse livrate împreună cu anumite prestări de servicii.
Acest mix produse-servicii oferă avantaje atât furnizorilor, prin fidelizare şi mărirea
volumului de vânzări, cât şi clienţilor prin facilităţile din exploatarea produselor
[45].
Practic, nu mai putem vorbi astăzi de o separaţie netă între producţie şi servicii, în
sensul că unităţile productive adesea oferă şi servicii, iar unităţile de servicii adesea
oferă şi produse.
Bineînţeles, rămâne o distincţie netă între produse şi servicii, determinată de cel
puţin patru atribute distinctive ale serviciilor (figura 9).
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Figura 9 – Atributele distinctive ale serviciilor faţă de produse
1. Intangibilitatea serviciilor
În timp ce produsele sunt obiecte materiale care pot fi stocate şi care rezultă în
urma unor secvenţe de operaţii, serviciile sunt experienţe sau procese imateriale, nu
pot fi „atinse”, „gustate” sau „puse într-o vitrină”14.
Intangibilitatea mai apare dintr-un punct de vedere conceptual, fiind spre deosebire
de produse, mai greu de definit sau de explicat (de exemplu asigurările de viaţă sau
alte servicii financiare).
Anumite servicii au eventual şi o componentă tangibilă, care poate fi mai
pregnantă (de exemplu comerţul cu amănuntul sau cazarea la un hotel) sau mai
puţin pregnantă (de exemplu consultanţa managerială sau învăţământul). Indiferent
de ponderea acestei componente însă, serviciul se consideră esenţialmente
intangibil.

14

Trevor Watkins, (2001) Marketing of Services în [77]
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2. Inseparabilitatea serviciilor
Producerea şi consumul serviciului se consideră a fi simultane, spre deosebire de
produse. Serviciile nu pot fi stocate şi multe din operaţiile implicate de producerea
lor se petrec simultan o dată cu prestarea serviciului. Altfel spus, serviciile sunt
extrem de „perisabile”.
În servicii, şocurile cererii nu pot fi preluate de stocuri tampon, relaţia dintre
capacitatea de servire, vânzări şi cerere fiind astfel mai directă. Proiectarea optimă
a capacităţii de servire este din acest motiv critică pentru pornirea şi funcţionarea
unei afaceri în domeniul serviciilor.
Ca o consecinţă, dacă în producţie capacitatea se proiectează pornind de la cererea
medie, în servicii dimensionarea trebuie să aibă în vedere cererea maximă, astfel că
în general costurile cu capacitatea neutilizată sunt mult mai semnificative în
servicii şi ele afectează în mai mare măsură decizia managerială decât în cazul
producţiei.
Operaţiile necesare la producerea unui serviciu sunt în general concomitente şi
simultane cu consumul serviciului. Dacă la produse operaţiile pot fi realizate într-o
succesiune (pot fi tratate asincron), la servicii cel mai adesea ele nu mai pot fi
secvenţializate, (trebuie tratate sincron).
3. Eterogenitatea serviciilor
Serviciile sunt de fapt experienţe trăite de consumatori, prin urmare consumatorul
ar trebui plasat în sfera serviciului (ca făcând parte din serviciu) mai degrabă decât
în afara ei.
Implicarea consumatorului în serviciul care i se prestează conduce la o variabilitate
a percepţiei calităţii unor servicii identice de consumatori diferiţi, caracteristică
cunoscută în literatură sub numele de eterogenitate.
Ca o consecinţă, calitatea în servicii este foarte greu de definit, de măsurat şi de
standardizat. Spre exemplu, un şofer de taxi care unui client i se pare amabil şi
prietenos, altui client i se poate părea băgăreţ şi lipsit de respect, aceste diferenţe
provenind de fapt numai din contrastul în personalitatea celor doi clienţi.
O altă latură a eterogenităţii este aceea că serviciile sunt influenţate în mare măsură
de clienţii existenţi.
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4. Transparenţa serviciilor
Tehnologia serviciilor este perfect transparentă pentru un observator interesat, pe
când tehnologia produselor este mai greu de decodificat din produsul finit. Astfel,
serviciile pot fi foarte uşor copiate de concurenţă şi nu pot face obiectul patentelor
care să protejeze investiţia în cercetare-dezvoltare. Ca o consecinţă, mediul
serviciilor este mai concurenţial, iar strategiile de diferenţiere pot fi uşor
contracarate de concurenţă.
Transparenţa serviciilor uşurează practic luarea deciziilor manageriale în domeniul
serviciilor. Astfel, preţurile şi strategiile de preţuri reuşite, mix-ul de marketing de
succes sau programele de fidelizare a clienţilor eficiente se propagă rapid în
întreaga piaţă.
Schema de 8 caracteristici ale serviciilor
Aceleaşi atribute distinctive pot fi structurate şi în alte moduri, de exemplu într-o
schemă de 8 caracteristici ale serviciilor [55]:
1. Serviciile sunt intangibile. Serviciile sunt experimentate de clienţi şi experienţa
fiecărui client poate fi unică. Proiectarea serviciilor necesită un studiu psihografic,
menit să dezvăluie modul în care potenţialii clienţi gândesc, simt şi se comportă.
Cumpărarea de servicii este percepută de clienţi ca mai riscantă, datorită
intangibilităţii acestora. Calitatea serviciilor depinde în mare măsură de aşteptările
destul de diferite ale clienţilor, de aceea înţelegerea acestor aşteptări ale clienţilor
este crucială în asigurarea calităţii
2. Oferta de servicii este foarte variabilă. Multitudinea de ofertanţi de servicii se
adresează fiecare unei multitudini de clienţi, fiecare cu nevoi şi aşteptări
individuale. În acest context de variabilitate, se impune urmărirea consistenţei
serviciilor, adică clienţii să se poată baza pe aceleaşi caracteristici esenţiale ale
serviciului, oricând şi oriunde apelează la aceeaşi marcă de servicii. Cu alte
cuvinte, clienţii au nevoie de o predictibilitate şi de o robusteţe a serviciilor.
Această caracteristică constituie un puternic propulsor pentru standardizare a
operaţiilor în servicii, a comunicării, a materialelor şi echipamentelor implicate.
Exemple de consistenţă a serviciilor sunt oferite de McDonald’s, Holiday Inn şi
Service Master.
3. Serviciile implică un contact mai intens cu clientul. De aceea, operatorii de
servicii trebuie să urmărească motivarea şi instruirea personalului pentru ca acest
contact să aibă rezultate pozitive, în care clientului să i se ofere o experienţă
plăcută şi autoritatea competenţei profesionale a personalului cu care vine în
contact. Conceptul de servicii al operatorului de servicii reprezintă un standard
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intern de abilităţi, cunoştinţe şi competenţe care să asigure cu cea mai mare
probabilitate o tranzacţie operator-client reuşită. O observaţie interesantă este aceea
că motivarea personalului de servire nu este legată atât de mult de retribuire, cât de
raportarea la conceptul de servicii (cât de competent poate aplica ideile conceptului
de servicii şi cât de bune sunt rezultatele). Contactul mai intens cu clientul are
implicaţii negative asupra eficienţei şi controlului calităţii. Există şi implicaţii
pozitive, contactul mai intens cu clientul poate genera noi idei de îmbunătăţire sau
de diversificare a serviciilor şi poate constitui un feedback util.
4. Serviciile sunt perisabile. Datorită faptului că nu pot fi stocate, timpul şi locul de
livrare sunt la fel de importante ca şi „conţinutul” livrării. Proiectarea serviciilor nu
răspunde numai la întrebarea „ce?”, dar şi la întrebările „când?” şi „unde?”.
5. Consumatorii nu separă serviciul de distribuţia serviciului. O primă implicaţie a
acestui fapt este aceea că proiectarea serviciilor şi proiectarea proceselor de servire
trebuie făcute concurent, un fapt cu avantaje pentru amândouă (în producţie, multă
vreme s-a proiectat mai întâi produsul, apoi procesul tehnologic de fabricaţie, de
abia în ultimele decenii, o dată cu introducerea conceptelor CAD-CAM cele două
se desfăşoară concomitent). În afară de „ce?”, „când?” şi „unde?”, proiectarea
serviciilor trebuie să găsească şi răspunsul la întrebarea „cum?”. Deciziile de acest
tip includ şi gradul de participare a clientului, balanţa între activităţile desfăşurate
în prezenţa clientului (front-room) sau în absenţa clientului (back-room), rolul şi
autoritatea operatorului de servicii în câmpul de servicii, precum şi balanţa
automatizare-umanizare (tech-touch) a serviciului.
6. Serviciile tind să fie descentralizate şi dispersate geografic. Mulţi angajaţi în
servicii sunt în situaţia de a lua decizii, ceea ce reclamă o proiectare atentă a
serviciilor. Pe de altă parte, îmbunătăţirea prototipului de unitate de servicii şi
testarea diferitelor idei este mai uşoară în aceste condiţii.
7. Serviciile sunt consumate mai des decât produsele, deci există mai frecvent
posibilitatea de a verifica succesul sau insuccesul la client. Ciclul de testare şi
îmbunătăţire poate fi mai scurt şi oportunităţile de ameliorare continuă a serviciilor,
mai mari.
8. Serviciile pot fi uşor emulate. Concurenţii pot copia uşor şi repede servicii noi şi
îmbunătăţite. De aceea, un operator lider de piaţă are o nevoie constantă de idei noi
pentru a se desprinde de concurenţi. Ciclul introducerii de noi servicii şi de
perfecţionare a serviciilor existente este mai scurt decât la produse.
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Capitolele I şi II
Economia se bazează pe eforturile şi riscurile asumate de întreprinzători pentru a
construi şi dezvolta noi afaceri, mobilizând pentru acestea resurse umane,
materiale, informaţionale şi financiare. Unele din aceste resurse sunt proprii ale
întreprinzătorilor, dar majoritatea sunt atrase din mediul economic.
Afacerile sunt probleme multidimensionale de o mare complexitate. Proiectarea lor
trebuie făcută în toate dimensiunile deodată, fiind nevoie de o unitate de comandă
şi de o coerenţă de gândire pe toate aceste planuri.
Întreprinzătorii încearcă să identifice acel produs sau serviciu necesar societăţii,
pentru care oferta actuală este deficitară sau nemulţumitoare, apoi încearcă să-şi
creeze cel puţin un avantaj competitiv major.
Lumea foarte concurenţială a afacerilor a ajuns să semene cu un teatru de război,
unde strategia militară începe să facă diferenţa. Esenţa jocului strategic în afaceri o
constituie crearea şi exploatarea avantajului competitiv. În funcţie de industria
aleasă, putem avea un joc mai uşor sau mai greu, dar chiar într-un joc greu avem
şanse de câştig dacă gândim o strategie foarte bună şi reuşim să o punem în
aplicare.
Afacerile au la bază astăzi conceptul de marketing, adică punerea clientului în
centrul afacerii. Joncţiunea dintre marketing şi strategie se numeşte marketing
strategic. Este esenţial să înţelegem cine ne sunt clienţii tipici şi ce-şi doresc ei
exact. De pe această bază putem proiecta viziunea noastră de afaceri. Viziunea este
importantă pentru că ea constituie „demarorul” afacerii, prin pasiunea şi
entuziasmul pe care trebuie să-l insufle adepţilor şi partenerilor.
Obiectivele primordiale ale afacerii sunt supravieţuirea şi finalitatea economică:
profitul. Profitul vine din vânzări ale unor cantităţi cât mai mari de produse sau de
servicii, la preţuri cât mai mari şi totodată din costuri cât mai mici.
Într-o lume ipotetică a concurenţei pure, preţul este stabilit de piaţă, dar în lumea
reală a afacerilor, întreprinzătorii încearcă să controleze preţurile la care vând.
Stabilirea preţurilor se face analizând fie întreprinderea însăşi, fie cererea, fie
concurenţa.
Două concepte cheie în business-ul contemporan sunt: valoare pentru bani (cât mai
multe facilităţi în acelaşi preţ) şi atractivitatea achiziţionării (exploatarea
impulsului emoţional în momentul cumpărării).
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II. Construcţia economică
Sensul fundamental al oricărei afaceri este sensul economic, adică obţinerea unui
profit cât mai mare din activitatea respectivă. În primul capitol am insistat pe
valenţele strategice ale afacerii şi am presupus construcţia economică realizată, iar
acum vom vedea cum abordăm rentabilitatea afacerii.
Preţurile
În această contrucţie trebuie să plecăm de la preţuri.
Preţul este suma de bani pe care un vânzător este dispus să o accepte în schimbul
unui produs sau serviciu la un moment dat şi în anumite împrejurări date.
În concurenţa pură, preţul este stabilit de piaţă în punctul unde cererea egalează
oferta (S=D, figura 10). Deoarece preţul P este o funcţie de cantitate, P=P(Q), nu
putem vorbi de stabilirea preţurilor de unitatea economică, ci de piaţă.

Figura 10 – Stabilirea preţului la echilibrul cererii cu oferta, în concurenţa pură
Un concept esenţial îl reprezintă elasticitatea cererii, adică sensibilitatea clienţilor
la modificarea preţului de ofertă.
RAŞCĂ

Citiţi din [53]: 3.Utilizarea elasticităţii cererii în procesul
decizional, paginile 103÷125
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În economia reală se caută recâştigarea controlului unităţii economice asupra
preţurilor, în principiu prin diferenţiere şi publicitate.
PRIDE

Citiţi din [50]: 12. Product and Price, paginile 365÷377

În relaţia concurenţă – preţuri există patru niveluri de referinţă:
•

războiul preţurilor – în general deteriorează piaţa, fiind o strategie „loselose”; nu se recomandă

•

concurenţa în preţuri – facilitează atingerea rapidă a unei cote procentuale
de piaţă

•

concurenţa non-preţuri – facilitează atragerea unui segment de clienţi mai
fideli

•

diferenţierea absolută – strategie de nişă care permite practicarea unor
preţuri mult mai mari decât cele curente de pe piaţă

În ultimele decenii, s-au desprins două concepte cheie ale acceptabilităţii preţurilor
de către consumatori:
a. valoare-pentru-bani (value-for-money), care pleacă de la ideea că pe un
client îl interesează nu atât preţul, cât să primească în schimb, pentru banii
daţi, cât mai multă valoare, deci raportul performanţe/preţ. Aplicarea
acestui concept a făcut să înflorească tehnicile de a încorpora în produse o
multitudine de facilităţi şi funcţii şi de a complica foarte mult specificaţiile
serviciilor; de multe ori s-a ajuns la inventarea unor funcţii inutile şi la
descrierea unor performanţe care nu corespund realităţii.
b. atractivitatea achiziţionării (purchase attractiveness) (Ölander, 1969), care
pleacă de la ideea că achiziţia multor bunuri de consum se bazează pe
impulsuri emoţionale şi mai puţin pe preţul afişat; aplicarea acestui concept
a generat o întreagă industrie a ambalajelor, mai frumoase şi uneori mai
scumpe ca produsul însuşi.
Încercaţi să vă imaginaţi sensibilitatea la preţ a clienţilor pentru afacerea voastră,
încadrând-o pe una din următoarele trepte (de la sensibilitate mică spre mare):
•

unii clienţi habar nu au ce preţ a avut un anumit produs sau serviciu pe care
tocmai l-au cumpărat
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•

unii clienţi îşi aduc aminte de preţ, dar ar accepta şi alte preţuri, în limite
largi

•

unii clienţi cumpără unele produse sau servicii la preţuri pe care ei le cred
convenabile şi altele la preţuri care nu le convin, dar inerţia sau lenea îi
împiedică să caute mai mult

•

unii clienţi se informează şi aleargă după preţurile cele mai convenabile, în
unele cazuri încearcă să negocieze preţul cu furnizorul

•

unii clienţi cumpără un anumit produs sau serviciu doar dacă îl găsesc la
un preţ pe care ei îl pot tolera, altfel se lipsesc de acel produs sau serviciu

Dacă puteţi convinge câţiva colegi sau cunoscuţi din segmentul ţintă să participe la
un test, încercaţi să construiţi curba de răspuns la cumpărare (buy-response
curve), pe baza algoritmului următor:
Un număr de subiecţi primesc un tabel cu toate preţurile posibile la un produs şi
sunt rugaţi să răspundă la două întrebări: de la care preţ în sus ţi se pare prea
scump? (H) şi de la care preţ în jos ţi se pare prea ieftin? (L). Se reprezintă toate
răspunsurile într-un tabel, ca segmente verticale (figura 11). Pentru a calcula
răspunsul la cumpărare pentru preţul pe care intenţionăm să-l stabilim P, vom
scădea din procentul de subiecţi care consideră L < P, procentul celor care
consideră H < P–1, unde P–1 este preţul imediat inferior lui P. Curba de răspuns la
cumpărare este o reprezentare a răspunsului la cumpărare în funcţie de P.

Să calculăm răspunsul la cumpărare pentru 1 kg. file de şalău întreg, proaspăt.
Tabelul (figura 11) este trasat de la 10.000 lei la 1.000.000 lei în trepte de 10.000
lei. Subiecţii sunt întrebaţi:
De la care preţ în sus ţi se pare prea scump? Primul răspunde: H=400.000 lei.
De la care preţ în jos ţi se pare prea ieftin? Primul răspunde: L=200.000 lei.
Răspunsurile celorlalţi sunt reprezentate ca segmente de dreaptă verticale.
La preţul P = 200.000 lei, care este procentul de cumpărători care consideră
L<200.000? Răspunsul este: 13/20 = 65% (capetele marcate cu galben).
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La preţul imediat inferior (P–1 = 190.000 lei), care este procentul din cumpărători
care consideră H<190.000 lei? Răspunsul este: 3/20 = 15% (capetele marcate cu
ocru).
Rezultă că răspunsul la cumpărare la preţul de 200.000 lei va fi (65-15)%=50%.
Cu alte cuvinte, doar jumătate din clienţii potenţiali vor cumpăra produsul la preţul
P. ■

Figura 11 – Calcularea răspunsului la cumpărare
Este limpede că modul de stabilire a preţurilor va influenţa radical viitorul afacerii.
Preţurile sunt o principală variabilă sau pârghie de comandă a afacerii. Există mai
multe modalităţi practice de utilizare a acestei pârghii. Mai mulţi analişti au
formalizat obiectivele stabilirii preţurilor. Menţionăm pe scurt aceste modele:
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Obiective tactice ale stabilirii preţurilor (Winkler, 1984)
•
•
•
•
•
•
•

confruntarea concurenţei
descurajarea concurenţei potenţiale (viitoare)
stabilizarea clienţilor cheie
recuperarea financiară rapidă
atragerea de noi clienţi, noi distribuitori, noi agenţi
utilizarea capacităţii nefolosite
retezarea supracererii

Obiective strategice ale stabilirii preţurilor (Winkler, 1984)
•
•
•
•
•

profit raportat la vânzări, profit raportat la active
stabilizarea relaţiilor de preţ şi adaos
realizarea obiectivului cotei procentuale de piaţă
strategii de preţuri pe pieţe diferite
evitarea intrării concurenţei pe pieţele cheie

Obiective practice ale stabilirii preţurilor (Shipley, 1986)
•
•
•
•

atingerea unui obiectiv de profit sau profit raportat la imobilizări
echitate furnizor-client (împărţirea egală a profitului din afacere între client
şi furnizor)
confruntarea concurenţei
obiectiv de volum de vânzări

Obiectivele stabilirii preţurilor (Pride, Hughes, Kapoor, 1991)
•
•
•
•
•

supravieţuirea
maximizarea profitului
atingerea unui anumit randament al investiţiei
atingerea unei anumite cote procentuale de piaţă
status quo („să nu facă valuri”)

Metode de stabilire a preţurilor
Există trei resurse informaţionale pentru stabilirea preţurilor: întreprinderea însăşi,
cererea şi concurenţa. De aceea, vom clasifica metodele în trei categorii: metode
oarbe, metode bazate pe cerere şi metode bazate pe concurenţă.
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Metode „oarbe”
În anii 1980, majoritatea firmelor foloseau metode bazate pe costuri (cost-based
pricing) cu flexibilitate pentru anumite circumstanţe ale pieţei (Atkin, Skinner
1975). Sunt metode insensibile la semnificaţiile strategice, ignorând influenţa
preţurilor asupra clienţilor şi asupra competitorilor. Avantajul lor constă în
simplitatea metodei (folosind sistemul de costuri, care oricum este implementat în
orice firmă din raţiuni manageriale). Pe o piaţă foarte sensibilă la preţ, aceste
metode sunt indicate.
•

Metode COST-PLUS, adică fixarea unor adaosuri comerciale la costuri, în
funcţie de alocarea aleasă pentru costurile de regie. Veţi înţelege mai bine
aceste metode după ce vom defini costurile, mai departe în acest capitol.

•

Metoda MARKUP este cea mai simplă variantă de COST-PLUS şi constă
în aplicarea unui adaos comercial procentual fix tuturor produselor şi
serviciilor. De exemplu, ne propunem un adaos comercial brut de 20% la
costurile variabile, sau de 10% la costurile unitare totale. Astfel, vom
calcula toate preţurile din costuri, la care adăugăm adaosul comercial. În
prima variantă, nici nu mai trebuie să alocăm costurile variabile indirecte
şi costurile fixe pe unitatea de produs, ci luăm un adaos comercial brut
acoperitor.
Metoda MARKUP are două dezavantaje majore: 1. este imposibil de găsit
adaosul comercial ideal, care să nu deterioreze nici vânzările, nici profitul;
2. în acest fel, stabilirea preţului se separă de celelalte funcţii ale afacerii şi
este ulterioară deciziilor de volum de producţie, capacitate, mix de
marketing.

Metode bazate pe cerere
•

Metoda analizei BREAK-EVEN
Determină cantitatea de produse sau servicii pentru care veniturile din
vânzări egalează costurile totale (fixe şi variabile) pentru un preţ dat.

•

Metoda PREDICTIVĂ sau EXPERIENCE CURVE se aplică când costurile
fixe sunt mari faţă de costurile variabile (cazul frecvent în servicii) şi
constă în reducerea progresivă a preţurilor prin anticiparea costurilor
viitoare, când datorită reducerii preţurilor volumul de vânzări creşte;
metoda se aplică pas cu pas, verificându-se la fiecare iteraţie precizia
predicţiei.
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•

Metoda EMPIRICĂ constă în testarea a diferite preţuri pe piaţă şi luarea
unei decizii bazate pe rezultatele testelor. Prin ignorarea semnalelor lansate
pe piaţă de schimbarea preţurilor, această metodă este deosebit de riscantă
şi, în consecinţă, nerecomandabilă.

Metode bazate pe concurenţă
•

Metoda PRICE-TAKER constă în ignorarea costurilor şi cererii şi copierea
preţurilor concurenţei. Price-taker - urmăritor de preţuri este antonimul lui
Price-setter - generator de preţuri. Metoda este uşor de aplicat în practică
şi este considerată „fair-play” atât pentru furnizor cât şi pentru clienţi. De
asemenea, metoda diminuează posibilitatea izbucnirii unui nedorit război
al preţurilor. De exemplu, la o fermă de producţie vegetală, putem fi pricetaker după bursa de cereale din Chicago, din care scădem sistematic 2%.

•

Metoda LICITAŢIEI se aplică pe acele pieţe unde decizia de preţ a unui
furnizor influenţează în mare măsură decizia rivalilor săi. Licitaţia se poate
desfăşura pe două principii: normal, cu preţuri crescătoare, sau licitaţie
olandeză, cu preţuri descrescătoare

Strategii de preţuri de pornire
Există două strategii de stabilire a preţurilor, speciale pentru demararea afacerii:
•

Strategia de preţuri de „smântânire” (skimming)
La lansarea pe piaţă a produsului sau a serviciului se stabileşte cel mai
mare preţ posibil, apoi treptat preţul poate fi diminuat dacă este cazul.
Se aplică dacă cererea este inelastică15 la început, chiar dacă devine mai
elastică pe parcurs. Piaţa este segmentată în timp pe sensibilitatea la preţ.
De asemenea, este recomandabilă când nu se ştie mare lucru despre
elasticitatea cererii şi nici despre cost.

•

Strategia de preţuri de penetrare (penetration)
La lansarea pe piaţă a produsului sau a serviciului se stabileşte cel mai mic
preţ posibil, apoi treptat preţul poate fi mărit dacă este cazul.

15

Conceptul de elastitictate a cererii este definit la pag. 55.
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Se aplică atunci când se constată o elasticitate mare a cererii, când
economia de scară aduce beneficii imediate, sau când se aşteaptă noi
entranţi pe piaţă. Strategia poate fi riscantă când nu există rezerve pentru
asigurarea unui volum mare de desfacere.
Strategii de preţuri psihologice
•

Strategia de preţuri fracţionare
Mulţi comercianţi cred că preţuri de genul $4,99 sunt mai eficace decât
preţurile întregi de genul $5,00 în a încuraja clienţii să cumpere un anumit
produs sau serviciu. Strategia se practică din 1890, cam 80% din
comercianţi ţin cont de ea, dar ştiinţific nu s-a confirmat încă eficienţa ei.

•

Strategia de preţuri pe pachet
Constă în fixarea unui singur preţ pe un pachet de mai multe produse sau
servicii, puţin mai mic decât suma preţurilor componentelor luate separat.
Strategia încurajează vânzările. Se foloseşte extensiv în servicii, în special
în turism.

•

Strategia de preţuri de prestigiu
Se obţine prin fixarea unui preţ exorbitant pentru un produs sau serviciu
pentru a-i crea o aură de calitate şi rafinament (spre exemplu ceasurile
Rolex, maşinile Ferrari).

•

Strategia de aliniere a preţurilor
Prin eliminarea micilor diferenţe de preţ pentru o clasă de articole, se
ajunge la o aliniere a preţurilor pentru diverse produse sau servicii ale
aceluiaşi furnizor.
De exemplu, un magazin de îmbrăcăminte poate vinde cravate de 300.000
şi de 800.000, în loc să afişeze câte un preţ pentru fiecare cravată în parte.
Strategia simplifică procesul de luare a deciziei de cumpărare şi pune în
evidenţă ofertele bune de preţ.

•

Strategia de preţuri aducătoare de bacşişuri
Stabilirea unor preţuri sub valoarea nominală a unei bancnote astfel că
restul să fie neatractiv (greu de dat, multe monezi). Strategia încurajează
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direct forţa de vânzări pentru anumite produse sau servicii de mai mică
valoare.
De exemplu tariful de 5.900 lei ora de parcare atrage de multe ori bacşişuri
de 4.100 lei, restul fiind de cele mai multe ori un pumn de 4-8 monezi pe
care mulţi îl abandonează încasatorului.
•

Strategia de preţuri seducătoare
Afişarea unor preţuri care nu includ anumite accesorii, taxe, devize şi alte
componente ale preţului total al tranzacţiei.
Etica în afaceri (capitolul VIII) – şi chiar şi legea în anumite ţări – cer
totuşi menţionarea condiţiilor de preţ, dar aceste menţiuni sunt scrise
mărunt, abia observabil.
Tipic, se evită includerea în preţ a costurilor de transport, accize, TVA, alte
taxe, alte servicii. De exemplu, inscripţia F.O.B. înseamnă „free on board
at point of origin” şi presupune preluarea de către cumpărător a majorităţii
cheltuielilor de transport, care se vor adăuga la preţul negociat. Un alt
exemplu este Metro cu politica sa de a afişa preţurile fără TVA.
În aceeaşi categorie intră afişările de tipul „preţuri începând de la $290”
pentru o gamă de produse, eventual alături de o fotografie a unui
reprezentant mult mai scump din gamă.

•

Strategia de preţuri de compensare
Este strategia de a reduce preţul unor produse mult sub costuri,
compensând această pagubă prin suprapreţuri puse pe servicii asociate (de
reparaţii, de întreţinere), pe piese de schimb, consumabile.
Exemple numeroase se pot da în domeniul telefoanelor mobile
subvenţionate de serviciile de telefonie, şi în cel al imprimantelor
subvenţionate prin adaosul la cartuşele de cerneală.

Alte strategii de preţuri
•

Strategia de preţuri flexibile
Stabilirea preţurilor trebuie să ţină cont nu numai de clienţii finali, dar şi de
parteneri, rivali, revânzători, guvern. Obiectivele noastre de stabilire a
preţului vor fi conflictuale cu ale tuturor acestora. (Oxenfeldt, 1975)
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De exemplu, forţa de vânzări este mai motivată dacă are o marjă mai mare
de negociere cu clienţii, deci stabilirea preţurilor ar trebui să ţină cont de o
rezervă pentru această marjă.
•

Strategia de preţuri de transfer
În această strategie, preţurile sunt mult mai mari decât costurile, cu scopul
de a transfera profitul dintr-o companie în altă companie, în general peste
graniţă. Obiectivul urmărit este în general minimizarea impozitelor şi
taxelor plătite într-un anumit stat. Se poate pune în practică numai atunci
când cumpărătorul şi vânzătorul sunt cuplaţi prin interese comune, altele
decât cele legate strict de tranzacţie.

•

Strategia de preţuri subvenţionate
Se întâlneşte în cazuri mai rare, în care furnizorul are un interes special de
a încuraja cumpărarea sau vânzarea unui anumit produs sau serviciu.
De exemplu, statul vinde sămânţă de grâu agricultorilor foarte ieftin,
subvenţionând o parte din preţ, pentru a încuraja înfiinţarea culturilor
agricole. Un alt exemplu, statul achiziţionează cereale de la ţărani la un
preţ mai mare decât cel de piaţă, pentru a rentabiliza agricultura.

Publicitatea şi semnalele transmise prin preţ
Varianta grosieră de a transmite preţurile pe canale de informaţii publice constă în
anunţuri de preţ şi comparaţii directe de preţ. O variantă mai subtilă, pe baza
conceptului valoare-pentru-bani, constă în justificarea adaosului mai mare prin
diferenţiere sau prin calitate (reale sau pretinse).
RAŞCĂ

Citiţi din [53]: 8.3 Reclama – rolul ei în stabilirea preţului,
paginile 401÷402

Semnalele transmise prin preţuri menţinute constant un termen lung (se admit aici
compensări ale inflaţiei pe reguli simple şi clare) pot fi:
•
•
•
•

stabilitate
forţă
încredere
imobilism

Semnale transmise prin majorări de preţuri pot fi:
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•
•
•
•

calitatea s-a îmbunătăţit
urmează un val de scumpiri succesive
produsul/serviciul e „la modă”
produsul/serviciul e „sigur”.

Semnale transmise prin reduceri ireversibile de preţuri pot fi:
•
•
•
•
•
•
•

produsul/serviciul s-a demodat şi urmează să fie înlocuit cu unul nou
urmează un val de reduceri succesive
calitatea s-a înrăutăţit
lumea s-a „săturat” de produsul/serviciul respectiv
furnizorul are dificultăţi financiare
furnizorul e disperat să vândă ceva puţin vandabil
începe un război comercial

Modul în care sunt receptate semnalele diferă de la un receptor la altul şi adesea
sunt diferite de intenţia celor care le lansează.
Tactica preţurilor promoţionale
Constă în variaţii de la preţurile stabilite pentru consideraţii tactice (pe termen
scurt). În majoritatea statelor europene, regimul acestor variaţii este reglementat
destul de sever (de exemplu, în România funcţionează Legea 650/2002).
Pentru propria afacere, ar fi bine să ţinem cont de următoarele concluzii, încă
actuale: „Un număr copleşitor de studii arată că cumpărătorii nu cunosc preţurile
multora dintre produse, nu înţeleg multe din mecanismele prin care comercianţii
acordă reduceri de preţuri şi în general nu sunt convinşi că reducerile de preţuri
sunt reale.” (Miller, 1981)
Un experiment într-un magazin care oferea o reducere de 20% pentru marfa de pe
un anumit raft a arătat că 38% din clienţii intervievaţi au înţeles că preţurile afişate
sunt preţurile deja reduse cu 20%, iar 37% au înţeles că reducerea urmează să se
aplice la achitarea produsului la casă. Ceilalţi au răspuns că nu au înţeles cum
acţionează reducerea.
Reducerile care nu produc aşa multe confuzii sunt cele cu vouchere sau cupoane cu
valoare.
Tactica de fidelizare a clienţilor prin carduri a căpătat o mare răspândire în ultima
vreme, în special la servicii. Datorită popularităţii ei, a căpătat valenţe strategice.
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O altă componentă tactică cu valenţe strategice este oferirea discounturilor de preţ
clienţilor frecvenţi.
Tipurile de discount
•

Discountul comercial este acordat intermediarilor, revânzătorilor,
concesionarilor, pentru a dezvolta reţelele de distribuţie (spre exemplu,
20% din preţul de circa $100.000 al unor combine agricole este discountul
tipic pentru dealer, din care 5% este discountul tipic pentru agentul de
vânzări)

•

Discountul de volum este acordat clienţilor care cumpără cantităţi
semnificative. De fapt, reprezintă transferul către cumpărător a unei părţi a
economisirii pe care o face furnizorul din cota parte a costurilor fixe,
atunci când procesează sau prestează un volum semnificativ (spre exemplu,
operatorii de telefonie mobilă dau discounturi de 5-25% companiilor cu
facturi de peste $1.000 lunar)

•

Discountul de plată este acordat clienţilor care achită prompt
contravaloarea produselor sau a serviciilor (acest tip de discount pentru
plăţi numerar este interzis expres de legislaţia românească, iar pentru
celelalte plăţi este inaplicabil datorită sistemului contabil rigid; în Statele
Unite de exemplu, un discount „2/10 net 30” se traduce prin posibilitatea
cumpărătorului de a plăti cu 2% mai puţin decât factura dacă o face în
termen de 10 zile, altfel trebuie să plătească integral în maximum 30 de
zile)

Costurile
Dacă până acum am prezentat problema preţurilor, pentru a determina
rentabilitatea unei afaceri va trebui să avem şi o reprezentare cât mai precisă a
costurilor.
Costurile sunt expresia bănească a resurselor financiare utilizate de o firmă pentru
a-şi achiziţiona de la furnizori toate resursele necesare producţiei sau prestării de
servicii: materiale (materii prime, energie, echipamente), umane (personal, servicii
de consultanţă), informaţionale (know-how) dar chiar şi financiare.
Costurile depind de preţurile acestor resurse. Noţiunea de furnizori trebuie
înţeleasă aici în sensul cel mai larg, adică sunt consideraţi furnizori şi angajaţii
firmei (costuri cu salariile), şi statul (costuri cu impozitele), precum şi băncile şi
ceilalţi creditori (costuri financiare).
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Costurile intră în general în categoria cheltuielilor întreprinderii (vom detalia în
capitolul VII).
Costurile se clasifică astfel:
f = costuri fixe = acele costuri care nu sunt afectate de variaţiile de activitate de la
o perioadă la alta, care nu sunt afectate de volumul de unităţi de produse sau
servicii vândute.
costuri fixe inerente = costurile capacităţilor de producţie sau servire, pe
termen lung: amortizări, taxe de proprietate, chirii, salariile topmanagementului
costuri fixe arbitrare = costuri fixe al căror nivel este fixat printr-o decizie
managerială luată în general pe baza unui buget anual: reclamă, cercetaredezvoltare
v = costuri variabile unitare = costurile variabile pe unitatea de produs sau serviciu
costuri variabile totale = costurile variabile unitare înmulţite cu numărul
de produse realizate sau servicii prestate
costuri variabile directe = costuri care cresc proporţional cu volumul de
unităţi de produse sau servicii: costuri directe de manoperă, costuri directe
cu materii prime şi materiale, costuri directe cu energia
costuri variabile indirecte = costuri care cresc cu volumul de unităţi de
produse sau servicii, dar nu proporţional, ci în trepte: regie (salariile
personalului neproductiv, costuri indirecte cu energia)
Pentru a afla costul pe unitatea de produs sau serviciu (costul unitar), este necesar
să împărţim costurile fixe şi costurile variabile indirecte la numărul de bucăţi de
produse. Când avem mai multe produse şi/sau servicii, modul de împărţire a
costurilor este problematic. Unele costuri pot fi împărţite prin atribuire, altele
trebuie alocate arbitrar, pe o anumită bază.

Dacă oferim aluminiu (produs) şi consultanţă pentru prelucrarea aluminiului
(serviciu), costurile fixe cu capacităţile de producţie pot fi atribuite aluminiului, dar
salariile top managementului trebuie alocate cumva între produs şi serviciu.
Alocarea se face de exemplu pe baza ponderilor în vânzări, astfel:
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Produsul
sau serviciul

Vânzări
anuale

Pondere

Costuri cu salariile
directorilor

Aluminiu

£12.000.000

75%

£600.000

£4.000.000

25%

£200.000

£16.000.000

100%

£800.000 ■

Servicii de consultanţă

TOTAL

Pentru a avea acum reprezentarea tuturor aceste costuri pentru afacerea pe care o
proiectăm, ar fi trebuit să parcurgem mai întâi toate cele 8 capitole. Ceea ce putem
face deocamdată este să considerăm nişte cifre pur orientative, cât mai plauzibile,
urmând ca, pe măsură ce alte dimensiuni ale proiectului se conturează, să refacem
calculele cu cifre din ce în ce mai realiste. Este recomandabil să construim o
aplicaţie Microsoft Excel pentru calculele care urmează.
Vom mai nota:
p = preţul unitar = preţul unei unităţi de produs sau serviciu vândut
x = numărul de unităţi produse şi vândute
Acum putem trece la primele analize de rentabilitate.
Analiza Cost-Volum-Profit (C-V-P)
Scopul analizei este acela de a indica profitul estimat al afacerii în diferite condiţii
de preţuri, costuri şi volum de vânzări.

1. firma are de vânzare un singur produs sau serviciu
2. toată producţia este vândută (nu se produce pe stoc)
3. preţul de vânzare nu depinde de volumul de vânzări
4. costurile se împart net în costuri variabile şi fixe pe perioada de timp considerată
(costurile nu sunt funcţii neliniare de producţie sau vânzări) ■
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Ţinând cont de ipotezele simplificatoare de mai sus, ecuaţia C-V-P se poate scrie în
mai multe moduri:
profit = px – vx – f
profit = vânzări – costuri variabile – costuri fixe
profit = numărul de unităţi × preţul unitar –
– numărul de unităţi × costuri variabile unitare – costuri fixe
profit = numărul de unităţi × marja brută unitară de acoperire16 –
– costuri fixe
profit = marja brută de acoperire – costuri fixe
Ecuaţia „Break-Even”
Această ecuaţie este dedusă din analiza C-V-P şi permite calculul pragului de
rentabilitate, adică a punctului unde veniturile egalează costurile, sau a punctului
de profit nul. Vom nota cu:
BEP = nivelul de vânzări în unităţi la care marja brută de acoperire egalează
costurile fixe, (sau la care profitul este zero)
0 = (p – v) BEP – f
BEP = f / (p – v)
BEPr = nivelul de vânzări exprimat valoric, la care marja brută de acoperire
egalează costurile fixe, (sau la care profitul este zero)
BEPr = f / [(p – v)/p]
Pentru cele două tipuri de analize, vom construi o foaie de lucru Excel după
algoritmul de mai jos.

16

Marja brută (unitară) de acoperire reprezintă traducerea pentru (unitary) marginal
contribution
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Foaia de lucru din exemplul din figura 12 este adecvată pentru o afacere de comerţ.
Datele corespund unui magazin de desfacere cu amănuntul a alimentelor proaspete
şi preambalate, de mărime medie.
Plasăm mai întâi elementele de cost, unul pe linie. Zonele marcate cu gri sunt
datele de intrare. Deocamdată nu am studiat metodele de calcul al acestor costuri,
deci foaia noastră de lucru pleacă de la costuri ca date de intrare. Mai târziu, vom
extinde foaia de lucru pentru a calcula costurile în loc să le introducem direct.
Totalul costurilor fixe inerente îl calculăm cu formula SUM(E3:E6), totalul
costurilor fixe arbitrare cu formula SUM(E9:E10), totalul costurilor fixe cu
E7+E11, totalul costurilor indirecte de natura costurilor fixe cu E16+E17,
costurile fixe f cu E19+E13, BEPr cu E21/(E23/(1+E23)).
Tabelul îl construim astfel: introducem 0 la A29, selectăm celulele de la A29 la A39
şi le umplem cu o serie liniară, pe coloană, cu pasul 100.000. Acestea vor fi
prognoze de vânzări. Pentru coloana costului mărfii, vom introduce la B29 formula
A29/(1+$E$23). Pentru coloana costurilor fixe vom introduce $E$21 la C29, iar
pentru calculul profitului vom scădea costurile din vânzări cu formula A29–B29–
C29 plasată la D29. Pentru a umple tabelul, vom selecta toate celulele de la B29 la
D39 şi vom da Ctrl+D.
Am folosit pentru toate celulele formatul de număr simbol monetar cu 0 zecimale
şi separator la mii, cu afişarea numerelor negative în roşu (o practică curentă în
contabilitate).
Concluzia este că magazinul nostru are un prag de rentabilitate la o cifră anuală de
vânzări de $587.656, adică de $1.632 în medie zilnic. Graficul din figura 13
trasează ecuaţia profitului în funcţie de vânzări. ■
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Figura 12 – Foaia de lucru Excel pentru analiza C-V-P şi BEPr
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Figura 13 – Analiza „Break-Even” cu ecuaţia profitului reprezentată grafic
Influenţa inflaţiei asupra costurilor şi preţurilor
România este o economie hiperinflaţionistă, prin urmare un leu la sfârşitul anului
valorează semnificativ mai puţin decât un leu la începutul anului. Calculele anuale
ale afacerii au prea puţină relevanţă dacă sunt făcute în lei. Ele trebuie făcute mai
degrabă într-o unitate monetară stabilă. Până în anul 2002, aceasta era dolarul
S.U.A, iar din 2003 comunitatea de afaceri din România a adoptat euro, dolarul
suferind o gravă devalorizare el însuşi.
Furnizorii au grijă să-şi actualizeze preţurile cu inflaţia, calculându-le de exemplu
în echivalent euro la cursul BNR al zilei plăţii. Prin urmare, costurile afacerii
noastre în lei vor sălta permanent. La rândul nostru, trebuie să avem grijă să ne
protejăm afacerea împotriva inflaţiei, găsind o formulă de actualizare a preţurilor.
Afişarea preţurilor este obligatorie în lei, iar multe scumpiri succesive au un efect
psihologic negativ asupra clienţilor. În multe afaceri este mai potrivită exprimarea
preţului în euro, cu scoaterea şi afişarea zilnică a unei liste actualizate în lei cu
cursul BNR. Această metodă oferă o protecţie rezonabilă împotriva inflaţiei, fără să
creeze în schimb impresia unor scumpiri haotice şi arbitrare. Regula este clară, cu
un preţ în euro constant şi cât mai uşor de memorat.
Metoda cu preţurile în euro se potriveşte pentru unele bunuri şi servicii care costă
relativ mult. Din păcate, ea nu mai poate fi aplicată de exemplu la bunuri şi servicii
ieftine (pâine, taxă de parcare). La acestea vom aplica grilei de preţuri o corecţie în
trepte, lunară, trimestrială sau mai rar, anuală.
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III. Construcţia juridică şi investiţională
În acest capitol vom trata toate componentele strict defensive ale afacerii, care sunt
gândite o dată sau cel mult de câteva ori în viaţa unei afaceri şi prin urmare, în
cazul lor nu putem aplica binecunoscuta metodă „trial and error”. În componentele
economice, de marketing sau management, putem încerca de exemplu stabilirea
unui preţ sau a unui segment ţintă, pentru a corecta decizia imediat după ce avem
un răspuns negativ al pieţei. Acest mod de lucru este facilitat de o perioadă mică a
ciclului de interacţiune afacere–mediu (de ordinul zilelor). Componentele juridice
şi investiţionale au un ciclu de interacţiune afacere–mediu cu perioadă foarte mare
(de ordinul a 10 ani). Greşelile pe care le vom face pe aceste componente costă de
obicei foarte mult (uneori ameninţă însăşi supravieţuirea afacerii) şi nu pot fi
corectate pe loc (uneori nu mai pot fi corectate deloc). Uneori, greşelile construcţiei
juridice şi investiţionale ies la suprafaţă după mai mulţi ani. Din acest motiv, cel
puţin la acest capitol, vom fi nevoiţi să învăţăm din greşelile altora.
În plus faţă de aceste dificultăţi, avem aici o construcţie multidisciplinară: juridică,
tehnică şi într-o oarecare măsură financiară şi de marketing. Din acest motiv,
întreprinzătorul economist este expus unor riscuri mai mari, fiind mai dependent de
aportul juriştilor, arhitecţilor şi al inginerilor. Aş putea afirma că este o obligaţie a
întreprinzătorului să înveţe, să înţeleagă şi să interpreteze corect şi în favoarea
afacerii lui toate noţiunile juridice şi tehnice, legislaţia, toate normativele şi
standardele aplicabile.
Interesul specialiştilor este să fie conservatori, pentru a-şi proteja propria carieră.
Cu cât specialiştii sunt plătiţi mai prost, cu atât probabilitatea de a lucra cu
specialişti competenţi este mai mică. Paradoxal însă, dacă specialiştii sunt plătiţi
foarte bine, vor face exces de zel, adică vor promova soluţii juridice şi tehnice
grandioase, complexe şi scumpe, ceea ce va împovăra afacerea cu costuri inutile.
Întreprinzătorii de succes sunt lideri ai echipei de specialişti şi nu clienţii acestora.
Ei culeg de la specialişti informaţii, le prelucrează ei înşişi pentru a formula soluţii,
nu acceptă niciodată soluţii „la cheie”, apoi discută în echipă soluţiile, până se
ajunge la compromisul acceptabil din toate punctele de vedere.
Este bine să subliniem că toate soluţiile construcţiei juridice şi investiţionale din
lumea reală a afacerilor sunt compromisuri, adică au şi avantaje şi dezavantaje.
Soluţiile „minunate”, „optime” reprezintă mituri în care nu trebuie să ne încredem.
Inginerii şi arhitecţii români văd arareori toate implicaţiile operaţionale şi în costuri
ale soluţiei lor favorite. Dacă nu vedem dezavantajele unei soluţii, nu înseamnă
decât că ele mai trebuie căutate.
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Punerea în practică a unui plan de afaceri se înscrie în trei variante de scenariu:
1. succes (profit, extindere, dezvoltare), 2. supravieţuire (la limită) şi 3. dispariţie.
În toate cele trei variante, se poate dovedi că o construcţie defensivă judicioasă la
înfiinţarea firmei poate ajuta de o manieră decisivă.
Alegerea formei de organizare, întocmirea actelor constitutive, alegerea emblemei
(mărcii), a denumirii firmei, la noi sunt tratate de obicei cu toată superficialitatea.
Fiind considerate "formalităţi", în general de ele se ocupă un avocat, care aplică
formule universale. Stereotipia de gândire este următoarea: "măcar de ar avea
succes, că schimbăm pe urmă aceste detalii".
În realitate, una din legile lui Murphy se aplică foarte bine aici: "ceea ce ar trebui
să fie provizoriu, va rămâne definitiv". O firmă care se înscrie pe panta succesului
nu mai poate fi uşor redefinită, iar greşelile din procedura de înfiinţare o vor marca
multă vreme, sau se vor remedia cu costuri mari.
La prima vedere, înfiinţarea unei firme pare să fie învingerea unui prag pus de
societate prin autorităţile statului în calea întreprinzătorului. La o privire mai
atentă, constatăm că societatea nu are nimic de pierdut că unul din membrii ei îşi
riscă efortul, timpul şi banii pentru a pune la dispoziţia societăţii produse şi servicii
utile şi pentru a da de lucru unor concetăţeni. În consecinţă, greutatea înfiinţării
unei firme prin bariere puse de autorităţi este un artificiu birocratic pentru
maximizarea avantajelor personale ale funcţionarilor statului (care de altfel sunt
plătiţi pentru a servi întreprinzătorii). Aceste piedici sunt artificiale, păguboase şi
generatoare de confuzii, pentru că ascund adevărata greutate: decizia corectă
privind începerea afacerii.
Parteneriat, asociaţi de afaceri
Cea mai delicată decizie este alegerea unor parteneri de afaceri, adică a unor
coproprietari ai afacerii. Dacă puteţi să ocoliţi această problemă (de exemplu, prin
găsirea altor modalităţi decât asocierea de a cointeresa unele persoane cheie),
atunci şansele de reuşită cresc.
În prima etapă, toţi asociaţii unei firme sunt corecţi, pun suflet, muncesc şi caută să
sprijine firma în orice mod. Asociaţii încep să fie de nerecunoscut (agresivi,
obstructivi, egoişti, mincinoşi) după un timp: când firma are greutăţi mari sau când
firma are mult succes. Paradoxal, în ambele variante, dezbinarea asociaţilor este
foarte probabilă.
Fireşte că asocierile sunt uneori inevitabile şi că ele funcţionează bine în multe ţări.
Totuşi, în România este recomandabil să reuşeşti singur în afaceri.
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Ca o paralelă, imaginaţi-vă că asociaţia de proprietari din scara unui bloc primeşte
un milion de euro şi trebuie să-i împartă, sau imaginaţi-vă câte motive de ceartă
apar chiar dacă nu primesc milionul.
Dreptul de proprietate
Nu are nici un sens să fii întreprinzător, adică să-ţi rişti timpul, eforturile şi banii,
pentru a îmbogăţi o altă persoană. Din păcate, istoria noastră destul de recentă a
sedus populaţia cu avantajele naţionalizărilor, exproprierilor şi colectivizării. În
anii 40-50 toţi întreprinzătorii din România au emigrat sau au fost exterminaţi,
această „breaslă” nemaiavând reprezentanţi până în 1989. Legislaţia comunistă
descuraja proprietatea privată şi interzicea total proprietatea privată asupra
mijloacelor fixe. România este unica ţară din blocul sovietic care şi-a naţionalizat
complet până şi comerţul. Nu este de mirare că după 1989 am asistat la un fenomen
atât de ciudat, cum este ponderea infimă a comercianţilor români în comerţul din
România.
Noua Constituţie garantează proprietatea, dar în opinia mea, va mai trece timp până
când va fi şi în România limpede ce poate fi garantat şi de către cine.
PRIDE

Citiţi din [50]: 21. Property Law, paginile 668÷669

Nefiind specialist în drept, vă propun în continuare o adaptare-sinteză după
"Property Law" din [80] Macropaedia, The New Enciclopaedia Britannica, 1998.
Consider că înţelegerea acestor noţiuni este fundamentală pentru un om de afaceri.

Ca toate disciplinele dreptului, dreptul proprietăţii urmăreşte să articuleze
principiile, politicile şi regulile prin care se rezolvă disputele, sau prin care
tranzacţiile pot fi structurate astfel încât să se evite disputele. Deosebirea faţă de
celelalte ramuri ale dreptului constă în faptul că dreptul proprietăţii se ocupă cu
relaţia dintre membrii unei societăţi în raport cu "lucrurile". Lucrurile pot fi
tangibile, cum ar fi pământul, o fabrică sau o bijuterie sau pot fi intangibile, cum ar
fi acţiunile, obligaţiunile sau conturile bancare. O dată cu abolirea sclaviei, dreptul
de proprietate asupra oamenilor nu mai poate fi exercitat legal.
Dreptul de proprietate se ocupă cu alocarea, utilizarea şi transferul avuţiei şi
obiectelor care au valoare. Prin urmare, el reflectă economia societăţii respective.
Deoarece se ocupă cu controlul şi transferul averii între soţi şi de la o generaţie la
alta, dreptul proprietăţii reflectă structura familiei în societatea respectivă.
Totodată, dreptul proprietăţii reflectă şi politica societăţii respective din moment ce
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se ocupă cu aspecte atât de importante ale societăţii cum sunt economia şi structura
familiei.
Adesea proprietatea este definită ca drepturile unei persoane în raport cu un lucru.
O definiţie mai completă ar putea fi complexul de relaţii de drept între persoane în
raport cu lucrurile. Este vorba de totalitatea drepturilor, îndatoririlor, privilegiilor
şi interdicţiilor, puterilor şi răspunderilor, incapacităţilor şi imunităţilor care
există în raport cu lucrurile.
Nu se cunoaşte nici un sistem de drept care să nu aibă un drept al proprietăţii.
Etimologia cuvântului "proprietate" este din latinescul "proprietas", care a dat în
franceză "propriété" şi în engleză "property". Latinescul "proprietas" este derivat
din "proprius" care înseamnă specific sau propriu, spre deosebire de "communis"
(comun) şi "alienus" (al altuia).
Atributele dreptului de proprietate
Una din tendinţele importante care par să caracterizeze conceptul de proprietate în
sens descriptiv este tendinţa de a asocia unei singure persoane, preferabil persoana
care posedă lucrul, dreptul exclusiv de posesie, privilegiul de utilizare şi puterea de
dispoziţie asupra lucrului respectiv.
Cele două sisteme majore de drept occidental (sistemul anglo-american şi sistemul
bazat pe Dreptul Roman) tind să atribuie proprietarului unui lucru:
1. POSESIA: Dreptul de a poseda lucrul cu obligaţia tuturor celorlalţi de a nu
atenta la posesia lucrului.
2. FOLOSINŢA: Privilegiul utilizării lucrului, interdicţia tuturor celorlalţi de a
împiedica această utilizare, şi dreptul posesorului de a-i împiedica pe alţii să-i
folosească lucrul său.
3. DISPOZIŢIA: Puterea de a transfera parţial sau total atributele proprietăţii
(puteri, privilegii, drepturi şi imunităţi) către oricine altcineva.
4. O imunitate faţă de schimbarea acestor drepturi, privilegii şi puteri de către
oricine altcineva.
Tendinţa de a acumula toate atributele dreptului de proprietate este comună pe
continentul european şi decurge din Dreptul Roman. Dreptul anglo-american
recunoaşte mai multe tipuri de interes într-un lucru decât Codul Civil, deci tendinţa
de acumulare este mai puţin evidentă.
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În societăţile neindustrializate, complexul de relaţii de drept în raport cu lucrurile
tangibile este comun pentru economie şi familie. Tendinţa în societăţile
industrializate, în schimb, este de a separa economia de familie. Prin urmare,
sistemele de drept din lumea industrializată, proprietatea în relaţiile de producţie şi
proprietatea în relaţiile de familie sunt funcţional separate şi sunt tratate de ramuri
distincte ale dreptului.
Geografia dreptului de proprietate
Fostele colonii britanice şi membrele Commonwealth-ului britanic utilizează o
versiune a sistemului anglo-american, de obicei cu reguli adiţionale adaptate la
religiile indigene, structurile familiale şi sistemele de proprietate asupra pământului
(de exemplu sistemul folosit în subcontinentul indian).
Ţările care au fost colonizate de Europa continentală folosesc de regulă un sistem
bazat pe Codul Civil, în care influenţele dominante sunt ale sistemului francez şi
ale sistemului spaniol, ambele foarte apropiate.
Ţările care nu au fost colonii, tind să folosească un sistem de drept vestic. De
exemplu, Japonia foloseşte un sistem bazat pe Codul Civil german. Pe de altă parte,
China foloseşte un sistem al dreptului de proprietate tradiţional, cu influenţe din
codurile altor ţări socialiste, care de fapt sunt bazate pe Codul Civil şi tratează
separat proprietatea industrială şi agricolă.
Obiectele proprietăţii
În sistemul bazat pe Codul Civil, termenul de proprietate se aplică astăzi acelor
lucruri tangibile care pot fi transferate între vii, şi într-o foarte mică măsură
obiectelor intangibile. În sistemul anglo-american aproape toate lucrurile tangibile
pot face obiectul dreptului de proprietate. Unele intangibile sunt tratate ca şi
tangibilele, altele nu. În Statele Unite, definirea a "ceva" ca obiect al proprietăţii îi
conferă automat protecţie constituţională.
În sistemele moderne de drept au fost abolite elementele dreptului divin de
proprietate. Lucrurile religioase de obicei sunt considerate proprietatea unor
grupuri religioase recunoscute de stat sau componente ale statului (cu excepţia unor
sisteme de drept orientale care menţin anumite elemente ale dreptului divin de
proprietate: sistemul hindus şi sistemul islamic). În majoritatea sistemelor de drept
vestice, un mare grup de obiecte tangibile sunt considerate în afara comerţului, deci
nu pot face obiectul dreptului de proprietate, datorită unor dificultăţi inerente de
exercitare a acestuia. De exemplu, aerul ambiant în mod normal nu poate face
obiectul dreptului de proprietate. Efectul acestei doctrine a fost poluarea fără
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restricţii a aerului de către oricine. Preocupările recente privind poluarea aerului
tind să reconsidere introducerea aerului ca obiect al proprietăţii.
O altă categorie de obiecte cu tratament special în dreptul proprietăţii o reprezintă
animalele sălbatice. În general, animalele sălbatice nu aparţin nimănui până când
nu sunt capturate. O dată capturat, un animal aparţine celui care l-a capturat până
când animalul scapă şi se întoarce în mediul său natural. Pescuitul face obiectul
unor reglementări speciale şi unele sisteme de drept consideră animalele ca
aparţinând statului atâta vreme cât nu sunt capturate conform unor reglementări
legale.
Apa, fundul apei şi ţărmul sunt tratate într-un mod aparte ca obiecte ale proprietăţii.
În dreptul roman, apa navigabilă şi plajele aparţineau tuturor. Ca şi în cazul
animalelor sălbatice, sistemele de drept moderne tind să confere statului drepturi
substanţiale asupra apelor şi ţărmurilor. De exemplu, în Anglia căile de apă
navigabile aparţin monarhului şi pot fi utilizate de oricine are acces la ele, dar acest
drept de utilizare nu este garantat. În Statele Unite plajele sunt considerate locuri
de acces public către apă, şi este reglementată complet preluarea apei din curentele
de apă (râuri, fluvii etc.). În statele din Estul S.U.A, dreptul de a lua apă depinde de
proprietatea asupra terenului adiacent apei, iar în statele din Vest se aplică dreptul
primului venit de a lua apă. Faptul că apa curgătoare nu poate face obiectul
proprietăţii private face mai simplă reglementarea asupra acestei resurse.
Alte resurse naturale sunt în general scoase de sub incidenţa dreptului de
proprietate privată. Tendinţa în Europa continentală este de a pune toate mineralele
în proprietatea statului sau sub controlul extensiv al statului. În Anglia, aurul,
argintul şi plumbul sunt considerate în mod tradiţional rezerve ale Coroanei. În
Statele Unite, mineralele sunt proprietate privată sub rezerva unor reglementări
care urmăresc conservarea. Ca şi în cazul apelor, există în general două principii de
drept asupra resurselor naturale: dreptul proprietarului terenului şi respectiv dreptul
descoperitorului.
În toată lumea vestică, corpul uman, viu sau mort, nu poate face obiectul dreptului
de proprietate. Acest fapt naşte multe dificultăţi în sistemul de drept. De exemplu,
se naşte problema donării sau vânzării de organe sau de sânge, sau a dispoziţiei
testamentare asupra utilizării corpului pentru scopuri medicale. Majoritatea ţărilor
au o legislaţie specifică în această materie, dar dificultăţile de principiu se menţin.
Posesia
Posesia este formată în dreptul roman dintr-o intenţie de a poseda şi un obiect care
poate fi posedat (animus et corpus). Dreptul englez porneşte de la un proces social
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destul de complex, "seisin", adică procesul prin care un stăpân pune pe supusul său
în posesia unui lucru.
Orice sistem legal în care dreptul de proprietate pleacă de la conceptul de posesie,
va avea o puternică orientare către lucrurile tangibile. Este uşor să concepi posesia
asupra oricărui lucru care poate fi atins. Este mult mai dificil să concepi posesia
asupra unui lucru abstract cum ar fi un drept, un privilegiu sau o putere.
Codul Civil inspirat din Dreptul Roman tinde să respingă posibilitatea posesiei
legale a oricărui lucru care nu poate fi atins. Sistemele anglo-americane în general
sunt mai deschise către noţiunea unui drept, putere sau privilegiu. De exemplu, în
sistemele de Drept Civil pământul este în posesia naturală a proprietarului şi nu
sunt recunoscute drepturi de proprietate ale altora. Dreptul anglo-american în
schimb recunoaşte dreptul de posesie multiplă asupra terenului, fiind vorba de
proprietatea asupra unui interes în terenul respectiv mai degrabă decât proprietatea
asupra terenului tangibil.
Deşi interesul asupra terenurilor a fost în mod tradiţional acceptat ca obiect
intangibil al proprietăţii de dreptul englez, abia recent s-a extins posibilitatea
divizării intereselor de posesie asupra proprietăţii mobile. Abstracţiunea drepturilor
şi îndatoririlor contractuale s-au dezvoltat încet ca obiecte ale dreptului de
proprietate. Abia în secolul XIX drepturile contractuale au putut fi reatribuite şi
s-au dezvoltat metode de protecţie a acestora împotriva amestecului terţilor.
Deoarece drepturile contractuale nu puteau fi reatribuite şi deoarece ele aveau
efecte doar asupra autorului contractului, ele erau greu de considerat obiecte ale
proprietăţii. Conturile bancare, acţiunile şi obligaţiunile, fiind de fapt drepturi
contractuale în formă standardizată, au dobândit cu greu statutul de obiecte ale
proprietăţii.
Bariera conceptuală a fost depăşită o dată cu introducerea instrumentelor
negociabile. De exemplu, un bilet la ordin (o convenţie de a plăti o datorie la un
anumit termen) poate fi reatribuit de creditor unui terţ la alegerea lui, terţ care
astfel este în drept să încaseze datoria. Astăzi, majoritatea drepturilor contractuale,
inclusiv valorile mobiliare şi conturile bancare sunt tratate în sistemele angloamericane ca obiecte ale proprietăţii.
În Europa continentală, în perioada feudală s-a dezvoltat conceptul de cvasiposesia drepturilor, ca un substitut al proprietăţii asupra lucrurilor intangibile.
Abolirea formelor de proprietate feudală a eliminat şi această formă de proprietate
abstractă. Instrumentele negociabile deşi recunoscute, erau tratate diferit de diverse
instanţe. La apariţia Codului Civil, aceste obiecte intangibile nu au fost incorporate,
ci au fost lăsate în seama codurilor comerciale, care se aplicau în mod limitativ
doar la comercianţi. Această linie de dezvoltare nu putea să reziste mult într-o lume
în care drepturile contractuale sunt principalul mijloc de păstrare a avuţiei. De
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exemplu, dreptul francez modern tinde să se alinieze în această materie la dreptul
anglo-saxon. În schimb, Codul Civil german exclude în mod explicit dreptul de
proprietate asupra intangibilelor.
Drepturile garantate de guvern ca proprietate
O dezvoltare deosebită în ultimele două secole au avut-o exclusivităţile date de
guverne pentru încurajarea şi protejarea autorilor, inventatorilor, producătorilor şi
comercianţilor.
"Copyright"-ul, adică dreptul exclusiv de a interzice copierea unei opere de artă,
scrieri sau piese muzicale, este privit ca un drept de proprietate. Acelaşi regim îl au
patentele, drepturi exclusive garantate de guvern de a utiliza o invenţie, şi mărcile,
drepturi exclusive garantate de guvern producătorilor sau comercianţilor de a
marca un produs sau un serviciu cu un semn distinctiv, indicând sursa produsului
sau a serviciului. În ultima vreme, se dezbate pe plan internaţional dacă nu ar trebui
şi alte drepturi garantate de guvern să fie tratate ca proprietate: de exemplu
autorizaţiile şi licenţele profesionale, de fabricaţie, de comerţ şi de servicii.
Subiecte ale proprietăţii
În mod tradiţional, tendinţele de acumulare a atributelor proprietăţii s-au manifestat
asupra individului, ca subiect al dreptului de proprietate. În epoca modernă, apariţia
persoanelor juridice fictive a amplificat mult importanţa grupurilor ca subiecte ale
proprietăţii.
Dreptul Roman considera că numai bărbaţii adulţi liberi care nu se află sub tutela
părintească pot exercita dreptul de proprietate, iar emanciparea nu era automată,
adică tutela părintească dura până la moartea părintelui. Sclavii nu puteau deţine
proprietăţi.
În Anglia medievală sistemul era similar, cu două diferenţe: emanciparea era
automată la vârsta de 18 sau 21 de ani şi femeile adulte nemăritate puteau avea
drept de proprietate. Anumite categorii sociale nu puteau deţine proprietăţi: şerbii,
străinii.
Sistemul juridic s-a democratizat o dată cu societatea, în sensul că proprietatea
este mai puţin legată de statutul social, sexul sau vârsta persoanei. Totuşi, în multe
ţări este încă limitat dreptul de proprietate al celor care nu au cetăţenia statului
respectiv. Adesea se face distincţia între persoanele care pot deţine proprietăţi în
mod legal şi persoanele care pot transfera proprietăţi în mod legal. Copiii şi
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handicapaţii mintal pot fi deţinători legali de proprietăţi, dar transferul de
proprietate îl pot face numai sub consimţământul tutorelui legal.
Diverse forme de proprietate de grup au fost introduse de-a lungul timpului. Toate
sistemele de drept vestice recunosc proprietatea în indiviziune a mai multor
indivizi asupra dreptului într-un anumit bun. De obicei, proprietatea în indiviziune
apare în mod natural în cazul succesiunii, când există mai mulţi moştenitori.
Dreptul anglo-american prevede două forme de proprietate în comun: "joint
tenancy" şi "tenancy in common". Diferenţa dintre ele este că la dispariţia unui
participant în "joint tenancy", ceilalţi participanţi preiau partea celui decedat, pe
când la "tenancy in common", partea se moşteneşte pe căile succesorale obişnuite.
Sistemele bazate pe Codul Civil prevăd forme de proprietate de grup:
"co-propriété", "Miteigentum", dar nici unul nu prevede posibilitatea ca dreptul
co-proprietarului decedat să treacă asupra celorlalţi co-proprietari. Există diferite
metode de tratare a dreptului de înstrăinare şi de divizare a co-proprietăţii.
Dreptul de proprietate maritală pune de asemenea probleme delicate, tratate în mod
diferit în diverse ţări: în ce măsură fiecare din soţi poate deţine proprietăţi proprii,
dacă şi cum pot avea proprietăţi comune, succesiunea între soţi etc. În general,
soţul/soţia au privilegii importante în ceea ce priveşte dreptul de proprietate al unui
individ şi este de domeniul dezbaterilor în ce măsură aceste privilegii limitează
dreptul de proprietate în general.
Proprietatea persoanelor juridice (corporations, companies, sociétés,
Gesellschaften) este în general asimilată proprietăţii individuale, numai că persoana
juridică este o persoană fictivă, în spatele căreia se află de obicei o persoană fizică
sau un grup de persoane fizice.
În lumea vestică, o firmă este proprietatea comună a mai multor acţionari, care
numesc directori, care la rândul lor numesc managementul firmei, care se ocupă de
activitatea de zi cu zi. Nici acţionarii şi nici directorii nu au drept de proprietate
asupra proprietăţilor corporaţiei. Acţionarii nu au nici măcar dreptul de posesie,
folosinţă sau dispoziţie asupra bunurilor corporaţiei, decât după lichidarea firmei şi
îndestularea creditorilor acesteia, când pot intra în proprietate deplină asupra
bunurilor respective.
Directorii au posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor firmei, dar le pot
exercita numai în interesul acţionarilor. Această limitare face ca directorii să nu se
poată considera proprietarii bunurilor firmei, deşi exercită atribute ale dreptului de
proprietate. Managerii sunt consideraţi nişte salariaţi plătiţi ai firmei şi prin urmare
calitatea lor în raport cu bunurile firmei este şi mai redusă decât a directorilor. În
practică însă, managerii exercită funcţii ale directorilor, cu consensul de cele mai
multe ori tacit al acestora.
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Proprietatea statului sau a comunităţii locale este din ce în ce mai prezentă în
societate. De obicei, accesul la aceste proprietăţi este public, dar supus anumitor
restricţii de comportament. Ca exemplu, în parcuri şi pe autostrăzi accesul public
este limitat doar de încălcarea normelor de utilizare a acestora.
De asemenea, statul joacă un rol din ce în ce mai mare în restricţionarea aşa-zisei
proprietăţi ofensatorii, de exemplu agenţiile statului acţionează împotriva
proprietarului unei fabrici care poluează chimic sau fonic mediul înconjurător.
Dreptul socialist prevede ca majoritatea avuţiei societăţii, în special pământul şi
mijloacele de producţie, infrastructura de transport, instituţiile de educaţie, cultură,
instituţiile financiare, resursele naturale, sursele de energie etc. să fie proprietate
comună. Formele de proprietate comună în dreptul socialist sunt proprietatea
statului în industrie, în general, şi proprietatea cooperatistă în agricultură.
(adaptare-sinteză după "Property Law" din [80] Macropaedia, The New
Enciclopaedia Britannica, 1998)

Alegerea formei de organizare a firmei (afacerii)
Această alegere va avea următoarele implicaţii importante:
a) taxele şi impozitele plătite în urma activităţilor firmei
b) apariţia unor litigii şi efectele lor
c) complicaţiile care survin la orice cotitură în existenţa firmei
d) dacă în caz de eşec, întreprinzătorul se ruinează total, sau are şansa de a o lua de
la capăt
e) profitabilitatea firmei
f) posibilitatea de a atrage finanţare
g) complicaţii în activitatea curentă
PRIDE

Citiţi din [50]: 3. The Forms of Business Ownership,
paginile 67÷97

Formele de organizare diferă de la o ţară la alta, dar toate sunt influenţate de
practica Statelor Unite, unde există trei tipuri principale de firme: sole
proprietorship, partnership şi corporation. Chiar dacă afacerea noastră este
proiectată pentru România, consider util să plecăm de la modelul american, care
este distilat în secole de experienţă antreprenorială, în timp ce România a trecut
prin 50 de ani de tăcere absolută în acest domeniu. Modelul adoptat în România
încearcă să reînnoade cu tradiţia antreprenorială antebelică, şi aşa destul de firavă,
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dar multe din formele de organizare sunt nepractice şi arhaice. Pe de altă parte,
reglementările dreptului de proprietate sunt determinante pentru formele de
organizare şi din acest motiv un model nu poate fi „importat” din altă ţară.
Sole proprietorship
Începerea unei afaceri se face de obicei prin sole proprietorship, care înseamnă
afacerea aflată în proprietatea şi de cele mai multe ori în administrarea unei singure
persoane (spre exemplu, Ford Motor Company la început a fost sole
proprietorship). Circa. 70% din totalul afacerilor din SUA, reprezentând 12
milioane de firme sunt de acest tip, în special în comerţ, agricultură şi servicii. Pe
de altă parte, acestea produc în total doar aproximativ 6% din PIB. Avantajele şi
dezavantajele acestei forme sunt următoarele:
+ fără contract de societate
+ fără taxe de înfiinţare şi desfiinţare, fără cerinţa unui capital minim
+ tot profitul este proprietatea titularului, fără alte formalităţi sau taxe
+ flexibilitate totală
+ impozite mai mici (după legislaţia din SUA)
+ secretizarea operaţiilor (nu are obligaţia să facă publice datele financiare)
– răspunderea nelimitată (în caz de dificultăţi financiare, averea personală este
ameninţată)
– lipsa de continuitate (problemele de succesiune)
– probleme cu obţinerea unor împrumuturi mai mari de la bănci
– limite privind performanţa (o singură persoană nu poate să acopere toate cerinţele
de competenţă)
– angajaţii nu au nici o perspectivă (dacă sunt competenţi, vor prefera corporaţiile
unde pot progresa ierarhic)
Partnership
O asociere de două sau mai multe persoane pentru a fi co-proprietari ai unei afaceri
pentru profit. De obicei, asocierea mai multor persoane se face pe considerentul că
fiecare partener contribuie cu un talent sau o competenţă utilă în afaceri ca
avocatura, contabilitatea, publicitatea, intermedierile imobiliare şi comerţul cu
amănuntul. Uneori, asocierea se face pe considerentul atragerii de capital
suplimentar.
Circa 10% din totalul afacerilor din SUA, reprezentând aproape 2 milioane de
firme sunt de acest tip, în special în comerţ, agricultură şi servicii. Pe de altă parte,
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acestea produc în total doar aproximativ 4% din PIB. Partenerii pot fi de mai multe
tipuri:
•

General Partner, o persoană care îşi asumă responsabilitatea conducerii
afacerii, total sau parţial.

•

Limited Partner, o persoană care contribuie cu un capital la afacere, dar nu
se implică managerial şi poartă răspunderea numai în limita investiţiei sale
iniţiale.

După alte criterii, partenerii pot fi nominal, ostensible, active, secret, dormant,
silent ([50], pag. 75).
Partenerii trebuie să-şi stabilească o convenţie de parteneriat în faţa unui notar,
convenţie în care se fixează următoarele: contribuţia la capital, partea de profit şi
drepturile şi obligaţiile fiecărui partener. De asemenea, sunt prevăzute modurile de
rezolvare a posibilelor dispute şi modul ca un partener să preia partea altuia.
Această formă are următoarele avantaje şi dezavantaje:
+ taxe minime de înfiinţare şi desfiinţare, fără cerinţa unui capital minim
+ capital mai mare şi şanse de creditare sporite
+ tot profitul este proprietatea asociaţilor, fără alte formalităţi sau taxe
+ faptul că un asociat răspunde de ceea ce fac şi ceilalţi asociaţi conduce la o
îmbunătăţire a activităţii prin verificări şi cenzurări reciproce
+ competenţele şi cunoştinţele partenerilor se însumează
+ impozite mai mici (după legislaţia din SUA)
– răspunderea nelimitată (în caz de dificultăţi financiare, averea personală a
partenerilor este ameninţată)
– lipsa de continuitate (retragerea, decesul sau declararea incompetenţei unuia
dintre parteneri conduce la desfiinţare, problemele de succesiune)
– probleme în caz de dispute privind managementul
– lichidarea participării cuiva într-un partnership poate fi o problemă spinoasă
Corporation
O persoană artificială creată prin lege (persoană juridică), care are majoritatea
drepturilor legale ale unei persoane fizice, inclusiv acela de a porni şi conduce o
afacere, de a avea proprietăţi, de a împrumuta bani, de a da şi de a fi dat în
judecată, de a fi parte în contracte şi convenţii.
În SUA sunt cca. 3,2 milioane de corporaţii, cam 20% din totalul afacerilor, dar
care creează cam 90% din PIB şi 75% din profiturile realizate de totalul afacerilor.
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Proprietatea asupra unei corporaţii este împărţită în părţi sau acţiuni (shares) care
formează aşa-numitul pachet (stock). Persoanele care deţin astfel de părţi se
numesc acţionari (stockholders, shareholders).
O corporaţie poate vinde acţiunile sale către terţi, poate emite noi acţiuni pe care le
poate vinde, le poate oferi acţionarilor în loc de bani sau le poate oferi angajaţilor
cheie drept recompensă.
O corporaţie închisă (closed corporation) are pachetul de acţiuni deţinut de relativ
puţine persoane şi aceste acţiuni nu se tranzacţionează la bursă (sunt acţiuni
necotate). O corporaţie deschisă (open corporation) este cea în care acţiunile sunt
cotate la bursă (stock market) şi orice individ care plăteşte preţul cerut poate deveni
acţionar al corporaţiei respective prin cumpărarea unui pachet de acţiuni.
Avantajele şi dezavantajele corporaţiei sunt următoarele:
+ răspunderea limitată (proprietarii corporaţiei nu răspund cu averea lor personală,
ci doar în limita sumei pe care au plătit-o pe pachetul lor de acţiuni)
+ uşurinţa transferului de proprietate asupra corporaţiei (un simplu telefon unui
broker este suficient pentru a intra sau pentru a ieşi dintr-o corporaţie)
+ uşurinţa de a atrage capital (prin emitere de acţiuni)
+ continuitate (o persoană juridică are o viaţă posibil perpetuă, independentă de
viaţa sau sănătatea proprietarilor afacerii)
+ management profesional (corporaţiile pot recruta manageri mai competenţi,
cărora le pot oferi mai multe deschideri decât partnerships şi sole proprietorships)
– dificultatea şi costurile de formare
– obligaţia de a se conforma unor prevederi legale stricte şi unor verificări în
procesul de emitere de acţiuni
– dubla impozitare (în SUA persoanele juridice sunt taxate pe venit şi partea de
profit a proprietarilor persoane fizice este încă o dată impozitată pe venit)
– transparenţa (informaţiile financiare sunt publice)
S-Corporation
Este un tip de corporaţie relativ mică (maximum 35 de acţionari), care este
impozitată ca şi un partnership
Alte tipuri de forme de organizare
Government-owned corporation (de exemplu NASA)
Quasi-government corporation (particulari şi firme admise în asocierea cu statul)
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Non-for-profit corporation (de exemplu the New York Museum of Modern Art)
Cooperative (de exemplu buying cooperatives)
Joint ventures (parteneriat temporar pentru un obiectiv precis)
Syndicate (asociere pentru un obiectiv precis care necesită un capital foarte mare)
Tipuri de forme de organizare - Europa, România
În Europa, sistemul este mai conservator decât cel nord-american. În principiu
există societăţi private şi publice (pe acţiuni), partnerships şi societăţi cu
răspundere limitată. În Europa, corporaţiile (persoanele juridice) nu fac obiectul
dublei impozitări ca în SUA, de aceea modelele echivalente cu sole proprietorship
şi partnership sunt mult mai rar utilizate. În schimb, din acelaşi motiv, o foarte
mare răspândire o au societăţile cu răspundere limitată ('GmbH' în Germania, 'Ltd'
în Marea Britanie, 'srl' în Italia şi în Franţa, 'SRL' în România, 'Kft' în Ungaria). În
mare măsură, acestea sunt similare S-Corporation.
În România nu există un tip de firmă echivalentă cu sole proprietorship. Cea mai
apropiată este SCS (Societatea în Comandită Simplă), dar aceasta este foarte rară
din cauza dezavantajelor ei privind răspunderea totală, în condiţiile în care
impozitarea şi contabilitatea sunt la fel cu ale celorlalte tipuri de societăţi.
În România, cadrul legislativ pentru înfiinţarea unei firme îl constituie Legea
31/1990 privind societăţile comerciale. Pentru o afacere de mici dimensiuni, pentru
începerea unei afaceri, singura formă recomandabilă este SRL (societatea cu
răspundere limitată).
Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale
Această lege votată în 1990 a pus bazele revenirii antreprenoriatului românesc la
normalitate. Legea a suferit o serie de modificări17, ultima sa formă fiind
republicată în M.Of. nr. 31/29.1.1998. După republicare, a mai fost modificată şi
prin Legea nr.99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei
economice.
 Legea 31/1990 republicată în 1998 se poate obţine de la următoarele adrese:
http://www.ccina.ro/
http://www.companysetup.ro/
17

A fost modificată prin Legea nr.41/01.06.1991, Legea nr.44/04.07.1991, Legea
nr.80/23.12.1991, Legea nr.78/20.07.1992, O.U.G. nr.32/1997 aprobată şi modificată de
Legea nr.195/17.11.1997
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Legea 31/1990 cuprinde reglementări de bază privind constituirea, funcţionarea,
modificarea şi desfiinţarea societăţilor cu personalitate juridică.
SCARLAT

Citiţi din [56]: 8. Înregistrarea legală a afacerilor, paginile 93÷96

Etapele constituirii unei societăţi (firme)
1. Se stabileşte locul sau spaţiul (adresa) unde societatea va avea sediul principal
şi, dacă este cazul, sediile secundare. Sediul se poate stabili într-un spaţiu
proprietate a unuia dintre asociaţi, sau în folosinţa sa. Vor fi necesare următoarele
acte doveditoare pentru spaţiu: extras de carte funciară de la proprietari; contract de
vânzare-cumpărare, sau contract de închiriere sau subînchiriere, sau de comodat;
avizul favorabil al proprietarilor sau chiriaşilor din locuinţele cu care se
învecinează spaţiul, pe orizontală şi pe verticală.
2. Se stabilesc obiectul sau obiectele de activitate ale societăţii, conform
normativului CAEN18, care ar trebui să cuprindă toate activităţile economice
legale. Prin înregistrarea societăţii cu grupele de trei cifre pentru anumite domenii
şi prin clasele de patru cifre pentru anumite activităţi aparţinând grupelor
respective, se conferă societăţii dreptul legal de a produce şi comercializa bunuri
sau de a presta servicii în acele domenii.
 Codul CAEN se poate consulta la următoarele adrese:
http://www.biroulunic.ro/caen/
http://www.ccina.ro/
3. Se stabileşte denumirea societăţii (firma) şi, dacă este cazul, emblema (marca).
Firma este numele sau denumirea sub care un comerciant face activitatea de
comerţ şi sub care semnează. Termenul „firmă” utilizat în legislaţia românească
este echivalent cu „nume de comerţ”, sintagmă folosită în legislaţiile altor state şi
consacrată de Convenţia de la Paris din 1883. Firma şi emblema se stabilesc de
asociaţi şi trebuie să se deosebească de firmele şi de emblemele altor societăţi.
Firma trebuie să fie scrisă în primul rând în limba română, să fie licită, să nu inducă
în eroare, să conţină iniţialele formei de organizare (S.R.L. sau S.A.). Firma şi
emblema se verifică la Oficiul Registrului Comerţului din judeţul unde se stabileşte
sediul firmei, eliberându-se dovada înregistrării şi rezervării acestora.

18

Clasificarea activităţilor în economia naţională, publicată în H.G. 656/1997, M.Of. nr.
301/5.11.1997
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4. Se întocmeşte actul constitutiv corespunzător formei juridice de societate pe care
asociaţii au ales-o. Pentru întocmirea actului constitutiv asociaţii pot contacta un
avocat, un notar sau se pot adresa Biroului de consultanţă din cadrul Camerelor de
Comerţ şi Industrie judeţene. La întocmirea actului constitutiv sunt necesare: actele
de identificare ale asociaţilor, administratorilor sau reprezentanţilor persoane
fizice: paşaport, carte de identitate; actele de identificare ale asociaţilor,
administratorilor sau reprezentanţilor persoane juridice: statut, certificat de
înmatriculare/înregistrare fiscală, certificat de bonitate bancară; certificat de cazier
judiciar pentru toţi fondatorii, administratorii şi reprezentanţii.
5. Se semnează actul constitutiv, sub forma autentică, la un birou notarial public,
sau sub semnătură privată. Semnarea se poate face direct de către toţi asociaţii sau
prin împuternicit cu procură specială autentică. Cetăţenii străini care nu cunosc
limba română semnează în prezenţa unui interpret autorizat. Actul constitutiv
trebuie elaborat într-un număr suficient de exemplare.
6. Se depune capitalul social, ca aport în numerar, la bancă şi eventual se
pregătesc actele de proprietate pentru aporturile în natură. Dovada depunerii
capitalului social o reprezintă foaia de vărsământ sau ordinul de plată cu menţiunea
„aport la capitalul social al S.C. ...”.
7. Se pregăteşte dosarul de înregistrare şi autorizare cu toate actele necesare
(specimene de semnătură, declaraţii de avere, declaraţii pe propria răspundere,
cazier judiciar şi fiscal etc.) şi se depune la Biroul Unic de pe lângă Camera de
Comerţ şi Industrie din judeţul unde s-a stabilit sediul firmei.
8. La Biroul Unic se fac următoarele operaţiuni:
- verificarea dosarului de către un referent al Camerei de Comerţ şi Industrie;
- verificarea dosarului de către reprezentanţii autorităţilor emitente de avize,
autorizaţii şi/sau acorduri de funcţionare;
- întocmirea notei de calcul cu taxele şi tarifele care urmează a fi plătite la casieria
Camerei de Comerţ şi Industrie;
- controlul legalităţii actelor şi autorizarea înmatriculării societăţii, de către
judecătorul delegat de Tribunalul teritorial;
- transmiterea spre publicare în Monitorul Oficial al României a încheierii
judecătorului delegat;
- înregistrarea la Registrul Comerţului, autorizarea şi înmatricularea societăţii;
- eliberarea certificatului de înregistrare şi a anexei acestuia, care conţin codul unic
de înregistrare (CUI) şi atributul fiscal.
Costurile pentru înfiinţarea unei societăţi variază în funcţie de numărul de asociaţi,
valoarea capitalului social şi numărul de activităţi pe care intenţionează să le
desfăşoare viitoarea firmă. Costurile estimative (care nu includ şi capitalul social),
exemplificate mai jos sunt exprimate în USD, dar vor fi plătite în LEI.
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Tip de societate

Valoare minimă (USD) Valoare maximă (USD)

SRL

185

590

SA

485

970

În concluzie, forma de organizare cea mai avantajoasă în România în acest
moment pentru pornirea unei afaceri este societatea cu răspundere limitată (SRL).
Pe de altă parte, aşa cum am mai arătat, nu recomand asocierile, dar nici SRL cu
asociat unic. În diverse capitole din legislaţie, vom găsi restricţii incomode pentru
SRL-urile cu asociat unic. Ieşirea convenabilă din această dilemă pare a fi un SRL
cu doi asociaţi, dintre care unul este întreprinzătorul, cu o cotă cât mai mare (de
exemplu 80%), iar celălalt este o persoană de încredere, fără implicare în afacere,
care să semneze în prealabil următoarea împuternicire notarială (power of
attorney), care conţine prevederi asiguratorii decente pentru ambele părţi:

Subsemnatul <persoana de încredere>, autorizez prin prezenta pe <întreprinzător> să mă
reprezinte cu puteri depline, să semneze în numele meu şi pentru mine, semnăturile lui fiind
autorizate pentru: participare, luarea deciziilor şi îndeplinirea formalităţilor legale care
decurg din calitatea mea de asociat la <firma> SRL. Împuternicitul este autorizat să ia
decizii de modificarea contractului şi statutului, în privinţa formei legale, sediului, duratei,
activităţii, să mărească sau să diminueze capitalul social, să cesioneze sau să-i fie cesionate
părţi sociale, să numească reprezentanţi şi manageri ai firmei, să deschidă conturi bancare,
fiind autorizat şi putând autoriza terţi pentru a face plăţi în lei şi alte valute în şi din contul
titularului în relaţia cu toate persoanele juridice. El va primi orice sumă de bani pe care mio datorează firma şi va face în numele meu şi pentru mine orice plată necesară. El poate lua
decizii de asociere în participaţiune, obţinerea de credite, asigurări, constituirea de garanţii
asupra patrimoniului firmei, angajând firma prin acte comerciale, bancare, notariale. El
poate solicita şi declanşa procedura de încetare a activităţii firmei, în condiţiile legii. În
limitele prezentei împuterniciri, împuternicitul poate autoriza la rândul lui terţi pentru a-l
reprezenta la întocmirea şi semnarea actelor, înscrisurilor şi formalităţilor. Această
împuternicire are valabilitate nelimitată, putând fi anulată de subsemnat în orice moment.

 Vezi şi [7] Stanciu D. Cărpenaru – Drept comercial român, Ediţia a III-a,
Editura All Beck, Bucureşti, 2001, IV. Societăţile comerciale, paginile 139÷350;
[76] SGG, CCIR, MIMMC – Formalităţile de înregistrare şi autorizare a
funcţionării comercianţilor cu sediul în Bucureşti, Ghid practic, Volumele 1-III,
Bucureşti, 2002 şi site-ul:
http://www.biroulunic.ro/
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Alegerea numelui firmei, a numelui de comerţ şi a mărcii
Faţă de alegerea formei de organizare, care este esenţială atât în cazul succesului
firmei, cât şi în cazul eşecului, alegerea numelui şi a mărcii nu au nici o importanţă
în cazul eşecului. În schimb, în caz de succes, numele şi marca sunt determinante.
Un nume nepotrivit sau o emblemă contestabilă sau de calitate îndoielnică pot
aduce prejudicii mari afacerii.
Pentru a înţelege aceste lucruri, este suficient să dăm câteva exemple:
În 1992, concernul sud-coreean Lucky Goldstar şi-a schimbat numele în LG şi de
asemenea şi-a schimbat sigla. Schimbarea a fost realizată în mai mulţi ani, iar
cheltuielile pentru publicitate generate de aceast rebranding au fost de ordinul
miliardelor de dolari. Motivul schimbării nu a fost dezvăluit oficial.
Acum câţiva ani, Procter & Gamble a cumpărat marca de detergenţi tradiţională
românească "Perlan", dar prin achiziţionarea de către concurentul Unilever a
fabricii "Dero", P&G au constatat că marca lor era contestabilă. În decursul a 6 ani
şi cu cheltuieli de milioane de dolari, P&G au reuşit să îndrepte această eroare,
printr-o subtilă campanie de publicitate. Astfel, "Perlan" a trecut succesiv la
"Perlan Bonux", "Bonux Perlan" şi în fine, în anul 2001 la "Bonux".
Orice eroare de alegere iniţială a numelui sau a siglei, în cazul succesului va fi
costisitor de remediat.
Ca exerciţiu pentru alegerea numelui firmei şi/sau a numelor de comerţ, faceţi două
liste: o listă cu nume de firme existente (româneşti sau internaţionale) care vă plac
şi pe care le consideraţi potrivite şi o a doua listă cu contraexemple.
Căutaţi ca atât numele firmei, cât şi numele de comerţ să nu fie contestabile (să nu
semene prea mult cu altele consacrate). Ideal ar fi ca numele să aibă forţă de
sugestie, adică cineva care aude pentru prima dată acel nume să aibă o impresie
puternică şi să intuiască domeniul de activitate sau una din calităţile cheie ale
produsului sau serviciului.

Nume reuşite
Zapp (telefonie mobilă) - sugerează viteza transferului de date, este scurt şi cu
personalitate
Flamingo (calculatoare) - are muzicalitate şi este uşor de memorat
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UltraPro (calculatoare) - sugerează performanţa şi profesionalismul
Hollywood (cinematografe) - asociere cu cinematografia americană, cândva
legendară
Nume nereuşite
Banca Agricolă - asociere cu "agricultură" (numele a fost retras)
Banca Comercială Română - cacofonic şi prăfuit (se utilizează BCR în loc)
Roscopro (service auto) - asociere cu "copro-"
Spearmint (gumă de mestecat) - asociere nefericită
Universitatea Emanuel - asociere cu filmul cu (aproape) acelaşi nume
ABC Security (pază şi protecţie) - sugerează o firmă de începători
Restaurant Noroc - sugerează de ce ai nevoie aici ca să scapi fără o toxiinfecţie
alimentară ■
O altă problemă este alegerea emblemei, cunoscută mai bine sub numele de siglă
sau de logo-ul companiei. Deoarece memoria vizuală este unul din principalele
mecanisme cerebrale, o siglă grafică este importantă pentru că se adresează direct
acestui mecanism. În asociere cu sigla, multe companii îşi aleg culori de
reprezentare (spre exemplu, portocaliu pentru Orange, verde pentru Connex, roşu
pentru Zapp). Aceste culori sunt precis definite ca nuanţă, prin procente CMYK
sau prin cod Pantone. Respectarea strictă a formei, proporţiilor şi culorilor este de
obicei o obligaţie contractuală.
Alegerea siglei şi a numelui de comerţ poate avea la bază şi o strategie ofensivă, de
asociere voită cu sigle sau nume consacrate, dar riscurile pot fi mari. De cele mai
multe ori, strategia este defensivă, tocmai de evitare a contestabilităţii acestora,
când şi dacă firma va avea succes.
Se recomandă ca siglele (emblemele) să fie non-figurative. Uneori, ele includ
obiecte sau persoane stilizate şi cel mai adesea litere (un acronim), pentru o
conexiune mnemotehnică cu numele firmei. Simetria siglei este regula frumuseţii
clasice, modernismul impunând însă şi sigle asimetrice. Creatorul unei sigle ar fi
bine să fie iniţiat în heraldică şi semiotică. Unele din greşelile frecvente ale
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începătorilor sunt: lipsa de contrast a siglei, abundenţa unor detalii, iregularităţi
supărătoare, sugerări involuntare. Sigla ar trebui să fie recunoscută imediat,
indiferent de dimensiunile la care este scalată, inclusiv la dimensiuni foarte mici.
PRIDE

Citiţi din [50]: 12. Branding, paginile 360÷364

Utilizările siglelor (emblemelor) de comerţ sunt reglementate pe plan internaţional
prin Convenţia de la Paris din 20 martie 1883, revizuită în 1900, 1911, 1925, 1934,
1958, 1967, 1979 şi 1994. Ultima ajustare este acordul T.R.I.P.S. pe principiile
GATT, în 1994 (http://www.wTO.ORG).
România a aderat la Convenţia de la Paris, ceea ce înseamnă că prevederile acesteia
se aplică cu prioritate faţă de legislaţia naţională.
Legea românească de altfel reproduce în mare măsură Convenţia de la Paris: Legea
84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, apărută în M.Of. 161 din
23.04.1998. Legea consacră O.S.I.M. (Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci) ca
instituţie cu autoritate naţională în domeniu.
Pentru a proteja o marcă, firma trebuie să depună la O.S.I.M. o cerere de
înregistrare care să includă o machetă a siglei şi produsele sau serviciile grupate pe
clase de activitate a firmei. În 3 luni sau mai mult de la data depunerii cererii, se
face o analiză de formă de către experţii O.S.I.M. comparând cu mărcile existente
şi înregistrate. Eventualele posibilităţi de confuzie pot fi soluţionate pe cale
amiabilă (titularii mărcilor asemănătoare pot confirma că nu au obiecţii).
Dacă totul este în ordine, se emite o decizie de înfiinţare a depozitului (sau de
respingere). Depozitul va purta data cererii de înregistrare iniţiale. După emiterea
deciziei, se face publicarea siglei în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială,
Secţiunea Mărci. Buletinul este de circulaţie internaţională. Timp de 6 luni de la
publicare, diverse persoane sau firme pot contesta marca. Dacă în acest interval nu
sunt înregistrate contestaţii sau contestaţiile sunt respinse, se poate cere certificatul
de înregistrare a mărcii (aşa-zisul "brevet"). Acesta conferă titularului dreptul
exclusiv de utilizare a mărcii pe teritoriul României, pentru clasele de produse şi
servicii nominalizate, pe o perioadă de 10 ani cu drept de prelungire.
Marca trebuie protejată activ, în sensul că dacă firma îşi promovează marca şi are
succes, tentaţia altor firme de a o copia parţial sau de a o utiliza devine ilegală.
Titularul mărcii va notifica contravenienţii în scris, iar dacă aceştia nu încetează
folosirea abuzivă a mărcii înregistrate, vor fi acţionaţi în instanţă, cu pretenţii de
interdicţia utilizării mărcii şi de despăgubire pentru eventualele daune materiale,
morale şi daune interese. Criteriul de judecată este posibilitatea de confuzie sau de
asociere a mărcilor din partea majorităţii consumatorilor.
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Mai concret, în această etapă ar trebui să alegeţi cât mai judicios forma de
organizare a firmei, şi să alegeţi un nume pentru firmă, distinctiv, comercial şi cu
personalitate. Documentaţi-vă şi întocmiţi actul constitutiv al societăţii voastre.
Chiar dacă acestea sunt elaborate de un specialist (avocat), întreprinzătorul trebuie
să înţeleagă fiecare prevedere şi consecinţele ei. Alegeţi unul sau mai multe nume
de comerţ şi o emblemă reprezentativă. Cu această emblemă, întocmiţi cererea de
înregistrare a propriei mărci de comerţ sau de servicii. Urmează deschiderea unui
cont bancar, subscrierea şi vărsarea capitalului social, întocmirea dosarului de
înregistrare a firmei. Acum trebuie luată şi decizia plătitor sau neplătitor de TVA.
Modul cum trebuie luată această decizie este descris în capitolul VII.
Autorizaţii, avize şi licenţe
O afacere trebuie să se desfăşoare după reguli. Diversele agenţii ale statului au
datoria de a controla în ce măsură activitatea firmelor se desfăşoară corect şi nu
reprezintă un pericol pentru societate. Agenţiile interesate se implică atât la
înfiinţarea unei firme, cât şi pe parcursul activităţii. În România, aceste agenţii
sunt:
a) Administraţia financiară, pentru colectarea taxelor şi impozitelor în numele
statului (Codul Fiscal)
b) Brigada de Pompieri Militari, pentru ca activităţile firmei să prezinte un risc de
incendiu cât mai redus, iar în eventualitatea unui incendiu, să existe premizele unei
stingeri cât mai prompte şi mai uşoare, cu posibilitatea evacuării fără incidente a
ocupanţilor clădirii (clienţi, angajaţi) (Legea 212/1997 şi 126/2001, OMI 791/1998,
OUG 76/2001, HG 573/, 572/, 574/, 575/2002)
c) Direcţia de Sănătate Publică, pentru ca activităţile firmei să nu prezinte riscuri
de îmbolnăvire a persoanelor, de contaminare a alimentelor, precum şi alte riscuri
pentru sănătatea publică (Legea 98/1994 şi 100/1998, HG 573/2002 OMS
117/2002)
d) Direcţia Sanitar-Veterinară, pentru ca în cazul utilizării în activitatea firmei a
produselor de origine animală (carne, ouă, brânză) care sunt foarte perisabile, să
se reducă pe cât posibil riscul de alterare a acestora (Legea sanitar-veterinară
60/1974)
e) Inspectoratul de Stat pentru Protecţia Muncii, pentru ca riscul accidentării
angajaţilor în decursul activităţii lor profesionale să fie cât mai redus (Legea
protecţiei muncii 90/1996)
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f) Inspectoratul de Stat pentru Protecţia Mediului, pentru ca activităţile firmei să
nu polueze atmosfera, terenul, apele şi nivelul de zgomot să fie suportabil pentru
cei din jur (Legea protecţiei mediului 137/1995, 294/2003)
În cazul în care afacerea urmează să se desfăşoare într-o clădire special construită
sau transformată (reamenajată) în acest scop, firma trebuie să depună la primăria
locală o documentaţie şi o cerere pentru obţinerea certificatului de urbanism, apoi
o cerere şi documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de construire. Acestea au la
bază avizul MLPAT, avize de la furnizorii de utilităţi (Apa Nova, Distrigaz,
Electrica, Radet), precum şi avizele Brigăzii de Pompieri Militari, Direcţiei de
Sănătate Publică, Inspectoratul de Protecţie Civilă local, Apărarea Locală
Antiaeriană şi posibil şi altele.
Autorizările de prevenire şi stingere a incendiilor, igienico-sanitare şi de protecţia
mediului se acordă pe baza respectării normativelor tehnice de proiectare a spaţiilor
şi a dotărilor acestora. Acestea sunt standarde naţionale în construcţii, care în
funcţie de încadrarea construcţiei într-o anumită categorie, impun anumite condiţii
de rezistenţă la foc, lăţimea culoarelor, a scărilor, dotări cu instalaţii, numărul şi
amplasarea toaletelor, iluminarea naturală şi artificială, condiţii de microclimat
(temperatură, umiditate, ventilaţie). Greşelile tipice ale întreprinzătorilor sunt
necunoaşterea în detaliu a acestor normative şi neverificarea încadrării corecte a
construcţiei în categoria de folosinţă. Ambele greşeli se plătesc scump.
Abaterea în construcţie şi exploatare de la regulile de bază fiscale, de prevenire şi
stingere a incendiilor, igienico-sanitare, sanitar-veterinare, de protecţia muncii şi
de protecţia mediului pot ameninţa afacerea însăşi. Aşa cum vom detalia în
capitolul VIII, un om de afaceri trebuie să fie responsabil faţă de clienţii lui, faţă de
propria afacere şi faţă de societate. Regulile de bază menţionate nu sunt doar
formalităţi concepute să pună piedici întreprinzătorilor şi ocazii pentru a alimenta
maşinăria corupţiei. În esenţă, ele sunt (ar trebui să fie) o reţea de protejare a
afacerii împotriva ameninţărilor, a pericolelor de tot felul. De aceea, un om de
afaceri le tratează cu toată responsabilitatea, făcând abstracţie de modul, uneori
defectuos, în care agenţiile statului îşi fac datoria. Când conduci o maşină, trebuie
să ai permis de conducere şi trebuie să nu treci pe roşu. De ce? Nu pentru că poliţia
rutieră te poate surprinde şi amenda, ci pentru că s-ar putea să te răneşti, să mori, să
răneşti pe alţii, să ucizi din culpă sau să provoci pagube.
În afară de aceste agenţii care sunt obligatoriu implicate în autorizarea unei firme,
în funcţie de afacere se pot cere şi alte autorizări specifice, menite să garanteze
calitatea mărfurilor şi a serviciilor, numite licenţe: în comerţ, transporturi, turism,
comunicaţii, audiovizual, industria alimentară, asigurări etc. De exemplu,
transportul aerian este sub jurisdicţia Ministerului Transporturilor şi a Autorităţii
Aeronautice Civile Române. Astfel de agenţii în general sunt conservatoare şi
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constituie bariere severe în faţa noilor entranţi, iar obţinerea licenţelor, chiar dacă
nu este imposibilă, poate fi o aventură.
Drept de autorizare şi control îl mai au şi autorităţile locale (primăria) unde firma
îşi desfăşoară activitatea. În multe ţări, autorităţile locale în numele colectivităţii
fac reguli pentru comerţ şi servicii publice. Taxele încasate de aceştia sunt19:
a) impozitul pe clădiri;
b) impozitul pe teren;
c) taxa asupra mijloacelor de transport;
d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;
e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;
f) impozitul pe spectacole, inclusiv videoteci şi discoteci;
g) taxa hotelieră;
h) taxe speciale;
i) alte taxe locale.
De exemplu, în Bucureşti se percep anual de la firme 2,5% din valoarea actualizată
a terenurilor şi a clădirilor în proprietate.
Un principiu implacabil în virtutea căruia cine autorizează, tot el controlează şi tot
el dispune asupra autorizaţiilor nu este foarte popular în România şi aceasta este
sursa multor disfuncţii şi suprapuneri de competenţe. De exemplu, autoritatea
pentru protecţia consumatorului dă amenzi, închide (abuziv) unităţi, dar se plânge
că nu poate retrage autorizaţia de funcţionare. Nu poate, pentru că nu ea a emis-o.
Investiţii
Puţine firme nu au nevoie de investiţii prealabile începerii activităţii: terenuri,
clădiri, vehicule, instalaţii, echipamente, linii de fabricaţie, mijloace de
comunicaţii, aparatură etc. Limităm aici folosirea cuvântului „investiţie” la
procurarea de mijloace fixe şi nu de alte active. Cuvântul are şi un sens financiar
mai larg, de achiziţie de active, inclusiv participaţii, valori mobiliare, plasamente în
diverse valute.
În cazul în care afacerea urmează să se desfăşoare într-o clădire special construită
sau transformată (reamenajată) în acest scop, principala investiţie va fi clădirea, cu
terenul aferent. Firma va angaja un proiectant general de arhitectură şi, de comun
acord cu acesta, proiectanţii de rezistenţă în construcţii, instalaţii electrice, sanitare,
de prevenire şi stingere a incendiilor, de sisteme de alarmă şi acces, de instalaţii de
încălzire, condiţionare şi ventilaţie, instalaţii de cablu, reţele de calculatoare etc. A
19

După Codul Fiscal adoptat în 2003
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coordona echipa formată din atâţia specialişti va fi o provocare, iar proiectantul
general, fiind plătit procentual din valoarea lucrării şi din eventualele comisioane
de la firmele de servicii specializate, nu va fi deloc interesat de soluţii ieftine şi fără
costuri de întreţinere.
Pentru a putea oferi proiectantului general specificaţia clădirii, ar trebui să avem
planificarea suprafeţelor de producţie, comerciale şi de servire, analiza capacitate
– cerere (timpul mediu de servire), programul de funcţionare, numărul de angajaţi,
numărul de clienţi pe zi şi pe ora de vârf, greutatea şi volumul stocurilor, precum şi
multe alte detalii care fac obiectul capitolului VI.
În afară de achiziţionarea terenurilor, clădirilor, instalaţiilor, echipamentelor,
vehiculelor şi a altor mijloace fixe, mai considerăm investiţii şi cumpărarea de
publicitate, patente şi licenţe de fabricaţie. În opinia autorului şi cumpărarea de
asigurări de către o firmă ar trebui tratată ca investiţie.
Pentru o firmă, ca şi pentru o persoană, investiţiile reprezintă acele cumpărături
care se fac atât de rar încât avem un risc maxim:
•

de a plăti un preţ mult prea mare

•

de a obţine facilităţi total inutile

•

de a nu rezolva problemele pentru care a fost necesară investiţia

•

de a crea noi probleme o dată cu rezolvarea unora dintre problemele
iniţiale

•

de a avea costuri de exploatare nejustificat de mari pe toată durata
amortizării investiţiei

Pentru a minimiza aceste efecte nedorite ar trebui:
•

să scriem o listă cu problemele pe care fiecare obiectiv de investiţii trebuie
să le rezolve, incluzând toate specificaţiile cantitative şi să nu pierdem din
vedere această listă la scrierea caietului de sarcini şi la recepţie

•

să învăţăm cât mai multe despre bunurile sau serviciile care fac obiectul
investiţiei, de la furnizori, de la alţi clienţi, prin documentare proprie

•

să facem o analiză multicriterială pentru a afla ce vrem şi care soluţie ar fi
mai potrivită (vezi pag. 109)
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•

să utilizăm metoda costurilor şi riscurilor totale pentru toată durata de
viaţă a investiţiei, evitând astfel păcălelile cu soluţii ieftine la început, dar
cu o exploatare dezastruos de scumpă (vezi pag. 111)

•

să evităm intermediarii în negociere şi soluţiile "la cheie"

•

să discutăm cu cât mai mulţi furnizori şi să-i utilizăm concurenţial (să-i
confruntăm iterativ cu ceea ce susţin concurenţii lor)

•

să pretindem de la bun început un discount de revânzător, iar la sfârşit să
insistăm cu o ofertă fermă de cumpărare cam la 60%20 din preţul total
cerut de furnizor

Orice investiţie trebuie să aibă la bază un caiet de sarcini, care să conţină
specificaţii, performanţe, standarde aplicabile, norme de calitate, precum şi
metode de verificare la recepţie (dacă nu sunt prevăzute în standarde). Elaborarea
acestui caiet de sarcini este una din sarcinile nu foarte uşoare ale întreprinzătorului,
iar efortul său de documentare la Institutul Român de Standardizare sau INID
(Institutul Naţional de Informare şi Documentare) va fi pe deplin răsplătit. La
aceste instituţii pot fi consultate standarde detaliate, româneşti, internaţionale şi
străine, aproape despre orice produs sau serviciu care face obiectul afacerii.
Pe lângă avantajul de a fi informat într-o problemă de decizie majoră a afacerii
sale, întreprinzătorul va face o impresie bună specialiştilor din echipa de proiectare
sau de execuţie a investiţiei şi va putea capta bunăvoinţa acestora, evitând şi în
acest mod multe din păcălelile tipice ale întreprinzătorilor mai leneşi.
Pentru achiziţii majore de mijloace fixe sau de prestări servicii (de exemplu de
construcţii) pe o piaţă concurenţială, adesea se organizează licitaţii.
Cum organizăm o licitaţie?
În linii mari, pornind de la caietul de sarcini, o licitaţie are următoarele etape:
1. În modelul obligatoriu pentru instituţiile bugetare sau întreprinderile de stat,
organizarea licitaţiei începe cu o decizie de numire a unei comisii de licitaţie.
Preşedintele acestei comisii este de obicei administratorul firmei. Se practică
includerea în comisie cel puţin a unei persoane cu experienţă în licitaţii. Practic,
acest scenariu nu este tocmai productiv. La organizarea licitaţiilor la firmele private
din România, recomand călduros ca administratorul să organizeze de unul singur
20

Aceste procente par un atentat la bunul simţ, şi totuşi mulţi furnizori de mijloace fixe din
România ar vinde chiar şi în aceste condiţii.
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licitaţia. Am mai menţionat pe parcursul acestei cărţi exemple de situaţii în care
delegare = degenerare. Din momentul în care un angajat se vede membru al unei
comisii de licitaţie, apare tentaţia unui câştig suplimentar substanţial. Este suficient
să-i contacteze discret pe furnizorii consacraţi de pe piaţă. Necazul este că
majoritatea membrilor comisiei vor proceda la fel şi, în afară de pierderea
credibilităţii firmei în faţa furnizorilor, rezultă şi ciocniri de interese care vor
transforma şedinţele comisiei în război.
2. Se stabileşte un calendar al licitaţiei şi se completează caietul de sarcini (CS) cu
un capitol despre condiţiile de participare la licitaţie, un capitol despre mecanismul
de punctare şi comparare a ofertelor şi un capitol despre modul de adjudecare. Este
foarte indicat să includeţi în CS un formular de contract de furnizare şi servicii
post-vânzare cu toate detaliile şi să condiţionaţi adjudecarea licitaţiei de
presemnarea acestui contract. S-a observat că furnizorii se poartă foarte frumos
până se adjudecă licitaţia, după care devin stăpâni pe situaţie şi încep să dea înapoi,
apar lucrări suplimentare, costuri neaşteptate etc. De aceea, semnarea contractului
este bine să fie anterioară adjudecării. CS astfel completat se pune în vânzare la o
secretară de încredere numită „persoana de contact”, fiecare exemplar fiind în plic
închis şi sigilat. Este bine să aibă acces la conţinutul caietului cât mai puţini
angajaţi. Preţul CS se stabileşte ca un procent din valoarea estimată a achiziţiei (de
obicei 0,01%).
CS conţine principii de uniformizare a ofertelor, de aducere a ofertelor la un
numitor comun. Tendinţa ofertanţilor va fi să se diferenţieze şi să îngreuneze cât
mai mult comparaţia directă cu celelalte oferte. Prin urmare CS va specifica la
capitolul „Conţinutul ofertei – preţ şi modul de plată” condiţiile de plată, valuta de
referinţă, eşalonarea plăţilor (spre exemplu 20% avans, 40% la faza I, 30% la
punerea în funcţiune, 10% după 90 de zile de funcţionare), cu sau fără TVA,
penalităţi de întârziere.
3. Se publică anunţul de licitaţie şi concomitent se trimit adrese cu anunţul tuturor
furnizorilor cunoscuţi din branşă. Din anunţ, trebuie să reiasă clar cine organizează,
care este obiectivul de investiţii şi obiectul licitaţiei, care este calendarul licitaţiei,
cât costă CS, de la cine se poate procura (persoana de contact) şi până la ce dată
limită. Într-un registru al licitaţiei se înscriu datele societăţii şi ale persoanei fizice
(inclusiv cartea de identitate) pentru fiecare cumpărător al CS.
4. La data limită de vânzare a CS, începe perioada de pregătire a ofertelor. Orice
întrebare, nelămurire sau observaţie are unul din furnizori, se înscrie în registru şi
se face imediat o notificare scrisă cu întrebarea şi răspunsul tuturor participanţilor.
5. Ofertele se primesc la registratură până la data şi ora limită din calendarul
licitaţiei. Oferta se depune în plic închis şi sigilat. În situaţia unor achiziţii de mare
anvergură, se condiţionează depunerea ofertei de constituirea unei garanţii de
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participare la licitaţie, care poate fi de 1% din valoarea estimată a achiziţiei. Nu vor
fi omise din documentele cerute ofertanţilor certificatul de înregistrare, rapoarte
financiare (bilanţuri) recente, lista clienţilor pentru care au furnizat sau furnizează
echipamente sau servicii asemănătoare, certificări de calitate, împuternicirile
reprezentanţilor. Toate acestea sunt specificate în CS la capitolul „Conţinutul
ofertei – Documente anexate”.
6. La data licitaţiei propriu-zise, administratorul va forma o comisie cu cei care se
vor ocupa de investiţie pe partea tehnică, un jurist, un contabil. Comisia va
deschide plicurile şi va consemna într-un proces-verbal fiecare ofertă, parametrii de
preţ, dacă îndeplineşte condiţiile cerute în CS sau nu. Ofertele care nu îndeplinesc
condiţii importante vor fi descalificate. Oferta cea mai convenabilă va fi declarată
câştigătoare cu condiţia semnării contractelor de furnizare şi service. Câştigătorul
este chemat şi i se comunică această decizie, dându-i-se un termen pentru aducerea
contractelor semnate, completate şi cu preţurile din oferta sa şi cu alte prevederi
trecute în ofertă şi convenabile beneficiarului. Dacă ofertantul nu-şi respectă
termenul de aducere a contractului semnat, beneficiarul poate decide să declare
câştigător următorul furnizor din licitaţie, sau să organizeze o nouă licitaţie.
Licitaţia cu strigare nu este adecvată pentru achiziţii de mijloace fixe, unde există
multe condiţionări tehnice în afară de preţ. De exemplu, un echipament mai fiabil
este mai scump şi adesea merită să plătim diferenţa de preţ (vezi studiul de caz de
la pag. 112). Prin urmare, oferta cea mai convenabilă nu este şi cea mai ieftină, cu
condiţia ca această decizie să fie luată cu competenţă tehnică şi fără interese
obscure. Administratorul va insista ca expertul tehnic din comisie care susţine un
anumit ofertant să-i explice în detaliu argumentele tehnice şi implicaţiile lor.
7. Se comunică în scris tuturor participanţilor la licitaţie câştigătorul, iar celor care
au fost descalificaţi, motivele descalificării.
Cum facem o analiză multicriterială?
Se fixează două echipe: una tehnică şi una de aprovizionare. Fireşte că metoda
poate fi aplicată şi de o singură persoană care să joace rolul ambelor echipe, dar
subiectivismul unei singure persoane poate dăuna rezultatului.
Echipa tehnică (incluzând şi pe beneficiarul direct) defineşte un set de criterii sau
de performanţe necesare sau dorite la obiectul analizei, de exemplu: preţ,
fiabilitate, costuri de întreţinere, consum de energie sau combustibil, productivitate
etc. Ar fi ideal ca acest set de criterii să fie ortogonal, adică criteriile să fie
independente sau decuplate. În practică, acest lucru nu se va întâmpla şi în
consecinţă ele vor avea anumite suprapuneri sau interdependenţe. În orice caz,
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setul de criterii trebuie să fie complet, adică să nu neglijeze nici una dintre
calităţile, caracteristicile, performanţele sau facilităţile care ne sunt de folos.
Aceste criterii nu privesc numai obiectul în sine, ci obiectul în relaţia lui cu viitorul
proprietar care este afacerea noastră. Din acest motiv, un criteriu poate fi adecvarea
la cerinţele legale într-un anumit domeniu, sau un alt criteriu poate fi utilizarea
relaţiei deja formate cu furnizorul existent (+), versus furnizor nou (–).
După stabilizarea oscilaţiilor în jurul listei de criterii, acestea se scriu într-o ordine
aleatoare. Accentuăm faptul că criteriile nu sunt intrinseci obiectului, ci sunt
relaţionate la contextul aplicaţiei noastre (investiţia). Spre exemplu, la o maşină
care transportă pâine, criteriul masei utile a încărcăturii nu este deloc interesant, în
schimb ne interesează volumul util de marfă. La o maşină care transportă baterii de
acumulatori auto, situaţia este inversă.
Tot echipa tehnică trece criteriile pe liniile unui tabel şi atribuie fiecărui criteriu o
pondere, de la 1 la 5 (de preferinţă, pe o listă separată de tabel). Primele criterii
(cele mai importante) vor fi ponderate cu 5, iar ultimele cu 1.
Între timp, echipa de aprovizionare a adunat din oferte de la cât mai mulţi furnizori
date tehnice, specificaţii şi performanţe pentru un set de candidaţi. Echipa de
aprovizionare primeşte tabelul cu setul de criterii, trece pe coloane setul de
candidaţi şi începe să acorde punctaje de la 1 la 5, sau de la 1 la 10 la intersecţia
fiecărei linii cu o coloană.
După ce s-a încheiat şi această operaţiune, reprezentanţii ambelor echipe se
reunesc, trec ponderile pe o ultimă coloană şi calculează totalurile pe coloane ale
punctajelor ponderate (ca în Tabelul 1). De aici rezultă candidatul favorit. Analiza
poate să nu aibă nici un candidat favorit, în măsura în care toate punctajele sunt
apropiate (deviaţia standard este mică). În acel caz avem o dilemă, pe care sperăm
să o rezolvăm măcar cu metoda costurilor şi riscurilor totale.

Să presupunem că trebuie să achiziţionăm un autoturism de oraş pentru uzul
directorului de resurse umane. Într-o foaie Microsoft Excel vom plasa pe linii
criteriile considerate semnificative de echipa tehnică (de la A3 la A26) şi ponderile
acestora exprimate ca numere de la 1 (cel mai nesemnificativ) la 5 (cel mai
semnificativ), pe coloana F. Echipa de aprovizionare a stabilit un set de patru
candidaţi, care ocupă coloanele de la B la E, fiecare candidat primind o notă de la 1
(cel mai rău) la 5 (optim) în dreptul fiecărui criteriu. Pentru înmulţiri vom folosi o
zonă de lucru decalată spre dreapta, care începe cu formula =B3*$F3 la H3.
Această formulă se copiază selectând H3:K3 şi dând Ctrl+R, apoi selectând toată
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aria H3:K26 şi dând Ctrl+D. La linia de TOTAL se sumează rezultatele obţinute cu
formula =SUM(H3:H26) la B27, apoi selectând B27:E27 se dă Ctrl+R. Se obţine
punctajul maxim pentru Toyota Yaris, care devine candidatul favorit.
Tabelul 1 – Analiza multicriterială pentru investiţia într-un autoturism de
oraş pentru directorul de resurse umane

Avantajul rezolvării în Microsoft Excel nu constă numai în rapiditate, cât şi în
posibilitatea de a vedea influenţa unor notări de care nu suntem prea siguri în
rezultatele finale. ■
Cum aplicăm metoda costurilor şi riscurilor totale?
Metoda costurilor şi riscurilor totale constă în calcularea unui cost total al
echipamentului pe toată durata sa normată de viaţă (preţul iniţial, costul energiei
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consumate, costul întreţinerii, costul pieselor de schimb şi al consumabilelor, costul
timpului de nefuncţionare – down-time, costul cu salariile personalului de operare
şi întreţinere etc.).
Ideea acestui cost total este de a se putea compara, de exemplu, un echipament
ieftin cu consumabile scumpe cu un echipament scump cu consumabile ieftine.
Comparaţia bazată numai pe costuri conduce la un rezultat de cost minim. Dacă nu
introducem în calcul şi riscurile pe care le avem în exploatarea unui anumit
echipament, s-ar putea să regretăm alegerea făcută.

Pentru a înţelege mai bine această afirmaţie, să presupunem un caz: o firmă
construieşte un imobil cu birouri de clasă A şi îl administrează, închiriind spaţiile
unor firme. Imobilul dispune de 4.000 m2 de birouri, care se închiriază cu $25 /m2
lunar. Un calcul simplu arată cifra de afaceri: $1,2 mil. pe an. Afacerea este
evaluată la $8 mil. Durata normată a clădirii este de 20 de ani. Toate spaţiile de
birouri sunt închiriate la două companii multinaţionale, care au cifre de afaceri de
$50 md. din care în România $50 mil.
Sistemul HVAC (de încălzire, ventilaţie şi aer condiţionat) cu care este echipată
clădirea a costat $400.000, fiind aleasă cea mai ieftină din două soluţii, cealaltă
fiind de marcă şi costând $800.000. Sistemul, deşi mai ieftin, are aceleaşi
performanţe cu sistemul scump, de menţinere a unei temperaturi confortabile în
toată clădirea şi de schimb de aer prin recirculare parţială.
Problema cu sistemul ieftin este că are filtre care trebuie verificate des să nu prindă
umezeală, pe când sistemul scump are un mecanism automat de reducere a
umidităţii filtrelor. De asemenea, există o diferenţă de fiabilitate între sisteme, cel
ieftin are MTBF21 de 80.000 ore cu down-time de 4 zile, iar cel scump are un MTBF
de 400.000 ore cu un down-time de 3 ore (date de catalog).
După 2 ani de exploatare, pe o caniculă insuportabilă, sistemul de răcire şi
ventilaţie se defectează şi practic în clădire nu se mai poate sta. Reparaţia durează
10 zile, în care chiriaşii au fost nevoiţi să-şi improvizeze birouri în altă parte.
Costul acestei aventuri: $550.000 repartizaţi astfel:
•

21

una din cele două companii reziliază contractul şi până se uită povestea, un
an de zile nu se găseşte un alt chiriaş important pentru spaţii; dauna este de
$500.000

Mean Time Between Failures
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•

cealaltă companie pretinde ca daune factura hotelului unde a fost nevoită
să-şi mute provizoriu operaţiile; factura este de $50.000.

După 5 ani de exploatare se întâmplă ca doi angajaţi să fie internaţi în spital cu o
infecţie alergică cauzată se pare de sistemul de ventilaţie a aerului. La ancheta
cerută de compania multinaţională unde cei doi erau angajaţi, se constată o cultură
bacteriană pe filtrele umede. Angajatul care trebuia să le verifice fusese dat afară şi
noul angajat pe acel post nu ştia încă cum trebuie să facă verificarea şi nici nu i se
păruse atât de importantă. Costul acestei aventuri este de $1.550.000 repartizaţi
astfel:
•

toţi chiriaşii au reziliat contractele şi şi-au găsit alte spaţii de birouri, fiind
extrem de circumspecţi la problemele instalaţiei HVAC; clădirea noastră a
rămas 6 luni fără nici un locatar; dauna este de $600.000.

•

firma care administrează clădirea a decis să înlocuiască sistemul HVAC
care era amortizat doar 25% cu un sistem nou de $800.000; negăsindu-se
nici un cumpărător pentru sistemul vechi, el este casat şi toată valoarea
rămasă neamortizată este considerată pierdere ($300.000); fiind cheltuială
nedeductibilă, se pierde impozitul pe profit aferent, adică încă 25% @
$300.000 = $75.000; instalaţia HVAC nu poate fi schimbată fără
stricăciuni aduse clădirii; reparaţia acestora: $160.000.

•

cele două victime ajutate de avocaţi ai companiei multinaţionale dau în
judecată firma în culpă şi câştigă despăgubiri de $100.000 fiecare, la care
se adaugă $6.000 cheltuieli de judecată; fiind cheltuieli nedeductibile, se
pierde şi impozitul pe profit aferent, adică încă 25% @ $212.000 =
$53.000.

•

după schimbarea sistemului HVAC se fac cheltuieli de promovare pentru
atragerea de noi chiriaşi, în sumă de $150.000.

Această sumă nu cuprinde costul noii instalaţii, fiind vorba de o nouă investiţie.
Dar în mod cert putem conta şi din acest punct de vedere pe o pagubă, deoarece
punem o instalaţie cu durata normată de viaţă de 20 de ani pe o clădire care nu mai
are decât 15 ani de funcţionat.
Întrebarea directorului general al firmei care a acumulat o pagubă de peste $2 mil:
„cum aş fi putut evita toate aceste complicaţii?” Răspunsul este simplu:
introducând în calculul costului total al investiţiei şi riscurile.
Sistemul HVAC prezintă două riscuri majore: ca orice alt echipament, în general se
strică în vârf de sarcină şi down-time-ul înseamnă costuri de neocupare.
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De la alţi clienţi puteam afla că specificaţia de down-time din catalog de 4 zile este
utopică, fiindcă în cazul lor, reparaţia a durat între 9 şi 13 zile.
La un MTBF de 80.000 ore, era clar că vor surveni cel puţin două defecţiuni în
perioada de viaţă normată a clădirii, care este de 20 ani × 365,25 zile/an × 24 h/zi =
175.320 ore, mai precis 175.320 / 80.000 = 2,1915. La cele 10 zile de down-time
aşteptat, riscul era cel puţin pierderea chiriei pe cele 21,9 zile, adică 21,9 / 30 ×
$100.000 = $73.000, acesta fiind un cost cert. La aceasta se adaugă şi daunele
produse chiriaşilor, care nu pot funcţiona timp de 22 zile.
Riscul de îmbolnăviri din recircularea aerului este chiar mai costisitor. Să
presupunem că probabilitatea ca un angajat să-şi facă datoria şi să verifice filtrele,
schimbându-le dacă sunt umede, este de 99,99%, ceea ce corespunde unui angajat
impecabil într-un sistem managerial impecabil. În cele 7.305 zile ale duratei
normate de funcţionare, probabilitatea ca acest angajat să nu fi pierdut filtrele din
vedere va fi 0,99997305 = 0,4817. Consecinţa este o pagubă de $1.550.000, cu
probabilitatea de (1–0,4817) = 51,8%, adică riscul poate fi echivalat cu un cost cert
de $803.442.
Refăcând acum aceleaşi calcule şi pentru sistemul mai scump, de marcă, constatăm
că riscul îmbolnăvirii nu apare, iar riscul asociat cu defecţiunile (dacă datele de
catalog sunt corecte, ceea ce putem presupune, fiind vorba de o marcă) înseamnă
defectarea de 175.320 ore / 400.000 = 0,4383 ori, pe care o înmulţim cu o singură
zi de defecţiune, rezultă: 1 / 30 × $100.000 × 0,4383 = $1.461.
Presupunem că ambele sisteme au acelaşi consum de energie. Diferenţa de cost de
$400.000 în favoarea celui ieftin va fi prin urmare compensată de diferenţa de risc
de $73.000 + $803.442 – $1.461 = $874.981. Astfel, metoda costurilor şi riscurilor
totale va da câştig de cauză sistemului HVAC de marcă, la o diferenţă de
$474.981! ■

Pentru exemplificarea metodei costurilor şi riscurilor totale, am luat tot cazul unui
automobil. Analiza completă este foarte lungă, de aceea am prezentat un extras:
Preţul automobilului:

$13.000

Durata normată de viaţă:

7 ani

Km. parcurşi pe an:

55.000
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Total km.

385.000

Consum mediu de combustibil:

8 litri / 100 km

Consum total de combustibil:

30.800 litri

Preţul estimat al combustibilului:

$1 / litru

Costul total cu combustibilul:

$30.800

La câţi km. trebuie schimbat uleiul:

7.500

Câte schimburi de ulei în total:

385.000 / 7.500 = 51,3 sch.

Câţi litri de ulei intră la un schimb:

4 litri

Cât costă litrul de ulei tipic în România:

$4

Cât costă manopera schimbului de ulei:

$25

Costul total cu uleiul:

$2.106

La câţi km. trebuie schimbate anvelopele:

30.000

Câte anvelope trebuie schimbate în total:

4×385.000/30.000 = 51,3

Cât costă o anvelopă nouă (cu manoperă):

$80

Costul total cu anvelopele:

$4.107

...
Cât costă cutia de viteze:

$2000

Care este probabilitatea să se defecteze în 7 ani: 3%
Costul echivalent cu riscul defectării cutiei:
$60
___________________________________________________________________
TOTAL COSTURI ŞI RISCURI:

$76.000

La fel vom calcula şi pentru alte automobile candidat deja selecţionate prin analiza
multicriterială, urmând să-l alegem pe cel cu costurile şi riscurile totale cele mai
reduse. ■
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Investiţiile pun de asemenea probleme financiare, care vor fi dezvoltate în capitolul
IV şi probleme contabile şi fiscale, care fac obiectul capitolului VII.
Contracararea ameninţărilor
Construcţia juridică şi investiţională este principalul aliniament fortificat de apărare
al firmei. Cea mai bună idee de construcţie defensivă este de a imagina toate
pericolele care ameninţă o afacere şi de a concepe măsuri de contracarare a lor.
Unii manageri reacţionează doar când un pericol se transformă în criză şi practic
ajung să gestioneze crize mai mult decât afacerea în sine. Există manageri care au
chiar o apetenţă pentru pericol, se descurcă admirabil în această manieră, având
dese descărcări de adrenalină. Pe lângă ineficienţa administrativă a unui astfel de
sistem, pe lângă vulnerabilitatea lui la ivirea mai multor crize deodată, echipa
formată din angajaţi şi parteneri de afaceri va avea senzaţia unui management slab
şi a unei nesiguranţe a afacerii. În fond, previziunea este una din funcţiile
manageriale (capitolul VI).
Ne vom referi în continuare la câteva dintre ameninţările şi pericolele tipice pentru
o afacere.
Clienţii cu pretenţii abuzive
Una din ameninţările reale în afacerile unde clienţii sunt publicul larg o reprezintă
clienţii rău intenţionaţi sau care vor să speculeze orice eroare a firmei în interes
propriu. Aceste potenţiale conflicte sunt nocive pentru imaginea firmei, deoarece
clienţii tind în mod firesc să fie solidari între ei şi vor simpatiza cu clientul
reclamant. Aceşti clienţi ştiu că firma va evita să fie târâtă într-un scandal şi, de
teama de a nu-şi deteriora imaginea, va accepta pretenţiile lor abuzive.
Exemplul cel mai strigător la cer îl constituie procesul încheiat în 2002 între un
fumător înrăit, bolnav de cancer pulmonar şi o mare firmă de ţigări din SUA.
Bolnavul a reuşit să "stoarcă" peste 5 miliarde de dolari de la compania de ţigări pe
motiv că în tinereţea lui, pe când pe pachetele de ţigări nu existau avertismente
împotriva fumatului, el s-a apucat de fumat în necunoştinţă de cauză privind
riscurile, iar vina pentru cancerul pulmonar de care suferă acum ar aparţine
producătorului de ţigări.
Limitarea pretenţiilor abuzive ale clienţilor nu trebuie să se transforme ea însăşi
într-un abuz. Să luăm exemplul producătorilor de software. Fără nici o excepţie,
producătorii de software includ pe licenţele produselor lor "disclaimers", adică
limitarea pretenţiilor clienţilor la contravaloarea licenţei respective. Această
limitare este bineînţeles abuzivă, pentru că nici pretenţiile îndreptăţite ale clienţilor
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nu mai trec de acest filtru. De exemplu, dacă un inginer proiectează un pod cu
AutoCad, iar AutoCad-ul are un defect ascuns (un bug), cine este vinovat de
prăbuşirea podului? AutoDesk care a furnizat un software cu un viciu ascuns, sau
inginerul care l-a utilizat cu bună credinţă? Din disclaimer-ul la licenţa de AutoCad
vom afla că AutoDesk, chiar dacă este vinovat, nu va plăti daune decât în
cuantumul preţului software-ului respectiv (cu alte cuvinte returnează banii pe
program).
Cele mai banale metode de limitare a pretenţiilor abuzive ale clienţilor sunt de a
pune avertismente pe produs sau în locul de servire. Un exemplu este inscripţia
"WET FLOOR - PODEA UDĂ" pe care o vedeţi la McDonald’s şi în alte fast-fooduri. În dorinţa de a exhiba curăţenia, aceste restaurante obligă personalul să spele
podeaua de praf, chiar printre picioarele clienţilor. Sigur că podeaua udă reprezintă
un risc de alunecare şi unii clienţi se mai întâmplă să cadă, iar într-un caz nefericit
chiar să se accidenteze. Avertismentul are menirea să exonereze firma de orice
răspundere: "ai văzut inscripţia, trebuia să fii atent!".
O afacere bine construită include disclaimere, declaraţii pe propria răspundere
date de clienţi, afişe şi inscripţii de avertizare şi alte metode de a preîntâmpina
pretenţiile abuzive ale clienţilor. Un om de afaceri de calibru nu pleacă niciodată de
la premiza de bună credinţă a clienţilor şi nici nu are naivitatea să creadă că
produsele şi serviciile vor fi utilizate în mod normal şi raţional. Imaginaţia
clienţilor este inepuizabilă şi de aceea să nu vă surprindă că pe o sticlă cu soluţie de
spălat geamuri apare inscripţia "a nu se bea" şi "a nu se arunca în foc". Mai degrabă
să vă surprindă că nu apare şi "a nu se folosi pentru gătit".
În definitiv, măsurile de limitare a pretenţiilor abuzive ale clienţilor respectă şi un
drept fundamental al consumatorului: de a fi informat şi de a-şi asuma riscurile
care îi revin.
Autorităţi în control
Principalul agent de control în România pentru firmele private este Garda
Financiară Centrală şi Garda Financiară Teritorială. Garda Financiară are drept
prim obiectiv combaterea evaziunii fiscale şi sancţionarea unor contravenţii de la
legislaţie şi de la normele în vigoare. În capitolul VII ne vom ocupa mai pe larg de
evaziunea fiscală şi de consecinţele ei.
Din păcate, în România s-au întâmplat multe abuzuri ale unor comisari ai Gărzii
Financiare în control la firme, care în fond nu făceau evaziune fiscală, în timp ce
înflorea piaţa contrabandei cu alcool, ţigări, îmbrăcăminte şi CD-uri pirat. De
exemplu, prin 1995, un cunoscut importator de medicamente s-a trezit cu o sumă
cu multe zerouri confiscată din cont de Garda Financiară, pentru că aplicase o
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soluţie contabilă corectă, dar cu care comisarii nu erau de acord. A durat cinci ani
de zile ca justiţia să decidă returnarea banilor confiscaţi abuziv. Numai norocul a
putut salva acea firmă de la încetarea de plăţi în acest răstimp.
Un alt abuz tipic este acela al controlului prelungit la o firmă, care blochează
conducerea firmei de la activitatea curentă. S-a întâmplat ca Garda Financiară să
facă controale de 8 ore pe zi, zi de zi, timp de mai multe săptămâni, chiar dacă era
evident că firma era în ordine (eventual la sfârşit s-a aplicat o amendă pentru o
contravenţie minoră).
Un alt pericol pe care îl reprezintă autorităţile în control vine din indiscreţia lor în
privinţa controlului şi a informaţiilor despre firmă. Cu ocazia controlului, poţi afla
date interesante despre concurenţii tăi. Un alt aspect al indiscreţiei îl reprezintă
ieşirea în presă a unui şef al unei instituţii de control, pentru a vorbi despre o
acţiune de control, fapt care poate prejudicia grav capacitatea de supravieţuire a
unor firme aflate într-un mediu concurenţial.
Acţiunile de control puternic mediatizate, pe lângă circul populist, ascund de fapt
neputinţa şi ineficienţa sistemului. În nici o ţară civilizată nu se televizează scene
cu confruntarea dintre autoritatea de control şi firmele controlate.
Şcoala de administrarea afacerilor căreia îi aparţine această carte consideră
autorităţile statului ca un garant neutru al respectării regulilor în mediul de afaceri.
Nu s-a inventat încă o strategie să câştigi un joc fără reguli şi nu este în interesul
oamenilor de afaceri să nu existe sau să nu fie respectate regulile. Dacă Garda
Financiară imobilizează economia subterană, contrabanda, exportul de valize cu
sute de mii de dolari, frauda guvernanţei corporatiste, „ingineriile” financiare de
tipul Caritas sau FNI, pagubele generate de „găurile negre” (întreprinderile de
partid şi de stat cu pierderi), toate acestea sunt în favoarea mediului de afaceri şi
întreprinzătorii oneşti nu au decât de câştigat.
E greu să ne apărăm în cazul abuzurilor autorităţilor în control, dar experienţa ne
arată că există unele idei bune:
•

să legitimăm orice persoană în control, verificând cu atenţie însemnele
legale, notând numele şi de la ce instituţie vin şi încercând să ne întipărim
în minte chipul şi semnalmentele lor

•

să nu ne lăsăm intimidaţi sau terorizaţi; intimidarea este arma lor de asalt
favorită

•

să fim la curent cu legislaţia la zi şi să organizăm activitatea managerială şi
contabilă riguros legal, în cele mai mici detalii (autorităţile fac întotdeauna
un caz dintr-un detaliu)
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•

să avem o arhivă bine organizată şi o evidenţă computerizată (acest lucru
ne ajută oricum)

•

să cunoaştem şi legislaţia care organizează activitatea organului de control
respectiv şi să le sugerăm într-un mod discret că ştim ce drepturi şi
obligaţii reciproce avem în respectiva situaţie

•

să fim prietenoşi şi amabili şi să oferim toate informaţiile cerute cu
promptitudine; tactica tragerii de timp este nerecomandabilă, deoarece
provoacă nervozitate şi indică un management slab, ori noi urmărim să ne
câştigăm respectul reprezentanţilor autorităţii

•

să aplicăm principiul negociatorului unic, adică o singură persoană trebuie
să stea de vorbă cu autorităţile, de preferinţă cea mai mare în grad ierarhic;
tactica de a delega responsabilitatea în faţa controlului este o laşitate
păguboasă, sancţionată prin lipsa de respect atât a subalternului delegat, cât
şi a organului de control, dar şi prin posibilele complicaţii date de faptul că
un subaltern nu are viziunea de ansamblu şi poate da răspunsuri eronate

•

să nu pălăvrăgim despre afacerea noastră şi să furnizăm strict informaţiile
cerute

•

din când în când să găsim un pretext de a părăsi camera pentru scurt timp;
aceasta le dă celor în control posibilitatea să se consulte între ei

•

când se conturează un abuz din partea autorităţii de control, este bine să ne
formulăm poziţia limpede şi cu argumente; vom ameninţa, la modul
asertiv; enervarea sau timorarea sunt slăbiciuni periculoase

•

înainte de a semna orice document, să îl citim cu mare atenţie şi să ne
consultăm cu cel puţin un coechipier; în general, formulările autorităţilor în
control pe procese verbale conţin neadevăruri, strecurate uneori involuntar,
care pot avea consecinţe nefaste dacă sunt confirmate prin semnătură
autorizată; putem alege să nu semnăm procesul verbal decât dacă se
corectează acel detaliu, sau putem semna „cu obiecţiuni”, explicând
alăturat punctul nostru de vedere

Concurenţi
Ameninţarea concurenţilor este o manifestare naturală a rivalităţii pe piaţă şi
trebuie să ne aşteptăm întotdeauna la reacţii şi la represalii la orice acţiune ofensivă
vizibilă a firmei noastre: lansare de produs, creştere de cotă de piaţă, extindere
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teritorială. De aceea, profilul unei afaceri de succes trebuie să fie mai degrabă
discret. Aici se potriveşte proverbul: „pisica cu zurgălăi nu prinde şoareci!”. Un om
de afaceri nu trebuie să iasă la rampă decât foarte rar şi când într-adevăr are ceva
de spus. O firmă nu trebuie să lanseze semnale decât în ultimul moment al
declanşării unui atac decisiv, bine planificat şi care va aduce beneficii net mai mari
firmei decât pagubele create de aşteptata contraofensivă a competitorilor.
Vizibilitatea prea mare în mass media a unei firme poate genera reacţii negative şi
din partea clienţilor. În cazul inevitabilelor campanii de reclamă, se recomandă
alegerea de brand-uri distincte de numele firmei.
Organizaţii ale consumatorilor şi mass-media
Organizaţiile consumatorilor sunt încă aşteptate să apară şi la noi. Ele au o putere
mare în ţările dezvoltate, scoţând reviste periodice distribuite membrilor cotizanţi
(figura 14), care publică analize şi comparaţii relativ obiective între produse şi
servicii, în termeni de calitate, preţ, grad de satisfacţie a consumatorului.
Afacerile bine gândite, bazate pe respect faţă de client, ar avea numai de câştigat de
pe urma unor astfel de organizaţii.
Mass media (inclusiv cea de stat) se finanţează din publicitate şi acest fapt are două
consecinţe nefericite:
a) niciodată nu se publică şi nu se difuzează ştiri sau articole pozitive privind un
produs sau serviciu, fără ca firma să plătească, de teama aşa-zisei „reclame
mascate”22 (foarte ciudat însă, în multe ţări nu există astfel de inhibiţii când este
vorba de interesul informării publicului);
b) rareori se publică şi se difuzează ştiri sau articole negative la adresa unui
potenţial client de publicitate, chiar dacă acest lucru este de interes public.
Practicile de şantaj prin mass-media sperăm să fi dispărut, le menţionăm doar
pentru că ele au existat. De exemplu, te abordează un ziarist, care îţi propune să
faci reclamă în ziarul lui. Peste o săptămână, te trezeşti cu ziarul lui pe masă, unde
pe prima pagină vezi un articol cu poză despre, să spunem, o firmă care ambalează
şi vinde alune cu viermi. Apoi eşti contactat din nou cu mesajul că nici domnul cu
firma de alune nu a vrut să-şi facă publicitate.

22

Excepţia care confirmă regula în acest caz este revista „Capital”
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Fig. 14 – Revistă independentă a unei asociaţii italiene a consumatorilor, cu tradiţie
de 30 de ani (din sumar: analiza apei potabile în diverse zone şi alegerea
supermarketului cel mai ieftin în diverse oraşe)
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O altă ameninţare din partea mass-media constă în unele reportaje filmate în spaţiul
unei firme, fără autorizare, care sunt apoi folosite în detrimentul imaginii firmei (nu
neapărat cu intenţie rea). Ar fi bine ca administratorul să-şi găsească timp pentru
aceste echipe, să discute cu producătorul emisiunii la telefon pentru a afla
orientarea materialului şi să încerce să-l influenţeze în bine pe acesta, dându-i cât
mai multe informaţii despre subiect. Interesul producătorului nu este să facă
neapărat rău, ci să găsească ceva incitant. Mulţi producători sunt de acord să
renunţe la subiectul iniţial, critic, dacă li se oferă alte idei frapante în loc.
Administratorul trebuie să aibă grijă ce vorbeşte în contact cu aceste echipe, el
poate fi înregistrat fără s-o ştie.
Organizaţii din lumea interlopă
Sunt din păcate şi în România organizaţii care cer taxă de protecţie discotecilor,
restaurantelor, magazinelor, barurilor şi altor afaceri deschise pe ceea ce ei numesc
„teritoriul lor”. Poliţia nu se amestecă în astfel de situaţii. Aceste organizaţii sunt
puternice, bine conectate şi fac adesea uz de violenţă.
Prima abordare a organizaţiei este prietenoasă. Omul de afaceri primeşte sfaturi să
încheie un contract de prestări servicii cu firma lor, aparent în ordine, pe o sumă
care pare chiar rezonabilă. Lucrurile încep să se limpezească abia când contractul
nu se semnează, trecându-se la formularea unor ameninţări şi chiar la transmiterea
unor semnale prin violenţă.
Dacă afacerea voastră este cinstită, dacă plătiţi taxele şi impozitele statului, dacă
luaţi măsuri ca în zona localului vostru să nu se facă distribuţie de droguri,
prostituate, mărfuri de contrabandă, atunci mobilizaţi-vă forţele şi curajul pentru a
contracara aceste ameninţări. Taxele de protecţie le plătesc cei care desfăşoară
activităţi ilegale, pentru că ei au nevoie de o astfel de protecţie. Oamenii de afaceri
oneşti, care desfăşoară activităţi licite şi plătesc impozite statului nu trebuie să
accepte o astfel de protecţie. Chiar dacă suma cerută iniţial pare rezonabilă, după
scurt timp relaţia cu aceste organizaţii va degenera în şantaje pentru sume mult mai
mari şi în plus ei transformă localurile în puncte de distribuţie proprii. Soarta
afacerii este în acel moment pecetluită.
Proprii angajaţi
În ciuda unor improbabile excepţii, proprii angajaţi nu trebuie trataţi cu suspiciune,
deoarece ei sunt devotaţi propriilor interese (şi implicit firmei, datorită sistemului
de motivare prezentat în capitolul VI), adesea fiind devotaţi în mod direct liderului
afacerii. Angajaţii care fac rău firmei, în general nu au această intenţie, ei fiind
doar indisciplinaţi sau incompetenţi pentru sarcinile pe care le primesc. În ambele
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cazuri, vina este a superiorilor lor ierarhici, care nu sunt capabili să menţină
disciplina, sau nu manifestă discernământ sau prudenţă în atribuirea sarcinilor şi
funcţiilor. Un om nu devine indisciplinat, incorect sau incompetent peste noapte,
iar un şef trebuie să aibă capacitatea de previziune a modului în care fiecare
subaltern se poate descurca în orice situaţie imaginabilă. Printr-un raţionament
inductiv, rezultă că administratorul afacerii este până la urmă vinovat de orice
disfuncţie în firmă şi în definitiv, chiar aşa stau lucrurile. El a numit directorii de
departamente, care la rândul lor au numit şefi de compartimente şi aşa mai departe.
În astfel de situaţii, un bun administrator se concentrează pe două lucruri: a)
limitarea daunelor; b) analiza fenomenului şi măsuri de a reduce pe viitor
probabilitatea unor astfel de situaţii prin proceduri şi organizare, chiar dacă aceiaşi
oameni vor face aceleaşi greşeli. Pedepsirea angajaţilor nu este o prioritate şi
trebuie să fie limitată la ce se aşteaptă angajatul că va păţi.
Cele mai grave riscuri ale indisciplinei le reprezintă accidentele de muncă. Un
administrator responsabil se va preocupa insistent şi în cele mai mici detalii de
protecţia muncii în firmă, mobilizând aici toate resursele necesare.
Angajaţii rău intenţionaţi sunt atât de infrecvenţi şi de greu de oprit, încât nu merită
să concepem mecanisme de depistare şi urmărire a lor, decât dacă lucrează în
puncte izolate, departe de sediu. Există unele măsuri preventive şi pentru aceştia:
•

Fiecare angajat are acces numai la informaţiile cu care operează prin natura
postului

•

Dacă există un sistem electronic de acces, circulaţia angajaţilor prin
încăperile firmei trebuie stocată într-o bază de date

•

Securitatea informatică este bine pusă la punct (vezi pag. 126)

•

În absenţa ocupanţilor, fiecare birou se încuie

•

În casa de bani se ţin sume minime

•

Toate conflictele din organizaţie trebuie aplanate sau rezolvate cât mai
repede de la izbucnirea lor

Defecţiuni tehnice
Defecţiunile tehnice pot fi foarte periculoase pentru o firmă. Rămânerea
partenerilor de afaceri în lift timp de mai multe ore este doar partea idilică. Multe
afaceri au sucombat datorită accidentării unor clienţi. Domeniul serviciilor este în
special vulnerabil.
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Soluţia de apărare în faţa acestor ameninţări constă în cumpărarea de echipamente
de marcă omologate în România. Cumpărarea se va face pe bază de contract, iar
instalarea lor numai cu personal autorizat, cu experienţă şi recomandări. Merită să
păstrăm un jurnal de reparaţii şi întreţinere la fiecare echipament în parte, angajarea
unor persoane sau a unor firme care să facă periodic verificarea şi întreţinerea
tuturor instalaţiilor. Punerea în funcţiune a tuturor echipamentelor se face de o
comisie în care este cooptat şi directorul tehnic. Multe echipamente (lifturi, cazane)
trebuie avizate de instituţii specializate (ISCIR).
Sabotaje, furt, jaf armat
În primul rând nu trebuie să existe tentaţia: cât mai puţini bani cash şi valori în
firmă, cât mai puţine litigii şi conflicte lăsate nesoluţionate.
În al doilea rând, pot fi de folos unele echipamente: un sistem de camere de luat
vederi în circuit închis, sisteme de alarmă vizibile, butoane de panică pentru
angajaţii din prima linie, uşi electrice duble tip ecluză, două-trei filtre de pază. Cu
toată tehnologia sofisticată, un câine de talie mare dresat să-şi petreacă noaptea în
firmă se dovedeşte a fi cel mai bun sistem anti-efracţie.
În caz de ameninţare cu arma, ca şi în viaţa de zi cu zi, sănătatea omului este pe
primul plan.
Spionajul economic
Despre acest fenomen citim mai mult în cărţi şi mai puţin ne preocupă în viaţa
reală a afacerilor. În domeniul serviciilor, toate secretele unei firme sunt devoalate
în faţa oricărui client. Producţia cu tehnologii superioare poate pune teoretic astfel
de probleme, dar putem fi siguri că secretele nu pot fi păstrate, indiferent ce măsuri
am lua. Toate telefoanele pot fi ascultate în orice moment, iar e-mail-ul este deja de
domeniul public. Afacerea trebuie proiectată de asemenea manieră, încât să se
comporte robust la scurgeri de informaţii în afara firmei. Toate mutările decisive
trebuie pregătite în linişte şi anunţate în firmă în ultimul moment înaintea comiterii.
Escroci
Dându-se drept poliţişti în control, părinţi disperaţi cu copii care trebuie operaţi în
străinătate, viitori clienţi cu comenzi mari, reprezentanţi ai Guvernului, colectori de
diverse donaţii, echipa de gunoieri, sau ziarişti care vor să-ţi ia un interviu, orice
manager din România are frecvent ocazia să-i admire pe escroci la lucru. Au o
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mare abilitate să se strecoare către birourile conducerii cu problema lor. Joacă un
teatru demn de o scenă adevărată. Atâta vreme cât spectacolul este gratuit, merită
să te destinzi puţin la serviciu. Metodele de apărare în faţa unor artişti atât de
desăvârşiţi trebuie să fie spontane şi ingenioase. O regulă de bază este că accesul în
firmă se face numai lăsând cartea de identitate la poartă şi cu însoţitor. Orice petent
trebuie să lase o cerere scrisă de mâna lui în faţa secretarei şi cópii după
documente, inclusiv după cartea de identitate, iar fondurile pentru astfel de cazuri
trebuie să le aprobe un consiliu care se va ţine peste o săptămână.
Datorită frecvenţei mari a escrocheriilor cu file de cec false, nu recomandăm
acceptarea acestei forme de plată de la clienţii noi, indiferent cât de promiţători şi
convingători sunt aceştia.
De asemenea, escrocheriile prin Internet au făcut destule victime printre oamenii de
afaceri. Spre exemplu, o firmă din Nigeria vă contactează pentru a vă propune să
intermediaţi o afacere cu petrol pentru un comision de un milion de dolari. Tot ce
trebuie să faceţi este să vă deschideţi un cont la o bancă din Nigeria. După ce
trimiteţi o documentaţie şi acumulaţi nişte ore de muncă în această direcţie, aflaţi
că deschiderea contului este condiţionată de depunerea în cont a unei sume de
$5.000 sau de $10.000. Banca nu vă cunoaşte şi vă cere o astfel de depunere
iniţială, ca un semnal de bonitate financiară. La prima vedere, atâta vreme cât banii
rămân în propriul cont, nu poate fi nici un motiv de îngrijorare. Din păcate, toţi
aceşti bani vor fi iremediabil pierduţi.
Dezastre
Dezastrele naturale sau provocate de cineva nu pot fi întoarse din drum. Tot ce
putem face este să asigurăm clădirea şi bunurile (vezi pag. 128).
De asemenea, este util să punem la punct un sistem operativ. Dintre manageri, prin
rotaţie, se stabileşte un ofiţer de serviciu, zilnic, inclusiv în week-end-uri şi în
sărbătorile legale. Acesta trebuie să cunoască un plan în caz de dezastru, planurile
detaliate ale clădirilor, toate uşile de acces, să aibă cheile de la acestea şi parolele
de la sistemele de alarmă. Rolul său este ca pe perioada serviciului să nu
părăsească localitatea şi în cazul în care este notificat de o alarmă sau de un paznic,
să sosească de urgenţă la locul faptei şi să conducă operaţiunile de salvare (dacă
este cazul), limitarea daunelor şi interfaţa cu serviciile de ambulanţă, spitale,
pompieri, poliţie, societăţile de asigurări. Ofiţerul de serviciu deţine algoritmul
avertizărilor, în funcţie de situaţie pe cine trebuie să alarmeze şi în ce ordine.
Ofiţerul de serviciu ar fi bine să aibă în dotare mască de gaze, costum de protecţie,
lanternă, megafon, două telefoane mobile pe două reţele diferite, cu cât mai multe
numere de telefon utile prememorate.
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Încetarea de plăţi
Un pericol financiar îl reprezintă intrarea în încetare de plăţi prin incorecta
previziune de cash flow, sau ca urmare a unor neglijenţe, delapidări sau fraude
comise în interiorul firmei.
Probabilitatea respectării unor termene de plată contractuale în România este foarte
mică, ceea ce face raţională o atitudine prudenţială în managementul financiar.
Se recomandă folosirea unui sistem computerizat de control şi previziune de cash
flow conectat on-line cu casieriile, punctele de vânzare şi băncile, accesibil atât
compartimentului financiar, cât şi administratorului. O componentă a acestui
software va ţine evidenţa scadenţelor de plată la contracte, impozite şi taxe, facturi,
bilete la ordin şi va putea afişa la orice dată o previziune a totalului de plăţi
scadente în ziua respectivă. O altă componentă va fi o previziune a încasărilor, care
ţine de natura afacerii şi de efectul de sezonalitate. Programul va putea afişa
diferenţial plăţile şi încasările prevăzute, astfel că momentele critice de
subfinanţare pot fi evidenţiate.
Administratorul trebuie să ştie suficientă contabilitate pentru a-şi audita singur
firma. Măcar prin sondaj, el trebuie să se mobilizeze să înţeleagă cifrele contabile
şi să le coreleze cu calculele lui din contabilitatea managerială.
Securitatea sistemelor informatice
Aproape toată resursa informaţională a unei afaceri este asigurată de sistemele
informatice.
În ultimele decenii afacerile sunt dependente de sistemele informatice într-o
asemenea măsură, încât multe firme au dat faliment după ce nu şi-au mai putut
recupera bazele de date. Altele au suferit daune şi întârzieri majore.
Din acest motiv, securitatea sistemelor informatice trebuie să fie o grijă personală
şi prioritară a omului de afaceri. Administratorului unei firme i se vor părea foarte
naturale mecanismele de administrare ale unui sistem informatic. De aceea, pledez
hotărât pentru ca administratorul să nu lase administrarea din mână. În multe firme,
specialistul de IT, prin faptul că are acces peste tot, capătă o putere disproporţionat
de mare în ierarhie. Rolul specialistului în IT ar fi doar de a-i explica
administratorului firmei cum se foloseşte softul de administrare. Nu alegeţi parole
banale cum ar fi numele, prenumele, anul naşterii, numele iubitei sau al copiilor.
Notaţi parolele, dar codificat şi într-un plic sigilat (de exemplu alegeţi un cuvânt
dintr-o carte, notaţi doar o denumire care să vă aducă aminte de carte, numărul
paginii, al câtelea rând de sus, al câtelea cuvânt de la capătul rândului).
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Acordaţi acces la informaţii pe principiul „cui, ce, când, unde” (strict cui are
nevoie, ce are nevoie, doar în intervalul orar când ar trebui să fie la serviciu şi
numai din camera unde îşi are biroul).
Folosiţi cel puţin două tehnici de backup diferite. Mediul de stocare fizic trebuie să
fie instalat în spaţii foarte bine protejate, atât la acces neautorizat (obligatoriu sub
cheie), cât şi la vibraţii, umezeală, căldură peste 30°C (recomand instalaţie de aer
condiţionat), frig sub +5°C, praf, incendiu, inundaţie, explozie. Mediul de stocare
şi cele două medii de rezervă trebuie să fie ţinute la distanţă unul de altul, astfel
încât indiferent ce se întâmplă într-un loc, să existe informaţia şi în alte două locuri.
Ritmul de backup poate fi zilnic (peste noapte), iar al doilea backup poate fi doar
săptămânal (în week-end). Activitatea de backup este una din atribuţiile
administratorului modern, deoarece el va fi singurul care va „vedea” informaţia
integral. Dacă el deleagă această răspundere unui subaltern, atunci pierde controlul
informaţional al firmei.
Staţiile reţelei locale a firmei nu trebuie să aibă accesibile dispozitive sau
magistrale locale de scriere a informaţiei (CD-RW, floppy-disc, port USB
accesibil, cuplă de imprimantă locală). O imprimantă de reţea de mare viteză este o
soluţie mult mai bună. Dacă un angajat trebuie să expedieze din firmă un fişier,
este bine să o facă printr-o „registratură de date” a departamentului de calculatoare,
unde se ţine un jurnal de intrări-ieşiri de fişiere.
Protecţia împotriva viruşilor o puteţi obţine lucrând cu software mai vechi, dar
extrem de fiabil. Novell Netware 3.12, votat de altfel în 2000 şi softul de reţea al
deceniului de revista America’s Networking şi apreciat în toată media de
specialitate, este un sistem total neprietenos cu viruşii. Orice sistem mai nou de tip
Windows va avea rata de defectare şi down-time-ul cu un ordin de mărime mai
mare decât Novell Netware. În plus, va invita mult mai multe atacuri (Windows
este ţinta predilectă a hackerilor de astăzi) şi va fi mai vulnerabil la viruşi.
Opiniile specialiştilor cu aversiune faţă de risc nu recomandă folosirea Internetului
în reţeaua locală a firmei, ci pe calculatoare izolate fizic de reţea. Internetul dă
prilejul hackerilor din întreaga lume să vă atace calculatoarele, fie pentru
amuzament, fie din interes. Izolând fizic Internetul de reţeaua locală a firmei, chiar
dacă atacul va avea succes, resursa informaţională a firmei va scăpa nevătămată.
Recomandări mai detaliate pentru sistemele informatice puteţi găsi în capitolul VI.
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Asigurări
La prima vedere, includerea asigurărilor la construcţia juridică şi investiţională este
surprinzătoare.
Sistemul de asigurări a fost creat în Imperiul Britanic acum două secole, ca metodă
de contracararea riscurilor companiilor de navigaţie care făceau comerţ pe mare cu
Orientul. Corăbiile transportau mărfuri valoroase ale unor comercianţi şi se
întâmpla uneori să se scufunde datorită furtunii. Comercianţii aveau pretenţii să fie
despăgubiţi pentru marfa pierdută, iar companiile de navigaţie dacă plăteau,
sufereau un şoc financiar, iar dacă nu plăteau, pierdeau clienţii. La aceasta se
adăugau pagubele cu pierderea vasului şi a echipajului. Astfel, mai multe companii
de navigaţie (concurente) s-au decis să intre în următorul sistem: fiecare contribuia
cu o anumită sumă lunar (prima de asigurare) şi din acest fond erau despăgubiţi
proprietarul navei scufundate şi proprietarul mărfurilor pierdute. S-a observat că în
medie se scufundă o corabie în fiecare lună, iar valoarea medie a corăbiei cu tot cu
încărcătură este (să presupunem) de £20.000. Flota cumulată a companiilor
participante era (de pildă) de 100 de vase. Prin urmare, fiecare companie trebuia să
contribuie lunar cu o primă de asigurare de £20.000/100=£200 plus o mică marjă
de profit = £220 pentru fiecare vas activ. Astfel, lunar se strângeau cele £20.000
pentru acoperirea pagubelor şi £2.000 profit pentru compania de asigurări.
Avantajul sistemului era că nici compania de navigaţie, nici comerciantul nu mai
erau afectaţi de un accident, ei recuperându-şi contravaloarea bunurilor pierdute.
Înainte de acest sistem, o companie de navigaţie foarte bună putea să dea faliment
dacă avea nenorocul să aibă de exemplu două accidente în timp scurt. Aceasta este
istoria primei companii de asigurări din lume, Lloyds din Londra. Astăzi există mii
de companii de asigurări care acoperă cele mai diverse riscuri ale celor mai diverse
afaceri: explozie, cutremur, inundaţie, furtună, uragan, atac terorist, furt, greşeli de
management, pierderea unei pieţe dintr-o conjunctură defavorabilă şi altele.
După 11 septembrie 2001, multe companii de asigurări au fost afectate şi produsele
lor scumpite la preţ şi sărăcite în conţinut. Excluderile pentru terorism abundă, deşi
o definiţie unanim acceptată a terorismului încă nu există.
Asigurarea este un serviciu dual, adică sub două aspecte:
a) unul vizibil şi cert, un contract numit poliţa de asigurare, care conţine:
a1) obiectul asigurării (bunuri, afaceri, răspundere civilă)
a2) valoarea poliţei sau cuantumul maximal de despăgubire (în multe
cazuri se crede că această sumă va fi încasată, dar nu este tocmai aşa)
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a3) o primă de asigurare (tipic 0,12% p.a. din valoare la clădiri şi 6% p.a.
la autovehicule) şi modul de plată (anual sau în rate)
a4) condiţii de despăgubire (evenimentele de risc la care poate fi invocată
poliţa şi în ce condiţii se face notificarea)
a5) excluderi, cel mai important capitol pentru noi (în care aflăm că de fapt
nu putem beneficia de suma asigurată chiar cum şi când ne-am aştepta)
a6) aşa-numita franşiză, reprezintă o sumă de prag (uneori dată ca o
valoare procentuală din valoarea asigurată) sub care asiguratul se
autoasigură (nu primeşte nici o despăgubire). Cele mai bune poliţe sunt
cele cu franşiză zero (sau fără franşiză).
b) unul ascuns şi sub dubiu pentru asigurat: serviciul de daune, care intră în
funcţiune doar în cazul producerii unui eveniment asigurat; abia atunci vom
constata:
b1) cum se calculează de fapt despăgubirea
b2) cât trebuie să aştepţi până ţi se virează banii de despăgubire
Spre deosebire de alte servicii unde poţi fi mulţumit sau nemulţumit după prima
utilizare, calitatea serviciului de asigurări este cu adevărat cunoscută abia după ce
pretinzi o despăgubire majoră. Din acest motiv, recomand societăţile de asigurări
multinaţionale care au o cotă foarte bună de rating internaţional (deci au ce risca
dacă se comportă incorect cu un client). Într-o economie unde poate exista o
societate de asigurări de tip „Metropol”, ar fi utilă chiar şi o poliţă de asigurare
împotriva riscului de a nu fi despăgubit.

O poliţă de € 100.000 de asigurare a unei maşini are franşiză de 25% la furt şi de
€ 1.000 pentru orice alte evenimente asigurate. i) Ce despăgubire va primi titularul
poliţei în cazul că o piatră îi sparge parbrizul, paguba fiind de € 800? ii) Dar dacă
maşina este distrusă într-un accident? iii) Dar dacă, după ce maşina a fost distrusă
într-un accident, epava este furată?
i) Pagubele sub € 1.000 nu se despăgubesc deloc, deci despăgubirea va fi 0.
ii) În cazul distrugerii totale (fără posibilitatea de a mai fi reparată), poliţa va aduce
o despăgubire de € 100.000 – franşiza € 1.000 = € 99.000.
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iii) Acesta este un caz tipic de convoluţie a două excepţii. El va fi tranşat probabil
în instanţă, între interpretarea asiguratului în sensul ii) şi interpretarea
asiguratorului, în sensul aplicării franşizei de 25%, adică între o despăgubire de €
99.000 şi o despăgubire de € 75.000. ■
Unii asiguratori (de exemplu Alianz-Tiriac) folosesc un artificiu de camuflare a
franşizei şi anume introduc o valoare acceptată de părţi pentru epava obiectului
asigurării (autovehicul) în caz de daună totală. Această valoare este de 15-30% din
valoarea poliţei. Tradusă în limbajul uzual, această prevedere înseamnă o franşiză
de 15-30% la furt, deoarece furtul este cazul de daună totală în care epava nu poate
fi adusă de client în faţa asiguratorului, ceea ce îi dă dreptul acestuia să îşi deducă
din despăgubire contravaloarea epavei agreată de părţi.
La asigurările de bunuri, cu fiecare an care trece fără cereri de despăgubiri se
conferă de obicei o bonificaţie clientului la reînnoirea asigurării din anul următor.
Această bonificaţie funcţionează ca un fel de franşiză, întrucât blochează cererile
de despăgubiri mai mici decât pragul ei. Spre exemplu, dacă avem maşina asigurată
pentru € 20.000 şi urmează să ne reînnoim poliţa în curând, aşteptând o bonificaţie
netă de € 300 la primele de asigurare, ce rost are să pretindem o despăgubire
minoră, de sub € 300, caz în care bonificaţia nu mai este aplicabilă?
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IV. Construcţia financiară
Construcţia financiară a unei afaceri a anilor 2000 reprezintă o provocare, fiind o
construcţie abstractă, bazată pe un aparat matematic destul de complex şi capabilă
să creeze profit adiţional (sau pierdere) faţă de rezultatul afacerii în sine. Spre
deosebire de celelalte pieţe, pieţele financiare sunt în mai mare măsură virtuale,
banii putând circula electronic. Multe companii mari (ca de exemplu Metro
International GmbH) au avut ani la rând (mai exact, până în 2000) câştiguri mai
mari din rulajul banilor în divizia financiară decât în divizia afacerii de bază. Din
anul 2000, situaţia s-a inversat şi unele firme, de altfel viabile din punctul de
vedere al afacerii în sine, au fost „trase la fund” tocmai de divizia financiară, ale
cărei expuneri prea mari pe relaţii perdante le-au adus un faliment răsunător, cum
ar fi cel al lui Swissair, una din cele mai vechi şi mai apreciate companii aeriene
din lume.
În acest capitol, după o introducere despre bani, care sunt „marfa” şi obiectul
finanţelor, vom face o introducere în construcţia financiară a afacerii, bazată pe
cele două principii fundamentale ale finanţelor: valoarea în timp a banilor şi
proporţionalitatea veniturilor cu riscurile asumate pentru obţinerea lor.
PRIDE

Citiţi din [50]: 17. Money, Banking and Credit, paginile 522÷550

Banii
Banii sunt mijloacele utilizate în societate pentru procurarea bunurilor, serviciilor
şi resurselor. A nu se confunda banii (money) cu forma lor concretă la purtător,
moneda sau valuta (currency). În lume există mult mai mulţi bani decât monedă,
pentru că majoritatea banilor sunt în gestiunea instituţiilor financiare: bănci
comerciale, bănci de investiţii, bănci naţionale, bănci statale, cooperative de
credit, bănci de economii, companii de asigurări, fonduri de pensii, firme de
brokeraj. Majoritatea banilor sunt în forma banilor de cont, nu în forma unei valute
(bilete de bancă, monezi - banknotes, coins)
În absenţa banilor, singura metodă de procurare a bunurilor şi serviciilor necesare
este sistemul barter (schimbul direct de bunuri şi servicii), care încă se mai
practică, mai ales în ţările cu hiperinflaţie, inclusiv în România.
Funcţiile banilor în societate sunt următoarele:
a. să servească drept mijloc de schimb de bunuri, servicii şi resurse (interschimb)
b. să servească drept o măsură a valorii (numitor comun)
c. să servească drept un instrument de stocare în timp a valorii (stocare)
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Caracteristicile banilor:
a. să fie divizibili
b. să fie portabili
c. să aibă o valoare stabilă
d. să aibă o anumită durabilitate
e. să fie dificil şi riscant de contrafăcut
În general, banii nu îşi îndeplinesc perfect de bine funcţia de stocare deoarece
caracteristica lor de a avea o valoare stabilă este greu de asigurat, dintr-un motiv
foarte simplu23:
1. Un euro astăzi este mai valoros decât un euro mâine.
De ce? Să încercăm să explicăm acest concept fundamental al finanţelor, numit şi
"valoarea în timp a banilor", mai întâi cu cuvinte simple, fără să recurgem la
noţiunea de "dobândă".
Dacă euro-ul pe care îl am astăzi îmi trebuie mâine, îl pot folosi, el va fi disponibil
mâine, după o zi de stocare. Dacă în schimb astăzi îmi trebuie un euro pe care îl voi
avea de-abia mâine, lucrurile stau rău: euro-ul va fi disponibil de-abia mâine şi
trebuie să fac un efort şi să consum energie pentru a face rost de un euro astăzi, pe
care mâine îl voi returna.
Prin urmare, valoarea în timp a banilor este un fenomen natural, legat de
disponibilitate, de curgerea timpului şi de principiul minimului energetic.
Dacă admitem că un euro astăzi este mai valoros decât un euro mâine, înseamnă că
banii nu pot avea o valoare stabilă (caracteristica c.), valoarea banilor scăzând cu
fiecare zi. Aparent, banii nu-şi pot îndeplini funcţia de a stoca valoarea în timp
(funcţia c.).
Inflaţia şi hiperinflaţia
Scăderea în timp a valorii banilor se mai numeşte şi inflaţie. Inflaţia se poate
exprima în procente de creştere a mediei preţurilor pe economie într-un interval dat

23

Principiul este valabil în mod evident pentru orice valută. Am ales o valută stabilă la data
publicării cărţii, pentru a sublinia valabilitatea principiului chiar şi în cazul unei valute
stabile.
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(de exemplu un an). O inflaţie anuală de 30% înseamnă că acum un an puteam
cumpăra cu o unitate monetară ceea ce acum costă în medie 1,30 unităţi monetare.
Când valoarea în timp a banilor scade la jumătate în mai puţin de 3 ani, avem de-a
face cu un fenomen de hiperinflaţie (este cazul României24, al Turciei, al multor
ţări din America Latină). Cele mai acute hiperinflaţii cunoscute au fost criza din
Germania din 1926-1927, iar în anii '90 crizele din Ecuador, Georgia, Ucraina,
Iugoslavia. În astfel de crize, valoarea banilor poate scădea la jumătate chiar de
dimineaţa până seara.
Inflaţia considerată „normală” este de 3-6% pe an.
Deşi inflaţia şi mai ales hiperinflaţia pot produce efecte negative majore în
societate, o inflaţie normală şi previzibilă poate fi în ansamblu benefică pentru
economie25. O inflaţie nulă (0%) încurajează segmentul neproductiv al societăţii:
proprietarii de terenuri şi de clădiri, rentierii, pensionarii. O inflaţie mai mare
încurajează segmentul productiv al societăţii: investitorii, întreprinzătorii, patronii,
liber-profesioniştii. Mulţi istorici atribuie inflaţiei din Europa secolelor XV-XVI
ieşirea din amorţeala Evului Mediu şi începutul erei industriale, când nobilimea
latifundiară care trăia din rente şi chirii a fost depăşită în venituri de burghezia
formată din întreprinzători, pe fondul unei inflaţii semnificative pentru acea vreme.
Pe de altă parte, hiperinflaţia este un dezechilibru economic major, care pe lângă
efectele economice pozitive ale inflaţiei de încurajare a iniţiativei economice, are
importante dezavantaje: sărăcirea unor segmente ale populaţiei (bugetarii, şomerii,
persoanele cu handicap, pensionarii) sub nivelul minim de subzistenţă, renunţarea
la bani şi căutarea altor mijloace (alte valute, barter), disfuncţii în distribuţia de
bunuri şi servicii etc.
Calculele fluxurilor de numerar (cash-flow) în inflaţie
Dacă avem o serie de fluxuri de numerar Ck cu semn (+ pentru încasări sau cash
inflows şi – pentru plăţi sau cash outflows) la intervale de timp k din trecut,
intervale pentru care inflaţia a avut rata ik, calculul pentru aducerea în prezent a
acestor sume după N intervale de timp se face după următoarea formulă:
k
N 

V = ∑  C k × ∏ (1 + i j )
k =1 
j =1


24

În anul 2004 România a ieşit din această situaţie în care s-a aflat din 1991
Această opinie (la care subscriu) este controversată. Unii economişti nu sunt de acord şi
consideră că inflaţia cea mai bună este totuşi 0%.

25
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V reprezintă totalul sumelor Ck în termeni reali, din prezent.

I-aţi dat unui prieten apropiat mai multe sume de bani împrumut fără dobândă,
astfel:
100 milioane lei la 1 ianuarie 2000
200 milioane lei la 1 ianuarie 2001
300 milioane lei la 1 ianuarie 2002
400 milioane lei la 1 ianuarie 2003
Total: 1 miliard de lei în termeni nominali.
Prietenul insistă să vă returneze împrumutul la 1 ianuarie 2004 în termeni reali,
adică să compenseze inflaţia din fiecare an, care a variat astfel:
Anul
Rata inflaţiei (ik)
_________________________
2000

41%

2001

30%

2002

18%

2003
14%
__________________________
Ce sumă are de rambursat? Punem la lucru formula de mai sus:
V = 400×1,14 + 300×1,14×1,18 + 200×1,14×1,18×1,30 +
+ 100×1,14×1,18×1,30×1,41 = 1.455,9 milioane lei. ■
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Dacă avem o prognoză a inflaţiei pe intervale de timp viitoare şi dorim să calculăm
valoarea în termeni reali (în prezent) a unor fluxuri de numerar, formula de calcul
devine:





Ck


V = ∑ k

k =1
 ∏ (1 + i j ) 
 j =1

N

Firma voastră are posibilitatea de a reeşalona plata unei datorii scadente de 1
miliard de lei în 5 rate lunare, prima rată scadentă la 31 martie, iar ultima scadentă
la 31 iulie a.c. Vi se oferă următoarele 5 planuri de reeşalonare:
Planul A: 200 mil. lunar
Planul B: 200 mil. / 225 mil. / 175 mil. / 225 mil. / 175 mil.
Planul C: 200 mil. / 175 mil. / 225 mil. / 175 mil. / 225 mil.
Planul D: 300 mil. prima rată, restul în 4 rate de 175 mil.
Planul E: 300 mil. prima rată, 3 rate de 100 mil. şi ultima rată de 400 mil.
Inflaţia prognozată în lunile următoare este:
Luna
Rata inflaţiei (ik)
_________________________
aprilie

4%

mai

3%

iunie

2%

iulie
1%
__________________________
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Ordonaţi cele cinci planuri de reeşalonare de la cel mai avantajos la cel mai
dezavantajos. În afară de prima rată care va fi plătită la 31 martie, vom aduce
celelalte patru rate la 31 martie cu formula de mai sus, astfel:
VA = 200 + 200/1.04 + 200/1.04/1.03 + 200/1.04/1.03/1.02 +
+200/1.04/1.03/1.02/1.01 = 943.293 mil. lei
VB = 200 + 225/1.04 + 175/1.04/1.03 + 225/1.04/1.03/1.02 +
+175/1.04/1.03/1.02/1.01 = 944.220 mil. lei
VC = 200 + 175/1.04 + 225/1.04/1.03 + 175/1.04/1.03/1.02 +
+225/1.04/1.03/1.02/1.01 = 942.366 mil. lei
VD = 300 + 175/1.04 + 175/1.04/1.03 + 175/1.04/1.03/1.02 +
+175/1.04/1.03/1.02/1.01 = 950.381 mil. lei
VE = 300 + 100/1.04 + 100/1.04/1.03 + 100/1.04/1.03/1.02 +
+400/1.04/1.03/1.02/1.01 = 943.496 mil. lei
Fiind vorba de un pasiv, prin „avantajos” înţelegem suma în termeni reali cea mai
mică. Astfel varianta de reeşalonare C presupune efortul de rambursare cel mai mic
dintre cele cinci variante. Ordinea lor de preferinţă rezultă din ordonarea
crescătoare a sumelor: C A E B D. ■
Cum putem totuşi stoca valoarea în condiţii de inflaţie?
Pentru banii în numerar (bancnote, monezi) nu avem cum. Dar pentru majoritatea
banilor, care sunt bani de cont, stocarea valorii este posibilă printr-un mecanism
numit dobândă, care anihilează efectul inflaţiei şi chiar poate aduce un câştig celui
care îşi păstrează banii mai mult timp în acest fel.
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Astfel, totalitatea banilor lichizi (cash) se găseşte în următoarele forme:
•

numerar: bancnote, monezi (currency)

•

conturi de depozit "la vedere" (demand deposits)

•

conturi de depozit "la termen" (time deposits)

Lichiditatea
Lichiditatea (liquidity) este uşurinţa cu care putem transforma banii sau bunurile
din diferite forme în numerar disponibil. De cele mai multe ori, avem costuri şi
impedimente legate de această transformare. De exemplu, conturile de depozit la
vedere sunt banii mai puţin lichizi decât bancnotele, iar depozitele la termen sunt şi
mai puţin lichide.
Acţiunile, obligaţiunile şi alte titluri de valoare trebuie vândute pentru a fi
transformate în bani lichizi, de aceea ele au o lichiditate mai scăzută. În special pe
piaţa de capital românească, majoritatea acţiunilor sunt foarte puţin lichide, ceea ce
constituie principalul defect al acestei pieţe.
Stocul de marfă, echipamentele industriale, mijloacele de transport, clădirile şi
terenurile pot fi şi ele transformate în bani, deci au o anumită lichiditate, dar
aceasta este uneori foarte scăzută (de exemplu, cu 1000 dolari canadieni puteţi
cumpăra 100 hectare de pădure în nord-vestul Canadei, dar veţi aştepta mult până
când veţi da peste cineva interesat să cumpere cele 100 hectare de la voi, în cazul
în care veţi dori din nou bani lichizi).
Instituţii financiare numite bănci oferă deponenţilor (în conturi "la vedere" şi "la
termen") dobânzi, care teoretic ar trebui să acopere inflaţia şi să compenseze pe
deponent (proprietarul banilor) pentru faptul că banca dispune de banii lui, în
anumite condiţii stabilite prin contractul de depozit.
Din cauza vulnerabilităţii bancnotelor şi monezilor la inflaţie, majoritatea banilor
se păstrează în conturi, sunt bani de cont, purtători de dobândă. De exemplu, din 4
milioane de miliarde de dolari, totalitatea banilor lichizi din SUA, doar 800.000 de
miliarde sunt bani numerar şi depozite la vedere, restul fiind depozite la termen,
mai puţin lichide.
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Dobânda fixă (fixed interest rates)
În tabelul următor sunt ilustrate principalele tipuri de dobânzi fixe. Numerarul
(valuta păstrată într-un seif) poartă dobânda zero. Depozitele cu dobândă simplă
sunt acelea în care dobânda este scoasă periodic (anual) din cont pentru a fi
cheltuită. Depozitele normale însă aduc o dobândă care se acumulează în cont,
dobânda aducând la rândul ei dobândă. Rata de acumulare este cu atât mai mare
cu cât compunerea dobânzii este mai frecventă. La limită, putem considera
compunerea dobânzii în fiecare fracţiune de secundă, deci continuă, pentru care
obţinem cea mai mare rată de capitalizare a dobânzii.
Tabelul 2 – Calculul dobânzilor fixe
Timp
(ani)
0
1
2
...
k
...
N

Fără
dobândă
(r=0)
1
1
1

Cu dobândă (r>0)
simplă compusă
anual
1
1
1+r
(1+r)
1+2r
(1+r)2

1

1+kr

1

1+Nr

semianual
1
(1+r/2)2
(1+r/2)4

lunar
1
(1+r/12)12
(1+r/12)24

continuu
1
er
e2r

(1+r)k

(1+r/2)2k

(1+r/12)12k

ekr

(1+r)N

(1+r/2)2N

(1+r/12)12N

eNr

De exemplu, să presupunem că depunem capitalul de pornire a unei afaceri de
$10.000 într-un cont bancar de depozit la termen un număr de ani, cu o dobândă de
10% pe an (r = 0,1). În cazul compunerii anuale, peste un an vom avea în cont
$11.000. Cât vom avea peste doi ani? Calculăm după formula din tabel, adică
$10.000×(1+r)2 = $12.100.
Câţi ani de zile trebuie să depozităm aceşti bani pentru a aduce capitalul nostru la
$50.000, având în vedere compunerea anuală a dobânzii?
$10.000×(1+r)N = $50.000; N=? 1,1N=50.000/10.000=5
N×ln(1,1)=ln(5) =>

N=ln(5)/ln(1,1)= 16,88 ani ≈ 17 ani.

Dacă dobânda de 10% este compusă semianual, rata de capitalizare se
îmbunătăţeşte astfel:
•

după un an (două semestre) vom avea $10.000×(1+r/2)2 = $11.025
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•

după doi ani vom avea $10.000×(1+r/2)4 = $12.155

•

creşterea la nivelul de $50.000 o vom obţine după 16,49 ani

Dacă dobânda de 10% este compusă lunar, rata de capitalizare se îmbunătăţeşte
astfel:
•

după un an (12 luni) vom avea $10.000×(1+r/12)12 = $11.047

•

după doi ani vom avea $10.000×(1+r/12)24 = $12.204

•

creşterea la nivelul de $50.000 o vom obţine după 16,16 ani

Dacă dobânda de 10% este compusă zilnic, rata de capitalizare se îmbunătăţeşte
astfel:
•

după un an (365 zile) vom avea $10.000×(1+r/365)365 = $11.052

•

după doi ani vom avea $10.000×(1+r/365)730 = $12.213

•

creşterea la nivelul de $50.000 o vom obţine după 16,096 ani

În fine, dacă dobânda de 10% este compusă continuu, rata de capitalizare este
foarte aproape de compunerea zilnică:
•

după un an (12 luni) vom avea $10.000×er = $11.052

•

după doi ani vom avea $10.000×e2r = $12.214

•

creşterea la nivelul de $50.000 o vom obţine după 16,094 ani

Ce dobândă compusă anual ar trebui să primim pentru cei $10.000 pentru a ne
spori capitalul la $50.000 doar în 10 ani?
ln(1+r)=ln(5)/10

=> ln(1+r)=0,16094379

=> 1+r = e0,16094379

=> r = 17,5%
Ca o concluzie (pripită), s-ar părea că dacă cei $10.000 sunt insuficienţi să pornim
afacerea, va trebui să-i depozităm la termen într-o bancă serioasă şi să aşteptăm
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câţiva ani, după care să scoatem capitalul sporit pentru a porni afacerea. De acord?
În definitiv proiectul îşi propune construirea unei afaceri, fără să precizeze că
afacerea trebuie pornită imediat. Ce se întâmplă dacă pornim aceeaşi afacere peste
17 ani, cu un capital de 5 ori mai mare? Aparent este mult mai bine, dar...
Există câţiva de "dar":
•

În primul rând, un astfel de artificiu este la mâna oricui şi prin urmare el nu
poate ascunde un avantaj competitiv. În afaceri trebuie urmărit întotdeauna
avantajul competitiv al nostru faţă de rivalii existenţi şi potenţiali.
Rivalii noştri, care încep astăzi o afacere similară cu $10.000, peste 17 ani
vor avea un segment de piaţă, clienţi fideli şi o experienţă de 17 ani,
avantaje competitive în faţa noastră greu de contracarat.

•

În al doilea rând, piaţa se poate schimba foarte mult în 17 ani. Ceea ce
astăzi pare o afacere bună, peste 17 ani poate fi lipsită de orice perspectivă.

•

În al treilea rând, a-ţi stoca banii într-o bancă timp de 17 ani este un act de
curaj pentru că include un element de risc. O bancă este o afacere ca
oricare alta, ea poate să se închidă într-o zi. Probabilitatea ca o bancă să
dăinuiască încă 17 ani este mult mai mică decât probabilitatea ca aceeaşi
bancă să mai reziste încă un an. Pentru depozite la termene lungi, trebuie
să alegem bănci sigure, cu un rating cât mai mare (de exemplu Citibank
New York, care activează şi în România). De asemenea, trebuie să
urmărim evoluţia ratingului dat de instituţiile specializate internaţionale
(Standard & Poor, Moody's) şi să lichidăm depozitul de îndată ce ratingul
înregistrează o cădere suspectă. La o depreciere uşoară a ratingului, chiar
dacă nu lichidăm depozitul, trebuie să profităm de ocazie şi să renegociem
dobânda cu bancherul nostru: un rating mai slab înseamnă un risc mai
mare pentru noi şi dacă acest risc este suportabil, el trebuie în mod normal
recompensat de bancă printr-o dobândă mai mare.

•

În al patrulea rând, să nu uităm de inflaţie! Chiar dacă inflaţia din SUA,
Marea Britanie sau Germania pare foarte mică pe lângă cea din România,
cât vor mai valora cei $50.000 peste 17 ani, în termenii de astăzi? Desigur,
mai puţin. Capitalizarea obţinută din dobândă este erodată de inflaţie.
Inflaţia este însă impredictibilă. De exemplu, putem şti inflaţia de anul
trecut şi toată istoria inflaţiei sute de ani în urmă. Putem stabili anumite
comportamente ale inflaţiei. Inflaţia din viitor putem doar să o prognozăm.

Dacă lucrăm în dolari americani, ne ocupăm de inflaţia economiei SUA. De
exemplu, Statele Unite în decursul tuturor războaielor pe care le-a purtat (al doilea
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război mondial, războiul din Coreea, războiul din Vietnam, războiul din Golf) a
înregistrat o inflaţie destul de pronunţată (până la 20% pe an), iar între războaie
inflaţia a scăzut la 3-5%. Care va fi inflaţia în SUA în următorii 17 ani? Nimeni nu
poate şti. Dacă cineva ar şti cu certitudine, ar putea să transforme această
informaţie într-o avere uriaşă. Putem doar să presupunem prin analogie cu trecutul
că inflaţia în SUA va creşte dacă va începe un nou război în Orientul Mijlociu26.
Dacă facem ipoteza că inflaţia anuală va fi în medie de 5% pentru următorii 17 ani,
depozitul nostru de $10.000 creat în 2002 va valora în 2019 $50.000, dar traducând
aceşti bani în banii de astăzi vom avea doar $50.000/(1+0,05)17 =$21.815. Vom
numi valoarea viitoare, de $50.000, valoare în "termeni nominali", iar valoarea
prezentă a aceleaşi sume, de $21.815, valoare "în termeni reali".
Datorită valorii în timp a banilor, de fiecare dată când lucraţi cu o unitate monetară
(în cazul de faţă dolarul american), asociaţi-i acesteia şi un moment de timp când
exprimaţi această valoare. Cel mai bun exemplu este leul românesc. Când cineva
spune 100.000 lei, nu comunică de fapt o valoare. Dacă ne spune 100.000 lei la 1
ianuarie1990, da, ştim: este valoarea unui automobil Dacia 1310 sau a 1t de carne
de porc sau a 10t de benzină Premium. Este o valoare trecută, în prezent suma
echivalentă pentru un automobil fiind de 1200 ori mai mare, pentru carnea de porc
de 1000 ori mai mare, iar pentru benzina Premium de 1800 ori mai mare.
Dacă dobânda în termeni nominali este de rN=10% pe an, iar inflaţia este de i=5%
pe an, cât este dobânda în termeni reali? Aparent ea este rR=rN – i=10%–5%=5%.
Greşit. De fapt, dobânda în termeni reali se calculează astfel:
1 + rR = (1 + rN) / (1 + i)

=> rR = 1,1/1,05 – 1 = 4,76%

Pentru a verifica această constatare, refacem calculul de dobândă pornind de la
$10.000, cu o dobândă fixă compusă anual de 5%, timp de 16,88 ani:
$10.000 × (1+rN)16,88 = $22.786
Acum refacem calculul cu valoarea corectă de 4,76% şi obţinem:
$10.000 × (1+rR)16,88 = $21.923 ≈ $21.81527
Quod erat demonstrandum.

26
27

Acest text a fost scris în 2002 şi evoluţia evenimentelor a confirmat supoziţia
Diferenţa provine din rotunjirea numărului de ani (16,88 ani faţă de 17 ani)
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Dobânda variabilă (floating interest rates)
Dacă inflaţia este impredictibilă, de ce ar da cineva cu împrumut bani pe o perioadă
lungă de timp, cu dobândă fixă?
Dobânda fixă este avantajoasă pentru cel care ia bani cu împrumut (debitorul)
pentru că permite calculul exact al valorii în termeni nominali a unui sumei totale
pe care trebuie să o returneze, cu mulţi ani înainte de maturitate. În acest caz, riscul
inflaţiei este preluat de creditor.
În schimb, cel care dă bani cu împrumut (creditorul) are interesul să-şi ajusteze
dobânda după inflaţie şi după alţi factori (dobânda celorlalţi ofertanţi de bani de pe
piaţă). În acest caz, riscul inflaţiei este preluat de debitor.
În consecinţă, unele contracte de credit (împrumut) prevăd dobânda variabilă.
În tranzacţiile internaţionale, creditorul şi debitorul s-ar putea să lucreze în valute
diferite şi să existe şi riscul variabilităţii ratei de schimb, care şi acesta poate fi
absorbit de dobânda variabilă.
Pe scurt, dobânda variabilă poate transfera debitorului următoarele riscuri:
•

riscul inflaţiei

•

riscul conjuncturii de piaţă pe piaţa împrumuturilor

•

riscul ratei de schimb valutar

Dobânda variabilă lucrează pe un anumit interval ca şi cea fixă, dar ea este
ajustată periodic de creditor.
Ca să rămână totuşi un instrument viabil de tranzacţionare, dobânda variabilă nu
trebuie să fie stabilită de creditor pur arbitrar. Cu alte cuvinte, nu este normal ca o
dată cu riscurile prezentate mai sus, să se transfere debitorului şi setea de
superprofit a creditorului, astfel debitorul rămânând "agăţat" într-un contract de
credit care îl stoarce total de disponibilităţi financiare („camăta”).
Pe piaţă au fost consacrate dobânzile variabile raportate la anumite criterii
obiective:
•

LIBOR = rata dobânzii interbancare oferite la Londra (LIBOR=London
Interbank Offered Rate) - de exemplu 1% above 12 months-LIBOR
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LIBOR este publicată în „Financial Times” sau în secţiunile financiare ale
altor ziare. LIBOR este dobânda cu care băncile din Londra îşi oferă una
alteia credite. Fiind concurente pe o piaţă cu volum mare de tranzacţionare,
se presupune că LIBOR este rată obiectivă, un echilibru momentan între
cererea şi oferta de bani.

Figura 15 – Un exemplu de LIBOR
•

PRIME = rată medie a dobânzii celei mai bune practicate de bănci faţă de
clienţii lor corporatişti cei mai de încredere (PRIME), de exemplu 1%
above PRIME
Dobânda PRIME de asemenea este publicată periodic.

•

YIELDS on Treasury Securities = cuponul obligaţiunilor Trezoreriei SUA
la un anumit termen, de exemplu 1% above 1 yr. YIELD
Aceste rate sunt publicate de Trezoreria SUA la termene de 1 lună, 3 luni,
6 luni, 9 luni, 1 an, 3 ani, 10 ani şi 30 ani şi reprezintă un mijloc de politică
financiară a Guvernului S.U.A.

PRIDE

Citiţi din [50]: 18. Financial Management, paginile 552÷582
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Finanţarea prin capitalizare (equity) şi prin creditare (debt)
Am presupus mai devreme că un întreprinzător dispune de $10.000 cu care vrea să
înceapă un proiect de afaceri. Banii aparţin investitorului şi reprezintă deci o
finanţare de tip equity. Equity este ceea ce ar rămâne dintr-o afacere dacă ar fi
lichidată (la modul ipotetic, s-ar vinde toate lucrurile de valoare pentru firmă =
activul şi cu banii obţinuţi s-ar plăti toate datoriile firmei = pasivul). Banii rămaşi
astfel reprezintă capitalul (equity) şi el se împarte acţionarilor sau asociaţilor,
proporţional cu participarea fiecăruia.
Datorită acestui mod standard de lichidare a unei afaceri, se constată că acţionarii
(proprietarii afacerii) au un grad mai mare de risc în afacere decât creditorii (cei
care au împrumutat bani firmei). În caz de faliment, creditorii vor fi primii care îşi
vor primi banii, iar acţionarii rămân ultimii. În multe falimente, acest lucru
înseamnă că de fapt acţionarii nu mai rămân cu nimic şi se poate întâmpla ca nici
creditorii să nu se mai îndestuleze.
Se pune întrebarea dacă este drept să se întâmple astfel. De ce sunt dezavantajaţi
investitorii faţă de creditori?
În primul rând că investitorii au o implicare mai mare în mersul firmei, ei putând
determina schimbarea managementului firmei în cazul în care o doresc, fie direct,
la firmele mici prin participarea şi votul la Adunările Generale ale Acţionarilor
(Asociaţilor), fie indirect, la firmele mari prin vânzarea acţiunilor respective, care
determină o presiune pentru scăderea valorii acţiunilor, ştiut fiind că o echipă
managerială nu prea are şanse de supravieţuire la comanda unei firme ale cărei
acţiuni scad consistent. În cazul în care investitorul este întreprinzător,
managementul este asigurat adesea chiar de el însuşi.
În al doilea rând, există o lege a compensaţiei. În condiţii normale de funcţionare a
firmei, acţionarii (asociaţii) primesc mult mai mult decât creditorii, adică mult mai
mult decât o simplă dobândă. Dacă n-ar fi aşa, investitorii şi-ar retrage toţi banii
din acţiuni şi i-ar depune în bănci la termen.
Aici ajungem la cea de-a doua lege fundamentală a finanţelor:

2. Veniturile financiare sunt proporţionale cu riscurile asumate pentru a le obţine.

Dacă aveţi cei $10.000 şi doriţi să sprijiniţi proiectul "Darcula Park", aveţi două
metode:
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•

Finanţarea prin capitalizare (Equity financing) în care cumpăraţi acţiuni
de aceşti bani, deci deveniţi coproprietar al afacerii, cu o mică cotă
proporţională cu $10.000/totalul capitalului afacerii,

•

Finanţarea prin creditare (Debt financing) în care împrumutaţi firma care
administrează Dracula Park pe un anumit termen, cu o anumită dobândă.

sau

În primul caz veţi risca foarte mult. Dacă proiectul va fi un succes28 există şanse ca
acţiunile voastre să valoreze $50.000 în 5 ani, dar dacă va fi un insucces, abia dacă
veţi mai putea recupera, să spunem, $1.000 din banii investiţi.
În cel de-al doilea caz, nu riscaţi aproape nimic (într-o ţară normală). Dacă firma
Dracula nu vă înapoiază creditul la termen cu tot cu dobândă, puteţi cere falimentul
firmei şi după un timp (scurt într-o ţară normală) vă veţi recupera banii. Dar dacă
proiectul este un succes, după 5 ani veţi primi cei $10.000 înapoi, precum şi o
dobândă de $4.025 (dacă prin contract era de 7% anual), în total $14.025.
În scenariul succesului, investitorul este net avantajat faţă de creditor, dar în cazul
insuccesului, creditorul este cel avantajat. Nu trebuie confundat însă insuccesul cu
frauda. În caz de fraudă, în principiu atât investitorul cât şi creditorul sunt păgubiţi.
De ce am precizat de două ori "într-o ţară normală"? Pentru că acest al doilea
principiu fundamental al finanţelor nu prea se aplică încă în România. Distribuţia
riscului este inedită în România deocamdată. Declararea falimentului şi apoi
lichidarea unei firme durează prea mult, de ordinul a zece ani, ceea ce face ca riscul
creditorilor să fie anormal de mare.
Acum să privim lucrurile din prisma proiectului nostru: aveţi un capital de $10.000.
Vă ajunge pentru pornirea afacerii?
Dacă nu, puteţi atrage un capital suplimentar prin cele două metode principale de
finanţare posibile:
Finaţarea prin capitalizare (Equity financing), în care căutaţi asociaţi în afacere
care să vină cu aportul lor în bani sau în natură la afacere. De exemplu, într-o
afacere cu o vopsitorie de maşini, vă puteţi asocia cu furnizorul de cuptoare de
uscat maşini care să vină cu cuptorul ca aport în natură, sau cu un dealer de maşini
care să vină cu bani pentru achitarea cuptorului. Pentru patronii existenţi nu este
avantajoasă finanţarea de tip equity, deoarece înseamnă ca ei să împartă drepturile
28

Textul este scris în 2002.
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de proprietate asupra afacerii cu alte persoane fizice sau juridice. În schimb, pentru
firmă este avantajos, deoarece finanţarea equity nu este purtătoare de dobândă şi
cheltuielile financiare ale firmei vor fi mai mici. În plus, banii nu mai trebuie
returnaţi niciodată (câtă vreme firma funcţionează).
Finanţarea prin creditare (debt financing), în care căutaţi surse care să vă
crediteze cu suma de bani care vă lipseşte. În acest caz, conducerea firmei va
semna un contract de credit, va emite obligaţiuni, va contracta echipamente în
leasing sau se va finanţa prin plata cu întârziere a furnizorilor, a salariilor sau a
impozitelor către stat.
Managementul financiar
Managementul financiar cuprinde toate acele activităţi legate de obţinerea banilor
şi de utilizarea lor efectivă.
Banii sunt esenţiali atât pentru pornirea cât şi pentru derularea unei afaceri.
Necesităţile de finanţare se clasifică în necesităţi de finanţare pe termen scurt
(pentru banii care vor fi utilizaţi pe o perioadă sub un an) şi pe termen lung.
Cash-flow sau fluxurile de numerar sunt mişcările de bani înăuntru şi în afară din
firmă (încasări şi plăţi). Nu confundaţi încasările cu veniturile şi plăţile cu
cheltuielile. Într-un anumit exerciţiu (interval de timp), avem următoarele relaţii:
profit = venituri – cheltuieli
cash-flow net = încasări – plăţi
________________________________________________________________
NEVOILE DE FINANŢARE ALE UNEI FIRME
PE TERMEN SCURT
plăţile lunare
achiziţii curente de marfă
producţie speculativă (pe stoc)
promovare pe termen scurt
probleme de cash-flow
urgenţe şi plăţi neprevăzute

PE TERMEN LUNG
costurile de pornire a afacerii
dezvoltarea unui nou produs
marketing pe termen lung
extindere în teritoriu
înlocuirea mijloacelor fixe
fuzionări şi achiziţii

________________________________________________________________
Planul financiar reprezintă planul de obţinere şi de utilizare a banilor necesari
pentru a duce la îndeplinire obiectivele organizaţiei.
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Un plan financiar se pune la punct în mai multe iteraţii în următorul ciclu:
1. Stabilirea obiectivelor organizaţiei
2. Stabilirea unui buget care să permită atingerea obiectivelor
3. Identificarea surselor de fonduri financiare:
A. venituri din vânzări (preconizate)
B. equity capital - bani din vânzarea de acţiuni, majorări de capital social etc.
C. debt capital - bani obţinuţi din credite
D. bani din vânzarea unor active sau din închirierea acestora
Finanţarea prin capitalizare (Equity financing)
Este o finanţare pe termen lung avantajoasă pentru firmă, deoarece nu presupune
rambursarea la un anumit termen, putând genera plata unor dividende, care
reprezintă o distribuire în favoarea asociaţilor / acţionarilor a unor părţi
proporţionale din câştigul net al firmei.
Prin declararea dividendelor, o firmă se obligă să plătească acţionarilor o cotă din
profitul net.
Majorarea de capital reprezintă o decizie a acţionarilor de a-şi mări investiţia în
firmă pentru finanţarea unor activităţi.
Finanţarea prin creditare (Debt financing)
Acoperă nevoile de finanţare pe termen scurt şi lung, prin credit sau prin leasing.
Credit
Creditul reprezintă o putere de cumpărare imediată acordată unei persoane numită
debitor, de către o persoană numită creditor, în schimbul unei promisiuni de
rambursare la un anumit termen de scadenţă, de obicei însoţită de plata unei sume
suplimentare cu titlu de dobândă.
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Creditele cu termenul de rambursare sub un an se consideră pe termen scurt, iar
celelalte pe termen lung. Extremele sunt între credite pe câteva ore, până la credite
pe 30 ani.
O firmă este de obicei chiar de la început în ambele ipostaze: atât de creditor, de
obicei pentru bănci (prin depozitele bancare) şi pentru unii din clienţii săi (cei care
cumpără pe credit), cât şi de debitor, în raport cu furnizorii, cu salariaţii, cu
autorităţile fiscale ale statului şi cu bănci (prin luarea unor împrumuturi). Din acest
motiv, este importantă înţelegerea noţiunilor de management al creditării, adică
decizia de a acorda un credit şi în ce condiţii, care se exprimă sintetic prin cei 5 C:
Caracter
Caracterul exprimă atitudinea subiectivă a potenţialului debitor faţă de creditele pe
care le contractează în general: a. îşi plăteşte prompt facturile? b. alţi creditori ai săi
au fost obligaţi să-i trimită reavize de plată a ratelor scadente? c. a ajuns la tribunal
pentru neplata ratelor scadente? d. a fost implicat într-un faliment? dacă da, a făcut
eforturi de plată a creditorilor din proprie iniţiativă? Factori ca celibatul,
dependenţa de alcool, droguri, jocuri de noroc pot influenţa negativ probabilitatea
de rambursare a creditului la termenul de scadenţă de către debitorii persoane
fizice.
Capacitate
Capacitatea de rambursare a unui credit este obiectivă şi se referă la evaluarea
surselor de venit ale potenţialului debitor, precum şi a obligaţiilor de plată curente,
pentru a se vedea dacă rata de rambursare nu este prea mare faţă de disponibilul
curent.
Capital
Capitalul se referă la valoarea netă a activelor care se găsesc în proprietatea
potenţialului debitor (averea debitorului). Cu cât capitalul este mai mare, cu atât
probabilitatea de neîndestulare în caz de litigiu în relaţia de rambursare a creditului
este mai mică. Trebuie avut însă în vedere şi ce obligaţii grevează asupra acelor
active şi cât de lichide sunt ele. Spre exemplu, o firmă care are în proprietate cel
mai mare hotel să spunem din Botoşani, evaluat de un evaluator autorizat la
$5.000.000, chiar dacă este liber de sarcini (nu este ipotecat), are un activ total
nelichid de valoarea menţionată, ceea ce va face foarte anevoioasă utilizarea sa în
rambursare.
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Colateral
Colateralul este un activ (titluri de valoare, acţiuni, obligaţiuni, teren, echipamente
etc.) a cărui dispoziţie (vezi Dreptul de proprietate, cap. III) este cedată creditorului
pe perioada de creditare, ca garanţie. În caz de neplată a ratelor la scadenţă,
creditorul se va putea îndestula prin vânzarea activelor puse drept colateral. În
România se practică şi punerea unor depozite la termen drept colateral.
Condiţii
Condiţiile economice generale pot afecta capacitatea de rambursare a unui
potenţial debitor. De exemplu, dacă afacerea sa este într-un domeniu vulnerabil
(agricultura), există riscul litigiului din această cauză.
Un contract de credit prevede suma, termenul de scadenţă, dobânda, modul de
plată a sumei de către creditor (modul de acordare a creditului), modul de
rambursare a creditului de către debitor (de obicei în rate egale care pot include
dobânda, sau dobânda se poate plăti separat în cotă variabilă), modul de plată a
dobânzii şi eventuala destinaţie a creditului.
Unele contracte prevăd o perioadă de graţie, în care dobânda curge, dar
rambursarea creditului este îngheţată.

Să luăm un credit cu dobândă fixă şi rată de rambursare fixă:
•

o bancă acordă un credit de $4.800 pe 2 ani (24 luni)

•

dobânda fixă de 12% anual, plătibilă lunar şi inclusă în rata de rambursare

•

rata de rambursare este fixă, de $250 lunar, cu două luni de graţie (prima
rată se plăteşte la sfârşitul celei de-a treia luni de la primirea creditului); pe
perioada de graţie dobânda este simplă

•

ultima rată este redusă ($225,05)
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Calculele au fost făcute în Microsoft Excel după modalitatea de calcul practicată de
băncile din România (Tabelul 3):
Tabelul 3 – Calculul unui credit pe doi ani cu dobândă fixă de 12% p.a.
cu două luni de graţie

Aria B3-H27 am declarat-o de format "currency" cu simbolul "US Dollars" în faţă
cu două zecimale şi cu numerele negative cu minus şi în roşu, cu separator la mii.
La A3 am scris "0" şi am umplut coloana cu o serie liniară cu pasul "1" până la
"24".
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La B3 am scris suma creditului acordat ($4.800). În această coloană putem urmări
modul cum acest credit este rambursat lună de lună. Suma "–$0.00" în B27
semnifică rambursarea deplină a creditului (creditorul este îndestulat).
În coloana C vom calcula şi afişa dobânda la creditul rămas. În fiecare lună, aceasta
va fi de 12% / 12 luni/an = 1% din soldul contului creditului la luna precedentă.
Acest calcul se obţine cu formula =B3*0.01 introdusă la C4. În prima lună, dobânda
rezultă în mod corect $48.
În coloana D vom completa rata rambursată astfel: primele două luni "0", iar
următoarele $250 până jos (cu Ctrl+D).
Coloana E o vom folosi pentru semnul "=". Scriem la E6 ' = apoi selectăm până jos
şi dăm Ctrl+D.
Coloana F este acea parte a ratei care reprezintă principalul, adică cu cât se
diminuează contul de credit din bancă la acea operaţie. Bineînţeles că în primele
două luni va fi 0, deci scriem "0" la F4 şi F5.
La B4 scriem formula =B3–F4. Selectăm B4 şi C4 până jos şi dăm Ctrl+D. Pentru
moment, cifrele nu sunt corecte pentru că nu ţinem cont de rambursări.
Coloana G o vom folosi pentru semnul "+". Scriem la G6 ' + apoi selectăm până jos
şi dăm Ctrl+D.
Coloana H va afişa partea din rată care reprezintă dobânda plătită. În prima lună în
care rata este de $250, vom aduna dobânda pe trei luni, aşa că vom pune la H6
formula =SUM(C4:C6).
La F6 vom calcula principalul din prima rată rambursată cu formula =D6-H6. La
H7 punem =C7 şi dăm umplere până jos. La F7 copiem F6 şi de la F7 selectăm
toată coloana în jos şi dăm de asemenea Ctrl+D.
Mai avem doar de corectat ultima rată: în loc de $250 vom introduce la D27 $250$24.95 (cu cât apare suprarambursat creditul la B27) adică $225.05. Observăm cum
B27 se reglează corect la zero.
Deşi relativ complicat de calculat, creditul cu dobândă şi rată de rambursare fixă
este foarte popular din două motive: rata fixă este uşor de introdus în alte calcule
financiare, apoi serviciul datoriei la începutul perioadei de rambursare nu este
resimţit atât de tare ca la rambursarea cu rată variabilă.
Totalizând coloana H, observăm că totalul dobânzii plătite de debitor băncii în cele
24 de luni este de $675.05.
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Tabelul 4 – Calculul unui credit pe doi ani cu dobândă fixă de 12% p.a.
cu două luni de graţie, corect calculat

Dacă dorim să vedem acelaşi exemplu calculat după regulile financiare, dobânda
pe o lună nu este 12% / 12 luni/an = 1%! De fapt, dobânda lunară se compune cu
regula din Tabelul 2, adică:

rluna = 12 1 + rp.a. − 1
rluna = 12 1,12 − 1 = 0,009488793 = 0,9488793% < 1%
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Diferenţa este în favoarea băncilor. Pentru exemplul nostru, diferenţa este de
$39,75. Argumentul băncilor este că clientul înţelege mult mai uşor o regulă de
împărţire la 12 decât un radical de ordinul 12. ■
Instrumente de credit
Finanţarea prin credit pe termen scurt este de obicei negarantată (unsecured) şi
constă din: credit comercial al furnizorului (trade credit), bilete la ordin
(promisory notes), credite bancare (unsecured bank loans) şi alte metode.
Credit comercial
În afaceri se practică adesea vânzarea pe credit de bunuri şi servicii. De exemplu,
toate mărfurile pe care le vedeţi expuse într-un supermarket sunt proprietatea
magazinului, dar acesta nu a plătit furnizorilor pentru ele. Magazinul le va plăti
abia după ce aceste mărfuri vor fi vândute. Un supermarket cu 100.000 de articole
care costă în medie cam $50 pe articol, are nevoie de un capital de lucru de
100.000 × $50 = $5.000.000. Dacă vorbim de un lanţ de 100 de supermarketuri,
compania respectivă utilizează în fiecare moment mijloace circulante de $500
milioane. Secretul unei astfel de finanţări constă în creditul comercial. De fapt, cele
$500 milioane aparţin furnizorilor de diverse articole, care prin acest credit pe care
îl oferă, plătesc de fapt pentru a fi prezenţi pe rafturile supermarketurilor. În acest
fel se rezolvă şi problema perisabilităţilor, un risc preluat tot de furnizori.
Creditul comercial este foarte problematic în condiţii de hiperinflaţie, de aceea
supermarketurile s-au dezvoltat mult mai încet în România. Acum, în „amurgul”
hiperinflaţiei, asistăm la o explozie a acestei industrii.
Bilete la ordin
Sunt promisiuni scrise ale unui debitor de a plăti o anumită sumă de bani la o dată
viitoare specificată (data scadenţei). Spre deosebire de creditul comercial, biletul la
ordin include de obicei şi o dobândă, iar avantajul creditorului este că are un titlu
de creanţă care poate fi tras imediat după scadenţă, iar la nevoie el poate vinde
biletul la ordin unei bănci, contra unui comision (taxa de scont). De aceea se spune
că biletul la ordin este un instrument negociabil de plată.

153

Credite negarantate
Sunt credite pe termen scurt bazate pe „prime rate” (vezi pag. 143). Acestea sunt
cele mai mici dobânzi încasate de o bancă pentru împrumuturi pe termen scurt.
Clienţii cu bonitate mare vor putea lua credite pe termen scurt cu o dobândă de 2%
above prime. Firmele mai puţin sigure se pot împrumuta cu 4% above prime, iar
firmele îndoielnice pot fi refuzate. Creditele negarantate pot avea la bază un bilet la
ordin în favoarea băncii pe 60-180 zile, o linie de credit sau o convenţie de credit
revolving.
Linii de credit
Sunt credite pe termen scurt continue oferite de o bancă clienţilor săi. Ele presupun
de obicei ca clientul să menţină un depozit la vedere de circa 20% din suma liniei
de credit în banca respectivă şi o dată la un an să ramburseze tot creditul. Linia de
credit se poate reactiva după 30-60 zile. Problema liniei de credit este că banca
poate avea uneori dificultăţi în asigurarea fondurilor necesare debitorului într-o
anumită zi. Soluţia o reprezintă o convenţie de credit revolving, care este o linie de
credit garantată de bancă. De obicei, la un credit revolving, în afară de dobândă se
percepe un comision de neutilizare de 0,25% - 1% pentru acea porţiune din credit
care rămâne neutilizată.
Credite garantate prin stoc
Stocul de materii prime, producţie neterminată şi mai ales stocul de produse finite
pot servi drept colaterale în contracte de credit garantat pe termen scurt. În general,
stocul respectiv este depozitat într-un depozit public, iar bunurile pot fi scoase din
depozit numai cu semnătura creditorului. Debitorul plăteşte o chirie de depozitare
care face ca acest tip de finanţare să fie mai scumpă decât creditul negarantat.
Floor planning
Este un credit garantat pe termen scurt, colateralul fiind o marfă de valoare expusă
în spaţiul debitorului (de obicei automobile, mobilă, electrocasnice). Când se vinde
marfa, banii sunt viraţi creditorului. Creditorul va verifica periodic stocul de marfă
expusă, pentru a vedea dacă debitorul îşi ţine promisiunea de rambursare.
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Împrumuturi garantate de creanţe
Creanţele unei firme faţă de clienţii cărora le-a vândut pe credit pot constitui un
colateral valabil pentru o bancă (nu şi în condiţii de hiperinflaţie sau de indisciplină
financiară generalizată). Creditorul de obicei nu acordă mai mult de 70-80% credit
din totalul creanţelor. Scadenţa este de obicei sub 60 zile.
Ceea ce contează aici este calitatea creanţelor, ştiut fiind că anumiţi clienţi nu-şi
vor achita foarte curând facturile, din motive independente de voinţa lor.
Factoring
Este tot un împrumut pe termen scurt garantat de creanţe şi este acordat de un
factor, care preia asupra sa toate creanţele firmei, plătind pentru ele în avans o
sumă mai mică. Clienţii sunt de obicei instruiţi să plătească direct către factor.
Obligaţiuni (corporate bonds)
Un mod aparte de finanţare de tip debt pe termen lung este emiterea de obligaţiuni
(bonds). Acestea de obicei se tranzacţionează pe o piaţă secundară (creditorul îşi
poate vinde creanţa către un alt creditor, sau către debitorul însuşi).
O obligaţiune are o valoare nominală (face value sau par value), un cupon
(coupon) care este rata anuală a dobânzii, un termen de maturitate sau scadenţă
(maturity).
Obligaţiunile pot fi emise de companii mari, firmele mici nu pot decât să le
achiziţioneze.
Credite pe termen lung
Aceste credite se acordă pe 3-7 ani, cu rambursarea în rate lunare, trimestriale,
semestriale sau anuale. Există şi credite negarantate, dar în majoritatea cazurilor se
cere un colateral: terenuri, clădiri, echipamente, maşini. Colateralele pot fi luate în
considerare cu o valoare mai mică decât valoarea lor de piaţă. Trebuie avută în
vedere evoluţia valorii de piaţă şi a lichidităţii pe durata creditului. De exemplu, un
automobil nou costă $20.000 şi este colateral la un credit de $10.000 pe 5 ani, cu
rambursare integrală la scadenţă. Se pune problema care va fi valoarea de piaţă a
automobilului peste 4 ani? Dacă automobilul a fost utilizat intens (80.000 km pe
an), probabil, aceasta va scădea la $4.000, ceea ce fireşte că nu mai acoperă
creditul rămas de rambursat cu factorul de lichiditate scontat.
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Mai trebuie menţionat faptul că bunurile mobile şi imobile care constituie un
colateral trebuie asigurate, iar în această situaţie poliţa de asigurare trebuie
cesionată în favoarea creditorului.
Creditele pe termen lung sunt mijloace de finanţare accesibile firmelor de toate
mărimile.
Finanţarea prin amânarea plăţilor sau prin neplată în România
În economia românească s-au întâmplat după 1990 nişte fenomene pe care de-abia
acum începem să le înţelegem29. Dacă în economia socialistă, băncile erau un fel de
trezorerii ale întreprinderilor, fiind obligate prin lege să finanţeze planul de
investiţii al întreprinderilor şi agricultura, după 1990 ele s-au transformat brusc în
societăţi comerciale. Acest act, prin modul simplist în care a fost pus în aplicare,
avut două mari categorii de efecte:
1. Băncile s-au trezit împroprietărite cu activele care de fapt aparţineau în mare
parte întreprinderilor. Sectorul bancar s-a adâncit astfel în risipă, corupţie şi fraudă.
2. Întreprinderile socialiste au fost şi ele transformate în societăţi comerciale, regii
autonome etc. însă, activele lor potenţiale fiind cedate băncilor, aceste societăţi
decapitalizate au fost condamnate la îngheţarea oricăror investiţii şi la blocaje
financiare enorme. În afară de sectorul bancar, celelalte sectoare s-au adâncit în
subfinanţare, ineficienţă, indisciplină financiară şi fiscală.
Cel mai sever afectată a fost agricultura, unde nu numai că au fost oprite
investiţiile, dar prin acest mecanism s-a evaporat şi capitalul de lucru pentru
finanţarea producţiei agricole.
Ameninţările sociale pe care le implica falimentul societăţilor de stat fiind acute,
guvernele au fost obligate să tolereze o crasă indisciplină financiară şi fiscală din
partea acestora. Deşi multe guverne au lucrat cu „două viteze” în privinţa colectării
taxelor de la sectorul de stat şi particular, indisciplina financiară şi fiscală a
contaminat şi întreprinderile particulare nou apărute.
Astfel, nu putem da prea multe exemple de încetare de plăţi şi faliment în perioada
1990–1996, când nici măcar nu exista un cadru legal pentru lichidarea unei
societăţi comerciale. În schimb, majoritatea întreprinderilor de stat şi mulţi agenţi
29

Dacă ideile prezentate în acest subcapitol au vreun merit, acesta aparţine regretatului
profesor Douglas Wood, unul din fondatorii Manchester Business School. Până la
retragerea sa din activitate în 2002, datorită îmbolnăvirii de cancer, profesorul Douglas
Wood a fost un activ observator al României.
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economici privaţi se finanţau prin neplata taxelor şi impozitelor şi prin neplata
furnizorilor. Faţă de neplata deloc, neplata la timp, cu întârzieri de ani de zile, era
varianta „elegantă” de finanţare. Până în 1995, penalităţile de întârziere la plata
taxelor şi impozitelor erau mai mici decât inflaţia, prin urmare însăşi raţiunea
financiară impunea acest mod facil şi avantajos de creditare. Bineînţeles, profitau
de el şi firmele particulare.
Iertarea de datorii a rău-platnicilor fost de asemenea o practică curentă şi pe scară
mare care a încurajat acest mod de finanţare, chiar până în 2003. Acest lucru
înseamnă că toţi cetăţenii sunt obligaţi să subvenţioneze din banii lor nişte
întreprinderi, care de cele mai multe ori nu au nici o viabilitate economică.
Concurenţa neloială şi haosul financiar şi fiscal care au rezultat din aceste practici
au fost în opinia noastră principalul factor de descurajare al investiţiilor străine din
ţările civilizate, unde se respectă riguros regulile disciplinei financiare şi fiscale.
România a avut o perioadă lungă de recorduri privind cele mai mici investiţii
străine din Europa Centrală.
Ca mod de finanţare, el a permis supravieţuirea sau chiar dezvoltarea unor
întreprinderi, inclusiv private, având pe această direcţie o rezultantă pozitivă. Din
păcate, sistemul a afectat mentalitatea oamenilor de afaceri români. Unii mai
aşteaptă şi acum oportunităţi de finanţări prin neplata taxelor şi impozitelor, prin
iertarea de datorii, prin neplata furnizorilor, sau chiar rambursări frauduloase de
TVA.
Un alt efect negativ a fost deturnarea comisarilor Gărzii Financiare de la adevărata
lor menire, încercându-se transformarea lor în recuperatori de taxe şi impozite şi
chiar de creanţe ale regiilor de utilităţi.
Un alt rezultat l-a reprezentat practica încasărilor în avans ale prestărilor de
servicii, chiar în cazul furnizorilor de utilităţi şi al chiriilor. Aceasta reprezintă încă
o anomalie.
Situaţia actuală este în continuare volatilă. S-au făcut nenumărate încercări de
disciplinare financiară şi fiscală. Ele vor reuşi doar atunci când o organizaţie sau o
persoană particulară vor fi executate silit în termenul cel mai scurt pentru neplata
oricărei datorii, ca pretutindeni, în lumea civilizată.
Pentru un om de afaceri, utilizarea acestei metode de finanţare neaoşe este vicioasă
şi neetică, iar utilizarea ei de către rivali reprezintă o concurenţă neloială.
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Leasing
Leasing înseamnă un contract de închiriere de mijloace fixe (imobile, instalaţii,
autovehicule, echipamente), cu o promisiune de vânzare în favoarea chiriaşului
(numit locatar sau lessee) făcută de proprietar (numit locator sau lessor) şi
exercitată la sfârşitul perioadei de închiriere. La momentul vânzării, bunul nu mai
este nou, deci preţul de vânzare (numit valoare reziduală) este mic. Acest fapt este
foarte interesant în cazul bunurilor cu taxe vamale mari, deoarece pe perioada
leasingului bunul se consideră în import temporar şi nu se plătesc taxe vamale (ci
doar se garantează), iar la sfârşitul perioadei de leasing, când se perfectează
importul definitiv, bunul este deja uzat, are o valoare de import mică (egală cu
valoarea reziduală, tipic 20%), iar taxele vamale sunt datorate la această valoare.
Există societăţi specializate care oferă aproape toate tipurile de echipamente în
leasing. Datorită faptului că locatarul (utilizatorul, beneficiarul) poate exploata
echipamentul fără să fie nevoie să-l cumpere, contractul de leasing are o importantă
valenţă de finanţare pentru întreprinzători, precum şi avantaje fiscale privind
impozitul pe profit şi taxele vamale.
Din păcate, avantajele fiscale ale contractelor de leasing sunt erodate de dobânzile
net superioare practicate la leasing faţă de credite. Astfel, la sfârşitul lui 2003
pentru contracte în EUR se practicau dobânzi de 8-10% p.a. la credit şi de 11-14%
p.a. la leasing.
Pentru echipamente la care nu se plătesc taxe vamale (spre exemplu cele cu
certificat de origine în Uniunea Europeană), în conjunctura actuală creditul este
mai rentabil decât leasingul financiar. Pe de altă parte, obţinerea unui credit este
ceva mai anevoioasă şi presupune în cazul bunurilor mobile şi un colateral, de
exemplu o ipotecă.
Un contract de leasing trebuie să conţină următoarele elemente:
a. părţile: locatorul (sau finanţatorul) şi locatarul (sau utilizatorul)
b. obiectul contractului (mijlocul fix)
c. valoarea totală, valoarea ratelor şi termenul de plată al acestora (dobânda trebuie
evidenţiată separat)
d. durata contractului
f. obligaţia asigurării bunului obiect al contractului
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Leasing financiar şi operaţional
Leasingul financiar este un tip de leasing în care se consideră preponderentă
componenta de finanţare a contractului. Conform definiţiei din Codul Fiscal
adoptat în 2003, orice contract de leasing care îndeplineşte cel puţin una dintre
următoarele condiţii este de acest tip:
a) riscurile si beneficiile30 dreptului de proprietate asupra bunului sunt transferate
utilizatorului la începutul contractului31;
b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra
bunului către utilizator la expirarea contractului;
c) perioada de leasing (inclusiv eventualele prelungiri) depăşeşte 75% din durata
normală de utilizare a bunului
Orice contract de leasing care nu îndeplineşte măcar una din condiţiile de mai sus
se numeşte leasing operaţional.
În cazul leasingului financiar utilizatorul este tratat din punct de vedere fiscal ca
proprietar, deducându-şi ca cheltuială numai dobânda aferentă finanţării.
În cazul leasingului operaţional, utilizatorul este considerat chiriaş, fapt care îi
permite acestuia să-şi deducă întreaga chirie (rata de leasing).
Desfăşurătoarele de plăţi la contractele de leasing arată ca în Tabelul 5.

Înlocuind oricare din datele pe fond verde, tabelul se recalculează automat. Modul
în care a fost definit tabelul în Microsoft Excel este următorul:
S-au introdus date numerice în câmpurile pe fond verde. La B3 am calculat
valoarea reziduală cu =B1*C3, iar la B4 am calculat rata lunară cu formula =(B1B3)/B2. La B6 apare dobânda pe o lună, calculată inexact, conform cutumei, (vezi
la credit) cu formula =B5/12. De la B9 la B32 s-a umplut cu $B$4 (rata lunară).
TVA-ul se aplică numai la principal, nu şi la dobândă. Prin urmare am umplut
D9:D33 cu formula =B9*0.19. Pentru a calcula dobânda, trebuie să calculăm mai
întâi soldul (coloana G, numită şi „de rambursat”). O iniţializăm la G9 cu =B1, apoi
30

Beneficiile dreptului de proprietate sunt usus sau folosinţa, fructus sau exploatarea şi
abusus sau dispoziţia
31
Opţiunea de cumpărare este fermă
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la G10 trecem =G9–B9 şi umplem cu această formulă până jos, la G33. La B33
punem =G33.
Tabelul 5 – Calculul unui leasing pe doi ani cu dobândă fixă de 14% p.a,
cum îl fac societăţile de leasing din România
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Pentru calculul coloanei de dobândă, la C9 scriem formula dobânzii la sold, adică
=G9*$B$6 şi umplem până jos, la C32.
Coloana de plată este un total din principal, dobândă şi TVA, deci scriem la E9
=SUM(B9:D9) şi umplem până jos la E33.

Totalurile se calculează cu =SUM(C9:C33), apoi selectate B35:E35 şi Ctrl+R. ■
Evaluarea costului finanţării
În afară de dobânzi, la costurile cu finanţare se mai adaugă aşa-numitele
comisioane de management, de obicei un procent de 1% flat din valoarea
contractului de finanţare.

Dacă o firmă are un contract de credit ca în Tabelul 4, un contract de leasing
financiar ca în Tabelul 5 şi un contract de leasing operaţional în valoare de $40.000
pe doi ani, cu valoare reziduală 20% şi dobândă de 15% p.a, să se calculeze costul
total al finanţării pe perioada de doi ani a derulării acestor contracte. Toate
contractele prevăd un comision de management de 1% flat.
Contractul de leasing operaţional nu se consideră contract de finanţare şi prin
urmare el nu va produce efecte în calculul nostru.
Costul finanţării îl reprezintă totalul dobânzilor din cele două contracte (Tabelele 3
şi 4), adică $635,27 + $1.942,50 = $2.577,77, la care se adaugă comisioanele de
management: 1% @ $4.800 = $48 + 1% @ $11.250 = $112,50, în total $160,50.
Costul total al finanţării va fi deci: $2.577,77 + $160,50 = $2.738,27 repartizat pe
24 de luni. 
Probleme de bugetarea capitalului
Pentru a bugeta un capital de investiţii (cu care să finanţăm de exemplu mijloacele
fixe de la cap. III, sau să pornim noi afaceri), trebuie să lucrăm cu primul principiu
fundamental al finanţelor: valoarea în timp a banilor. Capitalul reprezintă o sumă
de bani disponibilă în prezent şi, prin investiţiile pe care le facem cu această sumă,
sperăm să câştigăm sume de bani în viitor. Se pune problema să comparăm ieşirile
cu intrările, acestea fiind defazate (adică având loc la momente de timp diferite).
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Costul de oportunitate al capitalului
Dacă aveţi un capital şi aveţi ceva foarte bun de făcut cu aceşti bani, bugetarea
capitalului este foarte simplă: faceţi acel lucru! Dacă aveţi un capital şi aveţi mai
multe variante de a-l investi, atunci trebuie să decideţi cum. Punctul de plecare în
luarea acestei decizii este estimarea costului de oportunitate al capitalului (r)32.
Acesta este reprezentat de dobânda maximă pe care aţi obţine-o dacă aţi face
altceva cu ei decât acea investiţie. Costul de oportunitate diferă de la o afacere la
alta, de la o firmă la alta. De exemplu, o firmă care se găseşte într-o poziţie de piaţă
blocată (stalemate), probabil nu are altceva de făcut cu un capital decât să-l plaseze
cât mai convenabil la o bancă, rezultând un cost de oportunitate r egal cu dobânda
băncii. În schimb, o firmă care are o oportunitate de extindere geografică rapidă
într-o afacere foarte profitabilă, va avea un cost de oportunitate r mult mai mare,
dat de câştigurile anualizate ale acelei extinderi.

1. Calculele pe care le vom face presupun r = constant de-a lungul unei perioade
mari de timp (ani şi zeci de ani). Evident, această supoziţie ar însemna un
imobilism al pieţei, al industriei şi al întreprinderii. Pentru a fundamenta mai bine
deciziile de bugetarea capitalului, vom repeta calculele cu un r superior şi cu un r
inferior, pentru a vedea cât de stabile sunt rezultatele.
2. Presupunem de asemenea că fluxurile de numerar viitoare sunt certe, ceea ce
poate fi departe de adevăr. Calculul este riguros corect, dacă presupunem că atât
investiţia propusă, cât şi alternativa implicată de costul de oportunitate al
capitalului au cam acelaşi grad de risc. ■
 BREALEY

Citiţi din [3]: 2. Present Value and the Opportunity Cost of
Capital, paginile 11÷27 şi 3. How to Calculate Present Values,
paginile 34÷49

Valoarea netă prezentă a investiţiei (NPV)
Metoda de decizie empirică în bugetarea capitalului se bazează pe timpul de
recuperare a investiţiei, adică durata de la plata sumei pe care o reprezintă capitalul
de investit şi până la încasarea înapoi a ultimului ban din suma respectivă. Cu cât
timpul de recuperare este mai mic, cu atât investiţia este mai atractivă. În România,
32

Notarea cu r este intenţionat suprapusă cu cea a dobânzii, pentru că şi costul de
oportunitate al capitalului are aceeaşi natură
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mulţi oameni de afaceri lucrează cu astfel de baremuri: 3 ani, 5 ani. Calculele se
fac bineînţeles într-o valută mai stabilă decât leul.
Sursa noastră bibliografică principală [3] recomandă însă o altă metodă şi anume
metoda valorii nete prezente (net present value sau NPV) a investiţiei, după
formula:
N

NPV = ∑
k =0

Ck

(1 + r )k

Unde:
N durata de viaţă normată a investiţiei (numărul de ani);
Ck sunt fluxurile de numerar de ale investiţiei în anul k, cu semnul lor: – pentru
ieşire, + pentru intrare; C0 este de obicei plata sumei iniţiale de investit (se
introduce cu semnul –), iar C1 până la CN sunt încasări nete aferente investiţiei. CN
include şi eventualele încasări pentru valorificarea echipamentelor după ce sunt
scoase din uz.
r este costul de oportunitate al capitalului pentru unitatea care face investiţia.
NPV este valoarea netă prezentă a investiţiei, care trebuie interpretată astfel: orice
investiţie cu NPV pozitiv poate fi acceptată; cu cât NPV este mai mare, cu atât
investiţia este mai rentabilă şi mai recomandabilă; dacă este zero, investiţia este la
limita pragului de rentabilitate, iar dacă este negativă, investiţia este nerentabilă şi
prin urmare trebuie respinsă.
Datorită multitudinii de rambursări frauduloase de TVA fictiv, rambursarea de
TVA este aventura extremă în România. Practic, nu trebuie să contăm pe
rambursarea de TVA. Prin urmare, până la normalizarea situaţiei, recomand ca
fluxurile de numerar introduse în formula NPV să conţină şi TVA-ul aferent. De
altfel, spre deosebire de venituri şi cheltuieli, încasările şi plăţile conţin TVA.
Uneori aveţi de evaluat două sau mai multe proiecte de investiţii. Unele dintre
acestea pot fi mutual exclusive. Proiectele sunt mutual exclusive când aprobarea
unuia dintre ele înseamnă anularea automată a celorlalte, care devin astfel
nenecesare.
Dacă proiectele nu sunt mutual exclusive şi aprobându-l pe cel mai avantajos (cu
NPV maxim), din capitalul iniţial mai rămân suficienţi bani, pot fi aprobate mai
multe proiecte.
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La o firmă cu un cost de oportunitate al capitalului r = 15%, analizaţi trei proiecte
de investiţii:
A. PROIECTUL SUPERMARKET
Proiectul constă în construirea unui supermarket cu o investiţie iniţială de
$400.000. La început se aşteaptă rezultate mai modeste, dar pe măsura creşterii
vadului comercial, beneficiile anuale şi cash-flow-ul net vor creşte cu $20.000 pe
an. În anul 2009 supermarketul se preconizează a fi vândut având în vedere uzura
care presupune cheltuieli de exploatare crescute. De asemenea se are în vedere
valorificarea vadului comercial creat în decursul celor 4 ani, din această cauză fiind
de aşteptat un preţ de tranzacţionare foarte bun.
Anul Flux numerar (mii $) Observaţii
____________________________________________________
2004

–400

2005

40

2006

60

2007

80

2008

100

cash-flow-ul investiţiei iniţiale33
cash-flow net anual din exploatare34

creşterea vadului comercial

2009
500
vânzarea investiţiei cu vad cu tot
____________________________________________________
B. PROIECTUL MAGAZINULUI DE ELECTROCASNICE
Se înfiinţează un magazin de vânzări echipamente electrocasnice cu investiţia
iniţială de $100.000. În primii doi ani se aşteaptă vânzări masive de electrocasnice,
după care se aşteaptă o scădere a beneficiilor din vânzări ca urmare a saturării
pieţei şi creşterii concurenţei în zonă. În anul 2009 se preconizează vânzarea
magazinului pentru a primi altă destinaţie. Vadul comercial nu este valorificabil
datorită saturării pieţei, din această cauză fiind probabil un preţ de tranzacţionare
inferior investiţiei iniţiale, datorită uzurii.
33
34

După cum am argumentat, acesta va include TVA.
Include TVA de rambursat.
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Anul Flux numerar (mii $) Observaţii
____________________________________________________
2004

–100

2005

50

2006

40

2007

30

2008

20

cash-flow-ul investiţiei iniţiale33
cash-flow net anual din exploatare34

scăderea vadului comercial

2009
90
vânzarea magazinului
____________________________________________________
C. PROIECTUL AGENŢIEI DE CONSULTING
Proiectul constă în înfiinţarea unei agenţii de consulting. Dintre angajaţii firmei se
recrutează o echipă de 20 tineri care urmează cursuri de specializare în SUA în
baza unui contract care prevede ca firma să le acopere cheltuielile de şcolarizare şi
ei să fie obligaţi să lucreze pentru firmă încă trei ani după absolvire. Datorită
pregătirii şi experienţei acumulate, se aşteaptă ca la sfârşitul contractului toţi cei 20
de consultanţi să se transfere la firme internaţionale şi astfel proiectul se încheie în
2009. Pe parcursul celor trei ani de funcţionare se aşteaptă o creştere anuală cu
$150.000 a beneficiului (venitului net) datorită creşterii reputaţiei agenţiei în
mediul de afaceri.
Anul Flux numerar (mii $) Observaţii
____________________________________________________
2004

–200

cash-flow-ul anului I de şcolarizare33

2005

–200

cash-flow-ul anului II

2006

–200

cash-flow-ul anului III

2007

150

cash-flow-ul net anual din consultanţă34

2008

300

al doilea an de funcţionare

2009
450
ultimul an de funcţionare
____________________________________________________
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1. Dacă bugetul vostru de investiţii nu ar fi limitat, pe care dintre proiecte le-aţi
aproba şi pe care le-aţi respinge? (calculaţi NPV-ul fiecărui proiect şi respingeţi
proiectele cu NPV negativ).
2. Dacă aţi considera aceleaşi proiecte în condiţiile unui cost de oportunitate al
capitalului r = 7%, cum se schimbă rezultatul analizei?
3. În condiţiile unui buget de investiţii de numai $400.000 în primul an, ce proiecte
acceptaţi şi ce proiecte respingeţi? (r = 7%) Proiectele nu sunt mutual exclusive.
Din graficul de cash-flow al proiectului C observăm că nu toate proiectele au un
cash-flow negativ mare în primul an, recuperat în anii următori. Unele investiţii se
întind pe mai mulţi ani, cum este şi proiectul C. Uneori există chiar proiecte în care
cash-flow-ul de investiţii este ulterior cash-flow-urilor nete din exploatare.
1. Vom face calculele pe baza formulei NPV cu actualizare în 2004.

NPVA = −400 +

40
60
80
100
500
+
+
+
+
= $38,5
2
3
4
1,15 1,15 1,15 1,15 1,155

NPVB = −100 +

50
40
30
20
90
+
+
+
+
= $49,6
2
3
4
1,15 1,15 1,15 1,15 1,155

NPVC = −200 −

200 200 150 300 450
−
+
+
+
= −$31,3
1,15 1,152 1,153 1,154 1,155

În condiţiile unui buget nelimitat cu r = 15%, am aproba proiectele A şi B şi am
respinge C. Proiectul B este cel mai atractiv.
2. Dacă refacem calculele pentru r = 7% obţinem:

NPVA = −400 +

40
60
80
100
500
+
+
+
+
= $187,9
2
3
4
1,07 1,07 1,07 1,07 1,075

NPVB = −100 +

50
40
30
20
90
+
+
+
+
= $85,6
2
3
4
1,07 1,07 1,07 1,07 1,075

NPVC = −200 −

200 200
150
300
450
−
+
+
+
= $110,6
2
3
4
1,07 1,07 1,07 1,07 1,075
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Observăm că nu numai că proiectul C a devenit admisibil, dar el este mai atractiv
decât proiectul B. Toate proiectele au NPV pozitiv, deci pot fi aprobate. Proiectul A
este cel mai atractiv.
3. Cu $400.000 am putea merge pe proiectul A, care este şi cel mai atractiv. Ce s-ar
întâmpla dacă am merge în schimb pe combinaţia B+C? Am rămâne cu $100.000
nefolosiţi, dar NPV-ul total ar fi de $85.600 + $110.600 = $196.200 > $187.900.
Prin urmare, dacă nu ne putem aştepta la creşterea masivă a costului de
oportunitate a capitalului în următorii ani, decizia cea mai bună ar fi B+C şi
plasarea restului de $100.000 la bancă. ■
Rata internă de rentabilitate (IRR)
Acel r critic pentru care NPV = 0 se numeşte rata internă de rentabilitate a
investiţiei. IRR (internal rate of return) se calculează tot din formula anterioară, cu
o metodă iterativă, de exemplu metoda înjumătăţirii intervalului sau metoda
secantei. Fără să fie recomandat ca un criteriu de decizie, IRR este un indicator
auxiliar util în evaluarea prin metoda NPV.
N

Ck

∑ (1 + IRR )
k =0

k

=0

Care este rata internă de rentabilitate a proiectului A din exemplul anterior?
Mai întâi construim un tabel cu valoarea sumei din formula de mai sus (NPV-ul),
presupunând diferite valori pentru IRR până dăm peste o alternanţă de semn:
IRR
NPV
______________________________
7%

187.9

15%

38.5

20%

–29.5

Acum aplicăm metoda înjumătăţirii intervalului 15 ÷ 20, adică calculăm pentru
valoarea mediană (17,5%) şi observăm alternanţa de semn:
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17,5%

2.5

Semnul este ‚+’, prin urmare căutăm mediana intervalului 17,5 ÷ 20, care este
18,75:
18,75%

–14.0

IRR se află în intervalul 17,5 ÷ 18,75. Continuăm acest procedeu, până la precizia
dorită. După zece iteraţii obţinem IRRA = 17,69%. ■
 BREALEY

Citiţi din [3]: 5. Why NPV Leads to Better Investment Decisions
than Other Criteria, paginile 85÷107 şi 6. Making Investment
Decisions with the Net Present Value Rule, paginile 113÷133

Probleme de internalizare şi externalizare
Internalizarea (insourcing) şi externalizarea (outsourcing) reprezintă decizii
curente ale unei afaceri privind serviciile auxiliare acesteia: serviciul de curăţenie,
pază, servicii informatice şi de contabilitate. De asemenea, integrarea pe verticală
înainte sau înapoi poate fi tratată ca o decizie de internalizare a unor produse sau
servicii din lanţ.
Problemele de internalizare şi externalizare care nu presupun investiţii, cum ar fi
decizia de a lucra cu proprii angajaţi sau cu o firmă servicii informatice, se rezolvă
prin compararea fluxurilor de numerar de ieşire în ambele situaţii, eventual ţinând
cont de un decalaj între cele două soluţii, dat de costul rezilierii contractului cu
furnizorul (la insourcing) sau al disponibilizării angajaţilor proprii (la outsourcing).
Problemele de internalizare şi externalizare care presupun investiţii le putem
rezolva tot cu metode de tip NPV, considerând schimbarea ca pe un proiect de
investiţii, ca în exemplul următor.

O firmă achiziţionează o linie tehnologică de îmbuteliere de apă minerală,
proiectată să funcţioneze timp de 10 ani. Se preconizează un volum de vânzări
anual constant.
Cheltuielile cu ambalajele (sticlele şi dopurile cumpărate de la un furnizor) se
estimează la € 50.000 anual.
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Dacă investiţia s-ar suplimenta cu € 200.000 pentru o instalaţie de fabricat sticle,
cheltuielile cu ambalajele (costurile directe şi indirecte pentru fabricarea sticlelor,
precum şi dopurile cumpărate de la un furnizor) ar fi de numai € 17.000 anual.
În sfârşit, dacă investiţia s-ar mai suplimenta cu încă € 80.000 pentru o instalaţie de
fabricat dopuri, cheltuielile cu ambalajele ar scădea la numai € 7.000 anual
(materie primă, energie, manoperă, regie pentru fabricarea sticlelor şi dopurilor în
regie proprie).
Cunoscând costul de oportunitate al capitalurilor pentru firma respectivă r = 8%, să
se ordoneze cele trei variante: O = outsourcing total, M = mixt (insourcing sticle)
şi I = insourcing total, în ordinea logicii financiare.

La această problemă analizăm numai fluxurile negative cu investiţia şi cu
cheltuielile curente. Toate NPV-urile vor ieşi negative, aici doar le comparăm.
Pentru rezolvare, luăm ca referinţă situaţia O, care presupune investiţii
suplimentare 0, dar fluxuri de ieşire anuale de € 40.000.
10

50.000
= −335.504
k
k =1 (1 + r )

NPVO = 0 − ∑

În situaţia M, cu o investiţie suplimentară de € 200.000, fluxurile de ieşire anuale
vor fi de numai € 17.000:
10

17.000
= −314.071
k
k =1 (1 + r )

NPVM = −200.000 − ∑

În situaţia I, cu o investiţie suplimentară de € 280.000 faţă de O, fluxurile de ieşire
vor scădea la € 7.000 anual:
10

7.000
= −326.971
k
k =1 (1 + r )

NPVI = −280.000 − ∑

În concluzie, cea mai ieftină soluţie este cea mixtă şi cea mai scumpă, cea de
outsourcing. Vom decide să internalizăm producţia de sticle, dar nu şi pe cea de
dopuri. Ordinea de preferinţă a variantelor este: M I O. ■
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Capitolele III şi IV
Majoritatea erorilor în construirea unei afaceri pot fi corectate pe parcurs, în urma
constatării deficienţelor. Există însă erori care nu dau nici o şansă de corectare,
deoarece ele pot fi depistate doar după mai mulţi ani, după ce răul a fost deja
comis. Astfel de erori pot apărea în două domenii: construcţia juridică şi cea
investiţională. De aceea, în problemele juridice şi investiţionale ale afacerii trebuie
să gândim de zece ori şi să tăiem o dată. Obligaţia întreprinzătorului este să înveţe,
să înţeleagă şi să interpreteze corect şi în favoarea afacerii lui toate noţiunile
juridice şi tehnice, legislaţia, toate normativele şi standardele aplicabile.
Soluţiile la problemele juridice şi tehnice sunt compromisuri acceptabile din toate
punctele de vedere. Construcţia juridică trebuie gândită atât ca un sistem defensiv
al afacerii în caz de succes, dar şi ca un vehicul de salvare în caz de eşec.
Alegerea numelui de comerţ şi a mărcii şi obţinerea brevetului de marcă
înregistrată reprezintă demersuri obligatorii, anterioare ieşirii pe piaţă.
În general, ne vom confrunta cu un păienjeniş de autorizaţii, avize şi licenţe legale
în toate tipurile de afaceri. Este bine să vedem dincolo de ostilitatea calculată a
funcţionarilor propriul nostru interes: toate barierele legale pot fi interpretate ca
făcând parte din construcţia defensivă a afacerii noastre şi totodată ca bariere de
intrare pentru viitorii concurenţi. Respectarea normelor tehnice şi legale reduce
riscul în operaţii. Toate aceste norme au un rost, trebuie să ajungem să-l pricepem.
Investiţiile reprezintă acele cumpărături care se fac atât de rar încât avem un risc
maxim de a plăti un preţ mult prea mare pentru echipamente fie inadecvate
scopului, fie cu costuri de exploatare nejustificate. Analiza multicriterială, metoda
costurilor şi riscurilor totale şi licitaţiile de achiziţie de echipamente sunt
instrumente recomandabile. Negocierea „la sânge” este esenţială în investiţii.
Un gen aparte de investiţii îl constituie redistribuirea riscurilor prin asigurări.
Finanţele au la bază două legi fundamentale: valoarea în timp a banilor (un leu
astăzi este mai valoros decât un leu mâine) şi proporţionalitatea veniturilor cu
riscurile asumate (cine vrea să poată câştiga mai mult, trebuie să rişte mai mult,
fiind conştient totodată că poate să şi piardă mai mult). Operaţiunile de bază ale
finanţelor sunt încasările şi plăţile. Trebuie să facem distincţia între acestea şi
veniturile şi cheltuielile pe care le-am analizat la construcţia economică.
Există două metode fundamentale de finanţare: prin equity şi prin debt.
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V. Construcţia de marketing şi vânzări
După cum am văzut, obiectivele afacerii sunt supravieţuirea şi profitul. Ambele
depind în cea mai mare măsură de cifra de vânzări şi de tendinţa acesteia, de aceea
orice întreprinzător îşi va direcţiona resurse importante pentru creşterea vânzărilor.
La începuturile erei industriale, creşterea vânzărilor se făcea pe baza creşterii
capacităţii de producţie, întrucât tot ce se producea era absorbit cu sete de o piaţă
dornică de a beneficia de avantajele noilor tehnologii. Conceptul de producţie era
centrat pe tehnologia de fabricaţie şi a început să nu mai funcţioneze odată cu
maturizarea pieţelor şi cu apariţia concurenţei. Secolul XX a debutat cu un nou
concept, centrat pe produs, numit conceptul de vânzări. Ideea era de a găsi
metodele de a vinde cantităţi cât mai mari de produs / serviciu pe o piaţă
concurenţială. Conceptul de vânzări este cel mai bine ilustrat de următoarea
cugetare a lui Estee Lauder: „Dacă nu vinzi, nu produsul este de vină, ci tu”.
În anii 1950, în timp ce România trecea la un sistem economic retrograd,
întorcându-se la conceptul bazat pe producţie, lumea liberă evolua spre un nou
concept, centrat de această dată pe client: conceptul de marketing.
Economia socialistă nu este reglată prin mecanismul cererii şi al ofertei, ci prin
mecanismul controlului centralizat al distribuţiei de bunuri şi servicii. Cererea de
produse şi de servicii se naşte din penuria de produse şi servicii, iar actul de
vânzare este în general o favoare făcută clientului şi nu invers. De altfel, vânzătorii,
ospătarii şi gestionarii din perioada comunistă erau o clasă privilegiată, cu rang
social ridicat şi cu venituri şi avantaje cu mult peste medie.
Chiar şi astăzi mai întâlnim reminiscenţe ale concepţiei de atunci. Spre exemplu, îi
veţi auzi adesea pe români spunând că „o firmă de producţie este mult mai
valoroasă pentru economie decât o firmă de servicii şi că ar fi bine să încurajăm în
primul rând producţia”, ca şi cum cele mai dezvoltate economii ale lumii ar face
acest lucru. În Capitolul I, la „Particularităţile serviciilor faţă de produse”, am
arătat că ele fac chiar contrariul, păstrând în economie numai segmentele cele mai
profitabile, cu cea mai mare valoare adăugată, adică serviciile şi externalizând
producţia. Astăzi se încearcă chiar şi externalizarea serviciilor mai puţin
profitabile. De pildă, mai multe firme franceze îşi externalizează serviciile de
relaţii telefonice cu clienţii în România.
Un alt exemplu de deformare mentală îl întâlnim la funcţionarii B.C.R, care îşi
tratează clienţii de sus şi aşteaptă tot timpul favoruri personale, sau la restaurantele
privatizate prin MEBO (către proprii angajaţi, vechii ospătari). În astfel de
restaurante aveţi şansa unei lecţii de istorie pe viu. Nişte ospătari şmecheri şi
burtoşi vă vor lua peste picior, comportându-se ca un fel de miniştri la care v-aţi
prezentat în audienţă.
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Pentru economia socialistă, atât conceptul de vânzări, cât şi cel de marketing sunt
ca teorema lui Pitagora pentru peştii din acvariu. De aceea, la noi încă se resimte
un disconfort de acomodare cu aceste concepte, relativ noi.
După cum am spus, conceptul de marketing a apărut în 1950, fiind în scurt timp
generalizat pentru afaceri şi chiar pentru instituţii publice, unităţi de învăţământ şi
orice alt gen de organizaţie. În prezent, marketingul este o funcţiune de bază a
oricărei organizaţii. Numele de marketing este derivat din cuvântul englezesc
„market” (piaţă).
Marketingul înseamnă activităţile înscrise în ciclul din figurile 16 şi 17, având în
centru „clientul”, adică resursa principală de creştere sau măcar de menţinere a
vânzărilor.

Figura 16 – Ciclul marketingului pentru produse de serie
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Datorită raportării la client, deci la un element oarecum din afara afacerii, în anii
1980, Marvin Bower de la McKinsey definea marketingul ca „obiectivitate” [44].
O astfel de definiţie pierde astăzi teren. Definiţia care mi se pare mai potrivită
astăzi este cea a lui Peter Naudé de la Manchester Business School: „Realitatea nu
există. Există doar percepţia din mintea clienţilor.” În figurile 16 şi 17 putem
observa distincţia care trebuie făcută între marketing şi vânzări, precum şi între
publicitate şi promovare. Peter Drucker spunea că „scopul marketingului este să
facă vânzările inutile”, în sensul că produsele şi serviciile aproape că se vor vinde
singure dacă prima iteraţie a ciclului de marketing a fost închisă corect, prin
înţelegerea fidelă, crearea, comunicarea eficientă şi furnizarea efectivă a valorilor
aşteptate sau dezirabile de client.

Figura 17 – Ciclul marketingului pentru servicii
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Activităţile de marketing
După cum se observă de asemenea din figurile 16 şi 17, marketingul este forţa
conducătoare a afacerii, furnizând teme de cercetare şi specificaţii de proiectare
pentru produse şi servicii. David Packard, unul din fondatorii Hewlett-Packard,
punea această problemă foarte sugestiv: „Marketingul este mult prea important
pentru a fi lăsat doar pe mâna departamentului de marketing”.
McCarthy a denumit mix de marketing ansamblul activităţilor constând din
definirea Produsului, evaluarea Preţului potrivit pieţei vizate, Promovarea
produsului (unde includem şi publicitatea) şi Plasarea (distribuirea) lui, adică ceea
ce McCarthy a numit pe scurt 4P. Pentru servicii, uneori se adaugă şi Personalul
(atât cel direct în contact cu clientul – front office – cât şi cel de sprijin – back
office) şi Premizele fizice (adică cum arată magazinul etc.), ajungându-se la 6P.
Marketingul este o resursă ofensivă a afacerii şi are puternice legături cu
construcţia strategică şi economică a acesteia (din această cauză, am fost nevoit să
formulez deja unele probleme specifice marketingului în Capitolele I şi II).
Marketingul furnizează decizia strategică la trei niveluri:
Nivelul
Corporaţie

Întrebări-cheie
Care unitate
strategică?

Unitate
strategică
(afacere)

Cum se poate
adapta afacerea
cel mai bine
pieţei?
Este marca
adaptată pieţei?

Marcă
(brand)

PRIDE

Răspunsuri
Cea cu cele mai
atractive
oportunităţi de
marketing
Găsirea şi
exploatarea unui
avantaj competitiv
pe termen lung
Dacă politicile 4P
furnizează ce
aşteaptă piaţa

Metode
Analiză de portofoliu;
Analiza randamentului
investiţiei (ROI)
Analiza clienţilor;
Analiza competitorilor;
Analiza organizaţională
Cercetarea de piaţă;
Testarea produselor;
Analiza brandului;
Auditarea distribuţiei

Citiţi din [50]: 11. An Overview of Marketing, paginile 316-347

Marketingul include în sfera sa de cuprindere activităţi menite să răspundă la
următoarele întrebări cheie:

174

Ce-şi doreşte clientul de la un asemenea produs / serviciu?
Care sunt atributele, care este ponderea lor?

SEGMENTARE
(Cap. I)

Cine ne sunt clienţii?

Declanşarea deciziei de cumpărare
Răspunsurile la întrebările de mai sus devin mai clare dacă analizăm procesul de
luare a deciziei de cumpărare de către clientul tipic, mai cunoscut sub numele de
Decision Making Process (DMP). Astfel, avem un subset suplimentar de întrebări:
De ce vor clienţii ceea ce vor?
Cum ajung ei să ia o decizie de cumpărare a unui astfel de
produs sau serviciu?

PROCESUL DE
LUARE A
DECIZIEI DE
CUMPĂRARE
(DMP)

Cum ajung ei să decidă în favoarea unei mărci sau a alteia?
Din ce în ce mai multe firme practică o tactică activă în acest domeniu, adică nu se
mulţumesc doar să constate procesul de luare a deciziei, ci încearcă chiar să-l
influenţeze. Tehnicile de manipulare sunt uneori contestabile din punctul de vedere
etic, dar din moment ce marketingul politic le admite deschis, nu văd de ce le-am
cenzura în marketingul economic. Una din tehnicile de manipulare cel mai frecvent
folosite este crearea de „sărbători” artificiale, cum ar fi „Valentine’s Day”, care
„cade” (îmi permit să speculez că deloc întâmplător) între Crăciun şi Paşti, în cel
mai mare gol de cerere al anului pentru majoritatea produselor.
Teoriile care prevalează la data actuală în descrierea comportamentului
cumpărătorului (buyer behaviour), accentuează latura de impuls emoţional a
deciziei de cumpărare, în dauna modelului cumpărătorului raţional. Putem observa
la noi înşine că adeseori cumpărăm produse sau servicii pentru plăcerea de a le
cumpăra, pentru că ne place locul, momentul, anturajul, sau pentru că vrem să
demonstrăm celorlalţi ceva. Uneori, cumpărăm ceva ca să fim lăsaţi pur şi simplu
în pace de un agent de vânzări sâcâitor. Alteori cumpărăm pentru i-am văzut şi pe
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alţii cumpărând („spiritul de turmă”). Toate acestea nu se încadrează în modelul
cumpărătorului raţional, complicând lucrurile pentru întreprinzătorii cu mai puţină
experienţă.
Întreprinzătorii ar prefera ca clienţii lor să se comporte raţional, previzibil şi tot
efortul de promovare ar consta în informarea clientului despre noul serviciu sau
produs. Publicitatea, în sensul dat de David Oglivy (distinctă de promovare) n-ar
mai fi necesară şi costurile de promovare ar fi mai scăzute. Modelul
comportamental în acest caz ar fi în doi timpi: Informare şi Achiziţie.
În realitate, modelul decizional mai aproape de adevăr este unul în patru timpi,
numit AIDA35:
•
•
•
•

Clientul Află despre produs sau serviciu
Clientul devine Interesat de produs sau de serviciu
Clientul Doreşte să cumpere
Clientul Achiziţionează produsul sau serviciul

Aş fi tentat să adaug aici şi două faze post-vânzare, care mi se par din ce în ce mai
importante:
•
•

Clientul are Dubii că produsul sau serviciul achiziţionat a fost cea mai
strălucită alegere
Clientul îşi caută Explicaţii şi scuze pentru a-şi justifica decizia luată, sieşi
şi celor din jur

Fazele post-vânzare ne interesează pentru o eventuală decizie ulterioară de
cumpărare, dar şi pentru modul cum un client aduce alţi clienţi prin dubii minime şi
explicaţii uşor de dat. Putem numi acest model AIDADE.
Toyota este pe cale să devină în 2004 lider
mondial al pieţei de automobile. După opinia
mea, un mare merit în această performanţă îl
constituie utilizarea în marketing al acestui
model AIDADE în loc de tradiţionalul AIDA.
Toyota oferă produse proiectate şi executate
astfel încât eventualele dubii post-cumpărare
sunt atenuate şi explicaţiile sunt făcute evidente.
Maşinile Toyota sunt oneste, în sensul că ai
foarte puţine surprize neplăcute după ce cumperi una, iar limitele de performanţă
sunt exact cele la care te-ai putea aştepta. În clasamentele de satisfacţie a clienţilor
care au cumpărat un autoturism, Toyota apare pe primul sau pe al doilea loc la
35

Acronimul vine din engleză: Awareness, Interest, Desire, Acquire
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toate categoriile, ceea ce denotă o preocupare expresă pentru această etapă postcumpărare.
În servicii, aplicarea modelului AIDADE duce la un nou concept de servicii oneste,
în care, în loc de a ridica bariere clienţilor care vor să comute către alt furnizor,
tocmai că le anulează în mod ostentativ. În acest mod, dubiile post-cumpărare nu
mai sunt alimentate. În plus, se recurge la publicitate de reinforcing, adică adresată
clienţilor care au achiziţionat deja produsul sau serviciul.
Revenind la modelul AIDA, putem constata că publicitatea şi promovarea în general
se concentrează strategic pe una din cele patru faze, mergând de la strategiile de
informare şi pull către strategiile push (acestea vor fi explicate mai pe larg la
pagina 235).
Strategie de informare – Clientul Află despre produs / serviciu.
Informări, anunţuri. Sampling. Târguri, expoziţii, evenimente. Ştiri de
presă, conferinţe de presă. Panouri indicatoare. Word of mouth. Ghiduri de
servicii, ghiduri turistice, hărţi. Site-ul Internet.
Strategia pull – Clientul este Interesat de produs / serviciu.
Videoclipuri cu gag-uri sau poante, videoclipuri cu frânturi de viaţă.
Videoclipuri axate pe mărturii, personaje, emoţii. Reclama axată pe ideea
că avem foarte mulţi clienţi, nu se poate să se înşele toţi! (spre exemplu,
reclama la LM, ţigări apreciate în 70 de ţări). Publicitatea prin sport. Word
of mouth.
Strategia smart push – Clientul Doreşte produsul / serviciul.
Videoclipuri apetisante (cu vinul roşu care gâlgâie într-un pahar – fig. 18,
cu râuri de ciocolată topită, cu un cocktail pe o plajă din Caraibe, cu o
vacă pe o pajişte din Alpi, cu o cafea aburindă cu caimac), videoclipuri în
care clienţii se regăsesc (frânturi de viaţă, spre exemplu campania Banca
Tiriac: „Cine a făcut Banca Ţiriac parcă m-a întrebat pe mine!”, spotul
coniacului „Unirea” – fig. 21). Word of mouth.
Strategia push – Clientul Achiziţionează produsul / serviciul.
Campanii de tombole, premii, vouchere, promoţii active în magazine,
distribuţie intensivă în puncte volante. Prezentarea (aranjarea în vitrină sau
în raft, ambalajul). Pachete promoţionale. Vânzarea persuasivă, vânzarea
personală, comis-voiajori. Word of mouth.
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Figura 18 – Un spot antologic la vinul „Pietroasa”, care, pe lângă comunicarea
valorilor produsului, are o certă forţă de sugestie şi provoacă audienţa să dorească
să bea un asemenea vin

Figura 19 – Segmentarea clienţilor în funcţie de viteza lor de răspuns la achiziţia
unui produs sau serviciu nou
Pentru cineva care începe o afacere, mi se pare foarte relevantă curba de
segmentare a clienţilor în funcţie de viteza lor de răspuns la achiziţia unui produs
sau serviciu nou (figura 19). Inovatorii vor cumpăra din curiozitate orice produs
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nou şi vor încerca orice serviciu nou. Aceştia sunt de obicei primii clienţi, dar nu
neapărat şi cei mai interesanţi, datorită infidelităţii lor structurale faţă de orice
devine „vechi”, uneori chiar de la a doua utilizare. Categoria de clienţi pe care
trebuie să „punem artileria grea” de marketing este de obicei cea a liderilor de
opinie. Aceştia acţionează în cercul lor de rude, cunoscuţi şi prieteni, ca nişte
agenţi de vânzări de facto ai produselor sau ai serviciilor. Randamentul lor este
foarte bun, deoarece părerea lor este respectată în acel cerc şi nu se poate prezuma
nici un interes oneros în această promovare ad-hoc. Deşi puţini (13% din totalul
clienţilor), ei aduc şi contribuie de obicei la fidelizarea marii majorităţi a celorlalţi
87%. Dintre exemplele de firme care au avut succese răsunătoare, parţial
explicabile prin atragerea de partea lor a liderilor de opinie, menţionăm firma
britanică de calculatoare Sinclair Reasearch Ltd (valoarea firmei a crescut de 100
de ori în intervalul 1980-1984) şi firma de echipamente de reţea Cisco Systems (o
creştere asemănătoare între 1990 şi 2000).
Un alt model pe care ar fi bine să-l aplicăm la serviciul sau la produsul nostru este
cel al efortului decizional. Acelaşi cumpărător va face un efort mai mare de a se
informa şi de a compara oferte pentru achiziţionarea unor produse sau servicii,
decât pentru altele. În general, cu cât preţul unui produs sau serviciu este mai mare,
cu atât efortul decizional este mai mare. Ne putem aştepta ca achiziţia unei case să
presupună luni de zile de vizite şi comparaţii, pe când cumpărarea gumei de
mestecat să fie decisă într-o fracţiune de secundă. Modelul efortului decizional
împarte produsele şi serviciile astfel:
Produse şi servicii
de impuls
Le dăm puţină
atenţie, ne aducem
aminte că ne
trebuie doar când
le vedem pe raft
gumă de mestecat,
baterii, aparate de
ras, dropsuri,
ziare; servicii de
asigurări de
răspundere civilă
auto36

Achiziţie pe loc
Când ne trebuie,
mergem să le
cumpărăm, dar
alegem pe loc
dintre mărcile
găsite
pâine, ulei, carne,
brânză, fructe,
legume, produse
de patiserie;
servicii de
transport urban,
servicii medicale

Achiziţie
premeditată
Când ne trebuie,
mergem să căutăm
o anumită marcă
preferată
vinuri, cafea,
ţigări, televizoare,
detergenţi,
cosmetice; servicii
bancare, servicii
de îngrijire a
corpului

36

Achiziţie cu
analiză de oferte
Când ne trebuie,
analizăm mai
multe oferte şi ne
informăm
îndelung şi
temeinic
locuinţe, mobilă,
autoturisme,
centrale termice;
servicii de
transport aerian,
servicii de
închiriere locuinţe

Exemplele sunt valabile pentru România. De exemplu, în Statele Unite serviciile de
transport aerian sunt în categoria deciziei de achiziţie pe loc, iar serviciile de asigurări de
răspundere civilă auto sunt servicii de achiziţie premeditată.
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Încadraţi produsul sau serviciul vostru într-una din aceste categorii, fapt care va
influenţa expunerea şi promovarea. S-a observat că produsele de impus trebuie
amplasate în magazine în drumul clientului către casa de marcat, pentru că acesta
niciodată nu se duce în mod special la raft pentru a le achiziţiona şi tinde să uite că
are nevoie de ele. Produsele de achiziţie cu analiză de oferte trebuie promovate în
schimb prin cataloage luxoase şi consistente pe care clientul le poate lua acasă şi le
poate studia în linişte. Astfel de cataloage conţin performanţe şi avantaje, fotografii
ale produsului, ale personalului şi angajamente pentru calitate.
Poziţionare, filtrare şi stabilirea preţurilor
Următorul set de întrebări-cheie raportează produsul sau serviciul nostru la oferta
concurenţei:
De ce ar cumpăra de la noi?
POZIŢIONARE

Ce scor au produsele / serviciile mele?
Ce scor au produsele / serviciile concurenţei?

Tactica de poziţionare poate fi activă, cum arată David Ogilvy în cartea sa „Despre
publicitate” [44]. El defineşte poziţionarea în sensul de diferenţiere activă faţă de
concurenţă şi dă trei exemple din anii 1960-70: marca Dove de săpun ca „produs de
toaletă pentru femeile cu mâinile uscate”, marca SAAB de autoturisme ca „maşină
pentru înfruntarea iernii” şi marca Volkswagen „broască” poziţionată ca „o formă
de protest împotriva vulgarităţii imenselor maşini americane”.
Diferenţierea în principiu este o strategie de a scăpa cu bine dintr-o comparaţie din
care nu este clar cum am ieşi. Diferenţierea se poate obţine şi numai prin ambalarea
diferită a produselor. Spre exemplu, produsele Amway în materie de detergenţi şi
pastă de dinţi sunt la nişte gramaje sau litraje neobişnuite, sau sunt concentrate,
astfel că o comparaţie directă de preţ este anevoioasă.
O altă problemă a marketingului este profitabilitatea clienţilor. Afacerile pentru
piaţa consumatorilor pot tolera segmente de clienţi neprofitabile şi uneori o fac
chiar intenţionat, în ideea de a-şi forma un contingent de viitori consumatori, iar
afacerile B2B pot tolera clienţi neprofitabili dar prestigioşi, pentru a-i putea include
cu mândrie în portofoliul lor.
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De ce le-am vinde acelor clienţi?
FILTRAREA
clienţilor
neprofitabili

Este acest client profitabil pentru noi?

Spre exemplu, McDonald’s încurajează segmentul de copii, prin
organizarea de petreceri şi prin acordarea unor jucării. La cât de
scumpe sunt jucăriile şi serviciile de organizare de petreceri, la
cât de puţin mănâncă copiii şi la cât de mici sunt preţurile la
mâncare, este clar că segmentul de copii nu este foarte profitabil
în sine. În schimb, copilul creşte cu ideea de a veni la
McDonald’s şi în câţiva ani se va transforma într-un client
profitabil. La zece ani de la debutul McDonald’s în România,
observăm cum publicitatea se reorientează, repoziţionându-se pe
adolescenţii de astăzi, contingentul de copii care se dădeau pe
tobogan lângă Ronald McDonald, acum zece ani.
Prin filtrarea unor clienţi nu înţelegem neapărat descurajarea lor sau, mai grav,
punerea lor sub interdicţie. Uneori, filtrarea se obţine ca efect lateral al încurajării
celorlalte segmente de clienţi. În general, nu descurajăm pe nimeni, dar încurajăm
subtil pe cine avem interes.
În concluzie, filtrarea clienţilor neprofitabili, deşi strict necesară în logica
economică a afacerii, trebuie totuşi făcută cu discernământul unei judecăţi pe
termen mai lung.
O chestiune fundamentală pentru ecuaţia vânzări-profit o reprezintă stabilirea
preţului sau a grilei de preţuri pentru produsul sau serviciul nostru, despre care am
vorbit în Capitolul II:
Ce preţ să stabilim pentru produsul / serviciul nostru?

STABILIREA
PREŢURILOR
(Cap. II)

Publicitatea şi promovarea
Întrebarea-cheie la care întreprinzătorul trebuie să găsească răspuns va fi:
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Cum ajunge informaţia despre produsul / serviciul nostru la
clienţi?

PROMOVARE

Publicitatea este principala formă de comunicare către client a valorilor create în
ciclul de marketing (figurile 16 şi 17). Philip Kotler defineşte publicitatea ca fiind
„cel mai potrivit instrument prin care oamenii devin conştienţi de existenţa unei
companii, a unui produs, serviciu sau a unei idei.” [23].
Promovarea este o categorie mai largă, care include informarea clienţilor
(publicitatea), precum şi încercări de influenţare a clienţilor să cumpere produsul
sau serviciul în fazele de distribuţie şi vânzare propriu-zisă ale ciclului de
marketing. Astfel, în sensul celor 4P, prin promovare vom înţelege:
•

Publicitatea (advertizing):
o

reclamă tipărită: mare sau mică publicitate în ziare şi reviste,
articole publicitare, advertoriale, publiinterviu, inserţii, broşuri,
pliante, fluturaşi, trimiteri poştale, reclame în cărţi de telefon, cărţi
de adrese utile, atlase rutiere, agende, calendare, hărţi, reclame în
programe de spectacol, cărţi, reclame pe bonul de casă de marcat
sau pe tichetul de parcare

o

reclamă indoors (în magazine, unităţi de alimentaţie publică,
hoteluri, mijloace de transport): afişe, postere, bannere de interior,
reclame luminoase de interior, proiecţii de diapozitive, scrumiere
şi ceasuri inscripţionate, menu-uri inscripţionate, inscripţii pe
uniformă, obiecte tridimensionale (sigle tridimensionale)

o

reclamă outdoors: afişe, postere, bannere stradale, firme şi
reclame, reclame luminoase, panouri tranzitorii, afişaje electronice
stradale, picturi murale, panouri indicatoare, reclamă pe vehicule,
remorci cu postere, baloane, dirijabile, reclame aerotractate,
obiecte tridimensionale (sigle tridimensionale)

o

reclame video: spoturi publicitare la televiziune, televiziune cu
circuit închis, cinematograf, casete video şi DVD-uri, jocuri video,
spoturi video prin Internet, CD-uri cadou cu filme, utilizarea
premeditată a unor produse de marcă în filme artistice, în
spectacole, în jocuri pe computer

o

reclame audio: spoturi publicitare la radio, staţii de amplificare
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o

reclame prin Internet: bannere pe site-uri, ferestre pop-up, intrări
sponsorizate în motoarele de căutare, link-uri

În anul 2001, în Statele Unite s-au cheltuit pentru publicitate aproximativ $93
miliarde, în timp ce în România s-au cheltuit $629 milioane. Ponderile tipurilor de
media sunt reprezentate în figura 20.

Figura 20 – Ponderile tipurilor de media în vânzările de publicitate
Cele două pie charts din figura 20 prezintă câteva diferenţe semnificative. Mai
întâi, se reconfirmă încrederea maniacal-obsesivă a românilor în televiziune,
probabil ca urmare a acelui „Am învins!” în direct al lui Mircea Dinescu. În al
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doilea rând, ne surprinde că reclama prin trimiteri poştale directe este ca şi
inexistentă în România. Oare are legătură acest lucru cu faptul că trimiterile poştale
directe sunt media cea mai selectivă şi cu monitorizarea cea mai exactă? Să nu aibă
agenţiile de publicitate de pe la noi un interes special într-o monitorizare foarte
exactă? Un întreprinzător ar trebui să-şi pună aceste întrebări şi să acţioneze în
propriul lui interes mai degrabă decât în cel al agenţiilor.
•

Promoţiile (sales promotion):
o

însuşi ambalajul produsului este cel mai natural promotor

o

concursuri, tombole, jocuri, pariuri, loterii cu premii

o

cadouri şi premii

o

participarea la târguri şi expoziţii comerciale

o

inserarea de mostre în reviste

o

demonstraţii în locuri publice

o

oferirea gratuită de mostre sau degustări (sampling)

o

promoţie olfactivă: atragerea de clienţi prin aroma unor preparate
(produse de patiserie, popcorn, mici)

o

promoţie demonstrativă: atragerea de clienţi prin exhibarea unor
procese de fabricaţie (acces vizual prin vitrină la brutărie, patiserie,
bucătăria restaurantului, tehnologia de fabricare a sucului de
portocale din fructe proaspete)

o

cupoane (vouchere)

o

solduri, reduceri de preţuri

o

finanţări cu dobândă redusă sau zero

o

facilităţi la cumpărare, pachete opţionale incluse în preţul de bază

o

preluarea contra cost a produsului vechi (la automobile)

o

discounturi de fidelitate
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•

o

discounturi de volum

o

promoţii conjugate (tie-ins)

Relaţiile publice (PR, public relations)
o

site-ul Internet al companiei sau al afacerii

o

avizier

o

condica de sugestii şi reclamaţii

o

publicaţii şi reviste editate de companie

o

sisteme de adresare publică pentru clienţi

o

conferinţe de presă, relaţia cu presa

o

declaraţii de presă, discursuri, interviuri

o

organizarea de evenimente legate de companie (spectacole,
concerte)

o

seminarii, mese rotunde

o

publicarea rapoartelor anuale

o

susţinerea financiară a unei echipe sportive sau a unui sportiv

o

sponsorizări, donaţii, mecenat, burse de studii, implicări sociale şi
în comunitatea locală

o

semnale prin sediu impunător, locaţie scumpă (de prestigiu)

o

activităţi de lobby

o

cărţi de vizită, papetărie personalizată şi alte efecte marcate de
identitatea companiei

o

cadouri inscripţionate (ceasuri, pixuri, stilouri, coup-papier-uri)
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•

•

Forţa de vânzare (sales force)
o

întâlniri şi prezentări de vânzări, preluări de comenzi

o

târguri şi expoziţii comerciale

o

contact telefonic cu clienţii, preluări de comenzi telefonic

o

contact prin e-mail cu clienţii, preluări de comenzi prin e-mail

o

servicii pre şi post-vânzare

o

discounturi în marfă

o

distribuirea de mostre şi cataloage

o

facilităţi de livrare, transport

Marketingul direct (direct marketing):
o

scrisori trimise prin poştă sau prin curier conţinând broşuri,
cataloage, mostre

o

fluturaşi în cutia poştală sau pe parbrizele maşinilor

o

împărţirea de pliante maşinilor la semafor sau trecătorilor

o

faxuri promoţionale

o

telemarketing

o

teleshopping

o

e-comerţ

o

newsletter şi alte forme de e-mail-uri nesolicitate

o

apeluri telefonice nesolicitate

o

vizite nesolicitate de la comis-voiajori

o

SMS nesolicitate
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o

mesaje nesolicitate în poşta vocală

o

maşini cu megafoane

o

strigături pe străzi („fiare vechi, cumpăr!” :-)

Promovarea făcută de clienţi: word of mouth sau viral marketing
În afară de aceste instrumente, în care firma este implicată direct sau prin
intermediul unei agenţii specializate (de publicitate, de PR, de marketing direct), un
instrument extrem de puternic şi de ieftin îl constituie informaţia care circulă de la
om la om (word of mouth). Astfel, clienţii mulţumiţi pot genera pentru noile afaceri
o multiplicare pe termen scurt a cererii. David Ogilvy confirmă această observaţie,
recomandând videoclipurile de tip mărturie, „care arată utilizatori loiali ai
produsului vorbind despre virtuţile acestuia – atunci când nu ştiu că sunt filmaţi.
Când alegeţi consumatori fideli pentru mărturii, evitaţi-i pe aceia care ar face
demonstraţii actoriceşti atât de bune, încât lumea ar crede că sunt actori
profesionişti. Cu cât jocul este mai diletant, cu atât este mai credibil.” [44]. O
persoană care este plătită să spună ceva nu poate avea nici pe departe aceeaşi
credibilitate cu cineva care o spune natural, dezinteresat şi din propria convingere.
Atunci când acel cineva este cunoscut sau apropiat, efectul este şi mai puternic.
Această observaţie este şi o confirmare a teoriei loviturii indirecte, menţionată mai
jos.
Acest mod de a utiliza chiar clienţii pe post de promotori dă rezultate excelente, în
special în România, unde suspiciunile consumatorilor au fost alimentate adesea de
produse şi servicii sub orice critică şi unde părerea cunoscuţilor, vecinilor,
prietenilor sau rudelor contează. Pentru noile afaceri, mai ales în domeniul
serviciilor, trebuie să mizăm pe acest efect. Este şi cea mai ieftină promovare,
necesitând doar prestaţii profesionale, constante, cu zâmbetul pe buze, amabile şi
uşor peste aşteptările clienţilor. Detaliile care să impresioneze prin grija faţă de
timpul şi confortul clientului sunt de efect. Această calitate peste aşteptări a
serviciului prestat este necesară oricum, nu numai pentru informarea de la om la
om, cât şi pentru fidelizarea clienţilor existenţi.
Sistemul word of mouth sau viral marketing are un singur dezavantaj major: nu
este sub controlul departamentului de marketing şi din acest motiv în unele cărţi de
marketing nici nu este menţionat. Specialiştii în marketing ai firmei nu pot pretinde
un salariu pentru ceva ce fac clienţii în locul lor pe gratis, însă pentru binele
afacerii, întreprinzătorul va miza cât poate de mult pe acest canal de informare
ieftin şi eficient. Acolo unde este posibil, recomand acordarea unor discounturi
pentru servicii, dacă un client îşi aduce rudele sau prietenii.
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Teoria loviturii indirecte
În urma unor experimente mai mult sau mai puţin reuşite din ultimii zece ani cu
aproape toate instrumentele de publicitate şi promovare în România, am ajuns la
concluzia că în acest domeniu, cu cât loveşti mai direct, cu atât ai rezultate mai
slabe. Ca şi la biliard, loviturile cele mai spectaculoase sunt indirecte, cu una sau
cu două mante. Desigur că şi precizia unor astfel de lovituri trebuie să fie pe
măsură. „Lovitura” este desigur o metaforă pentru mesajul sau pentru informaţia pe
vrem să o transmitem clienţilor ţintă, cu un randament maxim.

Figura 21 – Frânturi de viaţă (un spot TV antologic la coniacul „Unirea”)
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Cu cât acest mesaj este mai direct şi mai brutal, cu atât el tinde să declanşeze în
potenţialii clienţi nişte mecanisme naturale de apărare. Apare o senzaţie neplăcută,
de genul că cineva ar vrea să le bage mâna în buzunar.
Dacă mesajul le parvine însă pe o cale ocolitoare, s-ar putea ca aceste reflexe de
apărare să fie „înşelate” şi astfel vom avea rezultate semnificativ mai bune.
Mai devreme am menţionat promovarea de la om la om (word of mouth). Aici, un
client mulţumit joacă rolul intermediarului în lanţul informaţional dintre firmă şi
potenţialul client. Un astfel de intermediar este complet neutru şi reflexul de
apărare indus clientului ţintă este zero.
Lovituri indirecte în publicitate sunt de exemplu majoritatea tipurilor de spoturi TV
cu rezultate peste medie [44]: umor (reclamele cu poante distractive, cum ar fi
clipul cu fata care imită gesturile unui băiat în metrou şi îl face să-şi dea jos tricoul
- Orange), frânturi de viaţă (scene din viaţa oamenilor din segmentul ţintă, cum ar
fi spotul cu basculanta la coniacul „Unirea”, fig. 21), mărturiile (unor clienţi loiali
care nu ştiu că sunt filmaţi şi cineva îi provoacă, denigrând produsul), personajele
(asociate cu marca, cum ar fi bărbatul şi cele trei femei din spotul la cafeaua Elite,
sau cei patru amici de bere Golden Brau, copilul enervant de la Zapp), emoţiile
(apeluri care nu se bazează pe raţiune, cum ar fi campania Connex „Tu faci
viitorul!”). Observăm că toate aceste tipuri de scenarii nu se încadrează în
prototipul de mesaj simplu, direct: „cumpără produsul meu, cumpără de la mine, e
cel mai bun!”. Ele au succes tocmai datorită loviturii indirecte.
Regulile artei publicităţii tipărite
Adeseori întreprinzătorii îşi concep singuri primele mesaje publicitare. Agenţiile
specializate sunt în general scumpe şi neadecvate pentru clienţi începători cu
bugete reduse. Reclama tipărită are totuşi reguli de care întreprinzătorii ar trebui să
ţină cont.
Regula 1 – Spaţiul şi ritmul Chiar dacă preţurile de difuzare sunt pe centimetru
pătrat, nu căutaţi să înghesuiţi cât mai multă informaţie în cadru şi nu scrieţi cu
majuscule cu corp mare. Dimpotrivă, aerisiţi, folosiţi efectul de spaţiu alb. Acesta
poate scoate în evidenţă, poate atrage privirile şi poate da ritm. Priviţi în figura 22
cum se detaşează în pagină un anunţ aerisit. Observaţi că adresa şi informaţiile de
contact sunt scrise cu corp de literă mai mic decât la anunţurile din jur. Obiectivul
este să reuşeşti să atragi atenţia cititorului, după care poţi să-l laşi să se chinuiască
puţin să citească detaliile.
Arta reclamei tipărite seamănă – se pare – cu arta seducţiei: o provocare pasivă, un
joc al opunerii rezistenţei şi respectul total pentru partener (cititorul). Nu vă
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sufocaţi partenerul cu detalii, nu „strigaţi” la el cu majuscule şi cu corp mare de
literă. Se va apăra, ferindu-se să citească. Dacă doriţi o dovadă, daţi două pagini,
priviţi figura 24 şi verificaţi-vă emoţiile.

Figura 22 – Deşi mai săracă în amănunte şi cu un corp de literă mai mărunt, o
reclamă spaţiată şi cu ritm atrage imediat atenţia
Regula 2 – Titlul Deosebirea dintre un anunţ şi o reclamă este că anunţul este
centrat pe numele firmei (figura 22), pe când reclama este construită în jurul unui
titlu (figura 23). Titlul reclamei nu trebuie să fie nici numele firmei, nici numele
produsului, dar trebuie să le sugereze.
Titlul trebuie să conţină un mesaj atrăgător, care să promită ceva cui citeşte şi
restul textului. Părerile sunt împărţite, dacă titlul trebuie să fie lung sau scurt.
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Oricum, prin lung înţelegem un titlu de 10 cuvinte. Titlul favorit al lui David
Ogilvy este la un produs împotriva calviţiei (lanolină), iar textul sună cam aşa:
„Aţi văzut vreo oaie cheală?” S-a observat că există şi un cuvânt magic, care
măreşte considerabil impactul oricărui titlu: cuvântul „nou!”.

Figura 23 – O reclamă de neuitat, pentru că încalcă înadins toate regulile artei
reclamei tipărite: un titlu dezarticulat, generic (s-ar potrivi şi la o firmă de protecţie
şi pază, precum şi la un club de hochei pe gheaţă), scris cu majuscule, cu corp mare
şi variabil de literă, pe negru, fără spaţiere, dezechilibrat pe orizontală (secţiunea
din dreapta parcă este o altă reclamă)
Regula 3 – Lizibilitatea Pentru titluri scurte şi pentru text scurt folosiţi fonturi
simple fără serif37, ca de exemplu Arial, iar pentru titluri mai lungi şi pentru text
mai lung folosiţi fonturi lizibile, cu serif, ca de exemplu Times New Roman. Nu
abuzaţi de majuscule şi nici de caractere îngroşate (sau bold). Nu abuzaţi de prea
multe tipuri de fonturi. Nu abuzaţi de culori. Nu trageţi de scris pentru a-l lăţi sau
pentru a-l înălţa. Evitaţi scrierea cu alb pe fond închis. Căutaţi contrastul maxim,
adică scrisul negru pe alb. În figura 24 avem în stânga şi în dreapta o reclamă la
acelaşi serviciu. Care credeţi că respectă regulile lizibilităţii?

37

Serif se numeşte codiţa pe care o are fiecare literă din acest text. Prin efectul serifului de
a conduce privirea către litera următoare, sau din cauza formării unei obişnuinţe de a citi
fonturi cu serif, textul scris cu astfel de fonturi este mai uşor de citit.

191

Figura 24 – Nerespectarea regulilor de lizibilitate (dreapta) conduce la reclame cu
impact mai violent, deci în aparenţă mai bune, dar studiile arată că probabilitatea
de a citi şi de a reţine textul unei astfel de reclame este mult mai mic
Regula 4 – Respectarea codurilor Multă atenţie trebuie acordată corectitudinii
gramaticale, ortografice şi de punctuaţie a textului. Stilul limbii orale nu trebuie
folosit în scris, decât ca efect stilistic. În reclame, despărţirea în silabe la capătul
rândului trebuie evitată.
Folosirea semnelor diacritice româneşti reprezintă un gest de respect pentru cititor.
Excepţia de la această regulă o reprezintă textele publicate pe site-uri Internet, care
nu trebuie să conţină diacritice, din motive tehnice. Diacriticele pot fi interpretate
de diverse browsere diferit. Un alt motiv este că utilizatorii motoarelor de căutare
(Google etc.) nu vor încerca text cu diacritice, ceea ce va conduce la o proastă
vizibilitate a site-ului pe net.
Ortografia, gramatica, punctuaţia, stilul limbajului reprezintă tot atâtea coduri
obligatorii la scrierea unei reclame sau a unui anunţ. Orice abatere va face
decodificarea mai greoaie şi mai improbabilă.
Regula 5 – Recompensarea cititorului În text trebuie date informaţii interesante şi
detaliate şi nu generalităţi. Exemple de generalităţi supărătoare în mult exersatul
limbaj de lemn: „Firma noastră s.r.l, prietenul dumneavoastră”, „partenerul
dumneavoastră de afaceri”, „un prieten de încredere”, „vă puteţi baza pe
profesionalismul nostru”, „produsele noastre sunt de cea mai bună calitate”. Evitaţi
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astfel de formulări copilăroase. Gallup denumeşte aceste texte „laudă şi
pălăvrăgeală”. Când concepeţi textul reclamei voastre, puneţi-vă în faţă versurile
lui Eminescu: „E uşor a scrie versuri / când nimic nu ai a spune / Înşirând cuvinte
goale / ce din coadă au să sune / Dar când gânduri te frământă ...”. (Aici voiam să
ajung! Dacă nu te frământă nici un gând, nu mai scrie reclame :-)
Textul nu trebuie să sune nici ca o lamentare sau ca o rugă adresată cititorului şi nu
trebuie conceput ca un pomelnic de activităţi, doar-doar o găsi clientul ceva să
comande (ca în reclamele de jos din figura 22). Nu prezentaţi firma ca pe o victimă
a lipsei de comenzi şi de activităţi (chiar dacă ar fi aşa). Dacă aveţi mai multe
activităţi, va trebui să le alegeţi pe acelea cu o cifră de afaceri sau cu un potenţial
de piaţă mai semnificative şi să le dedicaţi spaţii de reclamă distincte.
În România abundă textele în aşa numitul limbaj de lemn, adică densitatea de idei
pe linia de text este aproape zero. Gândiţi-vă, ce recompensă primeşte cel care se
oboseşte să parcurgă textul reclamei voastre?
Regula 6 – Ancorarea textului de o ilustraţie Ilustraţia are următoarele meniri:
•

de a trezi curiozitatea cititorului să citească textul (David Ogilvy
menţionează că doar 5% din cititori se vor obosi totuşi să citească şi
textul)

•

de a transmite o informaţie vizuală care va fi asociată cu textul reclamei;
atenţie, unele asocieri pot fi păguboase! (de exemplu, dacă lucrul cel mai
neplăcut într-un concediu este să te plouă, nu te apuca să foloseşti o
umbrelă deschisă în reclama unei agenţii de turism)

•

de a constitui un index mnemotehnic, pentru cititorul care vrea să găsească
reclama pentru a o arăta cuiva, sau pentru a o revedea; este foarte greu să
găseşti un anumit text într-o carte, în schimb o ilustraţie o poţi repera uşor

Fotografiile dau rezultate mai bune decât desenele. Dacă segmentul ţintă sunt
bărbaţii, mulţi sunt tentaţi să creadă că ar merge pentru reclamă o fotografie cu o
femeie. David Ogilvy este de altă părere [44]. Studiile lui arată că au succes
reclamele cu care potenţialii clienţii se identifică mai bine, iar clienţii îşi caută
modele de acelaşi sex.
OGILVY

Citiţi din [44]: Se doreşte o renaştere a publicităţii în presa scrisă,
paginile 70÷103

Subiectele de fotografii (imagini) care au cel mai mare impact sunt aceleaşi pentru
reclamele tipărite, ca şi pentru reclamele de televiziune (exemplele următoare sunt
din reclame de televiziune):
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•

copiii

DrOtker, Almette, Blend-a-med, Almette

•

frânturi de viaţă

Almette, Orange, Zapp, Unirea
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•

imaginile cu încărcătură senzorială (olfactivă, gustativă)

Wriggley, Vitalis, Dorna, Tschibo

•

imaginile sexy

Becks, Nivea, Kandia, Zapp
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•

ambalajul produsului, preparate finite şi ingrediente ale produsului

DrOtker, Cappy, Argus, Tschibo

Regula 7 – Stabilitatea şi ascendenţa Alura generală a reclamei (silueta textului şi
a ilustraţiei) trebuie să satisfacă două criterii:
•

stabilitatea, adică silueta scrisului împreună cu imaginea să sugereze un
corp stabil (o prismă, o piramidă, o amforă, un „V”, o emisferă superioară,
o coloană); stabilitatea mai este influenţată şi de compactitatea scrisului

•

ascendenţa, adică o alură generală care urcă spre dreapta38 (ascendenţa
poate fi observată în toate imaginile de pe această pagină şi în majoritatea
imaginilor prezentate până acum)

Regula 8 – Contrastul, roşul Roşul atrage întotdeauna atenţia. Scrisul este totuşi
avantajat de contrastul maxim, adică negru pe alb. Priviţi coperta cărţii lui David
Ogilvy (figura 25) şi trageţi concluziile singuri.

38

Nu sunt sigur dacă popoarele care citesc de la dreapta la stânga văd ascendenţa pe dos
decât noi...
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Figura 25 – Coperta cărţii lui David Ogilvy despre publicitate este o excelentă
ilustrare a regulilor artei reclamei tipărite
OGILVY

Citiţi din [44]: Cum să faci spoturi TV care sporesc vânzările,
paginile 103÷117

Eficienţa reclamelor
Audienţa este formată din totalitatea indivizilor sau a gospodăriilor care sunt
probabil expuse unui vehicul media, de exemplu gospodăriile în care se urmăreşte
un anumit program de televiziune. Pentru măsurarea audienţei televiziunilor, se
alege un eşantion reprezentativ de 4.500 de gospodării care sunt dotate cu
dispozitive electronice de urmărire a canalului selectat la televizor. În fiecare
minut, fiecare canal TV face o anumită cifră de audienţă, care se exprimă prin una
din următoarele unităţi de măsură:
•

HUT (Household Using Television): procentul de gospodării cu televizorul

aprins la fiecare moment din totalul gospodăriilor care au televizor; uneori
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se foloseşte PUT (People Using Television): procentul de persoane care au
un televizor aprins în casă la fiecare moment dat; de exemplu, la prânz
avem cel mai mic HUT al zilei, iar seara cel mai mare;
•

•

TVR (Television Rating): procentul de gospodării la care televizorul este

pus pe un anumit program de televiziune în acel minut39 din totalul
gospodăriilor cu televizor; de exemplu, dacă HUT = 80% şi din
gospodăriile cu televizor în funcţiune, jumătate se uită la „Surprize,
surprize!”, atunci TVR = 40%, adică 40 de puncte de rating; prin definiţie,
un punct de rating este 1% TVR
Share este procentul din HUT care se uită la un anumit program în decurs
de un minut; Share = TVR/HUT; în exemplul anterior, share = 50%

Se numeşte GRP (Gross Rating Points) al unei campanii publicitare suma ratingurilor tuturor reclamelor apărute în decursul campaniei:
NS

GRP = ∑ TVRi
i =1

unde:
TVRi = rating-ul spotului i;
NS = numărul total de spoturi difuzate;
GRP = gross rating points.
Un indicator mai adecvat decât GRP pentru campaniile care se adresează unui
anumit segment al telespectatorilor (de exemplu copiii între 5 şi 12 ani) îl
reprezintă TRP (Target Rating Points), care cuantifică totalul de puncte de rating
făcute la segmentul ţintă.
Impactul comercial este numărul telespectatorilor care văd un anumit spot, înmulţit
cu de câte ori aceştia văd spotul. De exemplu, un impact comercial de 700.000
poate însemna că 700.000 de telespectatori au văzut spotul o dată sau 100.000 de
telespectatori (în medie) au văzut spotul de 7 ori.

39

Schimbarea programului din telecomandă conduce la o categorie de telespectatori
duplicitari, care intră simultan în calculul de rating la două programe diferite; de aceea
totalul TVR-urilor tuturor programelor este mai mare de 100%
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Acoperirea N+ (coverage N+) este procentul de telespectatori distincţi care văd un
anumit program (spot) cel puţin de N ori. Spre exemplu, la un GRP de 100 de
puncte TVR, putem avea 10% care au văzut spotul o singură dată, 30% care l-au
văzut de două ori şi 10% care l-au văzut de trei ori, ceea ce înseamnă că acoperirea
1+ a fost de 10%+30%+10% = 50%, acoperirea 2+ a fost de 30%+10%=40%, iar
acoperirea 3+ a fost de 10%. Acoperirea 1+ se mai numeşte şi acces (reach).
Frecvenţa medie (average frequency sau OTS = opportunities to see) este dată de
numărul mediu de ori de vizionare a unui anumit program. În exemplul anterior,
putem calcula frecvenţa medie făcând media ponderată a procentelor de vizionare:

OTS =

10% × 1 + 30% × 2 + 10% × 3
=2
10% + 30% + 10%

Putem exprima GRP şi în funcţie de acces şi OTS:
GRP = reach × OTS

S-a constatat că nu este suficient ca un potenţial client să vadă un spot publicitar o
singură dată pentru a se lăsa influenţat în decizia sa de cumpărare. Metoda este
(uneori, ca şi în educaţie) de a-l „bate la cap” pe client până când acesta se lasă
păgubaş să mai opună rezistenţă. Media plannerii40 şi copywriterii41 îşi doresc ca o
campanie să marcheze puternic publicul ţintă (unii folosesc pentru aceasta metafora
„leziuni pe creier”, dar studii recente de neurologie atestă că s-ar putea să avem
mai mult decât o metaforă; anumite spoturi publicitare produc schimbări
ireversibile în anumite celule nervoase din creier). Ca exerciţiu, încercaţi să vă
amintiţi spoturi publicitare văzute acum un an, acum doi ani, sau cu mai mult timp
în urmă. Nu-i aşa că unele vi s-au întipărit periculos de tare în minte? Putem da ca
exemplu aproape toate reclamele cu Ioan Gyuri Pascu, începând cu „Maria”
(Connex) din 1998 şi terminând cu „Francezul şi poştaşul” (Mobexpert) din 2004.
Accesul efectiv (effective reach) este numărul de persoane accesat la un anumit
prag al frecvenţei, iar frecvenţa efectivă (effective frequency) este numărul de
vizionări ale unui spot de către o persoană pentru ca aceasta să fie „marcată” de
campanie, adică să fie influenţată să cumpere acel produs sau serviciu.
Întreprinzătorul finanţează o campanie de publicitate din unul sau mai multe dintre
următoarele motive:

40

Planificatorii de media, cei care propun clienţilor de publicitate un desfăşurător al
difuzărilor sau apariţiilor
41
Scriitorii de publicitate, cei care creează scenariul spotului sau schiţează macheta
reclamei
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•

vrea să-şi crească vânzările la un produs sau serviciu (stimulând eventual şi
pofta de acel produs sau serviciu); spre exemplu, campania unui dominator
de piaţă cum este Colgate-Palmolive la spălatul pe dinţi şi la schimbarea
periuţei

•

vrea să-şi crească cota de piaţă, adică să-i determine pe unii clienţi să
cumpere de la el în loc să cumpere de la concurenţă; spre exemplu,
campania unui nou entrant pe piaţa românească, cum ar fi hipermarketul
Cora

•

vrea să influenţeze pozitiv opinia publică, să facă paradă de forţă sau să
asigure supravieţuirea firmei; spre exemplu, campania „Dincolo de
cuvinte” (Romtelecom), „Dormi liniştit” (FNI), „Dem Rădulescu” (Banca
Populară Română)

•

vrea să lanseze un nou brand sau să lanseze un nou brand în locul altuia (de
exemplu „Aviva” în loc de „Commercial Union”, sau „Raiffeisen” în loc
de „Banca Agricolă”), scopul fiind creşterea cunoaşterii brandului în
segmentul ţintă (brand awareness)

Interesul întreprinzătorului este de a avea o campanie eficientă, adică una care să
producă efectul scontat cu costuri minime. Pentru a aprecia eficienţa, vom
introduce câţiva indicatori de cost, utilizaţi atât pentru reclama video, audio, cât şi
pentru reclama tipărită:
CPT (cost per thousend) este costul cumpărării unui impact comercial de 1.000

persoane. Spre exemplu, trebuie să ne decidem dacă facem reclamă la meciul
România-Danemarca, unde difuzarea a 30” de spot costă €10.000, sau la emisiunea
„Bârfa etapei”, unde aceeaşi difuzare costă doar €3.000, sau în pagina de sport a
ziarului „Libertatea”, cu un tiraj de 500.000 de exemplare şi 1,6 cititori în medie pe
ziar. Un sfert de pagină în „Libertatea” costă €800 pe apariţie. Apreciem că
impactul comercial al emisiunii este de 200.000 de persoane, în timp ce impactul
meciului atinge 4.000.000. Calculăm CPT în fiecare din cazuri:
CPTmeci

= €10.000 / 4.000.000 pers.

= ¢0.25 / pers.

CPTemisiune

= €3.000 / 200.000 pers.

= ¢1.50 / pers.

CPTziar

= €800 / 500.000 ex. × 1,6 pers./ex.

= ¢0.10 / pers.

Acest caz este destul de tipic şi ilustrează de ce este mai bine să judecăm tarifele de
difuzare prin prisma CPT decât la bunul simţ. Evitând tarifele mari, uneori nu
facem altceva decât să ne multiplicăm costurile unei campanii.
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CPRP (cost per rating point) este costul atingerii unui GRP de 1%. Spre exemplu,
un sitcom nou face rating de 15% printre femeile nemăritate (segmentul nostru
ţintă pentru rochii de mireasă), iar o difuzare de 30”costă €4.500. Cât este costul
unui punct de rating? CPRP = €4.500 / 15 = €300.
CPH (cost per 100 TVR) este costul cumpărării întregului segment ţintă, sau al
accesului la toate persoanele vizate. Este CPRP × 100. Marele avantaj al acestor

indicatori este că putem calcula eficienţa comparativ (între campania prin presă şi
campania prin televiziune).
Conversia (conversion) arată cât de bine ţintită este campania asupra segmentului
ţintă şi se calculează ca TVR din segmentul ţintă faţă de TVR-ul întregii audienţe.
David Ogilvy se declară adversarul conversiilor mici, dând ca exemplu spoturile de
televiziune la mâncare pentru pisici [44], unde segmentul posesorilor unei pisici
este de 5% din audienţă. În România, această cifră nu se potriveşte, pentru că în
segmentul ţintă nu intră numai posesorii unei pisici, ci şi toată lumea care
îndrăgeşte animalele. La noi, majoritatea animalelor nu au stăpân, în schimb există
mult mai multe pisici la mia de locuitori. De altfel, afacerile cu mâncare de animale
au fost printre cele mai explozive din România, poate numai după afacerile cu
telefonia mobilă. Prin 1990, nimeni nu credea că la o populaţie cu venituri atât de
scăzute şi cu atâţia copii subnutriţi s-ar putea vinde conserve pentru câini şi pentru
pisici. Vânzările însă au fost şocant de mari, chiar şi pentru primii distribuitori
(RomWest Euro cu „Whiskas” şi „Pedigree Pal”). Încerc să-mi explic această
anomalie astfel: românii sunt o populaţie rurală mutată brusc la oraş, iar lipsa
animalelor din bătătură îi însingurează şi mai mult. Cel mai sărac român din cel
mai sărac cartier de blocuri va hrăni pisicile şi câinii vagabonzi, chiar cumpărând
conserve de marcă şi în ciuda faptului că haita de câini îl atacă şi îl muşcă uneori.
Un exemplu de conversie este pentru spotul la alarma auto „Viper” la Prima TV:
din 21 TVR la adulţi, doar 12 TVR se înregistrează la segmentul ţintă (bărbaţi între
18 şi 34 de ani). Prin urmare, indexul de conversie va fi de 12 / 21 = 57.
Segmentarea orară a difuzării publicităţii de televiziune este puţin diferită în
România de cea consacrată în alte ţări:
România
emisiuni matinale

Ore
07:00 – 10:00

-”-de zi

10:00 – 16:00

-”- de după amiază
vârful de seară
prelungire de seară
noapte

16:00 – 18:00
18:00 – 22:00
22:00 – 01:00
01:00 – 07:00

Statele Unite
breakfast
coffee
daytime
pre peak
early peak
late peak
post peak
night time
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Ore
06:00 – 09:24
09:25 – 11:59
12:00 – 15:59
16:00 – 17:24
17:25 – 19:59
20:00 – 22:59
23:00 – 24:59
01:00 – 05:59

Organizarea unei campanii de publicitate
O campanie de publicitate eficientă parcurge următoarele etape:
•

cercetarea de piaţă şi de produs, cu stabilirea segmentului ţintă şi a
valorilor care trebuie comunicate

•

definirea obiectivelor (paginile 199-200) şi stabilirea frecvenţei efective
pentru segmentul ţintă

•

alocarea unui buget42

•

alegerea unor vehicule media candidat dintre cele de la paginile 182-183

•

crearea unui mesaj publicitar adecvat, concordant cu valorile produsului,
cu obiectivele, cu bugetul şi cu vehiculele media

•

întocmirea unui media plan, pe baza sumei rămase din buget, după
scăderea cheltuielilor de creare a mesajelor publicitare

•

monitorizarea (urmărirea tendinţei şi a gradului de atingere a obiectivelor)

PRIDE

Citiţi din [50]: 14. Promotion, paginile 414÷445

Cât costă o campanie de publicitate?
Mai întâi ne alegem un factor dimensional adecvat pentru mesajul nostru. În marea
publicitate prin presă, factorul dimensional este 1 pentru o pagină întreagă, 0,5
pentru un modul 1/2, sau 0,125 pentru un modul de o optime de pagină. Pentru
coperta 4, factorul dimensional poate fi de exemplu 3 (adică publicitatea pe coperta
4 costă cât 3 pagini de interior). În televiziune şi în radio, lungimea standard de
spot este de 30”. De exemplu, un spot de 20” costă 0,667 din costul spotului
standard, adică factorul dimensional este 0,667. La unele televiziuni se încurajează
o anumită dimensiune de spot (factorul dimensional poate fi de pildă 0,75 pentru
spotul de 20”). Şi în publicitatea în presă, factorul dimensional poate varia neliniar

42

Mulţi oameni de afaceri români se tem că stabilirea şi comunicarea unui buget de
publicitate este o capitulare în lupta de negociere a preţului cu agenţia. Din păcate, tocmai
evitarea stabilirii prealabile a unui buget al campaniei va îngreuna eficientizarea acesteia,
ajungându-se uneori la alegerea unor vehicule improprii de media sau la campanii prea
scurte.
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în raport cu suprafaţa fizică a modulului, de exemplu un modul 1/8 poate costa 0,20
din costul paginii întregi, în loc de 0,125.
Să presupunem că ne alegem spoturi de 1’, sau 2 pagini faţă în faţă, adică cu
factorul dimensional 2 43.
Ne planificăm o anumită cotă de TVR (puncte de rating), de exemplu 75% din
segmentul ţintă. Dacă CPRP este €300, atunci CPH este €30.000, iar difuzarea în
toată campania va costa:
Costdifuzare = TVR/100 × CPH × factor dimensional = 0,75 × €30.000 × 2 = €45.000
La aceasta, trebuie să adăugăm costul producţiei spotului, care variază între
€10.000 şi €200.000, în funcţie de regizor, actori, efecte speciale, număr de scene
etc. O cifră tipică este de €50.000 (spre exemplu spotul pentru coniacul „Unirea”,
figura 21). Costurile trebuie să acopere plata unei mici armate de oameni: regizor,
operatori, ingineri de sunet, luminişti, regizori de montaj, creatori de efecte
speciale, scenografi, actori, cascadori, figuranţi, compozitori, cântăreţi, dansatori,
stilişti etc. Pentru unele spoturi de 30” se pot consuma mai multe săptămâni pentru
casting44 şi pregătiri şi până la patru săptămâni de filmări şi post-procesări.
În concluzie, campania din exemplul nostru va costa în total €95.000, această cifră
fiind destul de tipică în România pentru o campanie de televiziune de mici
dimensiuni.
Preţurile de difuzare în România sunt între €1000 şi €3000 pentru o pagină de ziar
sau de revistă cu tiraj şi între €1000 şi €5000 pentru un spot de 30” la televiziune
naţională. La un radio local, se practică tarife de difuzare între €30 şi €100 pentru
un spot de 30”. ■
Distribuţia
Distribuţia produselor sau a serviciilor costă în general între un sfert şi o treime din
costul total al acestora, prin urmare o distribuţie eficientă poate fi un crucial avantaj
competitiv de cost. În schimb, o alegere neinspirată a canalului sau a canalelor de
distribuţie poate constitui o piedică devastatoare în calea vânzărilor.
PRIDE

Citiţi din [50]: 13. Wholesaling, Retailing, and Physical
Distribution, paginile 382÷413

43

În cazul presei, factorul dimensional se referă la costul modulului faţă de costul unei
pagini întregi.
44
Alegerea actorilor potriviţi pentru spot.
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Distribuţia trebuie să formuleze răspunsuri la următoarele întrebări-cheie:
Cum ajunge produsul / serviciul nostru la clientul final?
Ce strategie să adoptăm pe lanţul de distribuţie? push sau pull?

CANALELE
DE
DISTRIBUŢIE
ŞI
DISTRIBUŢIA
FIZICĂ

Figura 26 – Câteva tipuri uzuale de canale de distribuţie verticale
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În figurile 26, 27 şi 28 am ilustrat tipurile de canale de distribuţie uzuale pentru
unele produse şi servicii. În figura 26 am reprezentat canale de distribuţie verticale,
în timp ce în figurile 27 şi 28 am dat exemple de canale de distribuţie multiple.
Prin canale înţelegem mulţimea de intermediari care „canalizează” produsul sau
serviciul către utilizatorul final şi care răspund individual sau împreună pentru
implementarea furnizării de valoare. Dar oare de ce avem nevoie de intermediari?
Nu am putea să vindem direct? La prima vedere, intermediarii sunt o pacoste. Întâi
că adaugă costurile lor la costurile de producţie (servire). Dacă cererea este
inelastică, profitul intermediarilor conduce la creşterea preţurilor, iar dacă cererea
este elastică, profitul lor îl diminuează pe al nostru. În fine, controlul nostru asupra
preţurilor şi asupra vânzărilor propriilor produse sau servicii se disipă cu fiecare
nou eşalon de intermediari.

Figura 27 – Canale de distribuţie multiple pentru vânzarea biletelor de avion

Au intermediarii vreun rost?
Această întrebare frământă toată comunitatea internaţională de afaceri de la apariţia
Internetului încoace. Astfel, Intel vinde deja microprocesoare şi chip seturi de $1
miliard direct prin site-ul său B2B şi se preconizează că în 2007 va vinde aceste
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circuite exclusiv prin site. Filozofia unor afaceri de mare succes din ultimii 15 ani a
fost tocmai aceea de a scurtcircuita intermediarii, sub deviza „Go Direct!”.

Figura 28 – Canale de distribuţie multiple pentru showbiz (muzică, spectacole etc.)
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Strategia a funcţionat în diverse domenii, de la computere, ca în cazul Dell (pag.
27), la transport aerian (Stelios Haji-Ioannou, care a fondat EasyJet) şi chiar la
servicii bancare şi asigurări. Un site Internet poate lua toate comenzile şi un depozit
central poate face toate livrările, cum ar spune românul, la „preţ de producător”!
Trebuie totuşi să recunoaştem şi eşecuri ale lui „Go Direct!”: Daewoo Motors s-a
chinuit ani de zile să aplice conceptul la vânzarea de automobile în Statele Unite şi
în Europa, dar fără nici un succes. Spotul de reclamă era semnificativ: un
intermediar confecţionat din sfoară era deşirat şi doritorii unui drive test cu un
autoturism Daewoo erau invitaţi să se programeze pe un site. De ce să îngrăşăm un
intermediar, când putem împărţi profitul între noi producătorii şi tu, clientul! În
ciuda preţului mic, calităţii maşinii şi mesajului tentant, Daewoo Motors a trebuit
să-şi recunoască înfrângerea în 1996, când a renunţat la strategia de până atunci,
începând să investească pentru atragerea şi formarea de intermediari (dealeri).
Datorită punctelor de plecare extrem de deosebite dintre mediul de afaceri
românesc şi cel occidental, mi se pare mai urgent să reconsiderăm în România
importanţa intermediarilor, decât să o subminăm şi mai mult, în spiritul modei „Go
Direct!”. De altfel, această modă apune deja în multe domenii. De exemplu, ceea
ce promitea a fi o revoluţie a serviciilor bancare, ATM45 şi Internet Banking, tinde
să sfârşească la cifre de afaceri deprimant de mici, băncile americane şi vesteuropene de retail reconsiderând în ultimii ani relaţia umană cu clientul.
Mediul de afaceri românesc s-a născut după 1990 cu o ură instituţionalizată
împotriva intermediarilor. Au existat chiar legi în 1992 care limitau adaosul
comercial şi îngrădeau intermediarii (numiţi şi „speculanţi”). Mentalitatea de a
înfiera intermediarii cu mânie proletară, ca pe nişte speculanţi, poate fi întâlnită şi
astăzi în opinia publică şi în mediul politic. Românii sunt ispitiţi şi astăzi de
sloganuri ca „preţuri de producător”, „fără intermediari” şi „direct din fabrică”, de
parcă n-ar exista rău mai mare pe lumea asta decât intermediarii. Falimentara idee a
magazinelor economat s-a bazat tocmai pe puterea de seducţie a acestor clişee.
Totuşi, chiar şi în România, intermediarii există şi îşi văd mai departe de treburile
lor. Distribuitori puternici ca Interbrands sau Metro îşi repatriază profiturile solide
în ţările lor de origine, mirându-se probabil că românii continuă să nu se
murdărească cu intermedierea în distribuţia de bunuri şi servicii.
Cum ar arăta totuşi o economie fără intermediari?
Romanul „1984” al lui George Orwell ar putea constitui un nimerit punct de
plecare în acest Gedankenexperiment46. Cred că am avea toţi acasă robinete de bere
şi lapte cu conducte directe de la fabricile de bere şi lactate. Pentru televizoare
45

Automatic Teller Machine, în traducere liberă „ghişeu bancar automat”
„Experiment de gândire”, una din metodele cognitive preferate de Albert Einstein în
fizică, care poate fi folositoare şi în economie

46
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color, frigidere şi pentru autoturisme ar trebui să ne înscriem pe liste la fabrică şi să
aşteptăm ani de zile să ne vină rândul (asta parcă sună cunoscut... :-). Concurenţa
nu ar mai exista, toate produsele şi serviciile devenind nediferenţiate, ceea ce ar
duce la prăbuşirea calităţii şi atractivităţii achiziţionării lor. În plus, ar apărea
disfuncţii la scară naţională de diverse produse şi servicii, fie penurii, fie
supraoferte masive. Produsele şi serviciile de sezon s-ar găsi pe piaţă doar în
extrasezon. Pe scurt, viaţa ar fi o luptă continuă pentru aprovizionare.
Putem urmări în figura 29 care ar fi rezultatul eliminării intermediarilor în ipoteza
în care 5 producători diferiţi de produse alimentare preambalate aprovizionează 5
detailişti (tarabe din pieţe, buticuri, magazine, supermarketuri, hipermarketuri,
restaurante şi cantine). În cazul din stânga avem un angrosist intermediar şi 5 + 5 =
10 relaţii de aprovizionare de administrat. În cazul din dreapta presupunem că
angrosistul dispare. În acest caz, numărul relaţiilor de aprovizionare creşte la 5 × 5
= 25, deci costul total de administrare pentru aceeaşi performanţă economică se va
mări semnificativ.

Figura 29 – Eliminarea intermediarilor duce la creşterea pătratică a canalelor de
distribuţie şi implicit la majorarea costului total de administrare a acestora
Acum să transpunem exemplul nostru în realitate, unde avem la scara economiei
româneşti câteva zeci de mii de producători, vreo câteva mii de angrosişti şi sute de
mii de detailişti. Ce ar însemna eliminarea angrosiştilor? Cumva ieftinirea
produselor prin eliminarea adaosului comercial încasat de aceştia? Nici vorbă.
Costurile administrării aprovizionării (inclusiv costurile de transport, manipulare,
depozitare, facturare, gestiune) – care, după cum am arătat, reprezintă între 25% şi
33% din costul total al mărfii – ar creşte dramatic, pentru că numărul de relaţii de
distribuţie ar creşte de aproximativ 27 de ori (la circa 1/3 milion la 9 milioane), iar
„economia” făcută cu eliminarea adaosului angrosiştilor ar fi de fapt insuficientă
pentru a acoperi majorarea costurilor distribuţiei.
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Dacă ne întrebăm ce ar însemna şi eliminarea detailiştilor, atunci numărul de relaţii
de distribuţie ar creşte de aproximativ 1.000.000 de ori faţă de situaţia iniţială şi ar
trebui să batem pe la porţile fabricilor pentru fiecare borcan de dulceaţă sau
conservă de sardine în sos tomat.

Foto: Procter&Gamble

Clientul final nu ar avea nici un avantaj de preţ, însă în scurt timp ar ajunge să
trăiască orwellian, iar mulţi dintre producători (pe lângă angrosişti şi detailişti) ar
închide porţile, cu toate consecinţele negative (şomaj acut, scădere economică,
diminuare a produsului intern brut).
Prin efectul economiei de scară, intermediarii reduc costurile de distribuţie şi oferta
de produse şi servicii ajunge la consumator la preţuri pe care acesta şi le poate
permite. O economie cu intermediari puternici este o economie puternică.
Un adevărat om de afaceri nu-i dispreţuieşte pe intermediari. Dimpotrivă, îi
consideră ca o armată (de mercenari, e drept), care se luptă pentru aceeaşi cauză:
înţelegerea şi comunicarea valorilor către client şi vânzarea produselor şi serviciilor
în volum cât mai mare. Preocuparea unui om de afaceri este tocmai dezvoltarea
unei reţele de intermediari cât mai ample şi mai bine motivate.
Numeroase afaceri şi-au datorat chiar succesul şi supravieţuirea puterii
intermediarilor. De exemplu, în anii 1980, Tandy / RadioShack s-a menţinut 10 ani
printre primii 5 producători de microcalculatoare din lume deşi calculatoarele sale
erau scumpe şi tehnologic inferioare. Succesul s-a datorat exclusiv puternicei reţele
de magazine proprii ce acoperea intensiv Statele Unite, reţea de care concurenţii
(IBM, Apple, Commodore, Digital Equipment) nu se puteau folosi. ■
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Foto: NOI Media Print

Spre exemplu, industria serviciilor
de turism în România va rămâne
ridicolă atât timp cât nu vor exista
intermediari de forţă pe această
piaţă. Avem o puzderie de agenţii de
turism româneşti care promovează o
puzderie de sejururi scumpe în
România, având relaţii de distribuţie
individuale cu hotelurile. Ne miră
probabil că o săptămână de schi la
Poiana Braşov este mai scumpă
decât aceeaşi săptămână de schi în
Alpii austrieci. Ne miră probabil că
hoteluri recent renovate din Poiana
Braşov au, chiar în plin sezon,
coeficienţi de umplere de numai 1030%. În acelaşi timp, ni se pare
absurd să apelăm la marii angrosişti
internaţionali de turism (cunoscuţi
sub numele de turoperatori) ca
Neckermann, TUI, Thomas Cook,
Dertour. „Cum ar fi ca TUI să-mi
ofere mie, agent de turism din
Bucureşti, un pachet de servicii la
Poiana Braşov?”
Ei bine, tocmai aceasta ar fi soluţia la problema noastră. Sejurul în Poiana Braşov
ar deveni foarte competitiv ca preţ şi calitate. În mod paradoxal, interpunerea unor
intermediari puternici (la concurenţă) ar asigura umplerea hotelurilor noastre la
preţuri pe jumătate.
Industria turismului în România va rămâne slabă fără interpunerea între
„producători” (hotelierii) şi „detailişti” (agenţiile de turism) a unui eşalon solid de
„angrosişti” de turism (fie ei chiar autohtoni). Pentru turismul românesc sunt şi se
pare că vor mai fi actuale versurile lui Coşbuc: „Munţii noştri aur poartă, / Noi
cerşim din poartă-n poartă...”.
Suntem victime ale mirajului eliminării intermediarilor, iar rezultatele se văd. În
privinţa intermediarilor, ni se potriveşte foarte bine o vorbă de duh a lui John F.
Kennedy: „prea adesea ne bucurăm de confortul opiniei, fără să îndurăm
disconfortul gândirii”. ■
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`Foto: Procter&Gamble

Am putea sintetiza avantajele intermediarilor astfel:
•

•

pentru vânzător:
o

cost mai redus pe tranzacţie

o

acoperire de piaţă mai mare

o

oferte competitive (faţă de rivali)

o

o metodă de pornire mai uşoară a afacerii

pentru cumpărător:
o

cost mai redus pe tranzacţie

o

sortiment mai mare la o anumită locaţie

o

servicii adiţionale (consultanţă, service)

o

încredere într-un produs sau serviciu nou
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În esenţă, dezavantajele intermediarilor ar putea fi sintetizate astfel:
•

costuri sporite de control şi monitorizare

•

asigurarea calităţii mai dificilă

•

diminuarea capabilităţii de control asupra propriului produs (serviciu)

Cu cât numărul de canale de distribuţie este mai mare şi numărul de eşaloane
(straturi) este mai mare, cu atât managementul acestora este mai dificil şi controlul
lor mai improbabil. Tehnologia comunicaţiilor digitale (Internet sau alte reţele de
arie largă specializate) a făcut posibil un management mai eficient al canalelor de
distribuţie multiple.
Tipuri de canale de distribuţie
Canalele de distribuţie, după cum sugerează şi reprezentările grafice din figurile
26÷28, se mai numesc şi sisteme verticale de marketing, sau vertical marketing
systems (VMS). Cele mai frecvente sunt cele cunoscute sub una din următoarele
patru titulaturi sinonime: consensuale, convenţionale, comune sau necoordonate.
Ele sunt compuse din vânzători, revânzători (intermediari) independenţi, asociaţi
liber, ad hoc, pentru a duce la îndeplinire activităţile pe care le comportă canalul de
marketing. Aceste tipuri de VMS-uri nu au bariere de intrare şi de ieşire, sunt
lipsite de loialitate faţă de vreunul din produsele sau serviciile distribuite, fără
ţeluri sau obiective legate de afacerea noastră, dar şi cu un anume grad de
imparţialitate. Un exemplu îl reprezintă distribuţia de bilete de avion prin agenţiile
de turism (figura 27), sau distribuţia de timbre sau de opere de artă.
Canalele de distribuţie administrate sunt în general controlate de o singură
persoană (fizică sau juridică) şi cel mai adesea au bariere mari de intrare şi de
ieşire, acţionând în virtutea unor interese nu întotdeauna evidente. Administratorul
poate proveni fie din aval (un detailist puternic), fie din amonte (un producător
puternic) şi el trebuie să se bucure de recunoaştere şi de influenţă printre ceilalţi
componenţi. Administratorul va planifica şi va coordona activităţile, eficientizând
(de regulă) activitatea de distribuţie. Spre exemplu, o reţea naţională de distribuţie
de presă, cum este Rodipet, este un exemplu tipic de canal administrat.
Canalele de distribuţie contractuale se bazează pe contracte formale (scrise), de
obicei pe termen mai lung, cu funcţii specifice pentru fiecare membru al canalului.
Adesea, distribuitorii fac investiţii semnificative pentru dezvoltarea de capacităţi de
depozitare, manipulare, transport, precum şi de expunere şi servire. Variantele de
canale de distribuţie contractuale le reprezintă asociaţii ale angrosiştilor, carteluri
ale detailiştilor, franşizerii aceluiaşi franşizor, consorţiile de marketing hotelier,
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cum este spre exemplu reţeaua ”Best Western”. Reţeaua de dealeri (concesionari)
pentru o anumită marcă de automobile este un canal contractual tipic.
Una din dezvoltările strategice menţionate în capitolul despre construcţia strategică
(pag. 57) este aceea de integrare verticală, adică pornirea unei noi afaceri destinate
a fi furnizor (backward vertical integration) sau client (forward vertical
integration). Prin integrarea verticală se realizează de fapt un sistem corporatist
vertical de marketing, cu avantajele unui control al costurilor, al preţurilor şi al
calităţii, un plus de coordonare, eficienţă şi randament, o loialitate şi stabilitate
crescute şi posibilitatea implementării unor concepte unitare de distribuţie pe
întregul proces de marketing. Întreprinderile de pe întregul lanţ de distribuţie sunt
cuplate prin interesele acţionarilor (asociaţilor) comuni, formând grupuri de firme
sau holdinguri. Deosebirea dintre un grup de firme şi un holding este aceea că
grupul are o conducere strategică unitară, pe când holdingul este format din firme
cu management independent şi cu strategii individualizate. Controlul acţionarilor la
grupuri este de natură strategică, pe când la holdinguri este mai degrabă de natură
financiară.
Astfel de structuri au şi dezavantaje, cum ar fi riscuri mai mari (toate verigile
lanţului sunt afectate concomitent de eventuale goluri de cerere), lipsă de
flexibilitate. De asemenea, s-a observat că în grupurile de firme şi în holding-uri,
deşi există cuplaje de interese prin acţionariat, aceste cuplaje sunt adesea anihilate
de conflictele dintre echipele manageriale concurente.
Vânzarea cu amănuntul
Vânzarea cu amănuntul (fr. en détail, engl. retail, germ. Einzelhandel, it. detaglio)
reprezintă de obicei eşalonul din aval al canalului de distribuţie. Operatorii din
acest sector, de la tarabele din piaţă până la hipermarketuri, se numesc detailişti şi,
cel puţin pentru afacerile B2C, importanţa lor pentru întregul canal de marketing
este mare, deoarece ei sunt singurii în contact direct şi permanent cu consumatorii
(clienţii finali). Sub aspectul cheltuielilor şi al profitului, detailiştii au de asemenea
o pondere mare în economia întregului canal de marketing. Detailiştii sunt obligaţi
să-şi formeze un aşa-zis „vad comercial” (fond de comerţ), amplasându-şi unităţile
de aşa natură încât să atragă cât mai mulţi cumpărători din segmentul de piaţă ţintit.
Din acest motiv, detailiştii caută adesea amplasamente în centrul oraşului, în
centrul unor cartiere, sau în centre sau zone comerciale, exact acolo unde chiriile
sau preţurile terenurilor sunt maxime.
Unităţile de vânzare cu amănuntul de mărfuri şi servicii sunt de mai multe tipuri,
dar clasificările diferă în funcţie de ţară. În România putem defini actualmente
următoarele tipuri de unităţi şi moduri de grupare a lor:
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1. Pieţele agroalimentare sunt zone comerciale parţial în aer liber, cu tarabe,
magazine şi o aşa-zisă „hală”, unde comercianţi individuali de legume, fructe, flori,
animale, carne, peşte, alte produse agricole şi mărfuri nealimentare închiriază câte
o tarabă sau spaţiu de vânzare. Pieţele se caracterizează prin abundenţa ofertei de
alimente foarte perisabile (peşte proaspăt, carne proaspătă, ouă, fructe, legume de
grădină), preţurile fiind foarte mici (datorită presiunii concurenţiale). Format
comercial de tradiţie în România, pieţele agroalimentare au o tendinţă de regres
datorită dezavantajelor lor: managementul dezastruos (practic sunt administrate sub
tutela Primăriilor, principala preocupare a administratorilor fiind interesele
personale ale lor şi ale celor care le-au obţinut numirea în funcţie), lipsa locurilor
de parcare, aglomeraţia excesivă, lipsa de siguranţă a consumatorului în raport cu
calitatea produselor, probabilitatea mare a unor tentative de a fi furat sau păcălit.
Orarul de funcţionare este dificil de reglementat, întrucât pieţele se deschid
dimineaţa foarte devreme (de exemplu la ora 6) şi comercianţii care au terminat de
vândut părăsesc tarabele şi pleacă.
După 1990 s-a dezvoltat şi sectorul nealimentar în pieţe: detergenţi, cosmetice,
îmbrăcăminte, încălţăminte, accesorii, scule, unelte, menaj, uz casnic, feronerie,
electrice. Producătorii individuali au acces mai greu în pieţe, datorită închirierii
tarabelor de persoane care, deşi posedă un certificat de producător agricol
individual (licit sau nu), vând marfa preluată de la distribuitori. Evaziunea fiscală şi
contrabanda sunt mai degrabă regulă decât excepţie în pieţe, una din consecinţe
fiind şi nivelul mai redus al preţurilor.
2. Târgurile şi bazarurile sunt pieţe similare celor agroalimentare, dar unde
predomină mărfurile nealimentare de toate felurile, inclusiv animale vii,
autovehicule, haine folosite etc. Unele sunt temporare (în general, în aer liber),
altele sunt permanente (căile de acces pot fi în aer liber). Ca şi la pieţele
agroalimentare, comercianţii în general nu plătesc nici un impozit, iar multă din
marfă este de contrabandă sau provine din furturi sau piraterie. În general sunt sub
administraţie privată, deşi de multe ori îşi desfăşoară activitatea pe domeniul
public. Preţurile pot fi foarte mici, dar riscurile mari.
3. Angro-urile sunt bazaruri mai organizate, în general cu spaţii de parcare şi axate
pe comerţul en-gros. Ele figurează în această clasificare a detailiştilor deoarece o
bună parte din vânzări se fac de fapt en-detail. Angro-urile au standuri cu acces la
culoare betonate care permit transportul paleţilor de marfă cu elevatoare hidraulice
şi cu cărucioare. Standurile sunt închiriate de comercianţi pe perioade mai mari, de
la câteva luni la câţiva ani, spre deosebire de târguri, unde închirierea spaţiilor se
face de obicei cu ziua. De obicei se închiriază şi spaţii de depozitare. Vânzarea se
face pe bază de factură, formă adecvată cumpărăturilor în cantităţi mari. Preţurile
sunt menţinute jos sub presiunea concurenţei. Evaziunea fiscală este mai redusă
decât în cazul târgurilor şi al bazarurilor. De obicei, un personal de pază destul de
numeros asigură ordinea şi reduce riscurile cumpărătorilor. În general nu există
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încălzire iarna, sau încălzirea se face local, în stand (de altfel, multe din aceste
angro-uri au pierit în incendii datorate acestui fapt). În general, condiţiile sunt
austere, orientate către vânzarea en-gros. Vânzarea en-detail este totuşi tolerată şi
reprezintă un procent destul de semnificativ din vânzări.
Angro-urile s-au dezvoltat între anii 1991-1996. În zona Bucureştiului, angro-urile
de succes au fost Flora, Massa, Europa, Doraly, Apro-MatCo. Odată cu
introducerea sistemului cash&carry (deschiderea Metro Otopeni în 1996), unele
din angro-uri s-au închis, altele s-au transformat în expo-market-uri şi unele sunt în
curs de transformare (cum ar fi Europa).
4. Expo-market-urile sunt aglomerări de magazine relativ mici, aflate la
concurenţă. Provin din foste angro-uri, transformate în centre comerciale de
vânzare cu amănuntul, cu discount mare. Magazinele au în general dotări şi finisaje
superioare (gresie, tavan fals, încălzire, iluminare, aer condiţionat). Vânzarea se
face cu casă de marcat fiscală în fiecare magazin, ceea ce reduce foarte mult
evaziunea fiscală. Preţurile sunt din acest motiv ceva mai mari ca în angro-uri, dar
rămân totuşi competitive, datorită presiunilor concurenţiale. Magazinele din expomarket-uri sunt în general de mici dimensiuni (sub 100 m.p.), ceea ce înseamnă
bariere de intrare mai reduse pentru micii comercianţi independenţi. Un expomarket tipic are între 100 şi 400 de magazine între 12 şi 36 m.p. fiecare, negrupate
pe raioane. Orice magazin poate vinde orice marfă, iar această libertate contribuie
la presiunea concurenţială care ţine preţurile jos, în schimb făcând greoi pentru
client modul de a cumpăra. Practic, clientul trebuie să viziteze întreg centrul
comercial (însemnând 1-2 km de mers), notându-şi sau memorând unde găseşte
marfa care îi convine la preţurile cele mai mici, apoi întorcându-se la magazinul
sau magazinele de unde va cumpăra. Expo-market-urile se adresează segmentului
cumpărătorilor cu venituri mici şi medii şi persoanelor mai puţin ocupate (care au
mai mult timp decât bani). Nu există un magazin „ancoră”, ca la mall-uri47,
principiul concurenţei cerând ca toate magazinele să fie comparabile ca
dimensiuni.
Primele expo-market-uri apărute în regiunea Bucureştiului au fost IDM (1994) şi
Prisma (1995), iar Unirea funcţiona pe atunci în acelaşi regim. Foste angro-uri ca
Pavilionul H şi Doraly s-au transformat (cel puţin la nivel declarativ) în expomarket-uri. Datorită faptului segmentului de piaţă ţintit – persoanele cu venituri
mici şi medii – sunt din ce în ce mai sensibile la costurile de transport, expomarket-urile din afara oraşului sau fără acces la metrou sau la mijloacele de
transport în comun sunt foarte expuse diminuării bazei de cumpărători.
Aglomerarea arterelor de trafic face şi ea din ce în ce mai puţin probabilă
deplasarea pentru cumpărături la distanţe mari.
47

Prisma a încercat să ignore această regulă şi a deschis un supermarket Gima ca magazin
„ancoră”, dar acţiunea s-a soldat cu un eşec răsunător, atât pentru Gima, cât şi pentru
Prisma, ai cărei mici comercianţi s-au văzut ameninţaţi din interior.
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Spre exemplu, Prisma, aflată la 20 km de Bucureşti, a evoluat de la succes în anii
1995-1997 (când un litru de benzină costa $0,3) la faliment în 2002 (când un litru
de benzină se apropia de $1,0).
5. Mall-urile (denumite astfel după o titulatură americană) sunt centre comerciale
pe mai multe nivele, compuse din multe magazine independente relativ mari,
făcând parte de obicei din lanţuri prestigioase de magazine, de 30÷400 m.p. şi
spaţii de servicii (restaurante, baruri, cinematografe, săli de fitness). În România
s-au dezvoltat după 1998, adresându-se cumpărătorilor cu venituri medii şi mari.
Finisajele sunt de lux, dotările prevăd escalatoare sau lifturi48, parcări cu multe
locuri. De obicei există un aşa-zis magazin „ancoră”, un supermarket sau un
hipermarket la parter, dorit a fi „locomotiva” formării vadului comercial. Preţurile
sunt mari, iar scopul de a vizita un asemenea centru comercial trece din sfera
cumpărăturilor în sfera de socializare urbană, a petrecerii timpului liber, a afişării
ţinutei vestimentare etc. Aici se găsesc în general mărci de prestigiu, produse
scumpe, bijuterii, blănuri, parfumuri, delicatese etc. În general, există o strategie de
raionare pe nivele, totuşi neriguroasă. Amplasamentele restaurantelor şi ale
centrelor de distracţii sunt la ultimul nivel, pentru a stimula vizitarea nivelurilor
intermediare şi superioare, de obicei cu o cotă de fond de comerţ mai redusă.

Figura 30 – Bucharest Mall

48

Lifturile sunt de evitat, deoarece interesul primordial al administratorului centrului
comercial este vizibilitatea şi accesibilitatea cât mai bune ale magazinelor de la etajele
intermediare.
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Primul mall apărut în Bucureşti a fost Bucureşti Mall, o investiţie turcească a
grupului Bayndîr Holding (actualmente Fiba) cu Gima pe post de magazin
„ancoră” (1999). Succesul lui a întrecut orice previziuni şi s-a datorat ofertei
formulate exact pe aşteptările românilor, privaţi mulţi ani de un comerţ decent.
Când românii povesteau ce i-a impresionat în vizita într-o ţară occidentală, cei mai
mulţi vorbeau despre magazinele curate, luxoase, în contrast total cu ce oferea piaţa
românească.
Multe din magazinele universale tind să se transforme în mall-uri, cel mai
reprezentativ exemplu fiind Unirea Shopping Center. Cu cei 80.000 m.p. de spaţii
comerciale, Unirea încearcă să devină cel mai mare mall din Bucureşti, dar oferta
de servicii de petrecere a timpului liber şi mai ales oferta de locuri de parcare sunt
deocamdată în contratimp cu aceste aspiraţii. În schimb, multe investiţii de tip mall
sunt recent lansate sau în pregătire.
6. Magazinele universale sunt centre comerciale tradiţionale, cu raioane. De obicei
se desfăşoară pe mai multe niveluri. Vânzarea se face cu case de marcat pe raioane
sau pe etaje. Datorită formatului învechit, funcţionând în clădiri vechi şi datorită
managementului complicat, aceste magazine sunt în regres de cotă de piaţă.
Echivalentul lor pe piaţa vest-europeană şi americană sunt aşa-numitele department
stores sau variety stores. Unităţile rămase în funcţiune în România se apropie mai
degrabă de variety stores (mărfuri mai ieftine, finisaje şi servicii mai slabe). Spre
deosebire de expo-market-uri şi de mall-uri, care beneficiază de un management
optimizat pe fiecare magazin în parte, aici avem un management unic pe tot
magazinul, deci resursa specifică de management este foarte redusă.
Numim resursa managerială specifică (RMS) a unităţii en-detail raportul dintre
totalul salariilor anuale ale managementului (SAL) şi ale departamentului de
aprovizionare şi numărul mediu de metri părtraţi ai magazinului – suprafaţa
comercială SCOM, totul multiplicat cu o funcţie de numărul de magazine similare din
lanţul de magazine N (în cazul lanţurilor de magazine, resursa managerială este
folosită de întreg lanţul):

RMS =

SAL
× N
S COM

De exemplu, la un magazin universal de 2.000 m.p. pe 4 nivele, deci la o suprafaţă
comercială de 5.000 m.p., resursa managerială specifică poate fi de exemplu de
€12/m.p, în timp ce la un expo-market sau la un mall ea poate ajunge la
€1.200/m.p. La marile lanţuri de magazine (tip Wal-Mart), RMS poate ajunge la
€12.000/m.p. Acest indicator empiric poate aproxima destul de bine nivelul de
gândire şi atenţie acordat fiecărui metru pătrat de magazin, fiecărui sortiment,
fiecărui articol, aranjării rafturilor, a vitrinelor şi confortului, plăcerii şi interesului
vizitatorilor. Magazinele universale independente sunt pe departe cele mai
deficitare în privinţa acestui indicator. Cazul prestigiosului magazin Harrods din
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Londra este ilustrativ pentru declinul magazinelor universale cu raioane. Fără
infuzia de capital a lui Mohamed Al Fayed, soarta sa era pecetluită.
Magazinele universale din România supravieţuiesc subînchiriind spaţii neseparate
unor comercianţi independenţi şi reuşesc astfel să-şi îmbunătăţească RMS-ul. Este
cazul magazinelor Bucur-Obor şi Cocorul din Bucureşti şi Tomis din Constanţa.
Este clar însă că acest format de comerţ este în declin.

Figura 31 – Un magazin universal celebru: Harrods din Londra
7. Buticurile şi magazinele de cartier sunt destinate locuitorilor din vecinătate, au o
sortimentaţie redusă, suprafeţe mici (unele servind chiar la ghişeu), preţuri destul
de piperate, în schimb unele sunt deschise non-stop. În general sunt administrate
chiar de patron, care îşi petrece mult din timp cu aprovizionarea, lăsând vânzările
pe seama unui personal inferior, ceea ce face ca serviciile să lase de dorit. Acest
format comercial este şi el în declin, dar cei mai competitivi dintre comercianţi nu
trebuie sa-şi facă griji: clientela lor este captivă datorită locaţiei şi în perspectiva
saturării Bucureştiului cu maşini, cumpărăturile pe care le faci în vecinătate,
mergând pe jos, vor constitui întotdeauna o opţiune atrăgătoare.
8. Supermarket-urile de cartier au suprafeţe sub 500 m.p. şi sunt magazine de
cartier cu autoservire. Au parcări mici sau deloc. Suprafaţa comercială mică face
cu totul improprie denumirea de „supermarket”, dar în România, pe fondul absenţei
adevăratelor supermarket-uri până acum câţiva ani, o astfel de licenţă a prins.
Sortimentaţia este bogată, dar spaţiul de servire şi culoarele sunt atât de înguste,
încât experienţa de a cumpăra în aglomeraţie poate fi traumatizantă. RMS-ul este
îmbunătăţit datorită faptului că în general supermarket-urile de cartier sunt
integrate în lanţuri de magazine. Aceste magazine se adresează atât cumpărătorilor
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din vecinătate, cât şi (în măsura în care puţinele locuri de parcare o permit) şi celor
cu maşini, aflaţi în tranzit.
Exemple româneşti sunt lanţurile Mega Image, La Fourmi, Univers’all.
9. Supermarket-urile propriu-zise au suprafeţe comerciale de peste 2.000 m.p. cu
parcări de minimum 200 de locuri, culoare largi pentru circulaţia cărucioarelor.
Cumpărarea săptămânală de alimente este facilitată de posibilitatea de a duce marfa
cu căruciorul la maşină. Segmentul ţintă predilect al acestor magazine sunt
posesorii de maşini, cu venituri medii, care fac o aprovizionare săptămânală. Au
RMS bun, fiind în general componente ale unor lanţuri internaţionale. Pe lângă
alimente proaspete şi preambalate, care formează baza sortimentală, supermarketurile oferă şi produse nealimentare şi servicii cu dublă vizită (developare de
fotografii, curăţătorie chimică). A doua vizită pentru ridicarea pozelor sau a
hainelor va favoriza o nouă rundă de cumpărături din magazin.
Exemplele din Bucureşti sunt Billa, Gima. Exemple internaţionale sunt Kroger
(SUA), Stop and Shop (SUA), Migros (Elveţia).
10. Hipermarket-urile sunt supermarket-uri mai mari, situate în afara oraşelor,
aproape de o autostradă. Au suprafeţe de peste 20.000 m.p. şi parcări de minimum
800 de locuri. Adesea au în apropiere staţii de benzină cu preţuri subvenţionate la
benzină, pentru a atrage automobiliştii. Se practică amplasarea în „cluster”, adică
mai multe unităţi laolaltă. Gama sortimentală este mai bogată decât la supermarketuri, în special în sectorul nealimentar, putând depăşi 60.000 de articole. Ideea a
pornit de la valorificarea unor terenuri ieftine din afara oraşelor, pe baza prezumţiei
că toţi clienţii au cel puţin o maşină personală în familie.
Aceşti detailişti gigantici au apărut în Franţa, care avea la un moment dat o
conjunctură de preţuri prohibitive la terenuri în oraşele mari, combinată cu
reglementări mai puţin severe împotriva gigantismului comercial (între timp
acestea au intrat în vigoare, ceea ce constituie o barieră de intrare foarte benefică
pentru operatorii existenţi: Carrefour şi Auchan). În alte ţări europene s-a încercat
protejarea comercianţilor mai mici prin legi antitrust comercial, legi care
interziceau suprafeţe comerciale mari pentru un singur magazin. Spre exemplu, în
Japonia de-abia s-au relaxat interdicţiile de magazine de peste 3.000 m.p. România
este una din puţinele ţări care nu are astfel de reglementări caracteristice unei
economii de piaţă. Tolerarea megamagazinelor, chiar în centrul oraşului, poate
conduce la distrugerea concurenţei, singurul moderator de preţuri aplicabil în
economia de piaţă.
Faţă de reglementările din multe ţări civilizate (inclusiv Franţa) care interzic acest
lucru, Bucureştiul tolerează în premieră un hipermarket chiar în apropierea
centrului oraşului, integrat într-un mall (Centrul Orhideea şi Carrefour).
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Cele 10 tipuri de detailişti prezentaţi până acum au drept caracteristică faptul că se
bazează pe fondul de comerţ (vadul comercial) al unor spaţii comerciale.
Investiţiile în spaţiile comerciale sunt destul de mari, iar formarea fondului de
comerţ este de durată şi presupune investiţii în promovare şi publicitate. De
exemplu, un centru comercial din Bucureşti deschis în 1994 a ajuns la maturitatea
fondului de comerţ în 1998, adică în 4 ani. Există două probleme majore cu un
fond de comerţ format cu atâta efort, cheltuială şi răbdare:
•

proprietarul terenului şi al clădirii se bucură de o apreciere semnificativă a
valorii proprietăţii, care creşte de la o cotă numită „imobiliară” (exprimată
prin preţuri de ordinul a €100 / m.p. în Bucureşti), la o cotă „comercială”
(exprimată prin preţuri de ordinul a €3.000 / m.p); acest fapt face ca
succesul unui detailist care nu este proprietarul terenului sau al clădirii (de
exemplu un comerciant aflat la început) să se întoarcă împotriva lui însuşi;
din acest motiv, toţi comercianţii se luptă să fie proprietarii spaţiilor
comerciale înainte de a forma vadul comercial; acesta este şi motivul
pentru care comerţul românesc a fost atâta vreme într-o stare deprimantă,
statul cramponându-se să rămână unicul proprietar al tuturor spaţiilor
comerciale; specula cu spaţii comerciale făcută de stat şi de societăţile de
stat a fost şi încă mai este una din cele mai veroase afaceri din România
ultimului deceniu, generatoare de averi nemuncite, corupţie, ineficienţă
economică, dar şi de înapoiere a comerţului cu amănuntul;

•

vadul poate fi „jefuit” de concurenţă prin simpla amplasare a unor spaţii
comerciale în vecinătate; concurenţii pot veni la un vad gata format de
altcineva; de altfel, acesta este mecanismul formării de „clustere”, zone cu
magazine de acelaşi tip amplasate unul lângă altul (exemple: clusterul de
gresie, faianţă şi materiale pentru finisaje în construcţii din zona
Industriilor-Militari, clusterul de magazine de calculatoare de pe Ştirbei
Vodă); uneori se întâmplă ca amplasarea în vecinătate a unui concurent să
fie practic imposibilă, ceea ce constituie o protecţie „naturală” a vadului
comercial (spre exemplu magazinul Harrods este amplasat în Kensington,
o zonă rezidenţială extrem scumpă şi cu grad de ocupare 100%).

Cele două aspecte puse în evidenţă justifică următoarea strategie de maxim profit
pentru comerţul en-detail:
Cumpără teren sau clădiri la preţul „imobiliar”, construieşte sau amenajează
spaţii comerciale, lansează-te în forţă pentru a grăbi formarea vadului, astfel ca
valoarea terenurilor şi a clădirilor din jur să urce la cota „comercială” înainte ca
rivalii să intre în cluster. Caută să cumperi toate terenurile şi clădirile din
vecinătate, dacă poţi şi dacă preţul acestora este încă la cota „imobiliară”.
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Jucătorii tradiţionali pe piaţa comerţului cu amănuntul sunt prin urmare supuşi unui
efort investiţional permanent şi dur. Acest fapt conduce la următoarele reacţii:
•

industria se coagulează (sunt favorizaţi comercianţii mari în faţa
comercianţilor de dimensiuni mai reduse), având în lanţ următoarele
consecinţe: scăderea presiunii concurenţiale şi mărirea preţurilor49;

•

se formează clustere;

•

mulţi comercianţi caută metode de a vinde cu amănuntul fără să
folosească spaţii comerciale

Categoria vânzătorilor cu amănuntul fără spaţii comerciale este formată din
următoarele tipuri de operatori:
11. Vânzare directă prin comis-voiajori (door to door retailers), unde
reprezentantul vânzătorului vine acasă la client pentru demonstraţii şi pentru
tranzacţionare. Avon este pionier al acestui sistem, încă din secolul XIX. În
România putem da multe exemple: Zepter, Raibow, Oriflame. Datorită slabelor
restricţii de acces în majoritatea firmelor din România, mulţi comis-voiajori vin de
preferinţă la diverse firme, ceea ce perturbă şi activitatea acestora. Industria CDurilor şi a DVD-urilor pirat din Rusia via Chişinău este o foarte înfloritoare
ilustrare a acestui tip de comerţ.
12. Vânzări prin catalog (catalog retailers), unde se distribuie gratuit cataloage cu
formulare de comandă. Dezvoltat în secolul XX folosind poşta, sistemul are acum
un puternic reviriment prin aşa numitele magazine virtuale prin Internet. În
România acest sistem este încă rudimentar şi clienţii pot fi siguri că aceste
„magazine” aduc confortul de a cumpăra din poziţia „lungit în cel mai comod
fotoliu”, dar şi cu preţuri pe măsură. Până la data scrierii acestei cărţi (2004), nu am
întâlnit în România un magazin virtual care să aibă preţuri, dacă nu mai mici,
măcar egale cu cele din magazinele „reale”. Acest lucru este cel puţin bizar,
deoarece investiţiile cerute de un magazin real sunt cu două ordine de mărime mai
mari decât investiţiile cerute de un magazin virtual. Alte două dezavantaje capitale
ale aşa-zisului e-commerce mai sunt şi plata, care în general se face cu un card
bancar în condiţii de risc maxim la noi, şi livrarea prin poştă, ştiut fiind că
serviciile poştale româneşti sunt surse majore de stres şi enervare. Toate acestea nu
înseamnă că în viitor, vânzarea prin Internet nu va deveni şi în România o afacere.
13. Automatele de vândut mărfuri (vending machines) pot fi amplasate în locuri
aglomerate (cu vad comercial natural, gata format) şi pot vinde non-stop anumite
49

Pentru a limita această coagulare, în multe ţări se aplică legi care îi favorizează pe
comercianţii mici în faţa operatorilor mari.
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tipuri de produse sau servicii: ţigări, băuturi răcoritoare, asigurări standard, servicii
bancare50. În România, automatele prind teren, dar denominaţia monetară le
dezavantajează, deoarece monezile maxime abia dacă valorează €0,12. Automatele
cu recunoaşterea bancnotelor sunt mult mai scumpe şi mai puţin fiabile decât
automatele cu recunoaşterea monezilor. Din acest motiv, în ţările civilizate,
denominaţia monetară conţine monede de 10-20 de ori mai valoroase decât la noi.
O altă problemă a automatelor în România o constituie inventivitatea proverbială a
localnicilor, fie de a lua produse băgând tot felul de şaibe, fie de a goli automatele
de banii adunaţi.
14. Teleshopping-ul a fost inventat în Statele Unite aproape o dată cu televiziunea
şi a fost introdus şi în România pe filiera italiană. Averea premierului şi magnatului
media italian Silvio Berlusconi s-a bazat pe teleshopping, adică pe vânzarea cu
amănuntul de produse şi servicii prin convingătoare prezentări de televiziune. S-a
observat că nu orice produs se potriveşte vânzării directe prin teleshopping.
Produsele şi serviciile adecvate sunt cele care au preţuri foarte mari, mai mult sau
mai puţin justificate de o caracteristică unică a produsului, sau de o gamă foarte
largă de întrebuinţări. Toate acestea trebuie prezentate sclipitor, irezistibil. În
timpul difuzării unui spot de teleshopping, mai multe operatoare telefonice preiau
comenzile la numerele afişate pe ecran. O înlesnire tehnologică o reprezintă
posibilitatea încasării prin intermediul operatorului de telefonie fixă, ceea ce
simplifică foarte mult plata, în special la servicii. Costul difuzării de teleshopping
este mult mai mic decât costul reclamelor, dar în general orele de difuzare sunt în
afara intervalelor cu audienţă maximă. Au apărut şi la noi posturi de televiziune
dedicate în exclusivitate teleshoppingului.
15. Casele de comenzi, cunoscute şi la noi încă din anii 1970, preiau comenzi
telefonic sau prin Internet şi livrează cu propriile vehicule sau printr-un aranjament
cu o casă de expediţii.
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Automatele de servicii bancare se mai numesc şi ATM, sau Automatic Teller Machines.
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Wal-Mart
Cea mai admirată companie din lume în 200351 este Wal-Mart, o ilustrare a faptului
că eşalonul detailiştilor deţine ponderea maximă a profitului de-a lungul canalului
de marketing. Wal-Mart, reţea de magazine fondată de Sam Walton în anii 1950,
deţine în 2004 aproape 2.000 de magazine în Statele Unite şi în alte câteva ţări,
care atrag cam 100 milioane de clienţi pe săptămână şi generează un profit net cam
de $9 miliarde anual.

Foto: Wal-Mart

Sam Walton
Începuturile acestei afaceri de succes seamănă cu începuturile altor afaceri de
succes: Sam Walton (1918-1992) a pornit foarte modest, la vârsta de 35 de ani, cu
un singur magazin numit „Five and Dime” în Bentonville, Ark. În 1962 deschide
primul magazin general de discount în orăşelul Rogers, Arkansas (figura 32). Ideea
iniţială a fost de a oferi la vânzare mărfuri ieftine şi bune.
Din 1969, Sam Walton şi-a cumpărat un avion personal şi îl pilota el însuşi, ajutat
la început de un pilot profesionist. Mobilitatea sa în vastul teritoriu al Statelor
Unite a fost un factor determinant pentru asigurarea unui management unitar şi de
calitate al întregii reţele de magazine. De altfel, statele şi ţările în care Walton şi-a
51
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extins afacerea erau acelea unde putea ajunge cu avionul său, fiind avantajat şi de
poziţionarea central-sudică a statului Arkansas în Statele Unite. De-abia în 1991
reţeaua Wal-Mart intră pe piaţa internaţională, deschizând un magazin în Mexico
City. Trebuie menţionat totuşi că Mexico City este mai aproape de Arkansas decât
New York.

Foto: Wal-Mart

Figura 32 – Primul magazin al lui Sam Walton, în Rogers, Arkansas (1962)
Merită să menţionăm aici concepţia lui Sam Walton despre vânzarea en-detail de
succes: „Secretul vânzării en-detail de succes este să le dai clienţilor ceea ce vor.
Şi într-adevăr, dacă te gândeşti din punctul de vedere al unui client, vrei de toate:
un asortiment larg de mărfuri de bună calitate; preţurile cele mai mici posibil;
satisfacţie garantată la ceea ce cumperi; un serviciu prietenos şi competent; ore de
deschidere convenabile; parcare gratuită; o experienţă de cumpărături plăcută.”
În 1992, Sam Walton a publicat în cartea sa „Made in America” următoarele 10
reguli pentru a construi o afacere:
„Regula 1. Dedică-te afacerii tale. Crede în ea mai mult decât oricine altcineva.
Cred că toate greutăţile personale pe care le-am avut, le-am învins prin pasiunea
pură pe care am adus-o în munca mea. Nu ştiu dacă te naşti cu o astfel de pasiune
sau o înveţi, dar ceea ce ştiu este că ai nevoie de ea. Dacă îţi iubeşti munca şi dacă
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eşti acolo în fiecare zi, încercând să faci lucrurile cât mai bine posibil, în curând se
molipsesc şi ceilalţi din jurul tău de această pasiune, care este contagioasă ca gripa.
Regula 2. Împarte profitul cu toţi asociaţii52 tăi şi tratează-i ca parteneri. La rândul
lor, te vor trata şi ei ca partener şi împreună veţi face performanţă dincolo de orice
aşteptări. Păstrează-ţi controlul companiei dacă vrei, dar poartă-te ca un lider care
serveşte parteneriatul. Încurajează-i pe asociaţii tăi să aibă acţiuni în companie.
Oferă-le pachete de acţiuni cu discount şi asigură-le un pachet de acţiuni când ies la
pensie. Este unul din lucrurile cele mai inspirate pe care le-am făcut.

Foto: Wal-Mart

Figura 33 – Raion de carne de pui în supercentrele Wal-Mart
Regula 3. Motivează-ţi colaboratorii. Banii şi participaţiile nu sunt de ajuns. Zi de
zi, constant, gândeşte noi modalităţi interesante de a-ţi motiva şi provoca
colaboratorii. Fixează ţinte ambiţioase, încurajează competiţia şi ţine scorul. Fă
pariuri cu mize debordante. Dacă lucrurile tind să se înţepenească, „polenizează
încrucişat”: fă schimb de job-uri între manageri, pentru a menţine provocarea.
Ţine-i pe toţi cu sufletul la gură, căutând să ghicească viitoarea ta găselniţă. Nu
deveni predictibil.
Regula 4. Comunică tot ce se poate omeneşte comunica cu colaboratorii tăi. Cu cât
află mai mult, cu atât vor înţelege mai mult. Cu cât vor înţelege mai mult, cu atât
vor fi implicaţi mai mult. Iar dacă ajung să fie implicaţi, nimic nu-i mai opreşte.
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Walton şi-a considerat toţi angajaţii „asociaţi”, oferindu-le pachete de acţiuni la preţuri
de favoare
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Dacă nu ai încredere în asociaţii tăi să le împărtăşeşti anumite informaţii, ei vor
simţi că nu-i consideri cu adevărat parteneri. Informaţia este putere, iar avantajele
de a-i face pe asociaţii tăi mai puternici depăşesc riscurile de a-ţi informa
competitorii.
Regula 5. Apreciază ce fac asociaţii tăi bine pentru afacere. Un stat de plată şi un
pachet de opţiuni vor cumpăra un anumit fel de loialitate, dar fiecare dintre noi are
nevoie să i se spună cât de mult apreciază cineva că facem pentru el. Ne place să
auzim asta cât mai des şi în special când am făcut ceva de care putem fi într-adevăr
mândri. Nu există nici un substituent pentru câteva vorbe de laudă, sincere, bine
alese şi spuse la timpul potrivit. Ele nu costă nimic, dar valorează o avere.
Regula 6. Sărbătoreşte-ţi succesele şi găseşte un anumit umor în eşecuri. Nu te lua
prea în serios. Slăbeşte încordarea şi toţi din jurul tău o vor slăbi şi ei. Distrează-te.
Entuziasmează-te mereu şi arat-o. Când toate celelalte soluţii au dat greş, pune-ţi
un costum şi cântă un cântecel tâmpit. Apoi, antrenează-i pe ceilalţi să cântaţi
împreună. Nu dansa hula pe Wall Street. S-a făcut deja53. Gândeşte-te la propria ta
cascadorie. Este mai important şi mai amuzant decât crezi şi chiar păcăleşte
concurenţa. De ce să luăm pungile alea cu floricele de la Wal-Mart în serios?

Foto: Wal-Mart

Figura 34 – Raion de fructe în supercentrele Wal-Mart
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Aluzie la momentul din 1984 când Sam Walton a dansat pe Wall Street, în amiaza mare,
îmbrăcat cu colane de flori. Hula este dansul tradiţional hawaian.
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Regula 7. Ascultă pe toată lumea din firmă. Caută metode să-i determini să
vorbească. Oamenii din primele rânduri – singurii care vorbesc de fapt cu clienţii –
ştiu cel mai bine ce se petrece. Ai face mai bine să afli şi tu. Despre asta şi despre
nimic altceva este vorba în Total Quality54. Ca să împingi responsabilităţile în jos
în organizaţia ta şi ca să forţezi ideile bune să iasă la suprafaţă ca nişte bule de aer,
trebuie mereu să asculţi ce au partenerii şi colaboratorii tăi de spus.

Foto: Wal-Mart

Figura 35 – Raion de bijuterii în supercentrele şi magazinele Wal-Mart
Regula 8. Depăşeşte aşteptările clienţilor tăi. Dacă o faci, ei vor veni din nou şi
din nou. Dă-le ce doresc şi un pic în plus. Dă-le de înţeles că îi apreciezi.
Recunoaşte-ţi greşelile şi nu-ţi găsi scuze – cere-ţi iertare. Susţine ferm ceea ce
faci. Cele mai importante două cuvinte pe care le-am scris pe acel prim panou WalMart au fost „Satisfacţie garantată!”. Panoul este şi acum acolo şi aceste cuvinte
au făcut toată diferenţa.
Regula 9. Controlează-ţi cheltuielile mai bine decât concurenţa. Aici întotdeauna
poţi găsi avantajul competitiv. De 25 de ani, adică cu mult înainte ca Wal-Mart să
fie cel mai mare detailist american, ne-am clasificat pe primul loc în această
54

Calitate totală, un concept industrial modern, bazat pe anularea cotei de rebuturi la
produsele finite livrate. Aplicarea conceptului la servicii este o chestiune controversată.
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industrie cu cel mai mic raport cheltuieli / vânzări. Poţi să faci o mulţime de greşeli
şi să te redresezi totuşi, dacă ai o afacere eficientă. Sau poţi să străluceşti şi cu toate
astea să ieşi din afaceri, dacă eşti prea ineficient.
Regula 10. Înoată împotriva curentului. Mergi pe contrasens. Ignoră înţelepciunea
tradiţională. Dacă toată lumea face lucrurile într-un fel, ai şanse bune să-ţi găseşti o
nişă, făcând exact pe dos. Dar fii pregătit să auzi de la o grămadă de oameni că ai
luat-o pe direcţia greşită. Ce le-a fost urechilor mele dat să audă cel mai des a fost
că un oraş sub 50.000 de locuitori nu poate susţine financiar un magazin de
discount prea mult timp.”
La acestea, Sam Walton a adăugat Regula celor 3 metri, foarte oportună în
servicii. Când Sam Walton vizita unul din sutele sale de magazine pe tot cuprinsul
Statelor Unite, era adesea auzit spunând angajaţilor sau asociaţilor săi: „Vreau
să-mi promiteţi că de oricâte ori un client ajunge la mai puţin de 3 metri de voi,
să-l priviţi în ochi, să-l salutaţi şi să-l întrebaţi cum îl puteţi ajuta”. Walton mai
denumea acest mod de lucru „ospitalitate agresivă”: „Să oferim celor care ne fac
favoarea de a intra în magazinul nostru un zâmbet, toată cordialitatea şi asistenţa.
Voi, asociaţii mei minunaţi puteţi face asta şi o puteţi face mai bine decât orice
altă companie din lume... depăşiţi aşteptările clienţilor. Dacă o faceţi, aceştia vor
reveni, iar şi iar.”.

Foto: Wal-Mart

Figura 36 – Raion de pantofi în supercentrele şi magazinele Wal-Mart
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Putem abstrage din cele de mai sus trei principii de bază:
1. Respectul pentru individ, aici incluzând atât clienţii, cât şi angajaţii; Don
Soderquist, fost vicepreşedinte senior al Wal-Mart Stores, Inc, sintetiza astfel: „Noi
credem că fiecare individ merită să fie tratat cu respect şi cu demnitate”.
2. Servicii pentru clienţii noştri; „Cultura Wal-Mart a subliniat întotdeauna
importanţa serviciilor pentru clienţi.” afirma Tom Coughlin, vicepreşedinte al
Wal-Mart Stores, Inc.
3. Să te zbaţi pentru perfecţiune55: Lee Scott, preşedinte şi Chief Executive Officer
la Wal-Mart Stores, Inc. moşteneşte de la liderul său, Sam Walton, viziunea
excelenţei în afaceri: „Sam nu credea niciodată că preţurilor produselor noastre
erau suficient de mici şi calitatea produselor suficient de mare, aşa cum le-ar fi
meritat clienţii noştri. El credea în conceptul de a te zbate pentru perfecţiune,
înainte ca acesta să devină o modă.”
În 2004, Wal-Mart este o supercompanie de vânzare en-detail, compusă din
următoarele divizii (cifrele corespund datei de 31 martie 2004):

Divizii de retail
Wal-Mart Stores, un lanţ de 1.448 de magazine de discount cu mărfuri generale,
cu 36 de raioane incluzând lenjerie pentru întreaga familie, produse cosmetice şi
pentru sănătate, produse de uz gospodăresc, electronice, jucării, stofe şi mercerie,
produse pentru gazon şi grădină, bijuterii, încălţăminte. În plus, unele magazine
oferă un raion farmaceutic, un expres de vulcanizare şi schimb de ulei pentru
maşini, un centru de plante de grădină, snack bar şi restaurant, un centru de optică
şi un punct de developarea fotografiilor într-o oră. Spre deosebire de concurenţă,
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am preferat să traduc „excellence” cu „perfecţiune” în loc de „excelenţă”
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care publică şi distribuie 50-100 de ediţii de catalog cu acţiuni de soldare, WalMart Stores publică doar 12-13 ediţii anuale de catalog. Cifra de afaceri pe 200456
este în medie de $58 milioane pentru fiecare magazin.
Supercenters, un concept de a combina un Wal-Mart Store cu un magazin
alimentar cu produse proaspete şi preambalate, ieftine şi care nu sunt de marcă, pe
principiul „cel mai bun preţ al zilei”. În plus, există de obicei o brutărie-patiserie,
un raion de alimente congelate, unul de delicatese şi unul de carne proaspătă.
Supercentrele sunt deschise 24 de ore din 24 şi ocupă suprafeţe comerciale între
9.300 şi 20.500 m.p. cu un personal între 200 şi 550 de angajaţi (numiţi şi
„asociaţi”). La 31 martie 2004 funcţionau 1.506 supercentre.

Foto: Wal-Mart

Figura 37 – Supercentru Wal-Mart
Sam’s Clubs sunt o reţea de 538 de depozite de mărfuri utile întreprinderilor mici
şi mijlocii, unde se vinde pe bază de factură şi card de acces, similar cu Metro.
Sistemul are 46 de milioane de membri şi oferă produse şi consumabile pentru
multe tipuri de afaceri şi organizaţii, incluzând mici magazine, restaurante, cantine,
birouri, centre de reparaţii şi întreţinere, grădiniţe şi şcoli, biserici şi organizaţii
religioase, saloane de frumuseţe şi frizerii, moteluri, pensiuni şi companii de
distribuţie. În afară de cele 1.500 de articole de bază pentru orice mică afacere,
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Anul financiar 2004 pentru Wal-Mart este anul care se încheie la 31 ianuarie 2004.
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aceste magazine oferă şi accesorii, bijuterii, electronice, mobilă, mărfuri de sezon,
alimente şi vinuri. Suprafaţa comercială este cam de 12.000 m.p.
Neighborhood Markets sunt o reţea de 67 de magazine de 3.900÷5.100 m.p.
suprafaţă comercială, care oferă alimente proaspete şi preambalate, fructe, legume,
produse cosmetice şi farmaceutice, delicatese, carne proaspătă şi produse dietetice,
un centru de developări foto papetărie şi librărie, produse pentru animale de
companie, chimicale de uz gospodăresc. Magazinele lucrează cu 80-100 de
angajaţi-asociaţi, iar gama sortimentală include cam 28.000 de articole.

Foto: Wal-Mart

Figura 38 – Pagina de jucării de la walmart.com
walmart.com este un magazin virtual care operează din California, accesibil pe
Internet la adresa www.walmart.com. Magazinul vinde electronice, filme şi muzică,
jucării, cărţi, jocuri video, articole de grădină, articole de sport şi fitness, articole
pentru copii, bijuterii, ceasuri şi altele. Funcţionează de asemenea un centru foto
pentru imprimarea fotografiilor digitale, un centru de închiriere de DVD-uri şi alte
facilităţi.
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Divizii de specialităţi
Tire&Lube Express oferă servicii prompte de vulcanizare şi gresare a maşinilor.
Wal-Mart Optical este o reţea de centre de optică, beneficiind de serviciile unor
medici oftalmologi.
Wal-Mart Pharmacy este o reţea de farmacii.
Wal-Mart Vacations sunt servicii turistice accesibile prin telefon, care oferă cele
mai mici preţuri la croaziere, pachete de vacanţă, închirieri de maşini şi discounturi la hoteluri, bilete la parcuri tematice şi staţiuni balneoclimaterice.

Wal-Mart Used Fixture Auctions reprezintă un program de licitaţii pentru achiziţii
de echipamente profesionale la mâna a doua. Licitaţiile includ echipamentele pe
care unele firme le înlocuiesc, de la rafturi, vitrine frigorifice, mobilier de magazin,
la echipamente pentru restaurante, fast-food-uri şi până la elevatoare, bancuri de
testare şi alte echipamente pentru service-uri auto.
Din rapoartele financiare publicate, rezultă următorii indicatori pentru reţeaua de
magazine şi supercentre Wal-Mart:
•

Vânzări anuale de $4.437 /m.p. de suprafaţă comercială

•

Marja de adaos comercial brut (profit brut raportat la vânzări): 22,5%

•

Costuri de vânzare, generale şi administrative raportate la vânzări: 17,5%■

Vânzarea cu ridicata
Vânzarea cu ridicata (fr. en gros, engl. wholesale, germ. Grosshandel, it.
all’ingrosso) reprezintă de un eşalon intermediar al canalului de distribuţie, mai
puţin observabil dinafara sistemului, despre a cărui importanţă am pledat anterior
(paginile 205-209). Aceşti operatori vând mărfuri şi servicii pe factură şi oferă de
obicei servicii de creditare (credit comercial) şi de preluare a numerarului (nu şi în
România, unde plăţile în numerar între persoanele juridice sunt sever restricţionate
încă din 1995). Unităţile de vânzare cu ridicata de mărfuri şi servicii sunt de mai
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multe tipuri, dar clasificările diferă în funcţie de ţară. Fără a fi o enumerare
exhaustivă, în România putem defini actualmente următoarele tipuri de angrosişti:
1. Importatorii sunt distribuitori în România ai unor mărci, produse sau servicii
străine. De obicei, sunt specializaţi pe o anumită sortimentaţie sau familie de mărci
şi pe o anumită ţară exportatoare. Un exemplu de importator bine dezvoltat în
România este Interbrands.
2. Reţele de distribuţie generale au o logistică de aprovizionare, depozitare şi
desfacere pentru un sortiment larg de mărfuri. Lucrează cu oferte de sute sau chiar
mii de articole, provenind atât din import, cât şi din ţară. Prin faptul că pun
importatorii şi producătorii autohtoni în concurenţă directă, reţelele de distribuţie
generale exercită o presiune în jos asupra preţurilor. Reţelele de distribuţie generale
se bazează pe economia de scară şi constituie de obicei un eşalon intermediar între
angrosişti şi detailişti. Din păcate nu sunt foarte dezvoltate în România, probabil şi
datorită fobiei naţionale anti-intermediari, care complică existenţa unui eşalon
suplimentar de intermediere. Un exemplu este Total Distribution Group.
3. Bazele de aprovizionare sunt tradiţionalii „angrosişti” din economia socialistă.
Sunt nişte depozite cu vânzare pe bază de factură, cu rampe de încărcaredescărcare. Un exemplu este Baduc, pentru materiale de construcţii.
4. Exportatorii preiau cereale, plante tehnice sau alte produse agricole de la
producătorii mici şi înainte să le exporte, eventual le însilozează pentru a prinde o
conjunctură de preţ de vânzare mai bună (se ştie că preţul produselor agricole este
minim chiar în perioada recoltării). Exportatorii fac un real serviciu real micilor
producători agricoli, cărora le-ar veni greu să adune cantităţi adecvate pentru
export (sute de tone). Din păcate, exportatorii români s-au folosit până acum de
monopolul lor asupra capacităţilor de însilozare pentru a-i forţa pe micii fermieri să
vândă în pagubă, dar odată cu dezvoltarea silozurilor private, ne aşteptăm ca
această anomalie să dispară. Cel mai cunoscut exportator de cereale din România
este Triţă Făniţă.
5. Piaţa de gros este o unitate de desfacere cu ridicata pentru mărfuri foarte
perisabile: fructe, legume, ouă, carne, lactate. Aici se întâlnesc fermieri
(producători agricoli) şi detailişti. În Bucureşti a existat o singură piaţă de gros,
care din păcate a fost administrată de stat. Autorităţile statului (guvern, primării,
societăţi de stat) ar trebui să înţeleagă şi din acest exemplu că administraţia lor este
pernicioasă pentru orice afacere şi că misiunea lor nu este să construiască afaceri.
6. Comisionarii negociază vânzarea unor produse sau servicii care nu le aparţin,
făcând în acest fel un serviciu furnizorilor (producători sau importatori). Serviciul
este recompensat cu un comision procentual din valoarea tranzacţiei. Tranzacţiile
propriu-zise se desfăşoară direct între furnizor şi client, dar uneori comisionarul se
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interpune şi aici în acte, pentru a-şi păstra privilegiul de intermediere. Activitatea
comisionarilor este licită şi benefică dacă este declarată şi dacă veniturile sunt
declarate. Această afirmaţie nu se referă şi la principalii comisionari din România:
funcţionarii publici.
7. Concesionarii sau dealerii sunt agenţi economici care vând cu ridicata şi cu
amănuntul mărfuri de marcă, într-o anumită zonă geografică. Ei sunt selectaţi,
contractaţi şi într-o oarecare măsură controlaţi de proprietarul mărcii, care este şi
furnizorul. Ei acţionează ca un fel de reprezentanţi zonali ai mărcii respective, pe
care au de altfel voie să o folosească şi să o promoveze. În afară de produse,
concesionarii oferă cel mai adesea şi servicii asociate, pre- şi post-vânzare, service,
piese de schimb. În general, concesionarii preiau anumite riscuri, fac investiţii şi au
nevoie de un contract pe termen mai lung. Exemple de concesionari sunt
Automobile Bavaria pentru mărcile BMW, Jaguar, Rolls-Royce.
8. Agenţii sunt nişte comisionari pe termen mai lung, angajaţi prin contract pentru a
distribui cu ridicata anumite produse sau servicii contra unui comision procentual
din vânzări. Agenţii nu preiau riscuri şi nu fac investiţii.
9. Brokerii sunt intermediari de asigurări şi alte servicii financiare, dar şi de
mărfuri nediferenţiate (commodities), pe care le oferă detailiştilor, dar de cele mai
multe ori vând şi cu amănuntul. Particularitatea brokerilor faţă de agenţi este aceea
că ei pot reprezenta atât vânzătorul, cât şi cumpărătorul, în timp ce agenţii pot
reprezenta numai vânzătorul.
10. Turoperatorii sunt intermediari pentru servicii turistice, care creează şi oferă
agenţiilor de turism (detailişti) pachete de servicii: cazare, masă, distracţii,
transport). Exemple de turoperatori activi în România sunt TUI, Neckermann,
DerTour, Thomas Cook.
11. Media Buyers sunt angrosiştii de media, care investesc în spaţii de difuzare la
televiziune, la radio, în ziare sau în reviste, pe care le revând fragmentat şi mai
scump agenţiilor de publicitate. Operatorii mass media se finanţează cu anticipaţie
prin acest sistem, dar şi preţul lor de vânzare anticipată la volume mari de
publicitate este redus.
12. Departamentele de vânzări ale producătorilor sunt similare importatorilor,
numai că se referă la mărfuri şi servicii autohtone. Aceşti angrosişti sunt integraţi
pe verticală cu producătorii, fiind în general controlaţi de aceştia.
13. Reprezentanţele unor furnizori reprezintă o categorie atipică de angrosişti,
întrucât aceştia nu tranzacţionează marfă. Misiunea lor este de a coordona
activitatea angrosiştilor propriu-zişi dintr-o anumită ţară (importatori, dealeri) şi de
a promova interesele comerciale ale proprietarului reprezentanţei.
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14. Cash & Carry este un concept de distribuţie cu ridicata sub forma unui
supermarket, unde clienţii (mici detailişti) intră pe baza unei legitimaţii. Acest tip
de angrosist nu oferă credit comercial, ci serviciul bancar de preluare a
numerarului. Ideea este că la un magazin se adună numerar, pe care detailistul
trebuie să-l transporte în bancă. Apoi detailistul face alte drumuri să se
aprovizioneze. Conceptul încearcă să optimizeze efortul zilnic al detailistului,
unificând toate aceste drumuri şi evitând comisioanele bancare. Centrul cash &
carry oferă toate articolele pe care micile magazine le au la vânzare, contra
numerar. În România numai băncile sunt autorizate să preia numerarul, aşa încât
cei doi operatori germani de cash & carry (Metro şi Selgros) nu îşi pot îndeplini
funcţia în spiritul conceptului originar, ca angrosişti, umplând însă un gol de ofertă
în domeniul supermarketurilor.
15. Centrele comerciale en-gros sau angro-urile reprezintă concentrări ale
angrosiştilor (producători, importatori). Fiecare angrosist închiriază unul sau mai
multe standuri de prezentare a mărfurilor, unde se face negocierea, facturarea şi
plata. Marfa se ridică de obicei din depozite conteinerizate de asemenea închiriate
şi aflate în apropiere. Angro-urile din Bucureşti au avut o perioadă de înflorire în
anii 1990, dar după 2000 au decăzut sau eventual s-au transformat în
expo-marketuri. Exemple sunt Massa, Doraly, Flora, Europa.
Decizii în managementul canalului de distribuţie
Structura canalului de distribuţie este prima decizie. Care este cel mai potrivit
canal de distribuţie pentru creşterea rapidă a vânzărilor la începerea afacerii şi
pentru menţinerea vânzărilor după atingerea obiectivelor de vânzări? După
stabilirea structurii, urmează deciziile referitoare la modul de organizare, control şi
motivare pentru membrii canalului de distribuţie.
Strategia push57 presupune stabilirea unor obiective ferme de vânzări pentru
angrosişti (sau pentru unitatea imediat din aval), accentul fiind pus pe stimularea
acestora. Aceste presiuni se transmit pe lanţul de distribuţie până la clientul final,
care ajunge să se împiedice la tot pasul de produsul sau serviciul respectiv şi astfel
cresc vânzările.
Strategia pull58presupune o promovare directă la clientul final, accentul fiind pus
pe reclamă. Această acţiune stimulează cererea, sensibilizând detailiştii, care la
rândul lor vor transmite presiunea cererii în amonte, către angrosişti.

57
58

„împingere”, în sensul de împingere înainte pe lanţul de distribuţie
„tragere”, în sensul de tragere înapoi pe lanţul de distribuţie
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Comparând canalul de distribuţie cu un furtun, strategia push este echivalentă cu
montarea unei pompe care să împingă lichidul în furtun, iar strategia pull cu
metoda de a sorbi lichidul pe la capătul celălalt al furtunului.
Cu cât numărul de intermediari şi de eşaloane este mai mare, cu atât decizia
strategiei optime push-pull este mai greu de luat.
Forţa de vânzări
Forţa multor afaceri constă în forţa de vânzări. La prima vedere, forţa de vânzări
este privită ca o resursă umană, dar în realitate ea este o resursă completă: umană,
financiară, materială şi informaţională, direcţionată pentru un singur scop:
realizarea unui anumit obiectiv de vânzări într-o anumită regiune, într-un anumit
interval de timp. Liderul forţei de vânzări este directorul sau managerul de vânzări,
o persoană în general sociabilă, carismatică, puternică, capabilă să recruteze, să
formeze, să motiveze şi să controleze un grup de agenţi de vânzări.
Meseria de agent de vânzări este una foarte solicitantă, care presupune
personalitate puternică, abilităţi de comunicare, capacitate de efort sub stres. Este o
meserie în care trebuie să te porţi frumos cu oameni care se poartă urât cu tine. De
aceea, agenţii de vânzări se bucură să inverseze rolurile, când managementul firmei
încearcă să le prezinte un produs nou. Prima confruntare a unui produs sau serviciu
nou este chiar cu forţa de vânzări, care este chiar mai sceptică decât piaţa. Oamenii
de vânzări vor de la bun început să fie clar că nu ei sunt vinovaţi că noul produs nu
se va vinde, de aceea ei se arată foarte sceptici, preventiv, chiar faţă de produsele
cele mai reuşite. În general, această atitudine creează tensiuni gratuite şi uneori
chiar rupturi între forţa de vânzări şi restul firmei, în special între forţa de vânzări şi
departamentul de marketing.
Constituirea unei forţe de vânzări se face de obicei parcurgând următoarele etape:
1. În funcţie de capacitatea şi potenţialul pieţei, se face o predicţie a vânzărilor pe
un scenariu realist-optimist şi pe această bază se stabileşte un obiectiv de vânzări.
Dacă obiectivul este prea greu, motivarea forţei de vânzări va fi negativă, datorită
unui mecanism explicat de teoria expectaţiei a lui Vroom. Dacă obiectivul este prea
uşor, eficienţa forţei de vânzări tinde să scadă, obiectivul fiind atins, dar nu şi
depăşit. Cu aceleaşi resurse, ar fi putut fi atins un obiectiv mult mai ambiţios.
Obiectivul poate fi stabilit cantitativ (în număr de unităţi vândute) sau financiar (în
total valoare vânzări). Dacă preţul nu este negociabil de către agenţii de vânzări,
fiind ferm controlat de firma noastră, atunci vom prefera obiectivul cantitativ. În
acest caz, vom lucra cu preţul pentru a ne poziţiona cât mai favorabil pe piaţă.
Dacă preţul este negociabil de către agenţii de vânzări în relaţia directă cu clientul
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(ceea ce înseamnă că limita inferioară de negociere asigură o marjă minimă de
profit), atunci vom prefera obiectivul financiar, stabilit în termeni reali (de exemplu
în €). Dacă încasarea se face post-vânzare şi mai ales dacă agenţii de vânzări sunt
în acelaşi timp şi încasatori mobili, obiectivul financiar va fi dat în total încasări
din vânzări).
Când preţurile sunt negociabile de către agenţii de vânzări, forţa de vânzări este
mai motivată, dar este probabil ca această resursă să fie folosită în favoarea
clienţilor şi marja de profit a tuturor tranzacţiilor să tindă la minimum prestabilit.
Cu alte cuvinte, chiar dacă agenţii au un obiectiv financiar, nu trebuie să ne
aşteptăm ca ei să vândă la preţul maxim. Comportamentul lor tipic va fi să
pornească în negociere de la preţul maxim şi să caute să obţină comanda cu orice
sacrificiu din marjă. Se întâmplă chiar şi situaţii în care agentul promite preţuri sub
minim sau face alte artificii
Nu trebuie să uităm că forţa de vânzări este uneori mai loială clienţilor decât firmei
care îi angajează. Loialitatea forţei de vânzări este de altfel un subiect major pe
care îl vom analiza separat la pagina 239.
2. Luarea deciziilor majore în domeniul vânzărilor:
•
•
•

forţa de vânzări internalizată sau externalizată (pagina 238);
aplicarea principiului competiţiei sau al exclusivităţii, (pagina 241);
stabilirea comisioanelor şi primelor (bonificaţiilor) pe baza obiectivelor
propuse la punctul 1

3. Proiectarea şi implementarea unui sistem informatic de gestiune şi urmărire
zilnică a rezultatelor forţei de vânzări, sistem care va fi integrat în sistemul
informatic al firmei (are nevoie de acces la stocuri, comenzi intrate şi ieşite, facturi
intrate şi ieşite, încasări)
4. Recrutarea agenţilor de vânzări sau respectiv formarea reţelei de distribuitori.
5. Monitorizarea şi controlul activităţii de vânzări, cu un ritm zilnic. Instruirea şi
perfecţionarea forţei de vânzări prin întâlniri de training, cu un ritm lunar sau
trimestrial.
Teoria competenţei forţei de vânzări
Această teorie a fost ilustrată prin mai multe studii de caz de la celebra Harvard
Business School. De exemplu, o companie de utilaje agricole scumpe (tractoare,
pluguri, discuri, semănători) doreşte o extindere teritorială rapidă şi angajează
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pentru acest lucru o considerabilă forţă de vânzări. Planul eşuează însă şi se caută
explicaţii.
Explicaţia constă într-un principiu care trebuie respectat şi anume cel al
proporţionalităţii preţului unui produs sau serviciu cu competenţa forţei de vânzări
aferente. În cazul unor produse foarte scumpe (instalaţii industriale, utilaje,
aeronave, armament, maşini agricole, silozuri), forţa de vânzări trebuie redusă la
persoanele care se pricep într-adevăr şi uneori prin aceasta înţelegem doar
întreprinzătorul însuşi. Este suficient ca agentul de vânzări să dea un răspuns
anapoda, pentru ca clientul să-şi dea seama că are de-a face cu un ageamiu, iar
pentru produse sau servicii scumpe, clienţii sunt de obicei bine informaţi.
În astfel de cazuri, calitatea contează mai mult decât cantitatea forţei de vânzări.
Pentru produse ieftine şi simple în schimb, o forţă de vânzări foarte calificată
reprezintă o risipă de resurse. Mai degrabă, vom forma o forţă de vânzări din
persoane joviale, cu aspect plăcut, care ştiu să poate o conversaţie interesantă pe
mai multe subiecte. Cunoaşterea produsului sau a serviciului vândut nu contează
prea mult.

Forţa de vânzări internalizată sau externalizată?
Unii preferă să aibă agenţi de vânzări angajaţi, sub un control direct, ceea ce se
mai numeşte „forţa de vânzări internalizată”. Alţii preferă reţelele de distribuitori,
care sunt firme independente (se numesc şi „dealeri”, „distribuitori”,
„concesionari” sau pentru asigurări „brokeri”). Această variantă se numeşte „forţa
de vânzări externalizată”. Cea mai ciudată variantă este cea mixtă, dar începătorii
sunt sfătuiţi să se ferească de ea.
Agenţii de vânzări angajaţi sunt plătiţi prin salarii, comisioane din vânzări, prime
şi premii pentru realizarea obiectivelor de vânzări. Distribuitorii sunt plătiţi prin
comisioane din vânzări şi beneficiază de avantaje de credit comercial.
Comisioanele de distribuitori sunt semnificativ mai mari decât cele de agent.
Comisioanele de distribuitori se încadrează între 5% şi 50%, iar comisioanele de
agent rareori depăşesc 5%.
Din această observaţie s-ar putea concluziona că forţa de vânzări externalizată este
mult mai scumpă, dar nu trebuie să uităm de investiţii. În general, distribuitorii fac
investiţii pe cont propriu în terenuri, clădiri, vehicule, reclamă. În cazul agenţilor
de vânzări angajaţi, toate aceste investiţii ne aparţin.
O altă deosebire constă în capacitatea managerială şi de leadership. Distribuitorii
sunt întreprinzători care îşi folosesc eforturile, timpul, banii, informaţiile şi energia
pentru a dezvolta afacerea noastră. Ei sunt de fapt manageri ai propriilor lor
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afaceri, care îşi asumă riscuri proprii. În principiu, aceasta ar trebui să însemne o
calitate şi o capacitate manageriale şi de leadership superioare. Agenţii de vânzări
angajaţi nu îşi asumă prea multe riscuri, nu investesc nimic şi din aceste motive au
motivaţii mai reduse.
S-a afirmat că forţa de vânzări internalizată ar oferi un plus de loialitate, faţă de
distribuitorii independenţi, care pot oricând comuta brand-ul, în funcţie de interesul
de moment al afacerii lor. Realitatea a arătat însă că loialitatea nu depinde decât de
barierele de ieşire puse în faţa forţei de vânzări (vezi subcapitolul următor).
Pentru branduri la început de drum, probabil că forţa de vânzări internalizată oferă
avantaje mai mari, prin viteza cu care poate fi constituită. Pentru a lucra cu
distribuitori, brandul trebuie să se bucure de o recunoaştere sau de anumite
avantaje competitive convingătoare. Forţa de vânzări externalizată este mult mai
dificil de urnit din loc.

Cum menţinem loialitatea forţei de vânzări?
Datorită importanţei forţei de vânzări în multe afaceri, se pune problema
consolidării legăturilor dintre afacere şi forţa ei de vânzări. O forţă de vânzări care
trădează, pleacă cu un important portofoliu de clienţi. Această mişcare poate fi
fatală unei afaceri, nu numai prin scăderea vânzărilor, dar şi prin creşterea
vânzărilor concurentului în slujba căruia a intrat forţa noastră de vânzări.
Loialitatea în sine este o abstracţiune a minţii noastre, iar din păcate legea marţială
nu se aplică în afaceri. Aderenţa unei forţe de vânzări la un anumit brand se
bazează pe interes. Problema este că o forţă de vânzări performantă este râvnită de
toţi întreprinzătorii, concurenţi direcţi sau nu. Aceştia ar fi în stare să ofere ceva
mai mult decât oferim noi, cel puţin pe termen scurt, pentru a-şi anexa forţa noastră
de vânzări. Prin urmare, oricât am stimula interesul forţei de vânzări, rivalii noştri
pot plusa, cel puţin pe termen scurt.

Un exemplu elocvent este forţa de vânzări a societăţii austriece Sara-Merkur. Deşi
cel mai bine plătită din industria asigurărilor de viaţă (comisioane de peste 50% din
venituri), agenţii de vânzări au părăsit în bloc Sara-Merkur în 1999. Deşi un pionier
al pieţei de asigurări de viaţă în România, Sara-Merkur şi-a pierdut foarte repede
avantajul cotei de piaţă, dispărând pentru mai mulţi ani din clasamentele pe
industrie. ■
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Fidelizarea forţei de vânzări trebuie să fie o preocupare permanentă a
întreprinzătorului. După cum arată şi exemplul anterior, fidelizarea nu înseamnă
comisioane foarte mari. După cum vom arăta în Capitolul VI la modelul lui
Hertzberg, comisioanele, ca şi salariile, la un nivel corect, reprezintă un factor de
„igienă” şi nu de „motivaţie”. Cu alte cuvinte, comisioane procentual prea mici vor
produce nemulţumiri, comisioane procentual corecte vor anihila aceste
nemulţumiri, dar comisioane procentual mari nu vor conduce la satisfacţii enorme,
generatoare de fidelitate. În natura umană, subiectivismul învinge întotdeauna
raţiunea, astfel că orice om care câştigă mai mult decât merită nu va accepta
realitatea ca atare. Îşi va inventa merite şi contribuţii, se va convinge pe el însuşi şi
pe cei din jur că de fapt câştigă mult mai puţin decât merită. Oamenii se obişnuiesc
imediat cu „mai binele” şi li se pare atât de natural şi pe merit, încât uită să mai fie
recunoscători cuiva pentru acel „mai bine”. Aceste observaţii conduc la concluzia
că acordarea unor salarii sau comisioane procentual foarte mari reprezintă pentru
întreprinzător o risipă de resurse.
Atunci cum poate fi fidelizată forţa de vânzări, totuşi? Experienţa a arătat că
loialitatea forţei de vânzări se cumpără printr-o cointeresare corectă, dar se
păstrează prin arbitraj corect, integritate, atenţie la detalii, schimbări frecvente şi
bariere de ieşire construite în faţa forţei de vânzări.
Cea mai eficientă barieră de ieşire, utilizată pe scară largă şi de Ceauşescu, se poate
numi „viitorul luminos”. Ceea ce te împiedică întotdeauna să părăseşti un „prezent
mediocru” nu sunt zidurile, gardurile de sârmă ghimpată, sau clauzele contractuale
meşteşugite, ci speranţa că urmează o schimbare majoră în bine, un „viitor
luminos”.
Astfel, forţei de vânzări trebuie să i se insufle întotdeauna entuziasmul pentru un
„viitor luminos”. Sistemul de comisioane din vânzări este el însuşi un element de
promisiune, pentru că orice agent îşi face calculul cât ar câştiga dacă ar vinde de 10
ori mai mult.
„Viitorul luminos” se construieşte pe una sau pe mai multe promisiuni. De
exemplu, lansarea unui produs nou, posibila preluare a unui concurent, o fuziune
sau retragerea unui concurent de pe piaţă pot fi tot atâtea detonatoare ale exploziei
„viitorului luminos”.
Dincolo de valenţele etice ale unui arbitraj onest şi corect, acesta se dovedeşte a fi
un mijloc practic pentru fidelizarea angajaţilor din zonele competitive, în special a
forţei de vânzări. Degeaba există perspectiva unui „viitor luminos”, dacă forţa de
vânzări nu are încredere că fiecare va primi felia la care este îndreptăţit din acel
viitor. Integritatea şi corectitudinea judecăţii de astăzi a întreprinzătorului joacă un
rol major în garantarea viitorului. Chiar dacă miza arbitrajului de astăzi este
minoră, prin prisma „viitorului luminos” orice lucru minor astăzi capătă nuanţe
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majore mâine. De aceea, recomand consecvenţă şi principialitate în deciziile luate,
mai ales în raport cu forţa de vânzări. Orice mică abatere, greşeală sau favoritism în
evaluarea şi recompensarea forţei de vânzări poate compromite efectul „viitorului
luminos”.
Decizia de exclusivitate sau competiţie
Pe o scară a intensităţii, se cunosc trei tipuri de acoperire de piaţă:
•

distribuţie intensivă, utilizând orice punct de vânzare posibil, pentru o
expunere maximă. Consumatorul poate găsi produsul la orice colţ de
stradă. Produsele de impuls (aparatele de ras, guma de mestecat, cartelele
de telefonie şi bateriile) sunt produse tipice pentru distribuţia intensivă.

•

distribuţie selectivă, unde în fiecare zonă geografică se folosesc câteva
dintre punctele de vânzare posibilă; este adecvată pentru vânzarea unor
produse de achiziţie premeditată, cum ar fi electronicele şi
electrocasnicele.

•

distribuţie exclusivă, unde există un unic punct de vânzare în fiecare zonă
geografică. Se foloseşte la produse cu rulaj mai lent (haine de marcă,
încălţăminte de marcă).

Modul de organizare a distribuţiei depinde de intensitatea cerută pentru acoperirea
de piaţă. Între agenţii de vânzări sau între distribuitori se poate aplica fie principiul
de exclusivitate, fie principiul competiţiei.
Principiul de exclusivitate înseamnă acordarea exclusivităţilor pe zone geografice,
pe categorii de produse sau pe segmente de clienţi, astfel că distribuitorii nu au
voie să se suprapună. Spre exemplu, pentru o reţea de distribuţie în Bucureşti, s-ar
putea face o zonare pe cartiere, fiecare agent de vânzări putând găsi clienţi noi şi
putând aduce comenzi din cartierul care i-a fost alocat. Comisioanele se acordă în
funcţie de aceste zone şi dacă un distribuitor aduce comenzi din altă zonă, în
general nu primeşte comision, sau primeşte un comision mult diminuat. Principiul
de exclusivitate constituie un confort şi o miză pentru distribuitor. De dragul
păstrării exclusivităţii, distribuitorul va munci să vândă cât mai mult. Sistemul
fidelizează mai bine forţa de vânzări şi protejează clienţii de a fi bombardaţi cu
aceeaşi ofertă din mai multe direcţii. Sistemul încurajează angajamentul strategic
(pe termen lung) al forţei de vânzări, în detrimentul angajamentului tactic, de zi cu
zi. Presiunea de a face ceva în fiecare zi este mult mai redusă pentru un distribuitor
care are o exclusivitate asigurată.
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Exclusivităţile se renegociază la 1-5 ani. Dacă distribuitorul este o firmă (forţa de
vânzări externalizată) şi aceasta are nevoie de investiţii prealabile (cum ar fi un
concesionar de maşini, care trebuie să-şi construiască un show room),
exclusivitatea trebuie să fie acordată pe un număr de ani rezonabil pentru
amortizarea investiţiei.
Principiul competiţiei înseamnă încurajarea concurenţei între distribuitori, fiecare
fiind liber să vândă în orice zonă, oricare din produse, la oricare tip de client. Acest
sistem constituie o presiune la nivel tactic asupra forţei de vânzări, care trebuie să
acţioneze în fiecare zi pentru a-şi asigura câştigul. De asemenea, sistemul are
avantajul împiedicării coalizării distribuitorilor împotriva centrului, relaţiile dintre
distribuitori fiind în acest caz reci. Un dezavantaj îl constituie faptul că de la
nivelul clientului, rivalitatea între distribuitorii aceleiaşi firme poate fi speculată.
Puterea de negociere a forţei de vânzări este mult diminuată.
Distribuţia fizică
Managementului distribuţiei fizice reprezintă „planificarea, coordonarea şi
controlul mişcărilor fizice de produse pentru a oferi clienţilor accesul la acestea în
locul oportun şi la momentul oportun” (Christopher 1983) sau „a face produsele
disponibile fizic pentru a intra în posesia clienţilor” (Sparks 1992).
La acest capitol vom lua deciziile cele mai potrivite pentru mixul de distribuţie,
care are următoarele componente:
•
•
•
•
•
•
•

stocarea sau depozitarea (storage)
modul de împachetare (unitisation)
comunicaţii (communications)
procesarea comenzilor (order processing)
transport (transportation)
controlul stocurilor (inventory)
servicii acordate clienţilor (customer service)

Împachetarea înseamnă modul de a grupa unităţile de produs în baxuri, navete,
paleţi. De exemplu, ţigările se ambalează câte 20 într-un pachet, 10 pachete
formează un cartuş, 500 de cartuşe formează un bax.
Să nu confundăm împachetarea unui produs cu ambalarea sa. Ambalajul este
vizibil pentru client şi face obiectul unei decizii de marketing, a cărei miză o
reprezintă atractivitatea achiziţionării şi autopromovarea în raft. De aceea,
ambalajele sunt foarte scumpe, adesea mai scumpe decât conţinutul (de exemplu la
multe băuturi). În schimb, împachetarea reprezintă o decizie care ţine de distribuţia
fizică şi are drept miză reducerea la maximum a costurilor de distribuţie.
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Ca în multe alte capitole ale construcţiei unei afaceri, în distribuţia fizică contează
costurile de distribuţie: costuri de împachetare, depozitare, manipulare,
comunicaţii, transport, gestiune şi costurile legate de serviciile acordate clienţilor
odată cu vânzarea. De multe ori, aceste costuri sunt surprinzător de mari în raport
cu costul unui produs sau serviciu. Grija noastră va fi să împingem aceste costuri în
jos prin toate metodele.
Revenind la diferenţa dintre împachetare şi ambalare, nu ne punem problema
reducerii costului ambalajului. Peter Naudé punea această problemă la modul dur:
„ce poţi să-ţi permiţi: costul ambalajului sau costul falimentului?”. Totuşi, criteriul
reducerii costurilor trebuie să opereze la împachetare.
Costurile de distribuţie sunt în general proporţionale cu greutatea (masa) sau cu
volumul produsului. Prin urmare, costurile de distribuţie procentuale din costul
total al produsului sunt invers proporţionale cu raportul greutate-valoare.
Numărul şi amplasarea depozitelor în teritoriu reprezintă de asemenea decizii care
pot conduce la optimizarea costurilor de distribuţie fizică. Spre exemplu, în figura
39 apare un număr optim de depozite distribuite în teritoriu, pentru care costurile
totale cu distribuţia fizică sunt minime. Un număr mai mare de depozite sau un
număr mai mic de depozite ar însemna majorarea costurilor totale.

Figura 39 – Analiza costurilor cu distribuţia fizică în funcţie de numărul de
depozite59
59

După C. Watson-Gandy, Warehouse-depot location, în M. Cristopher, G. Willis (editori),
Marketing Logistics and Distribution Planning, London, Allen & Unwin, 1972
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La amplasarea depozitelor se poate aplica metoda centrelor de greutate (pagina
314), costurile de transport variind cel mai mult cu amplasarea. În practica curentă
însă, se întâmplă ca centrul de greutate să cadă într-o zonă cu preţuri excesive ale
terenurilor şi imobilelor şi în acest caz trebuie găsit cel mai bun compromis între
cei doi factori de cost: costul de transport şi costul imobiliar.

Firma „Clăbucet SRL” importă un nou tip de detergenţi nepoluanţi, care au început
să aibă succes la un segment de consumatori cuprinşi de remuşcări privind poluarea
apelor. Se pune problema amplasării unui depozit central de unde să fie
aprovizionate cele 6 magazine din lista de clienţi:
1. Carrefour Militari, aflat la 14 km vest de centrul oraşului, cu vânzări de 1 t/zi
2. Carrefour Colentina, aflat la 7 km nord-est, cu vânzări estimate de 1 t/zi
3. Carrefour Orhideea, aflat la 3 km nord-vest, cu vânzări estimate de 2,5 t/zi
4. Selgros Băneasa, aflat la 6 km nord, cu vânzări estimate de 1 t/zi
5. Selgros Berceni, aflat la 11 km sud, cu vânzări estimate de 2 t/zi
6. Selgros Brăneşti, aflat la 15 km est, cu vânzări estimate de 1 t/zi
Au fost identificate 5 depozite posibile, cu rampe de încărcare-descărcare şi acces
la şosea, după cum urmează (în paranteză este dată chiria lunară pe m.p. de
depozit):
1. Berceni, la 16 km sud (€5/m.p.)
2. Roşu, la 15 km nord-vest (€5/m.p.)
3. Băneasa, la 12 km nord (€10/m.p.)
4. Voluntari, la 12 km nord-est (€6/m.p.)
5. Cernica, la 12 km est (€5,5/m.p.)
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Suprafaţa depozitului trebuie să fie de 200 m.p, iar preţul de cost al transportului cu
vehiculele proprii este de €0,1 pe tonă şi kilometru.
La şedinţa de consiliu director, directorul economic propune Băneasa, argumentând
că un astfel de amplasament oferă prestigiu firmei şi merită plătită chiria de
€10/lună. Adevărul este că birourile firmei vor fi amplasate în apropierea
depozitului şi tuturor le surâde Băneasa.
Directorul de operaţii argumentează că locul cel mai potrivit pentru optimizarea
transportului ar fi chiar în centrul Bucureştiului, dacă acest lucru ar fi posibil. În
condiţiile date însă, Roşu i se pare opţiunea cea mai bună, întrucât este aproape de
Carrefour Orhideea, clientul cu cererea cea mai mare.
Preşedintele consiliului director este absorbit de nişte calcule în Excel. Între timp,
zarva din sală se înteţeşte. Fiecare are o altă părere. La primele cuvinte ale
preşedintelui, rumoarea încetează. Oare ce a calculat el în Excel? Care va fi decizia
lui de amplasament?

Preşedintele a calculat în Excel care este soluţia de amplasament cu costurile cele
mai scăzute de transport local şi de depozitare. Costurile de transport au fost
considerate proporţionale cu distanţa în linie dreaptă dintre depozit şi fiecare client.
Distanţele au fost calculate cu formula:

Dij =

(x

− xi ) + ( y j − y i )
2

j

2

Coordonatele (x, y) ale magazinelor şi ale depozitelor au fost exprimate într-un
sistem de coordonate cu originea în centrul oraşului (figura 40).

Clienti
Carrefour Militari
Carrefour Colentina
Carrefour Orhideea
Selgros Baneasa
Selgros Berceni
Selgros Branesti

x

y
-14
4.95
-2.12
0
0
15
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vanzari t/zi
0
4.95
2.12
6
-11
0

1
1
2.5
1
2
1

Amplasamente
Depozit
Berceni
Rosu
Baneasa
Voluntari
Cernica

Depozit
Berceni
Rosu
Baneasa
Voluntari
Cernica

Depozit
Berceni
Rosu
Baneasa
Voluntari
Cernica

x

y
0
-10.6
0
8.48
12

chirie/m.p.
-16
10.6
12
8.48
0

5
5
10
6
5.5

Distanta de
Car Mil Car Col
Car Orh Sel Ban Sel Ber
Sel Bra
21.26
21.53
18.24
22.00
5.00
21.93
11.13
16.54
11.99
11.56
24.06
27.71
18.44
8.61
10.10
6.00
23.00
19.21
24.03
4.99
12.36
8.84
21.25
10.70
26.00
8.61
14.28
13.42
16.28
3.00

Indice de cost Cost
Cost
Costul total
transport local transport depozitare de dep. si transp.
[t km]
[€/zi]
[€/zi]
[€/zi]
142.33
28.47
33.33
61.80
145.04
29.01
33.33
62.34
123.52
24.70
66.67
91.37
121.95
24.39
40.00
64.39
119.28
23.86
36.67
60.52
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Figura 40 – Hartă simplificată cu amplasarea clienţilor şi a depozitelor

După cum se observă din tabelul cu rezultate, soluţia cu depozitul la Băneasa este
pe departe cea mai costisitoare, mărind costurile totale cu distribuţia fizică cu 50%
faţă de cazul optim. Soluţia optimă în acest caz este Cernica. Deşi costurile de
depozitare sunt cu 10% mai mari decât la Berceni sau la Roşu, costurile de
transport sunt cu 16% mai reduse decât de la Berceni şi cu 18% mai mici decât de
la Roşu. ■
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„Îngrijirea” şi fidelizarea clienţilor60
„Clientul are întotdeauna dreptate” sau „clientul nostru, stăpânul nostru” reprezintă
nişte clişee naive pe care le-am auzit de atâtea ori, încât par să fie adevărate.
Managementul relaţiei cu clientul pare să fie banal: fiecare client ne ia la dans şi
conduce dansul. În realitate, aceste clişee acreditează mai multe idei incorecte.
Calitatea servirii vine din standardizare şi din uniformitate, nu din tratarea fiecărui
client ca o excepţie. Indiferent cât de bine este tratat un client, el se va simţi înşelat
dacă un alt client este tratat mai bine în aceiaşi bani. Într-un sistem de business bine
proiectat, a da dreptate sau satisfacţie unui client poate conduce la nemulţumirea a
zeci de alţi clienţi. În concluzie, clientul s-ar putea să nu aibă întotdeauna dreptate.
Uneori trebuie să spunem „nu”.
În al doilea rând, clientul poate a „obosit” să aibă atâta dreptate... Nu trebuie să
uităm că în ziua de astăzi, când toţi furnizorii încearcă să se diferenţieze, decizia de
achiziţie poate fi foarte obositoare. Astfel, clientul va fi mulţumit dacă va fi condus
în procesul de selecţie de un personal competent, care îşi asumă astfel rolul de
„asistent” în luarea deciziei de achiziţie.
Sistemul de îngrijire a clienţilor constă din găsirea unor răspunsuri satisfăcătoare la
următoarele întrebări:

Ce servicii oferim împreună cu vânzarea?
ÎNGRIJIREA
CLIENŢILOR
(CUSTOMER
CARE)

Ce servicii post-vânzare oferim?
Cum avem grijă de clienţii noştri?

FIDELIZAREA
CLIENŢILOR

Cum ne păstrăm (fidelizăm) clienţii existenţi?

În esenţă, serviciile oferite clienţilor se judecă prin prisma următorilor factori:
personal fericit, toalete curate, zonă de joacă pentru copii, parking sigur şi uşor de
utilizat, timp de aşteptare scăzut (dacă se poate, fără cozi şi fără aşteptări inutile).

60

„Îngrijirea clienţilor” este o traducere inedită, dar binevenită pentru România. Conceptul
„customer care” ar fi bine să fie înţeles exact în sensul de „îngrijire”.
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Nemulţumirile apar cel mai adesea din următoarele cauze: birou sau ghişeu închis,
cozi lungi, cozi care nu avansează, tratarea clientului ca o persoană care
deranjează, funcţionari incompetenţi.
În principiu, ne propunem să găsim un sistem de măsurare continuă a satisfacţiei
clienţilor. Faptul că lucrurile stau bine nu înseamnă că nu se pot deteriora brusc.
Numai un astfel de sistem de măsurare continuă ne-ar putea avertiza când trebuie
să acţionăm pentru redresarea situaţiei.
Automatizarea şi informatizarea ar trebui să reprezinte o benefică mărire a
eficienţei operaţionale, un nivel avansat de informaţii oferite managementului şi o
uniformizare naturală şi implicită, inclusiv a serviciilor. Din păcate, se întâmplă şi
contrariul, automatizarea şi informatizarea introducând uneori constrângeri stupide.
Nu pot să uit cazul unui francez care s-a trezit cu o înştiinţare de plată de la fisc
pentru suma de 0 franci. A râs şi a ignorat-o, după care a primit o somaţie destul de
serioasă, în care era ameninţat că dacă nu plăteşte cei 0 franci, i se vor sechestra
conturile. S-a dus cu somaţia la fisc şi i s-a promis rezolvarea ridicolei situaţii, însă
nu s-a schimbat nimic. Într-un final cu scandal şi iminenţa blocării conturilor, omul
a semnat un ordin de plată pentru suma de 0 franci şi doar aşa a putut să iasă la
liman.
În Tabelul 6 sunt trecute rezultatele la un sondaj de opinie datorat lui Peter Naudé
(1995), efectuat în Mariea Britanie. Punctajele sunt bazate pe o scară de la 1
(neimportant) la 5 (foarte important). În tabel sunt clasificate cele mai importante
aspecte de servicii acordate clienţilor.
Tabelul 6 – Importanţa percepută relativă între aspectele de Customer Service
Poziţie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aspectul de Customer Service
abilitatea de a răspunde cererilor clienţilor
acurateţea livrării
notificările problemelor apărute de către clienţi
angajatul să cunoască bine produsul / serviciul
acurateţea facturării
limbajul adecvat la telefon
urmărirea satisfacţiei clientului
răspunsul adecvat la evenimente neprevăzute
capacitatea de a grăbi o livrare la cerere
urmărirea plângerilor clienţilor

Punctaj
4833
4573
4544
4378
4344
4326
4278
4278
4270
4167

În Tabelul 7 prezentăm de asemenea o clasificare a atributelor serviciilor, în
ordinea importanţei (Turnbull & Gibbs, 1989).
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Tabelul 7 – Clasificarea atributelor serviciilor în percepţia clienţilor
Poziţia
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Atributul serviciului
Calitatea serviciilor
Calitatea personalului
Preţul serviciilor
Relaţiile cu managerul
Avantaje de finanţare acordată clientului
Timpul necesar luării deciziei
Inovaţii
Reputaţia / imaginea
Convenabilitatea

Percentila
83%
67%
59%
58%
56%
44%
37%
23%
23%

În figura 41 am reprezentat un model de calitate a serviciilor care mi se pare uşor
de înţeles şi util de aplicat în practică: modelul SERVQUAL, sau GAP5. Ideea
porneşte de la faptul că mulţumirea consumatorului de servicii nu vine dintr-o
prestare extraordinară, ci din îndeplinirea unei inegalităţi:
P≥E

adică percepţia clientului asupra serviciului prestat să-i egaleze sau chiar să-i
depăşească aşteptările. Nemulţumirea are şi ea o exprimare matematică simplă:
P<E

În acest model apare şi rolul unei cercetări de piaţă corecte şi relevante, prin care
se acoperă falia 1, care este şi cea mai ameninţătoare în România, unde majoritatea
managerilor din servicii confundă propria percepţie cu percepţia consumatorilor
din segmentul ţintă. Un manager tipic de acest fel îşi construieşte de fapt o afacere
ca şi cum şi-ar vinde lui însuşi. Uneori acest lucru nu este totalmente greşit, dar cel
mai adesea, managerii uită că nu fac parte din segmentul căruia i se adresează
afacerea.
Alte motive pentru importanţa relativ crescută a acestei falii în România sunt slaba
dezvoltare a cercetării de piaţă autentice, neîncrederea managerilor faţă de ea (un
exemplu al acestei neîncrederi îl oferă chiar autorul, la pagina 259), precum şi
proverbiala imprevizibilitate a românului, care la un chestionar răspunde într-un
fel, iar în lumea reală se comportă cu totul altfel.
Modelul SERVQUAL arată nu numai că mulţumirea consumatorului nu vine
dintr-o prestare senzaţională, dar chiar relevă contrariul: o prestare ieşită din comun
va fi memorată de consumator, care data viitoare va avea o expectaţie crescută
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artificial, iar probabilitatea unei dezamăgiri este foarte mare. Se probează încă o
dată justeţea ideii de calitate a serviciilor prin uniformitate şi standardizare.

Figura 41 – Modelul de calitate în servicii SERVQUAL, în care sunt evidenţiate
cele 5 „falii” generatoare de „seisme” în calitatea serviciilor (5 gaps)

251

O „îngrijire” adecvată a clienţilor are şi o consecinţă foarte avantajoasă strategic:
fidelizarea clienţilor. Sunt cunoscute cazuri în industria de automobile şi în
industria de aparatură electronică, în care clienţii erau fideli unei mărci datorită
calităţii serviciilor post-vânzare, în pofida unui raport calitate-preţ mai slab al
produsului.
Fidelizarea clienţilor în zilele noastre reprezintă o prioritate absolută şi practic se
obţine prin înregistrarea informatică a tranzacţiilor şi oferirea unor premii şi
discounturi clienţilor loiali. Programe de genul „Smart Miles” prin care Tarom îşi
recompensează clienţii fideli cu un bilet de avion gratuit sunt generalizate pentru
toate companiile aeriene. Magazinele oferă carduri individuale clienţilor, astfel că
orice cumpărare din acel magazin este înregistrată cu cardul şi clienţii fideli pot
beneficia de discounturi, de premii (tombole) şi chiar de credit.
Planul de marketing şi ciclul de viaţă al produsului
Întreprinzătorii se confruntă în începerea unei afaceri cu întregul ciclu de
marketing al unui produs nou sau serviciu nou. Următoarea întrebare-cheie se
referă la stabilirea celui mai bun plan de marketing, în concordanţă cu aşa-numitul
ciclu de viaţă al produsului sau PLC (Product Life Cycle - figura 42). Ideea
ciclului de viaţă al produsului porneşte de la ciclul vieţii: naştere, creştere,
maturitate, îmbătrânire, moarte.
Ce plan să adoptăm pentru produsul / serviciul nostru?

Figura 42 – Ciclul de viaţă al produsului

252

PLC,
PLAN DE
MARKETING

Conform acestei idei, scăderea vânzărilor nu este o problemă, ci este un simptom
al declinului. Prin urmare, planul de marketing ar trebui să lanseze un nou produs
sau serviciu în locul celui curent, concomitent cu începutul declinului celui curent.
Lucrând ad literam în acest sistem, Nokia spre exemplu lansează două generaţii de
noi telefoane mobile înainte să ni se strice telefonul vechi. Comunicaţiile digitale şi
calculatoarele sunt domenii în care ciclul de viaţă al produsului poate fi foarte
scurt, dar sincer, nu sunt pe deplin împăcat cu ciclurile de viaţă foarte scurte.
Durata ciclului de viaţă pe care o impune un producător pe piaţă reprezintă şi
speranţa producătorului pentru viabilitatea produsului. Revenind la Nokia, faptul că
scoate o nouă generaţie de telefoane mobile în fiecare an ar putea să indice că
Nokia îşi doreşte ca anual să ne schimbăm telefonul. Dacă uzura fizică nu face
acest serviciu, firmele IT au învăţat şmecheria de a provoca uzura morală
accelerată, inventând mereu ceva nou.
În industria automobilelor, modificarea unei linii de produse la doi ani este o
regulă, pentru a-i face pe clienţii cu maşini mai vechi de doi ani să fie invidioşi şi
să-şi schimbe maşina mai repede decât ar face-o în mod natural. Multe schimbări
sunt de dragul schimbării.
Toate aceste tehnici ne înalţă pe aripile consumerismului, spre o maximă irosire de
resurse la scara societăţii. Probabil că vom ajunge să ne cumpărăm un calculator
exact cum facem un abonament la o revistă: în fiecare lună ne va sosi un nou
număr.

253

Branding
În anii 1970, la sport ne încălţam cu pantofi de sport (tenişi) şi cu ghete de sport
(bascheţi). În anii 1980 a apărut un brand care a dat un nou nume pentru pantofii de
sport: „Adidas”. De atunci ne încălţăm cu adidaşi. Între timp au apărut şi alte
branduri în această industrie: Nike, Puma. Acum ne încălţăm cu adidaşi Nike sau
cu adidaşi Puma. Greu de crezut că vreodată ne vom încălţa cu naici sau cu pume.
Numele de „adidas” a intrat în limba vorbită ca substantiv comun, scris cu literă
mică şi cu greu cineva îl va putea scoate de acolo. Pentru a marca această glorie,
chiar şi numele brandului „adidas” se scrie acum cu literă mică.
Poveşti de succes asemănătoare s-au întâmplat şi cu alte produse: cola, şampanie,
coniac, jeep, jacuzzi, xerox, aspirină. Acestea sunt poveştile de succes ale
brandingului. S-au întâmplat însă şi poveşti cu final mai puţin fericit. Dacă în anii
1980, IBM nu ar fi pariat pe calculatoarele mainframe, eşuând în brandingul
calculatorului personal, acum am fi avut pe masă „aibiemuri” şi nu PC-uri. Intel
şi-a denumit primele microprocesoare cu cifre: 4004, 8008, 8080, 8086. Aceste
denumiri au fost inventate în 1968 de dr. Andrew Grove, unul din cofondatorii
Intel şi de Les Vadasz, inginerul-şef. A fost un brand creat ad-hoc de ingineri şi
acest lucru i-a costat pe cei de la Intel o grămadă de bani, deoarece un brand cu un
nume format numai din cifre nu putea fi protejat. Concurenţi ca AMD, cu resurse
de cercetare de 10 ori mai mici, au fost totuşi în stare să ţină pasul cu Intel, pentru
că au putut folosi toată familia de branduri care a urmat: 286, 386, 486. De abia cu
Pentium, Intel şi-a reparat greşeala de branding, dar a fost prea târziu pentru a
putea să se desprindă de plutonul urmăritorilor.
Brandingul înseamnă crearea, definirea şi poziţionarea pe piaţă ale unui brand
(marcă), adică ale unui „nume” şi ale unui simbol asociat produsului sau serviciului
ca o identitate vizuală. Dacă acelaşi nume este asociat mai multor produse (ca de
exemplu LG pentru electronice, electrocasnice, unităţi de aer condiţionat etc.),
avem un branding de familie. Dacă fiecare produs sau serviciu este promovat cu
brandul său (ca de exemplu Coca-Cola cu Coca-Cola, Fanta, Sprite, Cappy,
Dorna), avem un branding individual. Brandingul individual este mai prudent, un
insucces al unuia din produse le afectează mai puţin pe celelalte. Brandingul de
familie încearcă să exploateze eventualele succese la anumite produse,
proiectându-le şi asupra membrilor mai puţin norocoşi ai familiei. Când se lansează
mereu produse noi, brandingul de familie este preferabil.
Se practică uneori şi un branding de familie în care membrii familiei nu sunt rude
între ei! De exemplu, General Electric este un brand unic pentru centrale electrice,
motoare de avion, maşini de spălat şi asigurări. Într-un astfel de caz, brandul nu
poate promite mare lucru nici în domeniul asigurărilor, nici în domeniul motoarelor
de avion. El promite mai degrabă ceva despre un standard comun de calitate,
despre eficienţă, despre lucrul bine făcut. Din păcate, un astfel de branding
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generează confuzii şi dacă segmentele ţintă sunt diferite, pot apărea ineficienţe
încrucişate între produse.
Exemplul cu Intel arată că publicul are nevoie de branduri şi dacă producătorii uită,
un produs de succes întotdeauna primeşte un nume. Timp de 60 ani, Boeing a
încercat un branding de familie pentru toate avioanele pe care le-au fabricat.
Acestea se diferenţiau doar printr-un număr de trei cifre: 707, 720, 737, 747, 757,
767, 777. Interesant este că cel mai de succes model a fost botezat de public
„Jumbo Jet”. Pentru prima oară în istoria sa, din 2002 Boeing încearcă
individualizarea brandului, astfel că următorul tip de avion este prezentat ca „7E7
Dreamliner”. Această strategie reprezintă o rupere cu tiparele domeniului, unde
principalul concurent (Airbus) a rămas un fervent adept al brandingului de familie.
Brandurile îi ajută pe consumatori să-şi definească preferinţele, să dea nume unor
valori şi satisfacţii, să se descurce în jungla de oferte. Una din problemele omului
modern cu un nivel de trai ridicat a devenit stresul de a lua decizii în fiecare zi.
Un brand puternic reprezintă succesul unei strategii de diferenţiere şi, ca orice
diferenţiere, înseamnă de obicei o profitabilitate mai mare a afacerii, o stabilitate
mai mare a vânzărilor. Pentru consumator, un brand puternic înseamnă o
promisiune respectată de suficient de multe ori pentru a crea dependenţă. Un brand
puternic are personalitate, onestitate şi reprezintă un set unic de valori.
Unele lucruri despre crearea şi înregistrarea unei mărci am prezentat şi mai
devreme (paginile 246÷249). Nu orice marcă, fie ea şi înregistrată, ajunge un
brand. Pentru a ajunge un brand, o marcă trebuie să comunice un set de valori, să i
se poată asocia anumite idei, sau concepte. Aneta Bogdan, fondator şi managing
partner la Brandient, numeşte brandul „un contract de certitudine cu consumatorul”
şi dincolo de consumator, cu toate părţile interesate într-o organizaţie: angajaţi, top
management, acţionari, furnizori, bancheri, media, comunitatea locală, competitori.
Aneta Bogdan foloseşte metafora aisbergului pentru a arăta că dincolo de
brandingul extern (orientat către piaţă) de la suprafaţă, în care toate firmele sunt
tentate să-şi investească bugetele de publicitate, există un profund şi determinant
branding intern (orientat către organizaţie). Mai ales la organizaţiile de servicii,
brandingul intern este esenţial. „Brandurile adevărate, înainte să-i seducă pe
consumatori, îşi inspiră membrii propriei organizaţii”61.
Richard Branson care a creat un imperiu sub brandul Virgin spune că „esenţa
brandului de servicii este să ai de-a face cu persoana potrivită în felul potrivit”.
Din percepţia consumatorului, brandingul are patru stadii:
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Aneta Bogdan, seminariile Brandient 2004
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•
•
•
•

vizibilitate (awareness)
diferenţiere (differentiation)
favorabilitate (favourability)
loialitate (loyalty)

Loialitatea de brand este cea mai râvnită şi mai greu de atins stare.

De mulţi ani cumpăram numai lapte La Dorna. Eram loial brandului, deşi am avut
o dezamăgire cu un lot de lapte sărat (parcă prin 2001). Atunci, pentru mai multe
luni m-am abţinut să mai cumpăr La Dorna, încercând de exemplu Aro, dar după o
vreme am revenit la prima alegere.
De curând, cineva mi-a povestit poanta unui clip publicitar, în care apare o vacă cu
următoarea replică: „Vai, ce vacă sunt! Am uitat să mă prezint! Sunt vaca Fulga”.
Umorul de foarte bună calitate şi sinceritatea unui brand de lapte cu nume de vacă
m-au cucerit instantaneu.
S-a întâmplat apoi că soţia mea a cumpărat o cutie de Fulga şi gustul mi s-a părut
mult mai bun decât la „bătrânul” La Dorna. Am remarcat că provine din
Transilvania şi că are ambalaj TetraPak, ambele fiind branduri în care aveam
multă încredere.
La câteva zile m-am surprins cumpărând un bax de lapte Fulga de la Metro. La
casă nu aveau codul şi după un sfert de oră de aşteptare, sub presiunea unei cozi
încruntate, am abandonat cu regret baxul, dar m-am dus şi l-am cumpărat de la
Selgros. De atunci mă pot considera un loial al brandului Fulga. Mai târziu am
aflat că acest brand este o creaţie Brandient. Mi-am dat seama ce fabulos este un
brand care, cel puţin în cazul meu, a parcurs toate cele patru stadii în mai puţin de o
lună. Despre alte branduri din portofoliul Brandient merită să vă informaţi pe
site-ul www.brandient.com. ■
Există multe mărci româneşti admirabile şi de valoare, dintre care amintim câteva:
Pro TV, Angeli, Mobexpert, Flamingo. În 2004, brandurile cu cel mai mare impact
în România erau următoarele62: Coca-Cola, Ariel, Colgate, Philips, Nokia,
Mercedes, BMW, Sony, Blend-a-med, Avon, Panasonic, Nike, Samsung, Fanta,
L’Oréal, Connex, Audi, Dove, Persil, Whirlpool. Dintre acestea, doar brandul
Connex a fost creat în România.
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Sursa: Synovate, preluare din „Biz” nr. 87 din 20 iunie 2004
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Marketingul bazat pe relaţia cu clientul
În ultimul deceniu specialiştii s-au pus de acord că marketingul clasic (al celor 4P)
s-a discreditat, oferind o slabă înţelegere a clientului. Astfel, marketingul bazat pe
tranzacţii (transactional marketing sau 4P marketing) a evoluat în marketingul
bazat pe relaţia cu clientul (relationship marketing) şi la rândul ei, această etapă
evoluează către marketingul informaţional (informational marketing).
Ca om de afaceri, trebuie să înţelegi lumea şi să accepţi o idee greu de acceptat:
aceea că realitatea este irelevantă, realitatea nu interesează pe nimeni. Realitatea nu
există! Ceea ce contează este percepţia clientului tău.
Clienţii au acces din ce în ce mai uşor la informaţii de calitate mai bună, puterea lor
de negociere creşte datorită Internetului, părerea lor contează din ce în ce mai mult.
Spre exemplu, dacă cu mai mult timp în urmă era posibil să camuflezi greşelile,
acum orice greşeală iese imediat la suprafaţă şi este popularizată. S-au găsit urme
de hidrocarburi în apa Perrier, Volkswagen TT a avut retururi masive, Ford şi
Firestone îşi dispută vina pentru Ford Explorer, lui Bayer i-au murit mai mulţi
pacienţi care se tratau cu un medicament, iar Mitsubishi aproape a colapsat datorită
unor mici defecţiuni la maşinile sale, pe care a preferat să încerce să le camufleze,
tocmai în era Internetului. Au apărut din ce în ce mai multe site-uri negative la
adresa unor mărci, produse şi servicii.
O altă tendinţă o constituie scurtcircuitarea intermediarilor în canalele de distribuţie
şi utilizarea reţelei Web pentru acest lucru. Multe afaceri au canale de distribuţie
exclusiv prin Internet.
Marketingul bazat pe relaţia cu clientul a renunţat să mai caute răspunsuri la
întrebarea „Cum să obţin mai mulţi clienţi?”. Întrebarea care contează în anii 1990
este „Cum să-mi păstrez clienţii?”, iar răspunsurile găsite au însemnat idei şi
tehnici de fidelizare a clienţilor, pe care le-am menţionat deja.
Viziunea de marketing actuală este aceea de a adăuga valoare în mod intensiv.
Produsul de bază nu merită vândut decât dacă deţii monopolul. Cazul cu ceasurile
din anii 1960 se repetă acum cu telefoanele mobile. Când vinzi ceasuri, nu vinzi
instrumente de măsurat timpul. Nimeni nu mai vinde acum instrumente de măsurat
timpul. Ceasurile conţin atribute tangibile: cronometru, calendar, precizie, rezistă
la apă, rezistă la şocuri, nu se zgârie. Toate aceste atribute tangibile se pot copia şi
au fost copiate. Nu ne rămâne decât să vindem împreună cu ceasul nişte atribute
intangibile: prestigiu, imagine, apartenenţa la o generaţie. Spre deosebire de
ceasuri, telefoanele mobile au parcurs aceste etape mult mai repede.
În domeniul serviciilor, marketingul este mult mai dificil. Tendinţa actuală de
concepere a unui serviciu se poate sintetiza în trei reguli simple:
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1. Elimină tot personalul care poate fi eliminat.
2. Foloseşte la maximum tehnologia informaţiei şi automatizarea posturilor
de lucru
3. Investeşte în instruirea şi în perfecţionarea continuă a personalului rămas
pentru optima interacţiune cu clientul.
Informatizarea schimbă marketingul. Structura organizaţiilor trece de la o structură
bazată pe oameni la o structură bazată pe informaţii. Cercetarea de piaţă şi-a sporit
puterea de penetrare prin utilizarea bazelor de date de marketing (DB marketing).
Au intrat în practica managerială „alianţele informative”, prin care departamentele
de marketing fac schimb de informaţii despre clienţi. Logistica distribuţiei fizice a
devenit mai eficientă. Îngrijirea clienţilor este facilitată de analiza bazelor de date
despre clienţi.
Cercetarea de piaţă
Numită şi studiul pieţei, sau analiza de piaţă, cercetarea de piaţă comportă
parcurgerea următoarelor etape:
1. Formularea problemei
2. Alegerea metodelor şi elaborarea formularelor de colectare a datelor
3. Alegerea eşantionului reprezentativ
4. Colectarea datelor
5. Analiza şi interpretarea rezultatelor
Chestionarele (questionaires sau Qs) sunt instrumente de cercetare de piaţă la
modă şi sunt de două feluri: structurate (cu variante de răspuns, structured Qs), sau
nestructurate (open-ended Qs). Analiza celor nestructurate este mult mai
laborioasă. Nu se recomandă chestionarele anonime, care pot introduce perturbaţii
majore în rezultate. Cea mai mare problemă cu chestionarele este convingerea
repondentului să-şi sacrifice timpul lui liber. Un mic cadou ajută în astfel de
situaţii.
În România nu se practică încă pe scară largă „can prod and probe”, un fel de
recensământ de marketing, unde operatorul de interviu vine acasă la repondent şi
verifică pe viu ce săpun foloseşte acesta, ce detergent, de unde şi-a cumpărat
pantofi şi unde şi-a făcut asigurare. În timpul interviului, repondentul este întrebat
şi de ce a făcut acea alegere. Metoda conduce la rezultate pe care te poţi baza, însă
este costisitoare.
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Interviurile la telefon sunt foarte populare în Statele Unite, unde este permisă
apelarea unor numere de telefon la întâmplare. La acest tip de interviu trebuie
reţinut că atenţia repondentului este limitată natural la 3-5 minute.
Chestionarele trimise prin poştă sau prin Internet au două probleme: maximum
20% din chestionarele trimise se întorc completate, iar repondenţii sunt numai cei
interesaţi oarecum de subiectul chestionarului, acest lucru distorsionând rezultatul.
Există şi alte metode (interviul de grup, interviul pe calculator).
Sondajele de opinie pun în evidenţă anumite distorsiuni ale răspunsurilor. De
exemplu, este cunoscut efectul de halou, în care repondentul încearcă să-şi
promoveze favoritul prin criticarea exagerată a celorlalte produse.
Nu prea am încredere în sondajele de opinie şi în studiile bazate pe chestionare sau
interviuri, în special în România. Randamentul acestor acţiuni este mic, din
moment ce o persoană nu este pregătită niciodată să înţeleagă sensul întrebării care
i se pune şi va căuta să dea acel răspuns prin care se pune conjunctural în valoare.
Oportunismul repondenţilor şi lipsa de transparenţă fac din chestionare un hazard.
Am încercat următorul experiment: am trimis o echipă formată din bărbaţi cu un
chestionar, apoi am trimis o echipă de fete cu acelaşi chestionar, în aceeaşi zonă.
Cele două echipe s-au întors cu rezultate vizibil diferite. Contează foarte mult cine
pune întrebarea, cum o formulează şi cât de pregătit este repondentul să înţeleagă.

În prestigioasa revistă britanică The Economist a apărut următorul rezultat şocant la
un chestionar (figura 43).

Figura 43 – Paradoxul chestionarului
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Automobiliştii britanici au fost întrebaţi în acelaşi chestionar de două ori acelaşi
lucru, dar în formulări diferite: „Aţi vrea ca în viitor să se introducă taxe pentru
circulaţia autovehiculelor pe toate drumurile?” şi „Cât de acceptabile vi se par
taxele de drumuri, ca parte a unui pachet care cuprinde drumuri mai bune, transport
public şi managementul traficului?”. La prima din întrebări, peste 80% din
repondenţi sunt împotrivă, iar la a doua, doar aproximativ 20% sunt împotrivă, iar
70% pentru. ■
Dacă astfel de probleme afectează rezultatele chestionarelor în ţări în care
populaţia înţelege utilitatea cercetărilor de piaţă şi în principiu doreşte să
colaboreze, unde persoanele interceptate pe stradă au un comportament natural şi
civilizat, unde nu există suspiciuni exagerate şi unde oamenii nu au frustrări de
comunicare şi nu sunt deosebit de şmecheri, imaginaţi-vă acum ce se întâmplă în
România, unde munca de operator de interviu capătă accente eroice.
Cercetarea de piaţă recomandabilă în România se bazează pe metoda observaţiilor
personale în magazine sau în alte unităţi de prestări de servicii. O persoană cu
spirit de observaţie şi cu un telefon mobil poate să culeagă foarte multe observaţii
legate de vânzarea unor produse sau servicii, indecizia clienţilor, segmentul de
vârstă interesat de un anumit produs şi multe altele. Şi interviurile pot fi folosite,
dar un gen de interviuri mascate, informale, pe la cunoscuţi. Aceştia nu trebuie săşi dea seama că participă la un interviu. Pur şi simplu, ei îşi spun părerea şi noi
suntem mai curioşi.
Viitorul post-marketing
Sergio Zyman a fost director de marketing la Coca-Cola şi este autorul campaniilor
„Întotdeauna Coca-Cola!” şi „Urmează-ţi setea!”. El a publicat în 1999 o carte
intitulată „Sfârşitul marketingului”. Titlul face să-ţi tresară inima şi să alegi imediat
cartea dintr-un morman de cărţi de marketing. După ce o citeşti însă, îţi dai seama
că titlul nu este decât o nouă găselniţă de marketing. Zyman dă încă o lecţie de
alegere inspirată a unui titlu sau slogan, dar conţinutul cărţii este foarte puţin
„eretic”. Nici vorbă despre vreun sfârşit al marketingului.
Ne putem aştepta totuşi ca marketingul să dispară într-o bună zi, aşa cum a apărut.
În ciuda multor avantaje de a pune clientul în centru, nu putem ignora şi
dezavantajele acestui demers. Astfel, dintre întreprinzători, manageri, cercetători,
ingineri, agenţi de vânzări, distribuitori şi clienţi, clienţii sunt cei mai ignoranţi în
raport cu produsul sau serviciul respectiv. Toţi ceilalţi sunt ataşaţi profesional de
acel produs şi au o experienţă relevantă, în timp ce puţini clienţi sunt cu adevărat
cunoscători. Dacă în conceptul de producţie şi de vânzări, inginerii şi respectiv
forţa de vânzări conduceau procesul, în marketing conducerea este pusă pe seama
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celui mai incompetent element din lanţ: clientul. Fireşte că economic este avantajos
ca clientul să impună ce vrea el de la un produs sau serviciu, întrucât se
maximizează vânzările, dar se pune întrebarea câţi clienţi ştiu într-adevăr ce vor şi
dacă ceea ce vor este şi bine.
De asemenea, dictatura majorităţii clienţilor va avea o viziune mioapă. Toate
acţiunile bazate pe o viziune pe termen lung din istoria civilizaţiei au aparţinut
indivizilor sau unor elite. Astfel, avionul fraţilor Wright nici nu ar fi putut apărea în
era marketingului. Acest produs a fost respins timp de peste 10 ani de potenţialii
clienţi, cu toate eforturile fraţilor Wright de a-l lansa pe piaţă prin demonstraţii.
Dacă s-ar fi făcut studii de marketing la începutul secolului XX, ele ar fi arătat că
produsul „avion” trebuie îmbunătăţit radical şi prima îmbunătăţire ar fi să se
renunţe la riscanta şi inutila idee ca produsul să zboare...
Un alt exemplu îl reprezintă automobilul nepoluant, un produs care va apărea pe
scară largă de abia după ce vom scăpa de marketing. Până atunci, îmbunătăţirile
automobilelor se vor rezuma la confortul interior, o aşa-zisă securitate la impact şi
la instalaţii audio şi video sofisticate.
Conceptul de fast food este de asemenea o invenţie tipică a conceptului de
marketing, bazată pe dorinţa omului modern de a pierde cât mai puţin timp cu
mâncatul. Restaurantele fast-food răspund într-adevăr la cerinţa de viteză, dar o fac
în dauna sănătăţii clienţilor. Preparatele culinare din semipreparate conservate
(pentru a rezista în stoc cât mai mult) şi a căror preparare durează foarte puţin s-a
dovedit că sunt de-a dreptul nesănătoase, iar mâncatul lor în viteză, de asemenea.
În absenţa conceptului de marketing, probabil am fi rămas la restaurantele clasice
şi probabil ar fi fost mai puţine boli de nutriţie.
Clienţii erei marketing sunt ca nişte copii răsfăţaţi, care iau decizii asupra propriei
lor educaţii. Există şi o viziune în care clienţii erei marketing sunt victimizaţi, ca în
definiţia lui Graham Harding: „Marketing înseamnă convingerea clienţilor să
cumpere produse de care nu au nevoie, făcând uz de publicitate foarte scumpă pe
care tot clienţii vor trebui să o achite.”
Conceptul de marketing este conceptul prezentului, iar un om de afaceri trăieşte în
prezent şi priveşte spre ce va urma.
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Capitolele V şi VI
„Realitatea nu există. Există doar percepţia din mintea clienţilor.” Astfel putem
defini cel mai bine conceptul de marketing, în care o afacere înseamnă parcurgerea
unei spirale de înţelegerea, crearea, comunicarea şi furnizarea valorilor pentru
clienţi şi implicarea clienţilor în procesul de schimb: bani contra produse sau
servicii (vânzarea propriu-zisă).
De la marketingul clasic (numit şi tranzacţional), bazat pe aşa-numitul mix de
marketing: cei 4P sau 6P, marketingul a trecut prin alte două etape: marketingul
relaţional şi cel informaţional, îndreptându-se către un viitor în care s-ar putea să
constatăm că plasarea clientului în centrul lumii nu este cea mai strălucită idee:
clientul este totuşi persoana cea mai puţin competentă din întreg lanţul de persoane
implicate în crearea unui produs sau serviciu: cercetători, proiectanţi, producători,
marketeri, forţa de vânzări, managementul operaţional şi angajaţii front- şi backoffice.
Pentru succesul afacerii noastre este important să avem un model al declanşării
deciziei de cumpărare la clienţii din segmentul nostru ţintă. Modelele mai recente
accentuează latura de impuls emoţional a acestei decizii, în detrimentul clasicului
model al cumpărătorului raţional. Un model interesant de comportament al
cumpărătorului propus în această lucrare este AIDADE.
Una din preocupările esenţiale ale unui întreprinzător este cum ajunge informaţia
despre produsul sau serviciul lui la clienţi, adică promovarea, incluzând
publicitatea, promoţiile, relaţiile publice, forţa de vânzări şi marketingul direct. Nu
trebuie să subestimăm în nici un caz forţa promovării prin viu grai: word of mouth.
Este esenţial să stabilim „un contract de certitudine cu consumatorul”, acesta fiind
brandul.
Managementul înseamnă „să facem ce trebuie făcut”, adică plecând de la cererea
potenţială să stabilim o expunere fizică a afacerii (locaţii, program de funcţionare),
să planificăm şi să construim un sistem integrat în care să se deruleze operaţiile.
Cea mai imprevizibilă şi mai delicată componentă a sistemului o reprezintă
oamenii. Construcţia organizaţională ne permite o oarecare reducere a entropiei în
resursa umană a afacerii. Automatizarea posturilor de lucru este o tehnică de
reducere a influenţei factorului uman, dar o dată cu influenţa negativă se pierde
uneori şi influenţa pozitivă, ajungându-se la depersonalizare.
Ultimele faze (cronologic) ale construcţiei manageriale sunt asigurarea calităţii
produselor şi a proceselor şi controlul. Importanţa lor nu poate fi supraestimată.
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VI. Construcţia operaţională şi managerială
Crearea şi administrarea sistemelor care convertesc resursele informaţionale,
umane, financiare şi materiale în bunuri şi servicii fac obiectul managementului
operaţional.
Până nu demult, producţia industrială a fost principala beneficiară a celor mai
avansate concepte, tehnici şi metode de management. De altfel, managementul
ştiinţific s-a născut o dată cu introducerea conceptului de „fabricaţie” în industria
prelucrătoare (Taylor, 1911), iar primul departament de management operaţional
s-a numit „Industrial Management Department”, înfiinţat în 1914 la Harvard
Business School.
Leadership – Management
Thomas Edison definea succesul său ca om de afaceri şi inventator astfel: „1%
inspiraţie şi 99% transpiraţie”. Transpusă în limbajul acestei cărţi, ideea ar suna
astfel: 1% construcţie strategică (direcţie) şi 99% construcţie operaţională şi
managerială (propulsie). Procentele reflectă efortul necesar fiecărei construcţii, nu
şi importanţa lor. Am putea face o analogie cu direcţia şi propulsia unei maşini:
este adevărat că doar o fracţiune infimă din puterea motorului unei maşini este
utilizată pentru servodirecţie, iar restul de putere asigură propulsia, dar o direcţie
defectă sau oscilantă, întocmai ca o strategie neinspirată sau ezitantă, pot
compromite totul.
Peter Naudé defineşte managerul ca o persoană „care face ce trebuie făcut” cu
sprijinul unor subalterni, spre deosebire de lider, care le împărtăşeşte adepţilor
viziunea sa grandioasă. Liderul „te ia să zbori în balonul lui şi să vezi de sus ce va
face”.
Managerul planifică, organizează, deleagă răspunderi, controlează, construieşte
sisteme şi proceduri. Managerului răspunde în final de maximizarea veniturilor şi
în acelaşi timp de minimizarea costurilor. Managerul acţionează în planul tactic,
iar în planul strategic are doar rolul de implementare. Managerul are răspunderi pe
termen mediu şi scurt. Managerul ideal trebuie să fie un om practic, integru, corect,
raţional, echilibrat, un arbitru desăvârşit. Managerul trebuie să-şi recunoască
întotdeauna propriile greşeli.
Liderul acţionează mai degrabă în planul strategic al afacerii, fiind autorul viziunii
şi al misiunii organizaţiei, împuternicindu-şi adepţii, stârnind pasiuni, inspirându-i,
mobilizându-i, captivându-le imaginaţia. Viziunea liderului trebuie să acopere un
orizont de timp lung şi foarte lung. Liderul constituie un mit pentru adepţi, mit
bazat adesea pe legende. Liderul ideal este foarte inteligent, comunicativ,
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carismatic, puternic şi curajos până la exaltare. Poate fi risipitor, părtinitor,
influenţabil, visător, indecis, sensibil. Toate acestea unui manager veritabil nu îi
sunt permise.
„Liderii care lucrează cel mai eficace, în opinia mea niciodată nu spun „eu”. Şi
asta nu pentru că s-ar fi antrenat să nu spună „eu”. Ei nu gândesc „eu”. Ei
gândesc „noi”; ei gândesc „echipă”. Ei înţeleg că treaba lor este să facă echipa
să funcţioneze. Prin echipă ei nu încearcă să-şi disipe responsabilitatea, ci numai
să-şi împartă succesul... Prin asta se creează încrederea, asta dă fiecăruia puterea
de a duce lucrurile la bun sfârşit.” (Peter F. Drucker)
Spre deosebire de restul angajaţilor, managerii sunt răspunzători de munca întregii
echipe, pentru că munca lor constă în mobilizarea şi coordonarea echipei pentru
obţinerea rezultatelor planificate. Un manager care dă vina pe un subaltern al său
nu face management. Peter Drucker, o somitate a managementului contemporan,
şochează prin afirmaţii de genul: „Atât de mult din ceea ce numim management
constă de fapt în a îngreuna munca oamenilor”. De fapt, este natural să îngreunezi
munca unor oameni, dacă răspunzi de rezultatul muncii lor. Această „îngreunare”
este inevitabilă.
Managerii se clasifică după nivelul ierarhic în manageri din prima linie (first line),
de mijloc (middle) şi manageri de top (top managers). O altă clasificare se face în
manageri angrenaţi în activitatea de bază (line managers) şi manageri ai
activităţilor suport (staff managers). În ciuda aparenţelor, importanţa activităţilor
suport este covârşitoare în economia de astăzi, bazată pe informaţii. Activităţile
suport ajung uneori să facă diferenţa între competitori, iar activităţile de bază au
tendinţa de a fi subcontractate sau externalizate în alt mod. Un bun staff
management este una din cheile reuşitei în mediul contemporan de afaceri.
Managerii departamentali (functional managers) răspund de un întreg
departament, în timp ce managerii generali răspund de toate activităţile unui centru
de profit.
În sensul clasic al cuvântului, directorii sunt intermediarii dintre acţionari
(asociaţi, patroni) şi manageri. Ei nu se amestecă în funcţionarea de zi cu zi a
firmei. În România, noţiunile nu sunt foarte clar delimitate. De exemplu, noţiunea
de director este mult mai larg utilizată (spre exemplu „director de resurse umane”).
Uneori „administrator” este sinonim cu „director”, dar poate exista „director
administrativ”, care în general se ocupă cu curăţenia. Cuvântul „manager” nu s-a
naturalizat încă destul de bine în limba română, mulţi nu se simt în largul lor să-l
folosească.
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În esenţă, de la un manager aşteptăm două lucruri: 1. să facă să pornească o
activitate; 2. să rezolve problemele care apar în legătură cu acea activitate.
O afacere reuşită are nevoie deopotrivă de leadership şi de management. Ideal ar fi
ca întreprinzătorul să întrunească atât calităţi de leadership, cât şi manageriale.
Practic însă, constatăm că mai greu sunt întrunite ambele tipuri de calităţi de către
o singură persoană, iar liderul care face în acelaşi timp şi management, îşi erodează
forţa de leadership.
Multe afaceri au reuşit datorită muncii în echipă a unui tandem format de un lider
puternic şi un manager eficient şi devotat. Astfel, calitatea administrării afacerii
este maximă (figura 44). Calea naturală de formare a unui astfel de tandem este ca
un manager bun să fie atras în orbita unui lider bun (invers este improbabil).

Figura 44 – Calitatea administrării afacerii asigurată de un tandem lider-manager
Soluţia tandemului are totuşi un dezavantaj: adesea după succes, se întâmplă ca
fiecare dintre cei doi coechipieri să ajungă să-şi închipuie că succesul i se datorează
numai lui şi că de fapt nu mai are nevoie de celălalt. Realitatea a demonstrat că
managerul poate fi într-adevăr schimbat oricând cu un altul, dar preluarea funcţiilor
manageriale de către liderul însuşi va avea efecte nocive asupra afacerii şi asupra
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calităţii leadership-ului. Pe de altă parte, în absenţa unui leadership puternic, o
afacere poate pluti o vreme în derivă, dar nici cel mai bun management nu o va
putea salva de la naufragiu.
În figura 44, am poziţionat şi câteva personalităţi remarcabile: Don Burr (People
Express, vezi studiul de caz de mai jos), Bill Gates (Microsoft), Sam Walton (WalMart, vezi pagina 223), Lee Iacocca (General Motors). Don Burr poate fi dat ca
exemplu de lider strălucit, dar cu foarte slabe abilităţi manageriale. În extrema
opusă nu avem exemple notorii. Există mulţi manageri care îşi fac treaba foarte
bine, dar sunt lipsiţi de carisma şi de viziunea unui lider. În atenţia opiniei publice
stau numai liderii, cu miturile şi cu legendele lor, mai puţin persoanele care îşi fac
meseria sârguincios, fie ei şi manageri.
People Express
Donald Calvin Burr, MBA (Harvard BS) a rămas în istoria business-ului ca un lider
foarte puternic, care a reuşit să unifice forţele tuturor membrilor organizaţiei pentru
o misiune ambiţioasă, având iniţial un succes fulminant. După câţiva ani a eşuat
însă lamentabil, datorită asumării managementului de unul singur, fiind destul de
limpede că managementul său era contraperformant. Deşi avea printre adepţi
manageri foarte buni, nu i-a cooptat într-un tandem.
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Don Burr a înfiinţat în 1980 compania de transport People Express, de la zero,
exploatând următoarele resurse de avantaj competitiv:
•

Actul Liberalizării Transportului Aerian
din Statele Unite din 1978, care încerca
să pună capăt oligopolului format din
companiile Pan American, TWA şi alte
câteva, deschizând competiţia pentru
noi entranţi, pentru a reduce preţurile
biletelor de avion

•

Existenţa în zone cu populaţie densă a
unor aeroporturi neexploatate pentru
transportul de pasageri 63, ca de exemplu
New York - Newark, ca alternativă
pentru aeroporturile consacrate, ocupate
şi foarte scumpe (New York - J. F.
Kennedy, New York - La Guardia)

•

Transformarea personalului în acţionari
ai companiei, cu o schemă de personal
şi cu o grilă de salarii foarte aplatizate,
inovatoare pentru industria de transport
aerian

•

O idee de planificare şi organizare care
ducea la o mai intensivă utilizare a
avioanelor, revoluţionând gradul de
utilizare a activelor în această industrie

Compania People Express a ajuns în numai doi ani de funcţionare la 3 milioane de
pasageri, $3 milioane profit net anual şi $200 milioane venituri anuale.
Cointeresarea fără precedent a angajaţilor a permis atingerea unor costuri specifice
de numai ¢5,2 pe loc pe milă, faţă de ¢9,4 media industriei, iar planificarea
inteligentă a zborurilor asigura o productivitate de 10,36 ore/zi/avion, în
comparaţie cu media pe industrie de 7,06. Profitabilitatea era de asemenea printre
cele mai mari în transportul aerian: 15,3%.
63

Această resursă strategică a folosit-o şi Stelios Haji-Ioannou, fondatorul EasyJet,
preferând ca bază de operaţii micul aeroport London - Luton consacratelor London Heathrow şi London - Gatwick.
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Don Burr, fondator, preşedinte şi CEO64 al People Express, sintetiza astfel succesul
fulminant al companiei sale într-un discurs din 1982: „Suntem acum cel mai mare
transportator ca număr de plecări de pe oricare aeroport newyorkez. Cam 3
milioane de pasageri au zburat cu noi, economisind astfel un sfert de miliard de
dolari (fără să includem aici şi efectul reducerilor de preţuri ale altor companii în
încercarea lor de a ne concura). Anul acesta ne aşteptăm la un profit de $3
milioane... Avem un concept care funcţionează şi este unic.”

Inovaţiile lui Don Burr în materie de management erau: menţinerea unei ierarhii
minimale şi aplatizate; angajaţii erau în acelaşi timp şi acţionari, nu exista o
specializare profesională strictă, angajaţii fiind rotiţi în diverse job-uri; se folosea
un inedit concept de auto-management, în care angajaţii îşi fixau singuri obiective
şi îşi monitorizau performanţele; pentru sarcini mai complexe se organizau echipe
de lucru.

64

CEO = Chief Executive Officer, director general al unei companii (în S.U.A.)
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Don Burr a fost unul din pionerii concepţiei „realitatea este percepţie”, pe care o
argumenta astfel: „În industria transportului aerian, dacă pasagerii văd pete de
cafea pe o tavă, îşi închipuie că întreţinerea motoarelor nu se face cum trebuie”.
O companie în creştere explozivă poate funcţiona cu orice idei de management
inedite sau chiar de-a dreptul greşite, dar la atingerea unei maturităţi a afacerii,
toate inovaţiile neinspirate şi greşelile vin la scadenţă. Această afirmaţie a fost
confirmată şi de People Express. Dr. Daniel Denison de la Universitatea din
Michigan concluziona astfel un studiu făcut între 1981 şi 1982 printre angajaţii de
la People Express65:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angajaţii se plâng că nu ştiu cui să ceară lămuriri sau ajutor într-o
chestiune legată de serviciu
Nu este clar ce se aşteaptă de la fiecare angajat
Oamenii nu sunt bine informaţi despre performanţele şi despre planurile
companiei
Există insatisfacţii privind numărul mare de ore suplimentare cerute
angajaţilor
Oportunităţile de exercitare a auto-managementului sunt în scădere
Procesul de formare a echipelor de lucru este din ce în ce mai rău văzut
Munca este percepută ca devenind mai plictisitoare şi neantrenantă
Calitatea managementului la vârf al companiei este pusă din ce în ce mai
serios la îndoială
Apar mai puţine ocazii de promovare
Oamenii simt că eforturile lor au o influenţă tot mai redusă asupra preţului
acţiunilor
Programul de vânzări de acţiuni la preţ redus către angajaţi nu mai este
considerat ca făcând parte din salarizare
Pachetul de compensaţii este perceput ca insuficient pe măsură ce
personalul este din ce în ce mai solicitat

În 1986, compania People Express, care stabilise noi recorduri de creştere şi
profitabilitate datorită leadership-ului exemplar al lui Don Burr, compania care este
considerată şi astăzi cea mai revoluţionară în transportul aerian al ultimilor 30 de
ani, a fost scoasă la vânzare datorită managementului dezastruos al aceluiaşi Don
Burr. Concluzia pe care o putem trage de aici este că lipsa unui management
adecvat poate fi compensată de leadership numai în perioada de creştere a unei
organizaţii, nu şi în perioada de maturitate, în timp ce pentru o organizaţie în
declin, doar un management strălucit poate preveni colapsul. O altă concluzie este
aceea că efectul erorilor manageriale creşte cel puţin pătratic cu dimensiunea
companiei (personalul şi numărul de locaţii). ■
65

Harvard Business School, Case Study 9-483-103, Rev. May 1995
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Funcţiile managementului şi fazele construcţiei manageriale
În mod natural, liderului îi revine responsabilitatea66 construcţiei strategice
(Capitolul I), pe când construcţia operaţională şi managerială cade în sarcina
managerului. În esenţă, managerul trebuie să facă „ce trebuie făcut”.
În cartea sa „Administrarea generală şi industrială” (1916),
Henry Fayol a sistematizat „ce trebuie făcut” în modelul celor
5 funcţii manageriale clasice din tabelul 8. Sistematizările
uzuale din literatura de specialitate se bazează pe aceste 5
funcţii ale managementului definite de Fayol.
În figura 45 am propus o sistematizare diferită a complicatei
construcţii operaţionale şi manageriale în şapte faze
consecutive: cerere, expunere, planificare, operaţii,
organizaţie, calitate şi control.
Tabelul 8 – Cele cinci funcţii ale managementului (Fayol)
previziunea
prognozarea
planificarea
organizarea
coordonarea
comanda
controlul

având două subfuncţii:
estimarea a ceea ce se va întâmpla în viitor
stabilirea modului practic de a satisface cererea
estimată
mobilizarea materialelor şi resurselor prin alocarea de
sarcini pe departamente, unităţi şi indivizi
asigurarea că activităţile şi resursele se desfăşoară bine
împreună, pentru atingerea scopului comun
oferirea de instrucţiuni angajaţilor, numită şi dirijarea
şi motivarea
monitorizarea progreselor pentru a asigura ducerea la
îndeplinire a planului în condiţii bune

Fără să contestăm valabilitatea abordărilor tradiţionale privind cele cinci funcţii
manageriale ([40], [42], [43]), impecabile pentru a fi aplicate unei întreprinderi
existente, putem observa avantajul practic al unei sistematizări secvenţiale,
cronologice, cum este cea din figura 45 pentru construcţia unei afaceri
(întreprinderi) de la zero.
66

Dacă se poate spune astfel... Un lider autentic nu se împovărează cu responsabilităţi şi nu
va fi niciodată vinovat de nimic. Un lider nu trebuie să accepte vreodată că a făcut vreo
greşeală. Alţii vor fi vinovaţi. Logica leadership-ului implică construirea unui mit al
infailibilităţii.

270

Figura 45 – Cele şapte faze ale construcţiei operaţionale şi manageriale
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Construcţia operaţională şi managerială porneşte de la cerere, iar cererea de
produse şi de servicii în condiţiile unei economii de piaţă este corelată cu
expunerea unităţii pe piaţă. Expunerea are două aspecte:
•

Expunerea tangibilă (fizică), adică expunerea spaţială (amplasarea) şi cea
temporală (programul de funcţionare) şi

•

Expunerea intangibilă, informaţională şi mediatică

Există o anumită dificultate de a aplica această taxonomie asupra afacerilor bazate
pe Internet. Vom prefera să le considerăm ca bazându-se pe o expunere exclusiv
informaţională, fiind lipsite de expunere fizică. În fapt, ele au o expunere fizică
inedită, virtuală.
Dacă expunerea intangibilă este în mod tradiţional acoperită de construcţia de
marketing şi vânzări (capitolul V), expunerea tangibilă cade sub incidenţa
construcţiei operaţionale şi manageriale. Criteriul de optimizare a expunerii este
maximizarea vânzărilor pe termen lung.
Pornind de la curba cererii aplicată la expunerea afacerii, trebuie luate deciziile
privind planificarea capacităţilor şi suprafeţelor de producţie sau de servire,
planificarea producţiei şi a aprovizionării. Tot în această fază se poate estima un
necesar de personal. Criteriul de optimizare a fazei de planificare este utilizarea
cea mai economică a suprafeţelor, a spaţiilor şi a timpului.
În faza de operaţii se stabilesc procedurile de lucru (ce operaţiuni trebuie efectuate
concret pentru funcţionarea afacerii), posturile de lucru (cum se grupează aceste
operaţiuni pe oameni), metodele de automatizare (care operaţii pot fi făcute de
calculatoare), detaliile operaţiilor de transport şi de aprovizionare implicate. Prin
automatizarea cât mai multor operaţii, necesarul de personal estimat anterior poate
fi diminuat şi stabilit cu mai multă acurateţe. Criteriul de optimizare a fazei de
operaţii este productivitatea maximă, adică efortul şi costurile minime pentru o
unitate vândută.
Faza următoare o reprezintă construcţia organizaţiei capabile să pună în practică
deciziile luate în fazele anterioare. Prima decizie este aceea a adoptării principiului
multimilenar al organizării ierarhice, sau dimpotrivă, a unui principiu mai modern,
cum ar fi cel al organizării aleatoare sau al organizării matriciale (orientate pe
proiecte). Personal, pledez fără nici o rezervă pentru organizarea ierarhică.
Construcţia organizaţională este unul dintre subiectele favorite ale ştiinţei
managementului, prin urmare literatura de specialitate este consistentă. Spre
deosebire de fazele anterioare, construcţia organizaţională poate fi optimizată după
mai multe criterii: minimizarea costurilor (alegerea tipului de organizaţie care
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asigură costurile minime de exploatare), robusteţea (organizaţia este stabilă la
perturbaţii exterioare şi interioare), adaptabilitatea (schimbările sunt uşor de
implementat). Unii oameni de afaceri arabi şi turci îşi optimizează construcţia
organizaţională pe un criteriu cu totul diferit: coeziunea sau conectivitatea internă
prin relaţii de rudenie. În practică am mai întâlnit şi alte criterii, cum ar fi
agreabilitatea în interiorul organizaţiei, sau conectivitatea externă a organizaţiei.
Evident că urmărind unul din criteriile menţionate, le sacrifici pe celelalte, astfel că
decizia de alegere a unui criteriu de optimizare nu este uşoară. Ceea ce am putea
adăuga aici este faptul că alegerea unui criteriu trebuie să aibă în vedere tipul de
business, poziţia organizaţiei pe piaţă, în raport cu furnizorii cheie (dacă există) şi
în raport cu rivalii.
Majoritatea întreprinderilor româneşti acordă foarte puţină atenţie fazei calităţii,
dar într-un mediu de afaceri concurenţial cum probabil că va fi în România
următorului deceniu, o astfel de neglijenţă va fi sancţionată. În această fază se
stabilesc normele interne de calitate şi metodele de verificare a calităţii.
În mod natural am considerat ultima fază cea a controlului, în care se construieşte
şi se pune în funcţiune un sistem de monitorizare constantă a vânzărilor, a
costurilor, a întregului sistem managerial construit în celelalte faze. Sistemul de
control trebuie să fie fiabil şi integru (să se autocontroleze şi dacă se constată
defecţiuni, să anunţe acest lucru). Sistemul de control îi oferă proprietarului
afacerii o anumită siguranţă, dar această siguranţă nu valorează nimic şi chiar poate
fi nocivă, dacă sistemul de control se poate defecta şi nu furnizează semnalele de
avertizare adecvate. Pentru faza de control, există două criterii de optimizare
contradictorii: economicitatea (costurile suplimentare datorate sistemului de
control) vs. acurateţea (precizia informaţiilor) sistemului de control. Dacă urmărim
economicitatea, vom sacrifica acurateţea şi invers. Personal, recomand o opţiune în
favoarea acurateţei la începutul afacerii, iar pe măsură ce afacerea se maturizează,
aş muta punctul de funcţionare, gradual, înspre economicitate.
Analiza şi predicţia cererii
Dacă am compara o afacere cu un motor de făcut bani, atunci cererea ar fi
combustibilul acestui motor. Oricât de performant şi de bine proiectat este motorul,
el nu valorează nimic fără combustibilul necesar. Nu numai noi avem nevoie de
acest combustibil, dar şi motoarele concurenţilor noştri îl folosesc, aşa că trebuie să
ne imaginăm cererea ca o resursă în permanentă dispută.
Curios este faptul că cererea trage la cerere, ca şi cum motoarele care
funcţionează, învârt pompe care le aduc şi mai mult combustibil, în schimb
motoarele care stau, nici nu pot să-şi atragă combustibil prin pompe. Acestora
trebuie să li se aducă combustibil în „canistre”: lansări de produse noi, relansări,
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repoziţionări, promovare, alte investiţii. Un astfel de motor, o dată oprit, cu greu va
mai putea fi repornit.
Cel mai trist este faptul că o afacere aflată la început reprezintă probabil un motor
insuficient rodat şi insuficient pus la punct, aşa că s-ar putea opri şi din alte cauze
decât lipsa combustibilului, în schimb motoarele concurenţei sunt perfecţionate
de-a lungul anilor şi au o probabilitate mai redusă de rămâne în pană. Din acest
motiv, probabil că norocul începătorului nu prea se aplică în afaceri.
De ce avem nevoie să analizăm şi să prognozăm cererea? În definitiv, cât a fost a
fost, cât o să fie o să fie. Ce sens are acest pariu dificil de a ghici viitorul?
Putem răspunde recurgând din nou la analogia afacerii cu un motor. Imaginaţi-vă
însă că motorul nostru nu are rezervor şi el consumă exact cât combustibil îi vine
pe o conductă. Dacă îi vine mai mult decât poate consuma, se produce un fenomen
de spillover, adică cererea „dă pe dinafară” şi ca urmare este pompată direct în
motoarele concurenţilor, fapt de două ori regretabil: pierdem o resursă şi îi ajutăm
pe competitorii noştri să o câştige. Spillover-ul seamănă cu autogolurile la fotbal.
Cu alte cuvinte, afacerea noastră trebuie să aibă o capacitate corect corelată cu
cererea aşteptată, nici mai mare, dar nici mai mică. În cele ce urmează ne vom
referi la cazul critic: cererea de servicii. Fluctuaţiile acesteia sunt mai deranjante
decât în cazul producţiei, deoarece nu avem posibilitatea preluării fluctuaţiilor prin
stocuri tampon.
Funcţia de previziune în servicii
Capacitatea de servire este un concept fundamental în managementul operaţional
al serviciilor, fiind analoagă capacităţii de producţie.
Standardele de timp de aşteptare pentru client şi de timp în care clientul se aşteaptă
să fie servit constituie elementele cheie în planificarea operaţiilor în domeniul
serviciilor67.
Planificarea pe diferite orizonturi de timp este esenţială în domeniul serviciilor,
tocmai datorită simultaneităţii unor operaţii cu prestarea serviciului.
Din literatură68 precum şi din experienţa practică a autorului reies patru
caracteristici ale cererii de servicii, în special în serviciile pentru public:
67

Sprague, L. G. (1994) Operations management: productivity and quality performance,
New York: Wiley
68
Dalrymple, D. J. şi Parsons, L. J. (2000), Marketing Management, 7th Edition, John
Wiley & Sons

274

A. Capacitatea de servire trebuie dimensionată pe maximum de cerere şi nu
pe media cererii.
B. Cererea este o funcţie de cerere (cererea stimulează cererea, lipsa de cerere
inhibă cererea, fapt legat şi de perceperea randamentului – pag. 287).
C. Costurile fixe sunt preponderente, costurile variabile fiind aproape
neglijabile; prin urmare, costul cu capacitatea neutilizată este semnificativ.
D. Cererea de servicii pentru consumatori (comerţ, servicii de recreere) este
puternic sezonieră, având fluctuaţii zilnice (figura 50), săptămânale (figura
64) şi anuale (figura 67) foarte accentuate.
Ca şi în cazul majorităţii produselor, cererea de servicii este fluctuantă în timp.
Deoarece serviciile sunt perisabile, fluctuaţia cererii în domeniul serviciilor
influenţează în mai mare măsură deciziile manageriale. Spre deosebire de
producţie, în servicii stocul nu mai poate constitui un tampon care să preia şocurile
cererii. (De exemplu, un restaurant nu poate prepara feluri de mâncare în avans, în
aşteptarea unei creşteri bruşte a cererii). În schimb, pentru preluarea şocurilor pe
termen scurt ale cererii, în servicii se formează cozi de aşteptare ale clienţilor.
Fluctuaţia cererii de servicii are componente periodice şi neperiodice.
Componentele periodice sunt orare, zilnice, săptămânale, lunare şi anuale. Analiza
care urmează este aplicabilă marii majorităţi a serviciilor pentru consumatori, la
care timpul mediu de servire este mai mic de 24 ore.
Fie d cererea instantanee sau imediată de produse sau de servicii69, cerere adresată
unui anumit furnizor A. În cazul serviciilor pentru consumatori, vom prefera să
cuantificăm cererea ca număr de clienţi pe oră care solicită serviciul respectiv la
unitatea A. Dacă cererea d se înscrie în limita capacităţii de servire k a entităţii A (d
≤ k), atunci la momentul respectiv se vor face vânzările de servicii s proporţionale
cu cererea d. Dacă cererea instantanee d este mai mare decât limita capacităţii de
servire k (d > k), atunci apar două tipuri de reacţie ale celor (d – k) clienţi pe oră
care nu pot fi serviţi imediat:
1. Reacţia de aşteptare, adică aşezarea la coadă la unitatea A, acceptând astfel
o întârziere în servire, întârziere pe care consumatorul o estimează printr-o
evaluare proprie a unor factori: dimensiunea cozii (cozilor) de aşteptare,
capacitatea de servire, viteza de servire (de înaintare a cozii), gradul de
corectitudine şi disciplină în organizarea cozii. Probabilitatea ca clienţii să
aibă această reacţie la un moment dat o vom nota cu q.
69

la un moment dat
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2. Reacţia de schimbare a furnizorului constă în abandonarea unităţii A, în
favoarea unei alte unităţi prestatoare a aceluiaşi serviciu. Deoarece nu
există o a treia reacţie, probabilitatea ca clienţii să aibă această reacţie va fi
(1 – q).
Mai departe vom detalia modelul lui q şi implicaţiile celor două tipuri de reacţie.
Revenind la analiza cererii de servicii, la unitatea A vom avea la un moment dat k
clienţi pe oră serviţi, q × (d – k) clienţi pe oră care vor fi serviţi cu întârziere (la
timpul de servire se va adăuga timpul de aşteptare la coadă) şi (1 – q) × (d – k)
clienţi pe oră care părăsesc unitatea A nesatisfăcuţi. Schematic, această situaţie este
ilustrată în figura 46.

Figura 46 – Fluxurile clienţilor în situaţia cererii imediate de servicii (d) peste
capacitatea de servire (k)
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Dinamica zilnică a cererii de servicii are efecte nedorite: pe de-o parte în
perioadele de vârf de cerere se creează aglomerări şi suprasolicitări ale personalului
şi echipamentelor, iar pe perioadele de gol de cerere, pe de altă parte, personalul îşi
pierde motivarea, iar costurile cu capacitatea neutilizată devin importante.
Cererile de servicii pe perioada unei zile sunt dinamizate de doi factori majori:
rezonanţa în comportamentul consumatorilor (modă, cererea atrage cerere, există
un fenomen de reacţie pozitivă a cererii la unele servicii) şi mai ales
disponibilitatea de timp a clienţilor pe modele rigide (programul zilnic rigid de
lucru şi de viaţă al consumatorilor face ca timpul liber în care doresc servicii să
coincidă).
Coada de aşteptare
Mecanismul cozii reprezintă de fapt o metodă de amânare a supracererii, amânarea
unui vârf de cerere pentru o perioadă în care cererea instantanee scade sub
capacitate. Coada preia parţial şocurile pe termen foarte scurt ale cererii. Acest fapt
este ilustrat în figura 47.

Figura 47 – Pe parcursul unei zile, cererea excedentară Dx (cererea peste
capacitatea k) are cele două rezolvări posibile: cererea defulată Ds (spillover) sau
cererea amânată prin intermediul cozilor Dq. Aria Dx este suma ariilor Ds şi Dq.
Atunci când apare supracerere, o proporţie de q din cererea excedentară (fluxul
Dx) de clienţi pe oră se aşează la coadă, formând fluxul Dq. Servirea propriu-zisă a
acestora va fi întârziată cu un timp de aşteptare la coadă tq caracteristic pentru
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fiecare client în parte, care poate varia între 0 şi un timp maxim de aşteptare la
coadă tq-MAX, cu o medie pe ziua respectivă pe care o vom nota cu tq-Z. Al doilea
flux de clienţi pe oră (Ds) refuză să stea la coadă sau abandonează coada şi este
rezonabil să presupunem că ei vor încerca să apeleze la un furnizor de servicii
concurent.
Din punctul de vedere al consumatorului, schimbarea furnizorului se face cu un
anumit cost (transport şi timp), deci luarea unei decizii raţionale va avea în vedere
cât de aproape este un alt furnizor pentru acelaşi serviciu. În plus, apar factorii de
preţ şi de percepţie a diferenţierii de calitate sau de marcă în luarea deciziei70.
Deşi efectul acestui flux de clienţi „deturnaţi” către concurenţă nu este direct şi
imediat cuantificabil în rezultatele financiare ale firmei, în practica serviciilor
operatorii încearcă fidelizarea clienţilor, ceea ce înseamnă – printre altele –
minimizarea acestui flux.
Din punctul de vedere al prestatorului, reacţia de schimbare a furnizorului A cu B
trebuie evitată, deoarece la luarea următoarelor decizii de a cumpăra acel gen de
servicii, consumatorul va avea tendinţa să evite unitatea A, nemaivorbind de
oportunitatea unităţii B să-l fidelizeze pe client în detrimentul unităţii A.
Managerul unităţii A poate să încerce micşorarea probabilităţii ca un client să aibă
reacţia de schimbare a furnizorului prin una sau mai multe din următoarele metode:
•

creşterea vitezei de servire şi punerea în evidenţă a acestei viteze

•

oferirea condiţiilor unei aşteptări cât mai plăcute, eventual cu oferirea unor
servicii complementare în răstimpul de aşteptare

•

organizarea civilizată a cozilor pe principiul „primul venit – primul servit”
(numere de ordine, personal de ordine, fluxuri ghidate pentru cozi sau alte
metode); nu se recomandă primirea clienţilor peste rând, dezorganizarea
sau impunerea altor principii decât cel obiectiv71 („primul venit – primul
servit”)

•

folosirea timpului de aşteptare la coadă pentru unele operaţii preliminare
serviciului propriu-zis, mod prin care să se scurteze timpul de servire
propriu-zisă

70

În cazul serviciilor de monopol (furnizorii de gaz metan, electricitate, poştă), putem
considera q = 1.
71
ca excepţie, în unele servicii se uzitează principiul „rezervării”
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•

spargerea serviciului în N subservicii în cascadă, fiecare subserviciu având
o coadă de aşteptare proprie

De asemenea, în cazul aplicării strategiilor de lider de preţ sau de diferenţiere a
serviciului faţă de concurenţă, ca efect lateral se obţine şi micşorarea probabilităţii
de schimbare a furnizorului de servicii.
În practică, variabila instantanee q poate fi determinată prin măsurători complete
sau pe eşantioane reprezentative. Pe baza acestor determinări se poate construi un
model de funcţie aproximantă pentru q, necesar pentru calcule.
Un model simplu pe care îl vom utiliza în studiul de caz din capitolele următoare
este modelul liniar ca funcţie de supracererea relativă instantanee (d – k)/k (figura
48).

Figura 48 – Model liniar simplu pentru probabilitatea q ca clienţii să aştepte la
coadă
Modelul are două praguri de saturaţie (β1 şi β2), între care se presupune o variaţie
liniară a probabilităţii q. Dacă supracererea relativă instantanee nu depăşeşte un
anumit prag (β1), atunci ne putem aştepta ca toţi clienţii sosiţi să se aşeze la coadă
(q=1), iar dacă supracererea depăşeşte un alt prag (β2), atunci este probabil ca nici
un client nou venit să nu mai aştepte la coadă.
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Deşi simplu, modelul a dovedit o acurateţe satisfăcătoare în câteva cazuri de
servicii pentru public în care a fost testat cu date experimentale.
Valorile pentru cele două praguri (β1 şi β2) depind de mulţi factori: tipul de
serviciu, viteza de servire percepută de un observator, locaţie, condiţii de aşteptare,
concurenţa locală pentru serviciul respectiv, segmentul de piaţă vizat etc. De
exemplu, segmentul clienţilor cu venituri mari are în aceleaşi condiţii o dispoziţie
mai mică de a aştepta la coadă decât segmentul clienţilor cu venituri mici. Prin
urmare, la un serviciu adresat clienţilor cu venituri mari cum este cel al clubului de
biliard din studiul de caz prezentat în capitolele următoare, cele două praguri vor fi
mai mici. Prin determinări experimentale am obţinut β1= 0 şi β2=0,44444.
Primul prag se poate întâmpla să fie chiar negativ (β1<0) în cazul unei dimensionări
necorespunzătoare a spaţiilor de aşteptare la intrare şi a culoarelor de acces. În
realitate, q este o funcţie de percepţia clienţilor asupra supracererii şi nu de
supracererea măsurată obiectiv. În cazul în care organizarea spaţiului unităţii de
servicii s-a făcut pe exclusiv pe criterii de randament (venituri pe oră pe metru
pătrat) este foarte probabil ca spaţiile de aşteptare şi culoarele de acces să fie
insuficiente şi să apară acest efect (β1<0), cu consecinţa negativă a unei deturnări
mai mari a cererii.
Variaţia capacităţii de servire pe parcursul unei zile
Capacitatea de servire instantanee (k) reprezintă numărul de servicii care pot fi
prestate la un moment dat pe unitatea de timp, sau numărul de clienţi care pot fi
serviţi la un moment dat în unitatea de timp, pentru un anumit serviciu, de către o
anumită unitate. Ca unitate de timp se foloseşte de obicei ora, dar în anumite
servicii timpul este cuantificat într-un mod propriu (cursa, ziua hotelieră, ziua
bancară).
Capacitatea de servire instantanee este limitată la un maximum teoretic care
corespunde utilizării la maximum a activelor unităţii, 24 de ore din 24. Dacă notăm
această mărime cu kmax (clienţi pe oră), rezultă că în 24 de ore ar putea fi serviţi un
număr maxim teoretic de clienţi de:

K max = k max × 24h

capacitatea tehnică de servire pe zi

Această limită la anumite servicii este rigidă (adică nu poate fi suplimentată decât
cu investiţii importante şi nu imediat). Exemplul tipic de limitare rigidă este
industria hotelieră, în care există un număr dat de camere disponibile.
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Există servicii în care capacitatea nu este limitată rigid, ca în exemplul de mai sus,
ci poate fi considerată mai degrabă extensibil-elastică, având tendinţa să se extindă
în mod natural atunci când apare supracerere. Un exemplu tipic poate fi un centru
comercial, unde această extindere elastică de capacitate se realizează prin
aglomerarea culoarelor şi prin încetinirea circulaţiei şi implicit a servirii. Limita
capacităţii în acest caz nu este rigidă, cu efecte benefice de minimizare a cererii
deturnate.
În alte servicii, limita este rigidă, dar poate fi suplimentată (ajustată) în trepte. O
numim limitare ajustabilă. Un exemplu tipic este transportul aerian. Dacă pe o
anumită relaţie de transport se utilizează o aeronavă cu 100 de locuri, putem
considera capacitatea limitată rigid la 100 clienţi/cursă, dar în cazul unei
supracereri masive, operatorul poate decide efectuarea cursei cu două aeronave în
loc de una, sau cu un alt tip de aeronavă cu mai multe locuri. Similar, în transportul
rutier interurban de persoane, dacă pentru o anumită cursă, la autogară se prezintă
mai mulţi clienţi decât numărul de locuri ale microbuzului (autobuzului),
operatorul este obligat prin lege să introducă unul sau mai multe microbuze
suplimentare, pentru a prelua toţi pasagerii.
La unele servicii, în mod natural există o rezervă mare de capacitate, nu se pune în
mod normal problema unei limitări a acesteia. Exemple sunt comerţul electronic (ecommerce), serviciile de televiziune, radiodifuziune, televiziune prin cablu.
În cazul serviciilor cu capacitate limitată, managementul operaţional trebuie să
rezolve atât problema planificării capacităţii, cât şi cea a utilizării cu eficienţă
maximă a capacităţii unităţii de servicii.
În serviciile automate electronice, în care servirea se face automat (fără personal
uman), utilizarea activelor la capacitatea tehnică este justificată. Spre exemplu,
serviciile bancare cu distribuitoare automate de numerar (ATM), vânzarea la
distribuitoare automate (cafea, dulciuri), serviciile Internet (e-commerce, ebanking) şi altele fără personal uman vor putea funcţiona 24 de ore din 24 fără
costuri suplimentare nejustificate.
Fluctuaţia zilnică importantă a cererii şi existenţa unor perioade ale zilei cu cerere
zero sau aproape zero fac iraţională menţinerea capacităţii de servire la maximum
tehnic timp de 24 de ore pe zi. Unul din obiectivele managementului operaţional al
serviciilor este reducerea costurilor prin flexibilizarea capacităţii de servire prin
stabilirea unui program de lucru şi prin introducerea şi programarea unor trepte de
regim de funcţionare, toate acestea adaptate cât mai bine la cerere.
Astfel, pe parcursul unei zile de lucru a unităţii, capacitatea sa de servire va fluctua,
de obicei în trepte adaptate cât mai bine fluctuaţiei – cunoscute din experienţă – a
cererii. Cu excepţia unităţilor cu servire non-stop, vom avea pe parcursul unei zile

281

o treaptă k = 0, în care unitatea este închisă. O variaţie tipică este aceea prezentată
în figura 49, caracteristică unui cabinet stomatologic cu 4 scaune (unit-uri).
Capacitatea de servire KZ într-o zi (în clienţi) se obţine prin integrarea capacităţii
instantanee k (clienţi pe oră) pe întreaga zi:

KZ =

24 h

24

0h

i =1

∫ k × dt = ∑ k i

capacitatea de servire pe zi

Figura 49 – Variaţie a capacităţii în 5 trepte pentru un cabinet stomatologic cu 4
scaune (unit-uri), deschis pentru public între orele 9 şi 20.
Capacitatea de servire reprezintă o fracţie din capacitatea tehnică de servire:

K Z ≤ K max
Indicatorii zilnici de eficienţă în servicii
În serviciile publice pentru consumatori, managementul operaţional trebuie să
asigure urmărirea zilnică a unor indicatori de eficienţă pe fiecare serviciu oferit în
parte, pe care îi vom denumi indicatori zilnici. Variaţii neaşteptate ale acestor
indicatori pot conţine semnale esenţiale pentru luarea unor decizii imediate.
Dacă indicatorii zilnici arată o înrăutăţire vizibilă şi neaşteptată, atunci a apărut
probabil un factor perturbator în procesul de servire şi managementul va trebui să
evalueze şi să acţioneze în consecinţă. De exemplu, la un restaurant din Bucureşti
patronul a observat că de la o anumită dată vânzările zilnice au început să scadă
brusc şi aparent inexplicabil. Patronul ignora postul caracteristic religiei ortodoxe
şi spre surprinderea lui, mulţi dintre clienţii săi respectau postul. Urmărirea
indicatorilor zilnici l-a condus pe patronul restaurantului la introducerea în meniu a
mâncărurilor de post în perioadele caracteristice şi în acest fel a îmbunătăţit atât
calitatea, cât şi indicatorii de eficienţă ai serviciilor sale.
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Dacă indicatorii zilnici arată o îmbunătăţire vizibilă şi neaşteptată, managementul
trebuie de asemenea să evalueze şi să acţioneze. O eroare frecventă este ignorarea
semnalelor atât timp cât ele sunt pozitive, de către unii manageri care se simt
răspunzători să acţioneze doar atunci când intervine ceva îngrijorător. De exemplu,
la o discotecă din Bucureşti poziţionată într-o zonă cu multe discoteci, managerul a
observat la un moment dat din indicatorii zilnici o tendinţă neaşteptată de
îmbunătăţire. Fără să-şi explice acest fenomen, a luat pe lângă decizia tactică de
suplimentare a aprovizionării şi decizia strategică de extindere a spaţiului discotecii
prin închirierea unui spaţiu vecin. După o vreme, a devenit evident că dintr-un
campus studenţesc, întreaga zonă a intrat în percepţia consumatorilor de toate
vârstele ca favorită pentru petrecerea timpului liber (o zonă „la modă”). Astfel,
toate discotecile au început să se extindă, dar de abia în momentul în care au
devenit sufocate de aglomeraţie şi plătind nişte chirii mult mai mari, în timp ce
discoteca din exemplul nostru a beneficiat de un avantaj competitiv major.
Datorită orizontului de timp redus, indicatorii zilnici au şi dezavantaje, iar
managementul operaţional trebuie să utilizeze şi indicatorii lunari şi anuali, mai
ales pentru decizii strategice.
Indicatorii zilnici constituie un instrument important, care este în special adecvat
managementului prin excepţii.
Vânzările şi profitul
Vânzările zilnice (SZ) şi profitul zilnic (PZ) constituie principalii indicatori zilnici
folosiţi în practica managerială curentă din domeniul serviciilor în România.
Indicatorul „vânzări” este preferabil când obiectivul managementului este ofensiv
(legat de atingerea sau menţinerea unui anumit segment de piaţă), în timp ce
indicatorul „profit” este preferabil când obiectivul managementului este cel natural,
defensiv (urmărind maximizarea valorii firmei pentru acţionari).
Dezavantajul utilizării acestor indicatori constă în faptul că ei sunt influenţaţi de
variaţiile în preţuri, iar profitul este influenţat şi de variaţiile în costuri.
Comparabilitatea şi implicit relevanţa acestor indicatori zilnici este de aceea
limitată la perioade în care preţurile şi respectiv preţurile şi costurile nu au suferit
modificări.
În condiţii de hiperinflaţie şi din 2004 de inflaţie deschisă, în care economia
românească supravieţuieşte din 1990, perioadele cu preţuri şi costuri constante sunt
relativ scurte. Din acest motiv, mulţi operatori de servicii au recurs la inovaţia de a
lega preţurile de cursul de schimb valutar al unei valute forte (dolarul american,
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înlocuit din 2002 de euro). Astfel indicatorii zilnici de vânzări şi profit au câştigat
în comparabilitate şi relevanţă.
Indicatorii zilnici de vânzări şi de profit mai pot ascunde managerului şi alte detalii
semnificative. De exemplu, faptul că numărul de clienţi serviţi pe zi scade, dar
cheltuiala medie pe client creşte reprezintă un simptom de alunecare către un alt
segment de piaţă, pentru care operatorul respectiv este probabil mai puţin pregătit,
însă s-ar putea ca vânzările zilnice şi profitul zilnic să rămână constante şi să
semnalizeze nimic.
Avantajul acestor indicatori este numai faptul că sunt exprimaţi în unitate monetară
şi astfel au o relevanţă financiară imediată.
În general, este bine să exprimăm indicatorul de vânzări zilnice ca produs, astfel:
SZ = UZ × sm

indicatorul zilnic de vânzări

Unde:
UZ

este numărul de clienţi serviţi în ziua respectivă (numărul de servicii
realizate):
24 h

UZ =

∫

0h

sm

24

u × dt = ∑ u i
i =1

este vânzarea medie de servicii pe client

În acest mod, managerul poate decela între două fenomene distincte: cât de mult
cheltuieşte un client al său în medie pe de-o parte şi câţi clienţi sunt serviţi zilnic,
pe de alta.
În managementul operaţional al serviciilor este foarte utilă legarea vânzărilor de
cererea instantanee.
Fie δ cererea instantanee pierdută sau deturnată, adică numărul clienţilor pe oră
deturnaţi (care îşi schimbă furnizorul) la un moment dat. Putem exprima această
variabilă instantanee astfel:

(1 − q ) × (d − k ), d > k
0, d ≤ k


δ =
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Integrând δ pe parcursul întregii zile72, obţinem numărul clienţilor deturnaţi în
întreaga zi:

Cs =

24 h

24

0h

i =1

∫ δ × dt = ∑ δ i

Din figura 47 se observă că numărul clienţilor serviţi în întreaga zi (UZ) se poate
obţine scăzând Cs din numărul total de clienţi solicitanţi, deci din CZ:

U Z = CZ − Cs =

24 h

24

0h

i =1

∫ (d − δ ) × dt = ∑ (d i − δ i )

În concluzie, vânzările de servicii dintr-o zi Z se mai pot exprima şi în funcţie de
cerere:

S Z = sm ×

24 h

24

0h

i =1

∫ (d − δ ) × dt = s m × ∑ (d i − δ i )

vânzările de servicii pe zi

Indicatorul zilnic de profit pe un anumit serviciu exprimă diferenţa dintre veniturile
încasate din vânzarea serviciului respectiv şi cheltuielile realizate de această
vânzare (sau repartizate ei). Veniturile sunt vânzările nete fără TVA, iar cheltuielile
sunt date de costurile fixe şi variabile.
Costurile fixe de exploatare ale operatorilor de servicii pot fi împărţite în trei
categorii:
1. Costurile invariante la capacitate (C1), de exemplu: salariile personalului
de conducere, cheltuieli de promovare şi reclamă, cheltuieli de cercetaredezvoltare
2. Costurile proporţionale cu capacitatea tehnică (C2), de exemplu: chiria,
amortizarea clădirii, a utilajelor şi celorlalte echipamente, impozitul pe
teren, impozitul pe clădiri, o parte din utilităţi (energie)

72

q, d şi k sunt funcţii de timp
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3. Costurile proporţionale cu capacitatea de servire (C3), de exemplu:
salariile personalului de servire, o parte din utilităţi (energie, apă),
cheltuieli pentru curăţenie, consumabile
Costurile variabile de exploatare (CV) cuprind costul cu marfa vândută (eventual),
cu materialele şi consumabilele utilizate cu ocazia vinderii serviciului respectiv.
Acest cost este direct proporţional cu UZ.

PZ =

SZ
− [C1 + C 2 + C 3 + CV ]
1 + TVA

indicatorul zilnic de profit

Dacă operatorul oferă mai multe servicii, atunci indicatorii zilnici trebuie ţinuţi
distinct pe fiecare serviciu în parte. Dacă în cazul vânzărilor, această cerinţă nu
pune probleme, în schimb la profit vom depinde de o repartizare arbitrară a
costurilor între servicii, despre care practicienii ştiu că niciodată nu este cea mai
bună.
Productivitatea
Indicatorii de productivitate raportează în general ieşirile la intrări. În cazul
serviciilor pentru consumatori, putem exprima productivitatea zilnică pentru un
anumit serviciu în mai multe moduri, depinzând de tipul de serviciu şi de domeniul
de relevanţă urmărit:

πZ =

UZ
h× s

indicatorul zilnic de productivitate pe oră şi m.p.

UZ
h×a

indicatorul zilnic de productivitate pe oră şi angajat

sau

πZ =

Unde:
UZ

este numărul de clienţi serviţi în ziua respectivă (numărul de servicii
realizate)

h

este numărul de ore în care operatorul de servicii a funcţionat în ziua
respectivă

s

este suprafaţa destinată servirii repartizată serviciului respectiv, în m.p.
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a

este numărul de angajaţi destinaţi serviciului respectiv

Indicatorii de productivitate au avantajul că exprimă direct eficienţa utilizării
resurselor esenţiale afacerii (spaţiul, timpul, resursele umane) şi permit comparaţii
între servicii diferite. Utilizarea lor în deciziile de planificare a spaţiului de servire
sau de dimensionare a personalului trebuie făcută cu precauţie, pentru că aceşti
indicatori folosesc variabilele esenţiale, ignorând însă detaliile. În servicii tocmai
detaliile pot conta foarte mult. De exemplu, proiectarea unui culoar de acces
generos şi bine iluminat la intrarea într-un centru comercial va deteriora pe termen
scurt productivitatea pe oră şi metru pătrat, dar va constitui un puternic factor de
stimulare a circulaţiei vizitatorilor, cu efecte benefice în ultimă instanţă.
Randamentul
Indicatorii de randament raportează în general ieşirile (realizările) la maximum
posibil al acestora în condiţiile date. În servicii, indicatorii zilnici de randament
sunt foarte folositori întrucât exprimă într-un fel „regimul de funcţionare” sau de
„încărcare” al unităţii.
Un indicator de randament util în managementul operaţional al serviciilor este
randamentul zilnic de utilizare a capacităţii de servire (µZ), adică raportul dintre
numărul de clienţi serviţi într-o zi şi capacitatea disponibilă de servire din acea zi
pentru un anumit serviciu:

µZ =

UZ
SZ
=
K Z sm × K Z

randamentul zilnic de utilizare a cap. de servire

Randamentul ideal de 100% nu este tangibil. În practică întâlnim valori care
fluctuează cel mai adesea între 10% şi 50%, dar sunt posibile si valori mai mici
(chiar şi 0% în anumite zile, pentru anumite servicii).
Un alt indicator de randament util este randamentul zilnic de utilizare a capacităţii
tehnice (θZ), adică raportul dintre numărul de clienţi serviţi într-o zi şi capacitatea
maximă disponibilă din punct de vedere tehnic pentru un anumit serviciu:

θZ =

UZ
SZ
=
K max s m × K max

randamentul zilnic de utilizare a cap. tehnice

O formă mai intuitivă de exprimare a randamentului zilnic de utilizare a capacităţii
tehnice este în numărul de ore pe zi în care capacitatea tehnică este utilizată:

287

θ Z [h] = θ Z × 24
Există servicii la care cei doi indicatori menţionaţi nu diferă, servirea făcându-se la
orice oră a zilei la capacitatea tehnică. Acesta este de exemplu cazul serviciilor de
telecomunicaţii (telefonie fixă şi mobilă, servicii Internet). În majoritatea
serviciilor însă cererea are o repartiţie foarte inegală între orele zilei şi din acest
motiv este raţională introducerea unor trepte de regim de funcţionare şi chiar o
treaptă zero. În aceste cazuri, randamentele încep să se diferenţieze (µZ > θZ).
Uneori este util să lucrăm cu un indicator agregat din cei doi menţionaţi şi anume
cu factorul zilnic de cost cu capacitatea neutilizată în ziua Z, calculat ca o medie
ponderată cu costurile astfel:

ζZ =

(1 − θ Z ) × C 2 + (1 − µ Z ) × C3
C1 + C 2 + C 3

unde:

ζZ

reprezintă factorul de cost cu capacitatea neutilizată în ziua Z

Ci

reprezintă costurile din categoria i ale zilei Z

θZ

reprezintă factorul zilnic de utilizare a capacităţii tehnice

µZ

reprezintă factorul zilnic de utilizare a capacităţii de servire

Ponderarea în acest fel este justificată. Astfel, costurile din categoria 2 sunt
influenţate de factorul de utilizare a capacităţii tehnice, iar costurile din categoria
3 sunt influenţate de factorul de utilizare a capacităţii de servire. Acest indicator
nu este un randament, este complementarul unui randament, deci el trebuie
minimizat, spre deosebire de randamente care trebuie maximizate.
Capacitatea neutilizată în servicii este echivalentă cu ineficienţa economică a
unităţii, având atât caracterul unui cost de oportunitate, cât şi implicând costuri mai
mari alocabile pe unitatea vândută, având în vedere că în majoritatea serviciilor
raportul dintre costurile variabile şi cele fixe este mult mai mic decât în cazul
producţiei. De exemplu, la o unitate de învăţământ superior, costurile fixe (chirii,
amortizări, salarii, utilităţi, costuri fixe de promovare şi reclamă) reprezintă
aproape 100% din costuri.
În cazul producţiei, managementul operaţional poate recurge la producerea pe stoc
în aşteptarea unui vârf de cerere şi în acest fel poate diminua neutilizarea
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capacităţii de producţie. La servicii în schimb, acest lucru este imposibil. De aceea,
urmărirea zilnică a factorului de cost cu capacitatea neutilizată favorizează decizii
manageriale mai corecte şi în timp util.
Disponibilitatea de servire
Revenind la clienţii deturnaţi (pierduţi), putem exprima cantitativ acest fenomen pe
întreaga zi printr-un factor al clienţilor deturnaţi (∆Z) calculat prin raportarea
numărului acestor clienţi la numărul total de clienţi serviţi în acea zi:

∆Z =

Cs
UZ

factorul zilnic al clienţilor deturnaţi

Acest indicator este specific serviciilor şi se dovedeşte foarte util, mai ales în
planificarea şi proiectarea capacităţilor de servicii. Minimizarea lui este o excelentă
strategie managerială în domeniul atât de competitiv al serviciilor.
Factorul zilnic al clienţilor deturnaţi reprezintă o măsură a disponibilităţii de
servire şi a capacităţii operatorului de servicii de a-şi fideliza clienţii. Importanţa
lui este cu atât mai mare cu cât rivalitatea concurenţială pe piaţa serviciului analizat
este mai mare.
Analiza cererii zilnice a unui club de biliard
Am luat cazul unui club de biliard din Bucureşti într-o anumită zi de funcţionare.
Clubul are 45 de mese de biliard, iar o servire medie (joc mediu) are durata de 2
ore. Programul de funcţionare este de 21 ore zilnic (de la ora 9 dimineaţa la ora 6 a
doua zi dimineaţa).
Deoarece numărul de clienţi care pot juca împreună la o masă nu este direct
măsurabil, în acest caz vom prefera să exprimăm toate variabilele în jocuri şi jocuri
pe oră în loc de clienţi şi clienţi pe oră. Pentru eventuala conversie, putem preciza
că la o masă ocupată joacă un grup de aproximativ 3 clienţi (în medie).
În figura 50 am ilustrat fluctuaţia cererii de servicii, a servirii şi a capacităţii de
servire pe parcursul unei zile, folosind datele din tabelul 9.
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Tabelul 9
Intervalul
orar de la
ora i la
ora i+1
[h]
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00
01
02
03
04
05

Capacitatea
de servire73
k

Cererea de
servicii73 d

Probabilitatea
de aşteptare q

[jocuri/oră] [jocuri/oră]
0
0
0
0
0
0
22,5
0
22,5
0,5
22,5
1,5
22,5
2
22,5
3
22,5
4,5
22,5
5
22,5
5,5
22,5
6
22,5
9
22,5
14
22,5
20,5
22,5
26
22,5
28,5
22,5
26,5
22,5
21,5
22,5
14
22,5
8
22,5
4
22,5
1,5
22,5
0,5

Kmax KZ
540

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,65
0,40
0,60
1
1
1
1
1
1

CZ
472,5

δ

Servirea
realizată u

[jocuri/oră] [jocuri/oră]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,5
0
1,5
0
2
0
3
0
4,5
0
5
0
5,5
0
6
0
9
0
14
0
20,5
1
22,5
4
22,5
1
22,5
0
22,5
0
20,07
0
8
0
4
0
1,5
0
0,5
Cs
6

202

UZ
196

Pentru verificare, capacitatea de servire pe zi se mai poate obţine înmulţind cele 45
de mese cu 10,5 jocuri/masă/zi (21 ore de funcţionare/2 ore/joc în medie).

73

mediată pe intervale de o oră
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Se observă că în ziua analizată s-au cerut în total 202 unităţi de servicii, dintre care
196 au fost vândute consumatorilor, iar 6 au fost deturnate probabil către furnizori
concurenţi de servicii, din cauza aglomeraţiei momentane.
S-a utilizat modelul liniar simplu pentru q. Din măsurători experimentale în locaţia
respectivă s-au determinat pragurile β1= 0 şi β2=0,44444 cu care modelul liniar se
suprapune destul de bine peste datele din măsurători.
Elementele de cost luate din contabilitate au fost izolate strict pentru serviciul „joc
de biliard” (având în vedere că în acelaşi spaţiu se mai oferă şi servicii de bar):
Costurile invariante cu capacitatea (C1) sunt următoarele:
Nr. crt.

Categoria de cost

1 Retribuirea personalului de conducere (cotă
parte)
2 Promovare şi reclamă
TOTAL C1

Cost pe zi calendaristică
[lei]
2.914.000
260.000
3.174.000

Costurile proporţionale cu capacitatea tehnică (C2) sunt următoarele:
Nr. crt.

Categoria de cost

1 Chiria pentru mesele de biliard
2 Amortizarea clădirii şi a echipamentelor
3 Energia pentru încălzire, iluminat
(permanent)
4 Impozitul pe teren şi pe clădiri
TOTAL C2

Cost pe zi calendaristică
[lei]
12.360.000
667.000
3.230.000
548.000
16.805.000

Costurile proporţionale cu capacitatea de servire (C3) sunt următoarele:
Nr. crt.
1
2
3
4

Categoria de cost
Retribuirea personalului de servire
Consumabile
Materiale pentru curăţenie
Energia pentru ventilaţia aerului, apă
TOTAL C3
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Cost pe zi de funcţionare
[lei]
8.267.000
841.000
738.000
1.548.000
11.394.000

Costurile variabile (strict proporţionale cu numărul de servicii vândute) sunt
următoarele:
Nr. crt.

Categoria de cost

1 Consumabile (cretă)
2 Consumabile (postav, bile, tacuri)
3 Energie pentru iluminatul mesei de joc
TOTAL CV

Cost pe unitate vândută
[lei]
1.000
200
1.200
2.400

Indicatorii zilnici de eficienţă au rezultat după cum urmează:
Vânzarea medie de servicii pe joc a fost sm = 257.908 lei.
Vânzările totale pe zi din servicii de joc de biliard au fost SZ = 50.440.341 lei.

Figura 50 – Fluctuaţia cererii şi a capacităţii de servire la un club de biliard într-o
anumită zi, exprimate în număr de servicii pe oră. A fost reprezentată pentru
comparaţie şi curba servirii efective.
Profitul zilei a fost PZ = 50.440.341 / 1.19 – [3.174.000 + 16.805.000 + 11.394.000
+ 2.400 × 196] = 10.543.441 lei.
Randamentul zilnic de utilizare a capacităţii de servire: µZ = UZ / KZ = 41,4%
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Randamentul zilnic de utilizare a capacităţii tehnice: θZ = UZ / Kmax =
36,2% (8,7 h/zi).
Factorul de cost cu capacitatea neutilizată în ziua respectivă a fost:

ζZ = [(1–0,362)×16.805.000 + (1–0,414)×11.394.000]/ 31.373.000 = 0,555 =
55,5%
Factorul zilnic al clienţilor deturnaţi: ∆Z = Cs / UZ = 3,29%

Capitolele VII şi VIII
Contabilitatea este o ştiinţă riguroasă dar nu şi exactă. Administratorul unei firme
este singurul responsabil de eventualele greşeli în raportările contabile. De aceea,
înţelegerea contabilităţii este obligatorie, chiar dacă România se confruntă cu unul
din cele mai complicate sisteme contabile cunoscute.
Contabilitatea financiară este procesul sistematic de colectare, analizare şi
raportare a informaţiilor financiare, în timp de contabilitatea managerială se referă
la cele mai diverse informaţii din interiorul firmei, atât financiare, cât şi
nefinanciare. Utilizarea în favoarea noastră a faptului că nu este o ştiinţă exactă se
numeşte contabilitate creativă.
Din ecuaţia contabilităţii putem avea o indicaţie a valorii afacerii noastre la un
moment dat: equity este ce ar rămâne după lichidarea (vânzarea, valorificarea)
tuturor bunurilor şi titlurilor de valoare ale firmei (active) şi după plata tuturor
obligaţiilor firmei (pasive).
O consecinţă a contabilităţii este volumul de impozite şi taxe plătite statului.
Construcţia fiscală încearcă să optimizeze acest volum, în sensul ca suma tuturor
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor făcute de toate persoanele juridice şi fizice
implicate într-o afacere să fie minimă. Minimizarea fiscală cu mijloace legale se
numeşte evitare fiscală. Trebuie să menţinem o distanţă netă faţă de evaziunea
fiscală (minimizarea fiscală cu mijloace ilegale).
Administrarea afacerilor este o activitate spirituală, cu o finalitate nu numai
materială, dar şi profesională, morală, afectivă şi socială. Esenţial în afaceri este ca
fiecare om să aibă „coloana vertebrală”, adică să fie integru, corect, consecvent şi
de caracter. Globalizarea şi integrarea europeană ar putea sugera o slăbire a
rolului naţiunii în afaceri, în mod fals: onoarea naţională constituie un concept
cheie în construirea unei afaceri cu adevărat de succes.
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Decizii manageriale bazate pe variaţia zilnică a cererii
Analiza variaţiei zilnice a cererii facilitează luarea unor decizii manageriale prin
care se urmăreşte în esenţă maximizarea profitului firmei în condiţii acceptabile de
risc.
Dacă stabilirea capacităţii tehnice este o decizie de investiţii, luată la întocmirea
planului de afaceri şi greu de modificat pe parcursul funcţionării, stabilirea
capacităţii de servire este o decizie de exploatare, care face obiectul
managementului operaţional.
Decizia privind capacitatea de servire este una de compromis între maximizarea pe
de-o parte a veniturilor (minimizarea fluxului de clienţi deturnaţi) şi minimizarea
costurilor din exploatare (în special a costurilor cu capacitatea neutilizată). Câteva
strategii de luarea acestei decizii vor fi analizate în continuare.
Strategia pură
Ca primă ipoteză de lucru, vom presupune o strategie pură şi anume capacitatea de
servire să fie egală cu cererea instantanee, deoarece atât fluxul de clienţi deturnaţi
este zero, cât şi factorul zilnic de utilizare a capacităţii de servire este de 100%:
k=d
Există câteva impedimente evidente de punere în practică a acestei strategii:
•

Există o componentă imprevizibilă a variaţiei zilnice a cererii, iar decizia
privind capacitatea de servire trebuie luată cu un timp înainte

•

Cererea variază continuu sau aproape continuu, iar capacitatea de servire în
general poate varia numai în trepte

•

Schimbarea capacităţii de servire în cursul zilei implică anumite costuri de
schimbare, care conduc la un criteriu opus schimbărilor frecvente,
impunând practic o „latenţă” a capacităţii de servire; toate acestea spre
deosebire de cerere, care poate fluctua rapid

•

Măsurarea cererii nu este tocmai uşoară; nu orice persoană care intră într-o
unitate de servicii este neapărat un client, iar în momentul în care persoana
se decide să devină client, decizia sa se bazează şi pe capacitatea
instantanee de servire; prin urmare apare o lipsă de condiţionare: k este o
funcţie de d, iar d este o funcţie de k
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•

Capacitatea tehnică (maximă) trebuie să permită creşterea lui k după
cerere, deci trebuie să fie mai mare sau egală cu maxZ(d).

Pentru verificarea ipotezei, să facem abstracţie de aceste impedimente şi să
presupunem în exemplul sălii de biliard că ar fi posibilă aplicarea deciziei ca
variabila k să urmărească fidel variabila d pe parcursul întregii zile.
Cu datele exemplului menţionat, vom constata că fluxul clienţilor deturnaţi ar fi
zero şi UZ ar fi 202 în loc de 196. Acest fapt ar aduce încasări suplimentare de 6 ×
sm = 6 × 257.908 = 1.547.448 lei. Creşterea de venit pe zi (excluzând TVA-ul) ar fi
de 1.300.376 lei.
Pe de altă parte însă, am avea nevoie de o capacitate tehnică kmax = 28,5 jocuri/oră,
adică de 57 de mese de biliard în loc de 45 (jocul mediu durând 2 ore). Această
creştere cu 26,67% va determina o mărire a costurilor C2 în aceeaşi măsură, adică
în total cu: 16.805.000×0,2667 = 4.481.893 lei. În schimb, costurile C3 ar scădea cu
(472,5–202) / 472,5 × 11.394.000 = 6.522.914 lei. Costurile CV ar creşte şi ele
nesemnificativ cu (202–196) × 2.400 = 14.400 lei.
Efectul financiar al deciziei (variaţia profitului pe zi) ar fi prin urmare:

∆PZ = +1.300.376 – 4.481.893 +6.522.914 – 14.400 = +3.326.997 lei
Doi din indicatorii de eficienţă vor fi îmbunătăţiţi la maximum posibil şi anume
randamentul zilnic de utilizare a capacităţii de servire: µZ = UZ / KZ = 100% şi
factorul zilnic al clienţilor deturnaţi: ∆Z = Cs / UZ = 0%. În schimb, randamentul
zilnic de utilizare a capacităţii tehnice va scădea la θZ = UZ / Kmax = 29,5% sau
7,08 h/zi (de la 36,2% sau 8,69 h/zi).
Factorul zilnic de cost cu capacitatea neutilizată în ziua respectivă va fi mai mic,
dar scăderea faţă de valoarea iniţială de 55,4% este departe de a fi spectaculoasă:

ζZ = [(1–0,295)×21.286.894 + (1–1)×4.871.086]/ 29.331.980 = 0,511 = 51,1%
Observăm că dacă ponderea costurilor proporţionale cu capacitatea tehnică (C2) ar
fi mai mare, atunci efectul financiar al deciziei şi factorul zilnic de cost cu
capacitatea neutilizată ar fi mai puţin bune. Acest rezultat era de aşteptat, întrucât
coada de servire reprezintă un mecanism de nivelare a cererii de servicii pe termen
scurt şi neutilizarea acestui mecanism duce la ineficienţă (creşterea costurilor).
Din motivele arătate, strategia pură nu se poate pune în practică, dar calculul
efectelor ei este util pentru a permite raportarea strategiilor decizionale reale
(aplicabile) la acest etalon.
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Strategii reale
Decizia reală cea mai bună depinde în mare măsură de cazul concret analizat, fiind
o decizie multicriterială la care atât ponderile cât şi lista criteriilor diferă mult de la
caz la caz. Există totuşi câteva criterii comune şi anume:
•

Efectul financiar imediat (profit, variaţia profitului, creşterea veniturilor
sau scăderea cheltuielilor)

•

Gradul de îmbunătăţire a calităţii serviciilor (fidelizarea clienţilor,
disponibilitatea reprezentată de factorul zilnic al clienţilor deturnaţi)

•

Utilizarea cu randament cât mai bun a activelor şi personalului

•

Costurile schimbării configuraţiei de servire pe parcursul zilei

În continuare vom analiza pe acelaşi exemplu mai multe strategii decizionale
posibile. În acest scop, am introdus datele zilei respective în aplicaţia ccszil
realizată în Microsoft Excel (pagina 303), care constituie un mediu de simulare
pentru cererea zilnică, servirea zilnică şi capacitate.
Decizia optimă de program de funcţionare
În primul rând vom folosi aplicaţia de simulare ccszil pentru a testa dacă decizia de
a ţine clubul deschis între orele 9-6 este cea mai bună. Într-adevăr, variaţia zilnică a
cererii (figura 50) sugerează că după deschidere şi înainte de închidere avem o
capacitate de servire nejustificat de mare faţă de cerere.
În tabelele de mai jos sunt evidenţiate rezultatele simulării pentru deschiderea mai
târzie a clubului şi respectiv pentru închiderea mai devreme. În figurile 51-54 au
fost reprezentate variaţia profitului zilnic şi a celorlalţi indicatori zilnici de
eficienţă în funcţie de ora de deschidere şi respectiv de închidere.
ora de
deschidere

9

profit

PZ

clienti deturnati
randament util.
randament util.
cost cap.neutil.

∆Z
θZ
µZ
ζZ

10

11

12

13

14

10,543,776 11,086,341 11,522,941 11,742,812 11,856,718 11,756,295
3.29%
36.22%
41.39%
55.45%

3.29%
36.22%
43.46%
54.67%
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3.55%
36.12%
45.63%
53.95%

4.35%
35.85%
47.80%
53.38%

5.44%
35.48%
50.08%
52.90%

7.12%
34.92%
52.38%
52.58%

ora de
deschidere

15

profit

PZ

clienti deturnati
randament util.
randament util.
cost cap.neutil.

∆Z
θZ
µZ
ζZ

ora de
închidere
profit

PZ

clienti deturnati
randament util.
randament util.
cost cap.neutil.

∆Z
θZ
µZ
ζZ

16

17

18

19

20

11,335,578 10,806,495 10,169,049

9,425,637

8,039,238

5,581,191

9.74%
34.09%
54.54%
52.55%

12.80%
33.16%
56.85%
52.62%

16.38%
32.14%
59.34%
52.79%

20.54%
31.03%
62.06%
53.08%

27.38%
29.37%
64.07%
54.01%

39.72%
26.77%
64.26%
56.07%

6

5

4

3

2

1

10,543,776 10,980,376 11,200,247 10,885,494

9,713,424

7,255,377

11.25%
33.62%
47.47%
54.79%

20.54%
31.03%
46.55%
56.63%

3.29%
36.22%
41.39%
55.45%

3.55%
36.12%
43.35%
54.76%

4.35%
35.85%
45.28%
54.22%

6.55%
35.11%
46.81%
54.13%

Figura 51 – Profitul maxim s-ar obţine dacă clubul s-ar deschide la ora 13
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Figura 52 – Factorul clienţilor deturnaţi este minim şi randamentul de utilizare a
capacităţii tehnice este maxim în cazul iniţial (deschidere la ora 9), dar pentru
maximizarea randamentului de utilizare a capacităţii de servire clubul ar trebui
deschis cât mai târziu, iar pentru minimizarea indicatorului de cost cu capacitatea
neutilizată, ora optimă de deschidere ar fi 15

Figura 53 – Profitul maxim s-ar obţine dacă clubul s-ar închide la ora 4
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Figura 54 – Capacitatea de servire ar fi cel mai bine utilizată dacă clubul s-ar
închide la ora 2, iar costurile cu capacitatea neutilizată s-ar minimiza dacă
închiderea s-ar face la ora 3; factorul clienţilor deturnaţi şi factorul utilizării
capacităţii tehnice sunt optimi în situaţia iniţială (închiderea la ora 6)
Se observă că pe această variaţie a cererii zilnice, profitul maxim s-ar obţine în
cazul în care clubul s-ar deschide la ora 13 şi s-ar închide la ora 4, cu următoarele
rezultate comparative:
Tabelul 10 – Compararea rezultatelor
Program
club
9–6
13–4
Variaţia %

profit

∆Z

θZ

µZ

ζZ

10.543.776
12.513.189
+18,7%

3,29%
6,55%
+99,0%

36,22%
35,11%
–3,0%

41,39%
56,17%
+35,7%

55,45%
51,40%
–7,3%

Figura 55 arată fluctuaţia capacităţii, a cererii şi a servirii dacă programul de
funcţionare ar fi 13–4 (această figură trebuie comparată cu figura 50).
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Figura 55 – Fluctuaţia capacităţii, a cererii şi a servirii în cazul reducerii
programului de funcţionare la un optim de profit rezultat din calcule (13–4)
Este decizia de reducere a programului de funcţionare la 15 ore pe zi cea mai bună?
O creştere de profit cu 18,7% şi o creştere a utilizării capacităţii de servire cu
35,7% sunt argumente care pledează în favoarea acestei variante.
Preţul plătit pentru aceste îmbunătăţiri este însă practic dublarea factorului zilnic al
clienţilor deturnaţi. Ce efect negativ are un ∆Z de 6% în loc de 3%? Anterior am
analizat mai atent posibilele răspunsuri la această întrebare.
Verificarea deciziei de proiectare a capacităţii
În încheierea studiului de caz al clubului de biliard, să încercăm cu acelaşi
simulator ccszil să verificăm dacă clubul în cauză are o capacitate tehnică bine
dimensionată sau nu. Pentru aceasta, vom presupune programul de funcţionare real
de 21 ore (9–6) şi vom simula pentru diverse numere de mese de biliard. Ceea ce
obţinem este reprezentat în tabelul 11 şi în figurile 56 şi 57.
Extremul pentru profit s-a obţinut pentru o capacitate tehnică de 33 de mese de joc,
însă toate numerele de mese între 30 şi 40 sunt foarte aproape de acest maxim.
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Tabelul 11 – Rezultatele simulării pentru diferite numere de mese de biliard
numar de mese

30

profit

PZ

clienti deturnati
randament util.
randament util.
cost cap.neutil.

∆Z
θZ
µZ
ζZ

45

50

11,275,016 11,491,617 11,391,621 11,365,369 10,543,776

8,488,751

30.22%
43.09%
49.25%
46.56%

33

22.49%
41.64%
47.59%
48.51%

35

18.62%
40.54%
46.34%
49.89%

40

9.31%
38.50%
44.00%
52.62%

3.29%
36.22%
41.39%
55.45%

0.70%
33.43%
38.21%
58.69%

Figura 56 – Profitul se optimizează pentru o capacitate tehnică de 30–40 de mese
de biliard
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Figura 57 – Fluxul minim de clienţi deturnaţi se obţine pentru minimum 50 de
mese de biliard
Am pus din nou în evidenţă faptul că cele două criterii (profit şi disponibilitate)
sunt contradictorii: din profit rezultă un optim de 35–40 mese, iar din fluxul
clienţilor deturnaţi rezultă un optim de +50 mese.
Indiferent ce ponderi vom da celor două criterii, vom constata că clubul de biliard
analizat a fost destul de corect dimensionat la 45 de mese. De altfel, clubul a fost
inaugurat în octombrie 1998 cu numai 25 de mese şi în câteva luni a fost extins la
35, respectiv la 45 de mese de joc.
O altă concluzie interesantă care se desprinde din acest calcul este aceea că un club
de biliard din Bucureşti (sau o piaţă cu un potenţial echivalent) cu mai puţin de 30
de mese de joc nu este nici atât de profitabil şi nici nu permite fidelizarea clienţilor
ca un club cu peste 40 de mese. În pofida acestei observaţii, majoritatea cluburilor
de biliard deschise în ultimii 5 ani în Bucureşti au (sau aveau, pentru că unele s-au
închis între timp) numai 10–20 de mese de joc. ■
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Simulatorul cererii zilnice ccszil
Aplicaţia ccszil realizată în Microsoft Excel constituie un mediu de simulare pentru
cererea zilnică, servirea zilnică şi capacitate în servicii pentru public. Deschidem o
foaie de lucru nouă şi în coloanele de la A la F scriem capul de tabel al tabelului 9.
În coloana A trecem toate orele zilei. În exemplul nostru, am preferat să începem de
la ora 6, în A9, la ora 5, în A32. În coloanele I şi K scriem datele de intrare, conform
tabelului următor (numerele corespund studiului de caz cu clubul de biliard):

DATE DE INTRARE

ora de deschidere
ore de închidere
TOTAL ORE

>

9
6
21

β1
β2

0
0.44444

numar de mese
Kmax
KZ
k

45
540
472.5
22.5

sm [lei/zi]

257,908

α2 [lei/joc]
α3 [lei/joc]

31120
24114
2400

CV [lei/joc]

Astfel, la K4 vom avea ora de deschidere, la K12 vom avea numărul de mese (sau
locuri, în funcţie de sistemul de servire), k la K15 şi costurile variabile CV la K21.
La B9 introducem o formulă de calcul a capacităţii de servire în ora respectivă:
=IF((A9>=$K$5)*(A9<$K$4),0,$K$15)

şi copiem această formulă cu Ctrl+D de la B9 la B32. În coloana de capacitate
instantanee (k) ne va apărea 0 pentru orele de la 6 la 8 inclusiv şi 22,5 pentru restul
orelor. Observăm că dacă înlocuim ora de deschidere, ora de închidere sau numărul
de mese în zona datelor de intrare, tabelul se actualizează în mod corespunzător.
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La B34 totalizăm capacitatea instantanee cu formula =SUM(B9:B32), obţinând în
exemplul nostru 472,5. De fapt, această sumă reprezintă integrala de la pagina 282
prin care se calculează KZ (capacitatea de servire pe zi). În coloana C introducem
cererea instantanee la fiecare oră din tabel. Aceasta trebuie măsurată (la o facilitate
existentă) sau trebuie estimată pe baza unor eventuale precedente (pentru o afacere
în construcţie). La C34 totalizăm (integrăm) şi această cerere instantanee, obţinând
cererea zilnică. Înfiinţăm coloana G, intitulată depăşirea [%]. La G9 scriem
următoarea formulă de calcul a depăşirii capacităţii instantanei de servire şi
umplem coloana G până la G32 cu această formulă:
=IF(B9<>0,(C9-B9)/B9,1)

La D9 scriem formula probabilităţii de aşteptare la coadă a clienţilor şi umplem
coloana D până la D32, ca de obicei, cu selectare şi Ctrl+D:
=IF(G9<=$K$8,1,IF(G9>=$K$9,0,($K$9-G9)/($K$9-$K$8)))

În coloana E vom calcula δ (cererea instantanee pierdută sau deturnată, sau
spillover) adică numărul clienţilor pe oră deturnaţi (care îşi schimbă furnizorul) la
un moment dat. Pentru aceasta, vom introduce la E9 formula următoare, pe care o
vom copia prin umplere până la E32:
=IF(C9>B9,(1-D9)*(C9-B9),0)

La majoritatea orelor, cererea instantanee este inferioară capacităţii instantanei,
prin urmare spillover-ul va fi 0. Numai la orele 21, 22 şi 23 vom avea cerere
deturnată în cazul nostru.
La E34 totalizăm capacitatea instantanee cu formula =SUM(E9:E32), obţinând în
exemplul nostru 6,425064. Acum vom construi două coloane de rezultate
intermediare, N şi O. La O8 introducem „0” şi la O9 formula =IF(N9>B9,N9-B9,0)
cu umplere până jos. La N9 scriem formula =C9-E9+O8, de asemenea cu umplere
până jos.
În coloana F scriem formula servirii efective, pe care de asemenea o totalizăm la
F34:
=IF(N9>B9,B9,N9)

Cu excepţia coloanei de depăşire, rezultatele trebuie să concorde cu tabelul 9. Cu
formula =C34-E34 la G34 obţinem o cheie de verificare. Dacă nu sunt greşeli în
formule sau în date, numerele afişate la G34 şi la F34 trebuie să fie egale. Aceste
numere reprezintă servirea efectivă în ziua analizată şi constituie baza de calcul
pentru vânzări. Astfel la B37 intitulăm SZ celula C37 cu formula: =$K$17*G34.
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Obţinem vânzările totale pe zi de 50.440.341 lei. Acum construim tabelul cu
rezultatele financiare ale zilei:
SZ
venituri
ch. C1
ch. C2
ch. C3
ch. CV
profit PZ

50,440,341
42,386,841
-3,174,000
-16,804,800
-11,393,865
-470,400
10,543,776

factor clienti deturnati
randament util. θZ
randament util. µZ
factor cost cap.neutil.

<REZULTATE

3.29%
36.22%
41.39%
55.45%

Veniturile sunt vânzările SZ, mai puţin TVA-ul, fiind calculate la C39 cu formula
=C37/1.19. Cheltuielile fixe C1 vor fi introduse direct la C40, în timp ce pentru
celelalte cheltuieli vom avea următoarele formule: = – $K$19*$K$13 la C41, = –
$K$20*$K$14 la C42 şi = – $K$21*ROUND($G$34,0) la C43. Profitul se
calculează la C44 cu =SUM(C39:C43). În final, calculăm indicatorii zilnici de
eficienţă: factorul clienţilor deturnaţi cu =E34/G34, θZ la C48 cu formula
=G34/$K$13, µZ cu =G34/$B$34 şi factorul de cost cu capacitatea neutilizată ζZ
cu: =((1–C48)*C41+(1–C49)*C42)/SUM(C40:C42).
Pentru simulare, este suficient să introducem diverse ore de deschidere şi de
închidere ale unităţii de prestări la K4 şi K5, precum şi diferite capacităţi la K12 şi
să observăm cum influenţează aceste modificări rezultatele financiare ale zilei şi
indicatorii zilnici de eficienţă. ■
Strategii de influenţare a cererii
Până acum am presupus o anumită curbă de variaţie a cererii instantanee
determinată practic (măsurată) şi deciziile manageriale au avut ca obiect
proiectarea sau exploatarea eficientă a resurselor operatorului de servicii în aceste
condiţii. Am putut constata că cu cât fluctuaţiile zilnice ale cererii sunt mai mari,
cu atât indicatorii de eficienţă sunt mai slabi.
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O abordare diferită este aceea a strategiilor care au drept scop influenţarea cererii.
Pârghiile de influenţare a cererii nu sunt foarte eficiente întotdeauna, dar în măsura
în care ele acţionează, este de datoria managerului din domeniul serviciilor să le
comande pentru a „aplatiza” pe cât posibil cererea instantanee. În acest mod,
indicatorii zilnici de eficienţă pot fi îmbunătăţiţi.
Strategia de preţuri antifazice pe intervale orare
În această strategie se urmăreşte nivelarea cererii instantanee prin preţul
serviciului, care va fi cu atât mai mic cu cât cererea instantanee din intervalul orar
respectiv va fi mai mică, după o lege de variaţie în trepte de preţ pe intervale orare.
Strategia pură de preţuri antifazice se exprimă printr-o relaţie preţ în funcţie de
cererea instantanee, de tipul:

pi =

α1


 α × d max
ln i +12
 d × dt
 ∫
 i









Unde:
pi

este preţul (tariful) serviciului în intervalul orar [i, i+1)

α1

este o constantă convenabilă de dimensionare în unitatea monetară, astfel
ca grila rezultată de preţuri să aibă un maxim apropiat de preţurile de piaţă

α2

este o constantă de ponderare a fluctuaţiei de preţ (de obicei între 2 şi 5)

d

este cererea instantanee în funcţie de timp, măsurată în locaţia respectivă
de servicii

dmax

este cererea maximă a zilei

În exemplul sălii de biliard, preţurile care ar trebui fixate dacă s-ar adopta strategia
pură de preţuri antifazice au fost calculate în tabelul de mai jos cu α1 = $5 şi α2 =
4. Cererea maximă este 28,5 jocuri/h. Strategia pură nu se aplică de obicei din două
motive: strategia de preţuri antifazice trebuie combinată şi cu o altă strategie de
preţuri pe de-o parte (de exemplu preţuri fracţionare, sau preţuri aducătoare de
bacşişuri, vezi la pagina 72), iar modificarea oră de oră a preţurilor (tarifelor) la
valori greu de memorat este percepută negativ de clienţi. Astfel, în tabelul 12 au
fost trecute şi tarifele din strategia reală aplicată la clubul de biliard, tarife care
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variază doar în trei trepte şi preţurile sunt uşor de memorat. Comparaţia celor două
strategii se face şi grafic, în figura 58. Calculele au fost făcute cu aplicaţia pretaf
realizată în Microsoft Excel (pagina 312).
Tabelul 12 – Comparaţie între preţurile antifazice
teoretice (strategia pură) şi cele aplicate practic
Intervalul
Tarif $/h
Orar de la ora Strategia pura
9
$0.00
10
$0.92
11
$1.15
12
$1.24
13
$1.37
14
$1.55
15
$1.60
16
$1.65
17
$1.70
18
$1.97
19
$2.38
20
$2.91
21
$3.38
22
$3.61
23
$3.43
0
$3.00
1
$2.38
2
$1.88
3
$1.49
4
$1.15
5
$0.92

Tarif $/h
Strategia aplicata
$1.50
$1.50
$1.50
$1.50
$1.50
$1.50
$2.00
$2.00
$2.00
$2.00
$2.00
$3.00
$3.00
$3.00
$3.00
$3.00
$3.00
$3.00
$3.00
$3.00
$3.00

Singura diferenţă calitativă între alura celor două curbe de preţuri (tarife) este
pentru intervalul orar nocturn, unde deşi cererea este mică, strategia reală de preţuri
antifazice nu mai operează reduceri de tarif. Explicaţia constă în particularitatea
acestui tip de serviciu, aceea că la orele de după miezul nopţii cererea este
constituită aproape în totalitate din clienţii existenţi, care au sosit mai devreme şi
au acceptat deja tariful mare. Din acest motiv, cererea nu mai trebuie stimulată,
pentru că ea este oarecum inerentă, clienţii existenţi prelungindu-şi consumul de
servicii.
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Figura 58 – Comparaţia dintre strategia pură de preţuri (tarife) antifazice şi
strategia aplicată la clubul de biliard

Figura 59 – Strategia de preţuri antifazice aplicată la clubul de biliard a avut un
efect vizibil asupra cererii. Se observă stimularea clară a cererii în treapta de tarif
mic (înainte de ora 13), urmată de domolirea derivatei cererii în treapta a doua de
tarif (de la ora 14)
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Analizând figura 59, constatăm că strategia de preţuri antifazice aplicată la clubul
de biliard este cauza pentru care curba cererii are alura pe care o are, cu o uşoară
ridicare axată pe ora 14. În absenţa strategiei de preţuri antifazice, curba cererii ar
avea o creştere cvasiliniară de la ora 9 la ora 17.
Strategia de preţuri antifazice trebuie corelată cu preţurile de piaţă, fiind
contraindicate variaţiile de şoc, cu alegerea lui α1 prea mare sau α2 prea mic. Ea
trebuie să fie mai degrabă o strategie stimulativă decât una speculativă. Preţurile
şoc mult prea mici sau mult prea mari sunt deopotrivă de riscante pentru modul în
care este perceput serviciul de clienţi.
O altă recomandare bazată pe experimentarea acestei strategii ar fi aceea de a nu
aştepta rezultate spectaculoase asupra cererii. Anumite segmente de piaţă nici
măcar nu sunt sensibile la tarifele anumitor servicii, în schimb au condiţionări
foarte stricte de interval orar în care pot apela la serviciile respective. De asemenea,
aici intervine factorul de autostimulare a cererii de servicii şi alţi factori
dinamizatori ai cererii.
Rezultatele aplicării acestei strategii se pot observa după mai multe cicluri de
consum74.
Alte exemple de aplicări ale strategiei de preţuri antifazice orare sunt tarifele la
telefonia fixă şi mobilă, la furnizorii de servicii Internet, preţul biletelor la
cinematografele multiplex, tarifele de difuzare a reclamelor la radio şi la
televiziune sau tarifele de autostradă (în Franţa).
Nu orice grilă diferenţiată pe intervale orare provine dintr-o strategie de preţuri
antifazice. De exemplu, tariful taximetrelor este diferenţiat pe intervale orare, dar
nu pentru a nivela cererea, ci pe alte criterii.
Strategia de extindere a programului de funcţionare
Disponibilitatea maximă a operatorului de servicii pentru clienţi, prin extinderea
cât mai mult a programului zilnic de funcţionare (non-stop, aproape non-stop,
până la ultimul client etc.) şi prin reducerea la minimum a întreruperilor
ocazionale în funcţionare (pauze de masă, inventar, pauze cu schimbarea turei)
reprezintă o altă strategie de nivelare a cererii, în special pentru serviciile
aglomerate.

74

un ciclu de consum în servicii este perioada în care în medie acelaşi client revine la
acelaşi operator pentru acelaşi serviciu
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Efectul aplicării acestei strategii este în general de a deteriora indicatorii zilnici de
randament, iar cererea la orele extinderii de program în mod sigur va fi infimă.
Efectul nivelator apare totuşi datorită faptului că acea cerere care se adaugă, chiar
şi aşa infimă, este constituită parţial din clienţi care nu mai cer serviciul respectiv
la ore de vârf. Rezultatele nu sunt în nici un caz spectaculoase, decât poate în cazul
unor servicii în criză cronică de capacitate.
În studiul de caz cu clubul de biliard se aplică această strategie, programul zilnic de
funcţionare fiind după cum s-a constatat suboptimal (9–6), fiind extins de la
programul optimal (13–4). Cererea totală în intervalul de extindere (9–13 şi 4–6)
nu depăşeşte 3% din cererea zilnică, dar dacă această cerere de 3% ar veni în orele
de vârf, factorul zilnic al clienţilor deturnaţi ar fi sensibil mai mare.
Un bun exemplu de nivelare a cererii prin extinderea programului de funcţionare a
fost aplicat acum câţiva ani de Poliţia română la birourile de înregistrare a
accidentelor rutiere uşoare. De atunci, înregistrarea unui accident uşor se poate face
non-stop, eliminându-se vârfurile şoc de cerere care erau între orele 17 şi 19.
Astfel, cu toate că parcul de maşini şi numărul de accidente a crescut continuu,
cozile pot fi evitate la obţinerea dovezii de reparaţii. Chiar dacă accidentul s-a
produs ziua, clienţii se pot adresa noaptea şi astfel nu pierd timp aproape deloc.
Strategia de preinformare a clienţilor
Dacă ar exista strategii cu efecte spectaculoase de nivelare a cererii, probabil că
le-am putea prezenta în această lucrare. Din păcate nu putem prezenta decât o serie
a strategiilor cu efecte modeste, serie din care face parte şi strategia de
preinformare a clienţilor. Merită totuşi menţionat că aplicarea acestor strategii se
poate face cumulativ.
Preinformarea se bazează pe premiza că clienţilor nu le place aglomeraţia şi dacă
ar fi informaţi exact la ce ore pot aştepta aglomeraţie, s-ar strădui să evite acele ore,
nivelându-se astfel cererea. Ca şi strategia de extindere a programului de
funcţionare, această strategie are efecte mai pronunţate la serviciile aglomerate.
Preinformarea este uneori naturală. De exemplu, dacă parcarea unui supermarket
este foarte aglomerată, clientul este avertizat să încerce să vină eventual la altă
oră.
Ca exemplu de aplicare a strategiei de preinformare a clienţilor, un club de fitness
din Bucureşti afişează curba numărului de clienţi în sală în funcţie de oră şi de zi a
săptămânii, astfel clienţii fiind avizaţi să evite orele de vârf.
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Un alt exemplu îl reprezintă buletinele de trafic rutier transmise în general pe
frecvenţe radio specializate, sau la televiziune (deocamdată nu şi în România).
Acestea permit evitarea aglomeraţiilor prin găsirea unor rute ocolitoare
(alternative), sau planificarea unor deplasări la ore în afara vârfurilor de cerere.
Strategii prin organizare sau reglementări
Nivelarea cererii se mai poate obţine în anumite servicii prin organizare sau
reglementări. Metodele folosite sunt eşalonările, rezervările, programările şi
regulamentele.
Multe servicii sunt organizate aproape exclusiv pe bază de programări: de exemplu
serviciile medicale de stomatologie şi serviciile de cosmetică. În serviciile
medicale de stomatologie, clienţii care sosesc neprogramaţi sunt consideraţi şi
trataţi ca o excepţie (sunt numiţi sugestiv „urgenţe”). De obicei, un singur medic pe
tură se ocupă de urgenţe.
În acest fel, se poate obţine o foarte bună nivelare a cererii, dar nu toate serviciile
se pretează la acest tip de strategie. Deşi programările (rezervările) sunt foarte
dorite în industria restaurantelor, realitatea arată că mulţi clienţi preţuiesc libertatea
de a se hotărî în ultimul moment unde să ia masa.
În industria hotelieră şi în transportul aerian de pasageri se încurajează strategia
prin organizare inclusiv prin tarife, care pot fi semnificativ mai mici în cazul în
care clientul se programează în loc să ceară serviciul la un moment oarecare.
Aceeaşi cameră la hotel poate fi mai ieftină pentru clientul cu rezervare decât
pentru clientul care vine direct la recepţie. Conform reglementărilor IATA, un bilet
de avion cu dată fixă de întoarcere este mult mai ieftin decât un bilet „open” (cu
dată de întoarcere la latitudinea clientului), acest fapt urmărind nivelarea cererii.
Un exemplu interesant este organizarea folosită la complexele de săli
cinematografice (multiplex) ca fiecare spectacol să înceapă la altă oră, cu un
decalaj constant, astfel încât cererea pentru serviciile de bufet să fie nivelată.
Serviciile de bufet din sălile de spectacol, folosite numai în pauze, constituie de
altfel un exemplu de cereri şoc şi alte strategii de nivelare nu funcţionează pentru
bunul motiv că acestea ar intra în conflict cu serviciul de bază (spectacolul).
Deşi sunt în principiu mai eficiente, strategiile prin organizare sau prin
reglementări reprezintă în esenţă o îngrădire a libertăţii consumatorului de acces la
servicii, fapt cu consecinţe negative mai mult sau mai puţin evidente. Mecanismele
bazate pe programări sunt foarte vulnerabile la întârzierile clienţilor şi la greşelile
angajaţilor. Mecanismele bazate pe rezervări sunt şi ele vulnerabile la renunţări,
anulări, reprogramări, rezervări multiple, erori ale clienţilor sau ale angajaţilor.
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Mecanismele bazate pe regulamente pot ajunge în cazuri extreme chiar detestate şi
boicotate de clienţi.
Strategia cererii complementare
Strategia se bazează pe identificarea şi atragerea unor segmente alternative de
clienţi în intervalele orare în care cererea este deficitară. În acest mod se obţine o
oarecare nivelare a cererii în mod artificial.
De exemplu, un club de fitness a contractat spaţiul pentru orele de sport ale unor
grupe de studenţi în orele de dimineaţă, în care cererea naturală era mai modestă.
De multe ori, cererea alternativă este atrasă cu discounturi substanţiale, efectul
acestei strategii fiind astfel limitat.
Aplicaţia pretaf de calcul al preţurilor antifazice
Următoarea aplicaţie în Microsoft Excel permite calcularea preţurilor antifazice pe
baza cererii la diverse intervale de timp. Exemplul din tabelul 13 se referă la
cererea zilnică a clubului de biliard din studiul de caz de la pagina 289, dar
aplicaţia merge şi pentru variaţii săptămânale, lunare sau anuale ale cererii. În
coloana A vom trece intervalele de timp considerate, în cazul nostru intervalele
orare de la ora 6 dimineaţa la ora 5 a doua zi dimineaţa, de la A4 la A27.
În coloana C introducem cererea la fiecare oră în parte di. La G1 introducem
formula care ne calculează cererea maximă dmax utilizată de formula preţurilor
antifazice (pagina 306): =MAX(C4:C27). La G2 şi la G3 vom introduce

α1

o constantă convenabilă de dimensionare în unitatea monetară, astfel
ca grila rezultată de preţuri să aibă un maxim apropiat de preţurile de piaţă

α2

o constantă de ponderare a fluctuaţiei de preţ (de obicei între 2 şi 5)

Aceste constante pot fi alese prin încercări succesive. La D7 aplicăm formula de la
pagina 306 de calcul pentru preţurile antifazice, cu observaţia că în cazul cererii
nule nu putem accepta un tarif nul, afişând în schimb indicaţia de preţ „minim”. De
asemenea, vom rotunji rezultatul formulei la două zecimale:
=IF(C7=0,"min",ROUND($G$2/-LN(C7/$G$1/$G$3),2))

Cu select şi Ctrl+D copiem formula până jos, la D27. În coloana E facem o
uniformizare a preţurilor din coloana D în trepte. Ambele coloane sunt mediate pe
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linia 29 cu formula =AVERAGE(D7:D27). Aceste medii nu au o semnificaţie utilă
în practică, nefiind ponderate cu vânzările, dar servesc la dimensionarea
coeficienţilor α şi a preţurilor reale.
Tabelul 13 – Foaia Excel pretaf cu strategia pură de preţuri antifazice
DATE DE INTRARE> dmax
intervalul orar de la ora
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0
1
2
3
4
5
preţul mediu

d
0.0
0.0
0.0
0.0 min
0.5
1.5
2.0
3.0
4.5
5.0
5.5
6.0
9.0
14.0
20.5
26.0
28.5
26.5
21.5
14.0
8.0
4.0
1.5
0.5

pi

α1
pi real α2

$0.92
$1.15
$1.24
$1.37
$1.55
$1.60
$1.65
$1.70
$1.97
$2.38
$2.91
$3.38
$3.61
$3.43
$3.00
$2.38
$1.88
$1.49
$1.15
$0.92

$1.50
$1.50
$1.50
$1.50
$1.50
$1.50
$2.00
$2.00
$2.00
$2.00
$2.00
$3.00
$3.00
$3.00
$3.00
$3.00
$3.00
$3.00
$3.00
$3.00
$3.00

$1.89

$2.33

28.5
$5.00
4

Datele din tabel au fost reprezentate grafic în diagramele din figurile 58 şi 59. ■
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Expunerea spaţială şi temporală
După cum se constată şi din studiul de caz al clubului de biliard, funcţia
managerială a previziunii joacă un rol determinant în cele două decizii manageriale
majore care privesc expunerea unităţii de servicii sau de producţie în spaţiu şi timp,
acestea fiind stabilirea amplasamentului (locaţiei) şi a programului de funcţionare
(de lucru cu publicul).
În stabilirea expunerii se recomandă utilizarea criteriului centrului de greutate în
privinţa amplasamentului, precum şi a criteriului relaxat al maximizării profitului
în privinţa programului de funcţionare al unităţilor de servicii. Programul unităţilor
productive rezultă din planificarea agregat (pagina 351)
Criteriul centrului de greutate
Amplasamentul cel mai raţional al unei unităţi de servicii este în centrul de greutate
al bazinului clientelei, ponderea fiecărui client fiind volumul de servicii cumpărat
de acel client (activitatea clientului, notată acti):
N

xCG =

∑ act
i =1

i × xi

N

∑ acti

N

y CG =

∑ act
i =1

i

× yi

N

∑ act

i =1

i =1

i

Amplasamentul fiecărui client este exprimat în coordonatele (xi, yi). În cazul
unităţilor de producţie, se recomandă acelaşi criteriu, aplicat însă deopotrivă la
clienţi şi la furnizorii de materii prime. În formulele centrului de greutate se iau în
calcul N clienţi şi furnizori.
Dacă nu există informaţii privind activitatea clienţilor (furnizorilor), sau dacă
ponderea acestora este egală, putem aplica criteriul mai simplu al centrului
geometric:
N

N

xGEOM =

∑ xi
i =1

N

y GEOM =

∑y
i =1

i

N

La amplasarea unităţilor de servicii pentru consumatori nu trebuie totuşi să omitem
şi alte criterii care oferă avantajul competitiv, cum ar fi clustering-ul (pagina 219).

314

Amplasarea optimală
Firma Romanian Aviation Services SRL este un prestator de servicii în domeniul
aeroportuar din România, cu sediul în Bucureşti. De curând, firma a primit licenţa
de a furniza servicii de întreţinere a echipamentelor de alimentare cu combustibil a
aeronavelor (pompe, instalaţii, vehicule), inclusiv aprovizionarea cu combustibil de
aviaţie pentru următoarele 7 aeroporturi: Bucureşti – Otopeni, Bucureşti –
Băneasa, Constanţa – Mihail Kogălniceanu, Tulcea – Cataloi, Timişoara –
Giarmata, Sibiu – Turnişor şi Bacău. În curs de negociere sunt contractele de
prestare de servicii cu alte patru aeroporturi: Cluj-Napoca, Iaşi, Suceava şi
Caransebeş.
Planul de investiţii al firmei prevede construirea unui depozit central al firmei,
pentru stocarea de combustibil de aviaţie, piese de schimb şi materiale necesare în
exploatare. Directorul general al firmei a convocat o şedinţă a consiliului de
administraţie pentru a lua cea mai bună decizie de amplasament pentru acest
depozit central.
Debutul şedinţei a fost furtunos. Mulţi dintre participanţi s-au arătat miraţi că se
pune o astfel de problemă. Pentru ei, discuţia nu avea sens. Amplasarea depozitului
central trebuia făcută în Bucureşti. În primul rând, se putea exercita un control mai
bun asupra depozitului dacă acesta se găsea la o distanţă mică de sediul firmei.
Apoi, depozitul ar fi ocupat o poziţie apropiată de cel mai important client:
aeroportul internaţional Bucureşti - Otopeni. Directorul de vânzări vine în sprijinul
acestei idei cu următoarele date:

Tabelul 14 – Estimarea traficului de aeronave (2004)
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Aeroportul
Bucureşti Otopeni
Constanţa Kogălniceanu
Cluj-Napoca
Timişoara Giarmata
Sibiu Turnişor
Bucureşti Băneasa
Tulcea
Iaşi
Suceava
Bacău
Caransebeş
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Nr. mişcări pe an
2.950
1.840
1.110
930
540
520
380
260
220
180
90

Directorul de vânzări explică: „Principalul nostru client este pe departe aeroportul
internaţional Otopeni. Având cele mai multe operaţii, aici vom avea cea mai mare
desfacere de combustibil, dar şi serviciile de întreţinere cele mai dese. Frecvenţa
alimentărilor determină şi consumul de piese de schimb şi de alte materiale. Este
adevărat că şi Constanţa a început să opereze semnificativ în ultima vreme, dar
amplasarea depozitului la Constanţa mi se pare ilogică. Activitatea la Constanţa
este clar mai redusă decât cea de la Bucureşti, unde pe lângă Otopeni, mai avem şi
Băneasa.”
Directorul economic se arată de acord: „În Bucureşti vom putea exercita un control
asupra depozitului de la sediul central. Sau vreţi să mutăm sediul central la
Constanţa?”
Proiectantul general al depozitului, un arhitect renumit, a fost invitat şi el la şedinţă
şi este rugat să-şi spună părerea: „Depozitul este o construcţie cu grad mare de
pericol şi amplasarea în intravilan va presupune lucrări costisitoare de protecţie şi
teren mai mult în jur. Criteriile de amplasament sunt accesul la calea ferată şi la
un drum naţional. Personal, recomand amplasarea în afara oricărei localităţi.”
Următorul vorbitor este directorul de investiţii: „Mă bucur că domnul arhitect a
adus acest amănunt în discuţie. Bugetul acestui proiect nu prea ne îngăduie să
cumpărăm teren nici în Bucureşti, nici în Constanţa. Ne trebuie aproape 20.000
m.p şi nu ne mai încadrăm dacă plătim mai mult de 50.000 EUR pentru teren!”
În acest moment spiritele se încing şi începe o discuţie aprinsă „fiecare cu fiecare”.
Se polarizează două tabere: una pentru Bucureşti, aproape de sediul firmei, alta
pentru şoseaua Bucureşti-Ploieşti, între Otopeni şi Baloteşti.
Directorul general observă că directorul de operaţii are o opinie aparte şi îl invită
să-şi spună părerea. Acesta surprinde adunarea cu următoarele afirmaţii: „Ar trebui
făcute nişte calcule prin metoda centrului de greutate. N-ar fi exclus ca
amplasarea optimă să fie între Urziceni şi Slobozia, dar trebuie să mai verific!”
Directorul de operaţii scoate o hartă (figura 60) şi încearcă să-şi prezinte
raţionamentul, dar este acoperit de un val de proteste şi de vociferări: „n-am auzit
de nici un aeroport la Urziceni!”, „calculele tale ne mai lipseau!”. Discuţia a
scăpat pentru moment de sub control.
Dacă aţi fi în locul directorului general, ce decizie aţi lua?
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Figura 60 – Harta aeroporturilor din România

Directorul general, conştient că trebuie să asculte toate argumentele raţionale, cere
directorului de operaţii să-şi prezinte calculele. Acesta scoate un tabel cu
coordonatele (x, y) ale tuturor aeroporturilor şi le introduce în Microsoft Excel,
obţinând atât centrul geometric, cât şi centrul de greutate (Tabelul 15):
Tabelul 15 – Aeroporturile din România, coordonate şi activitate
Aeroportul

Coordonatele
x
Bucureşti-Otopeni
165.7
Constanţa
211.1
Cluj-Napoca
120.6
Timişoara
76.3
Sibiu
128.5
Bucureşti-Băneasa
166.2
Tulcea
215.2
Iaşi
194.5
Suceava
171.0
Bacău
181.4
Caransebeş
93.5
centrul geometric
156.7
centrul de greutate
160.6

y
65.1
59.6
124.5
97.8
97.3
63.0
77.9
135.4
149.3
117.3
87.9
97.7
82.4

Activitatea
(mişcări)
2,950
1,840
1,110
930
540
520
380
260
220
180
90
9,020
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act*x
488815
388424
133866
70959
69390
86424
81776
50570
37620
32652
8415
1448911

act*y
192045
109664
138195
90954
52542
32760
29602
35204
32846
21114
7911
742837

Centrul geometric al aeroporturilor considerate este amplasat la intersecţia mediilor
aritmetice ale coordonatelor x şi y ale aeroporturilor şi este poziţionat în zona
localităţii Bod din judeţul Braşov (figura 61). Dacă ponderăm coordonatele
aeroporturilor cu activitatea acestora, obţinem centrul de greutate în apropiere de
localitatea Comarnic, judeţul Prahova (figura 61).

Figura 61 – Centrul geometric al principalelor aeroporturi din România este la Bod,
jud. Braşov, iar centrul de greutate ponderat cu activitatea estimată a aeroporturilor
cade la Comarnic, jud. Prahova
Concluzia este limpede: amplasamentul optim al depozitului va fi pe D.N. 1, între
Câmpina şi Comarnic, mai aproape de Comarnic. Poziţia este avantajată şi de
accesul la calea ferată.
Directorul general mai are o singură curiozitate şi îi cere directorului de vânzări
probabilitatea de succes pentru semnarea celor trei contracte aflate încă în faza de
negociere. Directorul de vânzări se arătă rezervat: „Dacă probabilitatea era mai
mare, le-am fi semnat până acum, aşa cum s-a întâmplat cu celelalte contracte.
Realitatea este că managementul aeroporturilor de la Cluj, Iaşi şi Suceava preferă
să lucreze cu firme concurente locale, iar aeroportul din Caransebeş are o
activitate la limita pragului nostru de rentabilitate.”
„Atunci să refacem calculele pentru ipoteza cea mai probabilă, cu doar 7
aeroporturi în loc de 11.” se pronunţă directorul general şi reluă foaia de lucru
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Microsoft Excel, ştergând ultimele 4 linii (Tabelul 16). Directorul de operaţii
măsoară pe hartă şi exclamă: „Amplasamentul nu se schimbă prea tare! Vom
coborî doar câţiva kilometri, spre Câmpina”.
Tabelul 16 – Refacerea calculelor cu numai 7 aeroporturi
Aeroportul

Coordonatele
Activitatea
x
y
(mişcări)
Bucureşti-Otopeni
165.7
65.1
2,950
Constanţa
211.1
59.6
1,840
Cluj-Napoca
120.6
124.5
1,110
Timişoara
76.3
97.8
930
Sibiu
128.5
97.3
540
Bucureşti-Băneasa
166.2
63.0
520
Tulcea
215.2
77.9
380
centrul de greutate
159.6
78.1

act*x
488815
388424
133866
70959
69390
86424
81776

act*y
192045
109664
138195
90954
52542
32760
29602

■
Criteriul relaxat al maximizării profitului
Având în vedere preponderenţa costurilor fixe asupra celor variabile în servicii,
profitul este puternic dependent de cerere şi costurile cu capacitatea neutilizată sunt
importante. O decizie raţională de expunere temporală s-ar putea baza pe
maximizarea profitului unei zile medii, adică a diferenţei dintre vânzările SZ şi
costurile totale CZ ale zilei medii să fie maximă în raport cu ora de deschidere şi
ora de închidere:

S Z − C Z = PZ = max
Acesta se numeşte criteriul strict al maximizării profitului. Spre exemplu,
sucursalele Băncii Ion Ţiriac până în anul 2004 au fost expuse pe baza acestui
criteriu, programul fiind 9:00-17:00 de luni până vineri şi 9:00 – 12:30 sâmbăta.
Deşi cel mai raţional pe termen scurt, programul de funcţionare rezultat din acest
raţionament este destul de redus. Criteriul relaxat al maximizării profitului
porneşte de la criteriul maximizării profitului şi extinde programul de funcţionare
pentru stimularea cererii.
La calculele făcute pentru stabilirea unui program de funcţionare optim pentru
clubul de biliard (pagina 296) am constatat că din considerente de profit şi de
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randament, programul clubului ar trebui redus de la 21 ore la 15 ore zilnic. După
cum dovedesc calculele, această optimizare ar putea creşte profitul operatorului cu
aproape 20% pentru serviciul respectiv, ceea ce înseamnă un plus anual de
aproximativ jumătate de miliard de lei!
Ce argumente ar putea să ne determine să menţinem programul de funcţionare la
21 de ore, sacrificând astfel acest profit aproape garantat?
Am menţionat mărirea factorului zilnic al clienţilor deturnaţi de la 3% la 6%. La
prima vedere, acest indicator ar rămâne totuşi la o cotă destul de acceptabilă. Piaţa
serviciilor de recreere din Bucureşti este o piaţă destul de concurenţială, dar strict
pentru serviciul în cauză (club de biliard), rivalitatea nu este atât de acută (există în
total cam 6 cluburi de biliard mari şi cam 60 de dimensiuni mai reduse).
Am menţionat de asemenea că extinderea programului de lucru al operatorilor de
servicii este o strategie de nivelare a cererii zilnice. Ca orice strategie, această idee
are un orizont de timp mai îndelungat, sacrificând profituri imediate, dar
favorizând o creştere în viitor. Această creştere este destul de ipotetică, nimeni nu o
garantează şi este greu de evaluat cantitativ. Atunci de unde vom şti că ea va
compensa sacrificiul de jumătate de miliard de lei anual?
Literatura de specialitate nu abundă în analize pe această temă. În această lucrare
vom avansa totuşi o ipoteză care se bazează pe generalizarea unor experimente,
încă insuficiente şi nu îndeajuns de diversificate. Nu putem oferi deocamdată
acestei ipoteze baza ştiinţifică suficientă pentru a o extrage din câmpul
speculaţiilor.
Ideea a pornit de la observarea unei similitudini în curbele cererii zilnice la servicii
diverse, prestate de operatori diferiţi. În a doua fază, o dată cu anumite măriri de
capacitate pentru servicii de recreere şi respectiv de comerţ cu amănuntul, am
observat că adaptarea cererii la noile condiţii s-a făcut cu păstrarea alurii curbei
cererii (figura 62). Chiar şi la restrângeri de capacitate, după un timp de stabilizare,
curba cererii tinde să revină la forma ei iniţială, desigur cu o amplitudine mai
redusă (figura 63).
Ipoteza conservării formei cererii zilnice presupune că cererea ajunge în timp, la o
formă „naturală”, proprie, care ţine de dinamica proprie a sistemului socioeconomic operator de servicii – clienţi. Timpul de stabilizare a formei „naturale”
este de ordinul a mai multor cicluri de consum75. Adaptarea cererii la condiţiile
impuse se face prin variaţia amplitudinii, dar forma (alura) curbei tinde să se
conserve, adică să revină la forma iniţială, cu eventuale ajustări la noile condiţii.
75

un ciclu de consum în servicii este perioada în care în medie acelaşi client revine la
acelaşi operator pentru acelaşi serviciu
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Figura 62 – Ipoteza conservării formei cererii zilnice ilustrată pentru creşterea
capacităţii şi pentru extinderea programului de funcţionare al operatorului de
servicii

În această ipoteză, problema rentabilităţii unei unităţi de servicii se poate reformula
astfel: restrângerea programului de lucru după criteriul strict al maximizării
profitului ar aduce o mărire a profitului zilnic pentru câteva cicluri de consum,
după care profitul zilnic ar scădea sub valoarea iniţială pe termen nelimitat. Chiar
dacă nu avem posibilitatea să calculăm cât va fi această scădere, putem totuşi
aprecia că efectul scăderii va fi mai important decât efectul creşterii, deoarece
creşterea are un interval limitat, iar scăderea un interval nelimitat.
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Figura 63 – Ipoteza conservării formei cererii zilnice ilustrată pentru scăderea
notabilă a capacităţii şi pentru restrângerea programului de funcţionare al
operatorului de servicii
Ipoteza conservării formei cererii nu se verifică dacă nu se îndeplinesc următoarele
condiţii:
•

Serviciul să fie cerut pe piaţă, de bună calitate, la un preţ concurenţial de
piaţă

•

Creşterea de capacitate şi respectiv extinderea programului să fie făcute de
la o cerere care la vârf atinge sau depăşeşte capacitatea iniţială

•

Creşterea de capacitate să nu se facă brusc cu un factor mai mare de 1,3–
1,5

•

Serviciile să fie de consum, pentru public şi numărul de servicii pe zi să fie
suficient de mare (minimum 30) astfel încât curba cererii să fie similară de
la o zi la alta
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De la variaţia zilnică la variaţia anuală a cererii
Managementul operaţional implică şi decizii tactice pe orizont de timp relativ scurt
(o zi), dar şi pe termen mediu, precum şi decizii strategice pe termen lung. Variaţia
zilnică a cererii este prima informaţie obiectivă, imediată şi direct observabilă
despre piaţă. Pe baza variaţiei zilnice, se iau în principal deciziile de proiectare a
capacităţii şi decizia programului zilnic de funcţionare.
Totuşi, în majoritatea serviciilor există puternice componente de variaţie
săptămânală şi anuală, de care este obligatoriu să ţinem cont. Analiza doar a
variaţiei zilnice este insuficientă.
Dacă extindem orizontul de timp la un an, vom regăsi fluctuaţiile săptămânale,
lunare şi anuale ale cererii. O formă caracteristică a acestora pentru serviciile de
recreere în sală este ilustrată în figurile 64-65, iar pentru comparaţie în figurile 6667 am reprezentat aceeaşi formă pentru comerţul cu amănuntul.
Pentru dimensionarea capacităţii de servire (care se face pe maximum de cerere),
vom porni de la analiza cererii zilnice pentru ziua cu cerere maximă din an.
Este limpede că indicatorii săptămânali, lunari şi mai ales cei anuali de eficienţă
vor fi şi mai scăzuţi decât cei zilnici.

Figura 64 – Variaţie săptămânală tipică a cererii de servicii de recreere în sală
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Figura 65 – Variaţie anuală tipică a cererii de servicii de recreere în sală

Figura 66 – Variaţie săptămânală tipică a cererii de servicii de comerţ cu
amănuntul
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Figura 67 – Variaţia anuală tipică a cererii în servicii de comerţ cu amănuntul,
schematizată76
Previziunea cererii
"The best way to predict the future is to create it."77 Probabil că această provocare
lansată de Peter Drucker, unul din cei mai importanţi gânditori ai managementului
contemporan, reprezintă totodată şi cea mai bună definiţie pe care o cunosc pentru
aşa-numita atitudine „proactivă”. Aşa cum am arătat-o deja, pe lângă efortul de
predicţie, un manager bun este implicat atât în stimularea cererii, cât şi în
încercarea de a o nivela.
Previziunile cererii exprimate prin vânzări zilnice, săptămânale şi lunare pe termen
scurt (un an) sunt cele mai utilizate pentru planificarea producţiei şi a stocurilor
pentru aprovizionare. De exemplu, la Unisys Corporation, un producător de
sisteme de calcul cu cifra de afaceri de 8 miliarde de dolari, previziunile lunare ale
cererii sunt elaborate pe următoarele 12 luni. La Hewlett-Packard, previziunile
lunare de imprimante cu jet de cerneală sunt construite pe următoarele 12 până la
18 luni (termen mediu). În unele cazuri, previziunile cererii se fac pe termen lung.
De exemplu, la Levi Strauss, previziunile săptămânale sunt pregătite pentru
următorii 5 ani [68].
Previziunile pe termen lung se folosesc pentru planificarea strategică, pentru
stabilirea de obiective pe termen lung, planificarea de noi produse pentru pieţele în
schimbare, intrarea pe noi pieţe, dezvoltarea de noi facilităţi de producere (servire)
şi implementarea programelor strategice, cum ar fi TQM. Spre exemplu, la Unisys
previziunile strategice pe termen lung proiectează trei ani în viitor, la Hewlett76
77

Ordonata este scalată la 20.000 clienţi pe zi; sursa datelor: centrul comercial IDM, 1995
„Cel mai bun mod de a prevedea viitorul este să-l creezi tu însuţi.”
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Packard de la doi la şase ani, iar la Fiat, planificarea strategică pentru produse noi
şi menţinerea produselor existente merge pe 10 ani în viitor [68]. Tipul de metodă
de previziune adecvat depinde de câţiva factori, incluzând fereastra de timp a
previziunii (de exemplu cât de îndepărtat este viitorul care face obiectul
previziunii), comportamentul cererii, posibilitatea existenţei unor modele (tendinţe,
sezonalitate şi altele), precum şi cauzele comportamentului cererii.
Alura cererii
Adesea, cererea nu se comportă aleatoriu, prezentând variaţii previzibile: tendinţe,
cicluri şi modele sezonale.
O tendinţă (figura 68-a) este o mişcare treptată a cererii, în sus sau în jos, sesizabilă
pe un interval relativ mare de timp. De exemplu, cererea de calculatoare personale
a urmat o tendinţă crescătoare în ultimele câteva decenii, fără nici o mişcare
regresivă susţinută, ilustrând o tendinţă a cererii cu o mişcare generală crescătoare.
Observaţi că figura 68-a include şi câteva mişcări aleatoare în sus şi în jos.
Variaţiile aleatoare sunt mişcări impredictibile şi nu se încadrează în nici un model,
de aceea nu ne propunem previziunea lor pe baza formei. Singura metodă
aplicabilă este cea cauzală în acest caz. De exemplu, putem prevedea o cerere mai
mare de asigurări de case după o inundaţie.

Figura 68 – Alura cererii în previziune
Un ciclu (figura 68-b) reprezintă un grup de tendinţe contrarii care se repetă după
un interval mai lung de timp (mai mult de un an). Exemple de evoluţii ciclice ne
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oferă construcţia de locuinţe, producţia de materiale de construcţii şi de
automobile.
Un model sezonal (figura 68-c) este o mişcare oscilantă periodică a cererii, bazată
pe anotimp sau chiar pe ziua din săptămână. În figura 67 vedem principalele
componente ale modelului sezonal în comerţul cu amănuntul din România, în
ordinea descrescătoare a cererii de vârf: vârful de Paşti, vârful de Crăciun, vârful
de Revelion , vârful de toamnă, vârful de 1-8 Martie, declinul de iarnă şi declinul
de vară. Exemplul cel mai elocvent de model sezonal săptămânal este variaţia de
week-end, care afectează puternic serviciile, în special cele de pe litoralul
românesc şi din staţiunile noastre de schi.
În alura cererii putem depista simultan mai multe modele suprapuse, de exemplu o
tendinţă crescătoare suprapusă peste un model sezonal (figura 68-d).
Metode de previziune calitative
Metodele calitative recurg la părerile unor oameni cu autoritate în domeniu, ca de
exemplu patronii, directorii, consiliul de administraţie. Forţa de vânzări a
companiei, respectiv personalul front-office reprezintă un punct de contact direct cu
consumatorii. Acest contact facilitează o reprezentare mai fidelă a aşteptărilor
consumatorilor. Pe de altă parte, personalul tehnic înţelege cel mai bine ce noi
tehnologii pot apărea pe piaţă în viitor.
Cercetarea de piaţă sau a consumului este o altă metodă care conduce la previziuni
asupra produselor şi serviciilor dorite de consumatori, precum şi pentru
identificarea de noi pieţe şi surse de clienţi. Cercetarea de piaţă şi a consumului se
face de obicei de departamentul marketing al organizaţiei, de organizaţii şi grupuri
ale industriei şi de către firme particulare de marketing şi consultanţă (vezi şi
pagina 258). Deşi cercetarea de piaţă poate genera previziuni utile şi exacte ale
cererii de produse, ea poate fi scumpă şi este foarte vulnerabilă la lipsa de
corectitudine şi de profesionalism.
Metoda Delphi este un procedeu de a colecta judecăţi şi opinii de la persoane
informate şi calificate, utilizând o serie de chestionare pentru a dezvolta o
previziune consensuală despre ce se va întâmpla în viitor. Metoda a fost dezvoltată
de Rand Corporation imediat după cel de-al doilea Război Mondial pentru a
prevedea impactul unui ipotetic atac nuclear asupra Statelor Unite.
Previziunea tehnologică a devenit treptat o dominantă pentru a concura în mediul
de afaceri internaţional modern. Noi tehnologii computerizate, îmbunătăţite, noi
metode de producţie şi progrese ale maşinilor şi echipamentelor sunt în mod
constant oferite companiilor. Aceste progrese le permit acestora să introducă mai
multe produse noi pe piaţă, la intervale mult mai scurte decât înainte. Companiile
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de succes reuşesc să facă un „salt” tehnologic faţă de concurenţii lor prin
previziunea corectă a tehnologiilor care vor fi disponibile în viitor şi cum pot fi
acestea exploatate. Ce produse şi servicii noi vor fi disponibile, când pot fi ele
introduse, care va fi cererea pentru ele şi alte întrebări ca acestea sunt chestiuni la
care nu se poate formula un răspuns bazat pe datele din trecut. În locul acestora,
trebuie făcut apel la judecata experţilor pentru acest tip de previziuni-unicat, pe
termen lung. În esenţă, inventarea calculatoarelor cu microprocesor în anii 1970 a
permis apariţia unui număr mare de produse şi servicii noi. De la telefonia celulară
la DVD, de la Internet la aplicaţiile multimedia, de la fotografia digitală la sisteme
de radionavigaţie prin satelit, de la avioanele fly-by-wire la tipografia digitală,
toate se bazează pe tehnologia calculatoarelor cu microprocesor.
Actualmente asistăm la o „supraîncălzire” tehnologică, o supralicitare a limitelor
tehnologice. În opinia mea, previziunea tehnologică este în pericol de a juca noi
feste investitorilor, care fac investiţii masive în tehnologii atrăgătoare, dar pe care
consumatorii nu le vor cumpăra. În istoria recentă am mai avut astfel de episoade
de supraîncălzire tehnologică. Cine îşi mai aminteşte acum de vâlva creată în jurul
aşa-numitei generaţii a V-a de calculatoare în anii 1980? Această generaţie a V-a
nu s-a dovedit viabilă comercial, şi a fost abandonată după ce a înghiţit destul de
mulţi bani. Concorde este un alt caz notoriu de supraîncălzire tehnologică.
În telefonia mobilă avem cele mai recente exemple de supraîncălzire tehnologică.
La începutul anilor 2000, toate previziunile „serioase” indicau tehnologia WAP ca
fiind câştigătoare, iar vechea tehnologie SMS era sortită dispariţiei. WAP s-a
dovedit un fiasco, în schimb mesajele scurte au fost cerute de public şi s-au
dezvoltat în ciuda previziunilor. Interesant este că o astfel de previziune incorectă
atrage investiţii plasate cel mai prost cu putinţă, de fapt bani aruncaţi pe fereastră.
Acum avem un nou pariu major pe generaţia a III-a (3G), în care s-au investit peste
$125 miliarde, sumă care se pare că va fi dublată până în 2007. Un astfel de efort
investiţional aproape că a împins toţi operatorii de telefonie mobilă pe marginea
prăpastiei încetării de plăţi. Revista „Economist” este de părere că acesta este cel
mai mare pariu făcut vreodată pe o nouă tehnologie: peste $250 miliarde. Din
păcate, acest pariu a fost, cel puţin parţial, pierdut. Multe licenţe 3G au fost
cumpărate pe bani grei, fără să se înţeleagă că clienţii nu vor plăti facturi
exorbitante pentru a se vedea la telefon cu interlocutorii, sau pentru a urmări
programe de televiziune pe minusculele ecrane ale telefoanelor78.
Toate aceste exemple de „supraîncălzire tehnologică” – cum am denumit acest
fenomen – au la bază un acelaşi scenariu: tehnologiile evoluează pe o anumită
direcţie, dar la un moment dat linia de dezvoltare depăşeşte un prag, dincolo de
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„Mobile telecoms”, „The lessons of 3G” – Economist, 4th September 2004
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care nu mai există rentabilitate, iar tehnologia suferă un recul. Am încercat să
ilustrăm acest concept în figura 69. Tehnologia 3G poate fi un nou „Concorde”.

Figura 69 – Supraîncălzirea tehnologică în aviaţia anilor ’70
Procesul de prognoză
Procesul de prognoză este un proces iterativ, în care se identifică o metodă de
calcul a unei estimări numerice a nivelului cererii în viitor, se monitorizează
rezultatul (se compară prognoza cu realitatea) şi se fac ajustările necesare, până
când se obţin cele mai mici diferenţe între prognoze şi realizări. Algoritmul
procesului de prognoză este ilustrat în figura 70. Unul din primii paşi în procesul
de prognoză este reprezentarea grafică a datelor istorice despre cerere şi, printr-o
apreciere vizuală, determinarea metodei de prognoză care pare să corespundă cel
mai bine modelelor care se evidenţiază.
Există câteva metode de a măsura pentru comparaţie cererea istorică cu prognoza,
pentru a vedea acurateţea acesteia. Dacă prognoza pare să nu aibă acurateţe, atunci
poate fi testată o altă metodă până când se găseşte o metodă adecvată. După ce a
fost elaborată prognoza pe intervalul de planificare dorit, se pot pune în valoare
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judecata, experienţa, cunoaşterea pieţei sau chiar intuiţia pentru a ridica acurateţea
prognozei. În final, după ce s-a scurs intervalul de timp prognozat, cererea reală
trebuie monitorizată şi confruntată cu prognoza pentru a evalua performanţa
metodei de previziune folosite. Dacă aceasta se dovedeşte corectă, ea poate fi
folosită în continuare. Dacă metoda se dovedeşte inexactă, atunci ea trebuie fie
ajustată, fie schimbată cu o altă metodă.

Sursa: [68]

Figura 70 – Algoritmul procesului de prognoză
Metode cu serii temporale
Metodele cu serii temporale sunt tehnici statistice care utilizează datele istorice
acumulate într-o perioadă de timp. Metodele cu serii temporale pornesc de la
ipoteza că în viitor se va întâmpla ceea ce s-a întâmplat şi în trecut. Aşa cum
sugerează şi numele de serii temporale, aceste metode exprimă variaţia prognozată
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în funcţie de un singur factor: timpul. Metodele includ media alunecătoare,
netezirea exponenţială şi linia de tendinţă liniară, fiind cele mai răspândite metode
pentru prognozele pe termen scurt ale companiilor de servicii şi de producţie.
Aceste metode presupun că modelele sau tendinţele identificabile în istoria cererii
se vor repeta.
Media alunecătoare
Formula de calcul a mediei alunecătoare simple este:
n

MAn =

∑D
i =1

i

n

unde:
n = numărul de perioade ale cererii în media alunecătoare
Di = cererea în intervalul i
Media alunecătoare simplă utilizează câteva cifre ale cererii din trecutul apropiat
pentru a construi prognoza. Aceasta tinde să amortizeze, sau să netezească
variaţiile prognozei făcute pe o singură perioadă. Media alunecătoare simplă este
utilă pentru prognozarea acelei cereri caracterizate prin stabilitate şi prin lipsa unor
comportamente pronunţate şi vizibile, cum sunt tendinţa sau modelul sezonal.
Mediile alunecătoare sunt calculate pentru anumite perioade, cum ar fi trei luni sau
cinci luni, depinzând de cât de mult ne dorim ca prognoza să netezească datele
cererii. Cu cât perioada mediei alunecătoare este mai lungă, cu atât va fi mai
netedă.
Dincolo de utilizarea ei în prognoză, media alunecătoare are în primul rând virtutea
de a clarifica imaginea alurii curbei cererii, aşa cum se observă în studiul de caz
următor.

Vânzările zilnice ale unui magazin
În acest exemplu am folosit vânzările zilnice ale unui magazin de cosmetice şi
detergenţi cu o suprafaţă comercială de 12 m.p. Cifrele colectate în perioada 1
ianuarie 2003 – 13 noiembrie 2003 reprezintă vânzări pe zi în lei fără TVA şi au
fost înscrise în coloana B a unui tabel Microsoft Excel, alături de coloana A, data.
În figura 71 se observă reprezentarea grafică a acestor vânzări zilnice, dar imaginea
obţinută nu ne spune prea multe. În figurile 72 şi 73 am reprezentat media
alunecătoare simplă pe 5 şi respectiv pe 7 zile.
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Figura 71 – Vânzările zilnice ale unui mic magazin

Figura 72 – Media alunecătoare simplă pe 5 zile aplicată pe datele din figura 71
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Figura 73 – Media alunecătoare simplă pe 7 zile aplicată pe datele din figura 71
aduce o substanţială clarificare a alurii cererii
Dacă în figura 71 datele sunt „scuturate” pe toată diagrama şi nu ne permit o
vizualizare clară a alurii curbei vânzărilor, media alunecătoare pe 5 zile şi mai ales
cea pe 7 zile clarifică substanţial imaginea, permiţându-ne să vizualizăm vârful de
Paşti, când vânzările ating 100 mil. lei zilnic, apoi vârful de toamnă, cu vânzări
care depăşesc 80 mil. lei zilnic. Întreaga variaţie are un aspect clar determinat.
Media alunecătoare este foarte simplu de calculat în Microsoft Excel. Am
reprezentat datele ca în tabelul 17. Coloana C am rezervat-o pentru media
alunecătoare pe 5 zile. Observăm că media nu se poate calcula pentru primele patru
linii din tabel. Pe a cincea linie, în dreptul datei de 7 ianuarie, mai precis în celula
C8, vom scrie formula =AVERAGE(B4:B8), apoi vom umple în jos cu această
formulă toată coloana C. Selectăm de la C8 la C318 şi dăm Ctrl+D. Similar, în
coloana D calculăm media alunecătoare simplă pe 7 zile, de la ziua a şaptea în jos.
Astfel, în celula D10 scriem formula =AVERAGE(B4:B10) şi umplem în jos
coloana D cu această formulă.
Media alunecătoare pe mai multe de 7 zile va netezi şi mai bine curba, dar se
pierde din relevanţă. Secretul cifrei 7 este simplu de decodificat în acest caz:
săptămâna are o sezonalitate puternică în comerţ şi în servicii. Putem generaliza şi
reţine următoarea concluzie: cea mai relevantă medie alunecătoare simplă este
aceea pe un număr de zile egal cu perioada celei mai puternice sezonalităţi.
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Tabelul 17 – Extras din tabelul datelor care au generat
diagramele din figurile 71, 72 şi 73
Data
03/01/03
04/01/03
05/01/03
06/01/03
07/01/03
08/01/03
09/01/03
10/01/03
11/01/03
12/01/03
13/01/03
14/01/03
15/01/03
16/01/03
17/01/03
18/01/03
19/01/03

Vânzări zilnice
34.889.000
41.647.600
20.245.700
50.396.800
50.231.500
33.382.700
39.426.900
37.364.400
37.614.200
20.971.500
37.503.300
50.857.400
50.784.700
62.347.900
60.419.600
72.979.000
34.742.200

Media
alunecătoare
pe 5 zile
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
39.482.120
39.180.860
38.736.720
42.160.460
39.603.940
33.751.940
34.576.060
36.862.160
39.546.220
44.492.960
52.382.580
59.477.720
56.254.680

Media
alunecătoare
pe 7 zile
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
38.602.886
38.956.514
38.380.314
38.484.000
36.642.071
36.731.486
39.217.486
42.491.914
45.785.514
50.837.629
52.804.871


Regresia liniară
Metodele de previziune prin regresie (sau cauzală) încearcă să dezvolte o relaţie
matematică (sub forma unui model de regresie) dintre cerere şi factorii care o
determină. Cel mai uzitat model de regresie este cel liniar, adică se presupune o
funcţie liniară între cauză şi efect.
În problemele de regresie liniară se porneşte de la un număr N de puncte (xi, yi),
unde coordonata x este o variabilă independentă, iar coordonata y este o variabilă
presupusă a fi dependentă cauzal de x în relaţie liniară, adică:
y = y(x) = SLOPE × x + INTERCEPT
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Figura 74 – Dreapta de regresie liniară printr-un set dat de puncte se calculează cu
funcţiile Microsoft Excel SLOPE şi INTERCEPT
Toate calculatoarele ştiinţifice cu calcul statistic, precum şi Microsoft Excel, permit
calculul dreptei de regresie printr-un set de puncte date cu funcţiile SLOPE, adică
panta dreptei de regresie şi INTERCEPT, sau valoarea y(0). Având cele două
elemente, putem estima o predicţie a lui y pentru orice x dat, sau putem estima o
predicţie inversă, pornind de la un y dat, pentru care putem afla x. O altă funcţie
interesantă este corelaţia datelor de intrare, adică apropierea lor de o dreaptă. O
corelaţie perfectă are valoarea ±1 (+ pentru proporţionalitatea directă şi – pentru
proporţionalitatea inversă a datelor) şi arată o relaţie cauzală perfectă şi liniară între
coordonatele (mărimile) x şi y. O corelaţie nulă arată un set de date de intrare fără
nici o legătură de cauzalitate. Corelaţia se calculează cu funcţia CORREL. Înainte
de a face predicţii pe baza regresiei liniare, este recomandabil să vedem cât de
corelate sunt datele de intrare. Rezultatul predicţiei va fi cu atât mai credibil şi mai
probabil, cu cât corelaţia va fi mai aproape de ±1.

Predicţia vânzărilor din cheltuielile de publicitate
În acest exemplu considerăm o firmă care produce ciocolată şi o distribuie prin mai
multe reţele de supermarket, hipermarket şi cash&carry. În fiecare săptămână se
înregistrează cifra vânzărilor, precum şi volumul de publicitate în diverse medii. La
prima vedere a tabelului 18 putem presupune o relaţie de tip cauză-efect între
cheltuielile de publicitate şi vânzări. Ne punem întrebarea: cât de strâns sunt
corelate aceste date? Apoi vom încerca să estimăm vânzările în săptămâna 19, dacă
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reducem cheltuielile de publicitate la €10.000 / săptămână. Ce cheltuieli de
publicitate ar putea să mărească vânzările la €1 milion / săptămână? În figura 75
am reprezentat datele din tabelul 18 şi observăm că punctele descriu o dreaptă cu o
precizie destul de bună, deci ne aşteptăm la un indice de corelaţie destul de
apropiat de 1.
Tabelul 18 – Datele problemei
Săpt. Cheltuieli de Vânzări
publicitate
€
€
14
21.300 202.000
15
26.625 232.000
16
53.250 528.000
17
31.900 330.000
18
42.600 418.000
19
10.000
???

Figura 75 – Reprezentarea grafică a datelor problemei de regresie liniară
Dreapta de regresie, numită în Microsoft Excel şi dreaptă de tendinţă (trend), a fost
trasată automat, prin aplicaţia de trasat diagrame. Noţiunea de „tendinţă” nu este
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totuşi corect folosită în acest caz, unde axa x nu este axa timpului, cum am avut în
exemplul din tabelul 17.
Să calculăm mai întâi indicele de corelaţie cu funcţia =CORREL(B4:B8,C4:C8).
Obţinem 0,99337. Această corelaţie este atât de bună încât putem presupune că
acest exemplu nu are date luate din realitate, ci construite artificial. În datele reale,
ne putem aştepta la un număr mare de factori secundari care să introducă „zgomot”
în valoarea vânzărilor, deci indicele de corelaţie să scadă în jur de 0,8. În practică,
chiar şi cu corelaţii în jur de ±0,6 se obţin predicţii de luat în seamă, sigur că
măsura în care ne bazăm pe acurateţea lor va fi mai redusă.
Ce s-ar fi întâmplat dacă datele nu ar fi fost corelate, având de exemplu un indice
de corelaţie de 0,1? Atunci am fi tras concluzia că nu există o relaţie de cauzalitate
între cheltuielile de publicitate şi vânzări, ceea ce ne-ar fi făcut să ne întrebăm dacă
nu cumva banii cheltuiţi pe reclame sunt irosiţi. Oricum, în acest caz nu se mai
punea problema predicţiei. Când nu există o relaţie de cauzalitate între cele două
variabile, nu există nici baza necesară de a face predicţii prin metode cauzale.
Să calculăm acum elementele dreptei de regresie, reprezentate şi în figura 75:
=SLOPE(C4:C8,B4:B8)

10,4

=INTERCEPT(C4:C8,B4:B8)

–23594,1

Atenţie la ordinea operanzilor la funcţiile SLOPE şi INTERCEPT: ea este y, x.
Ecuaţia dreptei de regresie liniară va fi deci:
Vânzări = 10,4 × Ch. de publicitate – 23594,1
În continuare vom înlocui în ecuaţie cheltuielile de publicitate cu valoarea de
€10.000 şi vom obţine o estimare a vânzărilor de:
10,4 × €10.000 – €23.594,1 = €80.405,9
Pentru a ilustra rezolvarea problemei inverse, vom înlocui în ecuaţie vânzările cu
valoarea de €1 milion, pentru a estima ce cheltuieli de publicitate vor fi necesare:
(€1.000.000 + €23,594,1) / 10,4 = €98.422,5
Calculul este afectat şi de o mică eroare de trunchiere, deoarece am lucrat cu o
singură zecimală. În calculul predicţiilor, precizia nu este atât de importantă.
Concluzia este că există o corelaţie puternică între cheltuielile de publicitate şi
vânzările săptămânale şi avem posibilitatea de a face predicţii cu aceste date. ■
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Alte tipuri de regresie
Unele date nu sunt adecvate pentru o regresie liniară, nu pentru că y şi x nu ar avea
o relaţie cauzală, ci pentru că această relaţie este neliniară, de exemplu
polinomială, exponenţială sau logaritmică. În datele economice modelul liniar
prevalează, dar chiar şi economiştii recunosc faptul că procesele reale sunt în
general neliniare. Un exemplu clasic este curba cererii în funcţie de vârsta
produsului (figura 42). La lansarea unui nou produs putem avea o funcţie neliniară
convexă a cererii, iar la maturitate funcţia poate să devină concavă, punctul de
inflexiune fiind tocmai semnalul de maturitate a produsului. În figura 76 observăm
neliniaritatea cererii de telefoane mobile pe piaţa internaţională.

Figura 76 – Vânzări globale de telefoane mobile (mil. €)
În administrarea afacerilor, multe probleme pe care va trebui să le rezolvăm sunt de
natură tehnică, inginerească. La astfel de probleme, avem frecvent cazuri de
adecvare a unor modele neliniare (vezi de exemplu problema aprovizionării
optimale când preţul furnizorului conţine un discount de volum, pagina 374).
Partea bună este că majoritatea modelelor neliniare, pe porţiuni înguste se
comportă aproape liniar. Cu alte cuvinte, dacă îngustăm porţiunea analizată
suficient de mult (lucrăm cu un subset al datelor de intrare), vom găsi o mai bună
corelaţie.
Pentru regresia neliniară recomand următoarea metodă: în afară de cazul funcţiilor
oscilante periodice (unde aproximanta trebuie să fie tot o funcţie periodică), vom
observa dacă una din coordonate are o variaţie în limite foarte largi în comparaţie
cu cealaltă.
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•

În caz afirmativ vom încerca logaritmarea acelei coordonate şi vom
observa graficul punctelor. În cazul în care punctele se înscriu pe o dreaptă,
vom calcula regresia liniară pe noul set de date astfel format.

•

În caz negativ, reprezentăm grafic punctele şi ne propunem regresia pe o
curbă (un polinom). În predicţii manageriale nu avem nevoie de aproximări
de mare precizie, cum ar fi interpolările. Gradul maxim al unui polinom cu
care vom încerca o regresie este 3. Regresia liniară devine un caz particular
de gradul I al regresiei polinomiale.

Planificarea tehnologică
Tehnologia este o noţiune care cuprinde cunoştinţele necesare (aşa-numitul know
how) şi procesul de a transforma resursele de intrare în produs finit sau în serviciu
pregătit pentru vânzare. Resursele de intrare sunt materiale (materii prime, marfă),
financiare, umane (mână de lucru cu calificarea corespunzătoare) şi informaţionale.
Tehnologia implicată în producţia de bunuri poate face obiectul dreptului de
proprietate pe o perioadă finită (de exemplu 10 ani), protecţia fiind oferită de
patente sau brevete de invenţie. Tehnologia serviciilor nu poate fi protejată legal şi
prin urmare este de domeniu public. Pentru foarte multe dintre bunurile de larg
consum, tehnologiile sunt destul de vechi şi/sau nu (mai) sunt protejate.
Procesul prin care se dezvoltă noi tehnologii se numeşte cercetare-dezvoltare, sau
Research & Development (R&D). De exemplu, corporaţia Sony cheltuieşte
aproximativ 12% din vânzările sale anuale pe R&D, această activitate aducându-i
1.305 patente înregistrate în Statele Unite în 2004. Micile afaceri în general nu sunt
capabile de a finanţa R&D şi trebuie să recurgă la utilizarea unor tehnologii intrate
în domeniul public sau să lucreze cu tehnologii de invenţie proprie.
De obicei există mai multe tehnologii pentru a realiza acelaşi produs sau serviciu.
Alegerea tehnologiei dintre cele existente este o funcţie de costuri de producţie,
investiţiile în linia de fabricaţie sau de servire, caracteristicile produsului finit şi
capacitatea de producţie sau de servire propusă. De exemplu, pâinea se poate coace
în cuptoare cu gaz metan, electrice sau cu lemne. Există cuptoare clasice în care
încape un număr de pâini sau cuptoare de coacere în flux, în care pâinea în timp ce
se coace avansează pe o bandă rulantă şi cade de pe bandă când este gata.
Caracteristicile pâinii depind foarte mult de tipul de cuptor folosit, dar mai depind
şi de reţetă şi de ingrediente: făina de panificaţie, drojdia, apa, sarea şi
amelioratorii. Malaxarea (amestecarea) aluatului are de asemenea importanţa ei.
Pentru o afacere incipientă, întreprinzătorul trebuie să se familiarizeze cu toate
tehnologiile existente în domeniu şi să aibă criterii pentru a înţelege avantajele şi
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dezavantajele fiecăreia. În proiectul de administrarea afacerilor, o secţiune
semnificativă trebuie dedicată studiului comparativ al acestor tehnologii şi logica
alegerii trebuie să fie clarificată. O dată stabilită tehnologia, se vor face teste
practice pentru a găsi cei mai buni parametri posibili. De exemplu, în cazul pâinii
vom face teste pentru a găsi influenţa diferitelor temperaturi ale cuptorului,
diferiţilor amelioratori, diferitelor metode de malaxare etc. asupra aspectului şi
gustului pâinii proaspete şi după un număr de ore de păstrare.
PRIDE

Citiţi din [50]: 7. Operations Management – The Conversion
Process, Where Do Products Come From?, paginile 194-199
Kodak – de la film la pixeli

George Fisher, CEO la Eastman Kodak, a avut acum aproape un deceniu viziunea
schimbărilor tehnologice decisive în industria fotografică. El a reorientat compania
de la fotografia pe film, unde Kodak domina piaţa de mai multe decenii, la
fotografia digitală. Noul CEO, Daniel Carp, anunţa în 2003 că nu vor mai fi
investiţii în tehnologia pe film. Dacă în 2002 Kodak avea încă 70% din venituri
bazate pe film şi 30% pe digital, în 2006 prognoza indică 60% din venituri pe
tehnologia digitală şi doar 40% pe film.
Datorită poziţiei dominante pe piaţă
timp de mai multe decenii,
portofoliul de afaceri ale corporaţiei
Kodak este profilat pe industria
chimică, producţia de film, hârtie
fotosensibilă, revelatori şi fixatori.
Datorită declinului cu 10-20% pe an
al cererii de filme şi de hârtie
fotografică în SUA, Europa şi mai
ales Japonia, acest portofoliu trebuie
reorientat spre tehnologia digitală.
Singurele pieţe în care se prevăd
creşteri pentru film sunt China, India
şi Rusia.
În 2003, Daniel Carp (vezi fotografia
alăturată) a redus dividendele cu un
sever 72% pentru a finanţa o
investiţie de $3 miliarde.
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Cu $250 milioane, Kodak a cumpărat o divizie de imprimante digitale de la
compania israeliană Scitex, divizie pe care Scitex o achiziţionase în 1993 chiar de
la Kodak, cu numai $70 milioane. Pe atunci, Kodak abandona neinspirat această
„aventură” în zona imprimantelor. Aceste achiziţii intempestive i-au îngrijorat pe
acţionari şi au produs declinul preţului acţiunilor. Standard & Poor’s, o reputată
agenţie de cotare a împrumuturilor a lansat semnale de avertizare cu privire la
capacitatea Kodak de a genera fluxuri de numerar îndestulătoare.
În afară de problema inutilităţii întregului lanţ de afaceri integrate pe verticală
legate de industria chimică, schimbarea tehnologiei preferate de consumatori a
însemnat pentru Kodak apariţia unor concurenţi noi, foarte puternici, care au venit
din alte sectoare şi se adaugă la concurenţii tradiţionali Canon, Olympus, Nikon şi
Fujifilm:
•

Sony, care de altfel a şi preluat conducerea pieţei cu 800.000 de aparate
fotografice vândute în SUA în trimestrul III din 2003 faţă de numai
625.000 vândute în acelaşi interval de Kodak; Sony vine din industria
electronicelor de consum şi a acaparat deja 22% din piaţa aparatelor de
fotografiat în SUA

•

Hewlett-Packard vine din domeniul calculatoarelor şi are 6,8% din piaţa
americană

•

Seiko Epson vine din domeniul imprimantelor

•

Nokia vine din domeniul telefoanelor mobile

Piaţa americană a aparatelor fotografice arăta astfel în trimestrul III 2003:
Vânzări (mii buc.)
Sony
Kodak
Canon
Olympus
Nikon
Fujifilm
Hewlett-Packard
alţii
Total

800
625
550
414
340
270
245
334
3.578

Cota procentuală
Creştere faţă de
de piaţă
trim. III 2002
22,4%
+11,1%
17,5%
+66,7%
15,4%
+83,3%
11,6%
+13,8%
9,5%
+58,1%
7,5%
–3,6%
6,8%
+113,0%
9,3%
–85,6%
100%
+39,2%

Sursa: International Data Corporation, The Economist

Cifrele şocante apar în coloana de creşteri. Este limpede că revoluţia tehnologică a
fotografiilor va reconfigura radical piaţa. ■
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Planul tehnic
La „Analiza şi predicţia cererii” am introdus noţiunea de capacitate de producţie
sau de servire, care trebuie dimensionată în concordanţă cu cererea medie (în cazul
producţiei) şi respectiv cu cererea maximă (în cazul serviciilor). După ce am
stabilit capacitatea şi tehnologia (care este şi ea, după cum am arătat, o funcţie de
capacitate) vom trece la întocmirea planului tehnic. În acest plan vom încerca
aşezarea într-un anumit spaţiu a utilajelor, mobilierului, oamenilor, stocurilor de
produse finite, producţie neterminată în diverse faze, materii prime, materiale.
De asemenea, din planul tehnic va trebui să reiasă şi un necesar de utilităţi
(energie: electrică, gaze naturale, eventual agent termic; apă, canal; facilităţi de
comunicaţii: linii telefonice, fibră optică, radiocomunicaţii), precum şi cantităţile
evacuate de deşeuri de diferite tipuri, ape uzate, noxe, zgomot şi alţi agenţi
poluanţi.
Modurile de amplasament ale diferitelor elemente în planul tehnic sunt foarte
multe, dar fiecăruia îi corespunde o anumită productivitate rezultată.
Productivitatea are un mare impact asupra afacerii, întrucât se traduce în
rentabilitate. Prin urmare, cea mai fericită alegere a modului de amplasament în
planul tehnic al unei afaceri din domeniul producţiei este cea care asigură
productivitatea maximă.
În cazul serviciilor lucrurile se complică. Prezenţa clientului în spaţiul respectiv
aduce schimbări importante. Percepţia clientului asupra productivităţii, ca şi asupra
igienei, siguranţei personale şi altor factori încep să joace un rol mai important
decât productivitatea. Organizarea cozilor de aşteptare şi ambianţa plăcută în zona
de aşteptare sunt de asemenea deziderate. Productivitatea rămâne şi ea un factor
secundar, dar în multe servicii ajunge să nu mai conteze prea mult.
Să luăm de pildă transportul aerian. Companiile cu cele mai puternice creşteri în
ultimii ani (de exemplu Singapore Airlines, Emirates) au folosit spaţii mai
generoase între scaune, ceea ce a redus numărul de locuri şi implicit productivitatea
aeronavelor, în schimb percepţia clienţilor că au mai mult spaţiu la dispoziţie i-au
determinat în alegerea lor ulterioară.
Planul tehnic în servicii trebuie elaborat pentru maximizarea avantajului
competitiv, productivitatea fiind doar o componentă eventuală a acestuia.
Proiectarea produsului
Proiectarea unui produs (product design) este un demers ingineresc şi porneşte de
la specificaţiile funcţionale definite într-un caiet de sarcini. Acestea la rândul lor
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provin din studierea sau din intuirea cerinţelor viitorilor clienţi, aşa numita
proiectare funcţională (functional design), aşa cum am văzut la construcţia de
marketing. Pentru aproape toate tipurile de produse imaginabile există standarde
internaţionale (ISO), europene (EN), naţionale (DIN, STAS), după o clasificare
zecimală (ICS) a tuturor domeniilor de activitate. De asemenea, există şi standarde
interne ale companiilor (norme interne). Această vastă bază de date de standarde
cuprinde experienţa civilizaţiei noastre în fabricaţia de bunuri şi este o idee foarte
bună să ne documentăm cât mai bine, consultând cât mai multe din aceste
standarde, înainte de a trece la fabricaţia produsului nostru.
Sursele de informaţii care ne stau la dispoziţie sunt multiple: ASRO – Asociaţia de
Standardizare din România (www.asro.ro), ANSI – American National Standards
Institute (www.ansi.org), CEN – Comitetul European pentru Standardizare
(www.cenorm.be), INID – Institutul Naţional de Informare şi Documentare
(www.inid.ro), ISO – Organizaţia Internaţională pentru Standardizare
(www.iso.org). Există şi foarte multe organisme de standardizare specializate pe
anumite domenii de activitate, de exemplu ETSI – Institutul European pentru
Standarde in Telecomunicatii, CEI – Comitetul Electrotehnic International,
CENELEC – Comitetul European de Standardizare in Electrotehnica.
Pentru a şti ce standarde ne interesează, vom apela la indexul ICS – Clasificarea
Internaţională a Standardelor pe Subiecte. Această clasificare este tradusă în limba
română şi poate fi procurată de la ASRO.
Proiectul produsului constă din planuri (desene), toleranţe, materiale, acoperiri,
finisajul suprafeţelor, configuraţii, modalităţi de montaj. De un mare ajutor sunt
aici sistemele de proiectare asistată de calculator (Computer Aided Design –
CAD). În acest domeniu, vârful de lance îl constituie tehnologia aerospaţială. Încă
din anii 1960, la Boeing se proiecta cu ajutorul calculatoarelor. Boeing 747 Jumbo
Jet a fost calculat de un software în limbajul FORTRAN. În anii 1990 firma Boeing
a reuşit pentru prima dată proiectarea unei aeronave (Boeing 777) integral pe
calculator, toate subansamblele şi piesele simple fiind simulate. Airbus lucrează de
asemenea cu sisteme CAD, sistemul Catia fiind realizat de Dassault. Obiectivul
proiectării produsului este costul minim al fabricaţiei.
Întreprinzătorii nu pot face singuri proiectarea produsului dacă nu sunt ingineri.
Cooptarea unor ingineri români nu constituie o problemă, existând un surplus de
ingineri pe piaţa muncii, moştenit din perioada de industrializare forţată. Şcoala
tehnică românească a fost una foarte bună, cu o singură problemă: lipsa preocupării
pentru costuri. Un inginer român tipic poate rezolva cu uşurinţă orice problemă
tehnică, dar nu întotdeauna o face cu costurile minime. De aceea, echipa de ingineri
ar trebui monitorizată pe tot parcursul procesului de proiectare. Procesul se
numeşte value analysis sau value engineering, o etapă în care se încearcă
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înlocuirea unor materiale cu altele mai ieftine, reproiectarea unor piese pentru a le
simplifica sau pentru a le reduce costurile de fabricaţie.

Sursa: The Encyclopedia of the World’s Civil Aircraft, Book Club Associates, London 1981

Figura 77 – Secţiune axonometrică a unui produs complex – Airbus A310.
Sunt numerotate 186 de subansamble, dar fiecare subansamblu poate conţine de la
zeci la zeci de mii de piese componente.
Proiectarea fabricaţiei (production design) are drept scop stabilirea tehnologiei cu
costurile minime de fabricaţie. Costurile minime se asigură prin standardizare,
proiectarea modulară şi simplificare.
Factorii care afectează costurile de fabricaţie ale unui produs sunt foarte mulţi:
preţul materiilor prime, echipamentele (utilaje, instalaţii), energia şi utilităţile
consumate în fabricaţie, munca directă şi indirectă, SDV-istica (scule şi dispozitive
de verificare), prelucrările necesare, toleranţele cerute în fabricaţie, numărul de
componente (piese, subansamble), costuri tehnologice, complexitatea montajului
etc.
Există mai multe tehnologii de fabricaţie pentru acelaşi produs şi unul din factorii
care trebuie să ne influenţeze alegerea este şi volumul de produse care trebuie
fabricat. Producţia la nivel de prototip (câteva exemplare) se optimizează altfel
decât producţia de masă (mii sau sute de mii de exemplare). De aceea, în această
etapă, o corectă predicţie a cererii are un rol decisiv.
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Automatizarea fabricaţiei
În decursul ultimelor decenii, obiectivul productivităţii maxime s-a tradus în
maxima automatizare a fabricaţiei. Mergând de la automatizarea în buclă deschisă
(open loop automation), o mecanizare avansată în care nu există un feed-back
informaţional, până la computer integrated manufacturing, fabricaţia bazată pe
maşini cu comandă numerică, roboţi şi computere a permis atingerea unor cote
nesperate de productivitate.
Maşinile cu comandă numerică sunt utilaje de prelucrare comandate de un
computer programabil dedicat. Cu greu mai putem găsi acum utilaje care să nu aibă
înglobat un sistem de calcul: maşini de prelucrare prin aşchiere, maşini de ţesut,
maşini de cusut, toate pot fi programate pentru succesiuni complexe de operaţii.
În funcţie de numărul de dimensiuni avem maşini cu control poziţional mai simplu
şi cu control pe contur, la care deplasarea sculei dintr-un punct în altul se face pe o
traiectorie preprogramată. Programarea maşinilor cu comandă numerică este un
serviciu care acum se externalizează din ce în ce mai mult.
Roboţii sunt înlocuitori direcţi ai muncii manuale, apucând piese şi subansamble,
alimentând maşinile cu comandă numerică, ţinând piesele în anumite poziţii
necesare la operaţii de montaj, sudură, vopsire etc. Roboţii au avantajul preciziei
oricât de bune a mişcărilor şi avantajul flexibilităţii, dar costul lor este foarte mare.
Robotizarea devine rentabilă numai la un volum de scară, iar în România, unde
costul forţei de muncă este încă destul de competitiv, pragul de rentabilitate al
robotizării fabricaţiei este şi mai ridicat.
Celula (Cell) integrează maşini cu comandă numerică şi automate de manipulare a
pieselor şi subansamblelor. Un sistem flexibil de fabricaţie (FMS – Flexible
Manufacturing System) reprezintă un tip consacrat de celulă. Flexibilitatea este
oferită de un software care rulează pe un calculator central al celulei şi unde se
poate comuta uşor între prelucrarea mai multor tipuri de repere. Acest sistem a fost
cerut de diversificarea continuă a gamei de produse, putându-se uşor trece de la
fabricaţia unui produs la fabricaţia altuia şi celula este astfel utilizabilă pentru loturi
mici de fabricaţie. Liniile automate în buclă deschisă (clasice) cer timp mult şi
costuri mari pentru a fi reconfigurate de la fabricaţia produsului A la fabricaţia
produsului B. FMS rezolvă această problemă, costul comutării de la A la B fiind
minim (practic, se încarcă un nou software de pe disc şi eventual au loc minime
intervenţii ale unui operator uman la utilaje).
PRIDE

Citiţi din [50]: 7. Operations Management – Automation and
Robotics, paginile 213-216
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Sursa: Institut für Robotik und Mechatronik

Figura 78 – Cel mai simplu robot industrial – braţul poliarticulat
Diagrama de montaj şi diagrama de flux
Diagramele sunt instrumente ajutătoare în planificarea fabricaţiei. Diagrama de
flux este un instrument util şi în cazul serviciilor.
Diagrama de montaj (assembly chart) constă din reprezentarea grafică a
succesiunii de activităţi care conduc la montajul produsului finit, fiecare activitate
având un titlu şi specificându-se piesele sau subansamblele necesare. Activităţile
pot fi de mai multe tipuri: operaţii, control, transport, aşteptare, stocare. Fiecare tip
de activitate este simbolizat printr-o formă geometrică (figura 79).

Figura 79 – Legenda tipurilor de activităţi în diagrama de montaj şi în
desfăşurătorul de flux
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PRIDE

Citiţi din [50]: 7. Operations Management – Operations Planning,
paginile 199-206

În figura 80 am prezentat un caz simplu de „montaj” al produsului „şniţel de pui”.

Figura 80 – Diagrama de montaj (assembly chart) pentru un şniţel de pui
Diagrama de flux (Flow Diagram) ilustrează prin „cutii” şi „săgeţi” fluxul tuturor
resurselor în decursul unui proces: resurse umane, materiale, financiare şi
informaţionale, precum şi intervenţia clienţilor în proces (dacă este vorba de
servicii). De la o cutie pot pleca două săgeţi în cazurile de decizie pe baza unei
condiţii (figura 81).
Decizii de internalizare – externalizare (make-buy decisions)
O categorie amplă de probleme în această fază de planificare o constituie deciziile
make-buy pentru fiecare subansamblu, material şi componentă în parte. Trebuie
aleasă varianta cea mai bună între a subcontracta cu diferiţi furnizori
componentele, sau a le produce în unitatea proprie.
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Figura 81 – Diagrama de flux pentru serviciul de restaurant de 5 stele (prima parte)
Abuzul de externalizare face managementul aprovizionării şi managementul
relaţiei cu furnizorii foarte complicate şi ne expune la riscuri privind calitatea,
preţul şi respectarea termenelor de livrare, iar abuzul de internalizare majorează
investiţiile şi complică mult fabricaţia. Externalizarea ne expune şi la un alt risc:
acela ca şi concurenţii noştri să poată beneficia de subansamblele pe care le
înglobăm în produsele noastre. Totuşi, acest risc este diminuat de puterea
brandului. Spre exemplu, cu toate că Sony şi Panasonic folosesc acelaşi furnizor de
subansamble DVD, consumatorii nu percep la fel playerele DVD Sony şi
Panasonic. Consumatorii asociază produsul cu brandul după criterii lipsite de
obiectivitate.
Este interesantă o paralelă între industriile constructoare de automobile japoneză şi
europeană. Dacă în Japonia, doar 15-20% din automobil este fabricat în uzina
proprie, în Europa se obişnuieşte ca 50% din automobil să fie internalizat. În
medie, un producător japonez de automobile lucrează cu 170 de furnizori pentru
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fiecare uzină, în timp ce producătorii europeni lucrează cu 500 până la 800 de
furnizori pentru fiecare fabrică. Concluzia este că externalizarea japoneză este mai
masivă, dar foarte puţin fragmentată. Externalizarea europeană este fragmentată.
Deoarece decizia de internalizare – externalizare se ia pe criterii financiare, am
prezentat-o în Capitolul IV (paginile 168-169).
Decizii de selecţie a procesului tehnologic
Mai devreme am arătat avantajele automatizării şi robotizării fabricaţiei. Munca vie
a devenit din ce în ce mai scumpă, este imprecisă, operaţiile durează mai mult şi
rezultatele sunt neuniforme, indisciplina putând compromite uneori produsul finit.
Selecţia procesului tehnologic şi implicit a gradului de mecanizare sau
automatizare se face pe baza previziunii asupra volumului de producţie cerut în
unitatea de timp. În general se porneşte de la un model liniar pentru reprezentarea
variantelor, ca în figura 82, iar decizia corespunde segmentelor delimitate pe axa
cantităţii. Decizia de selecţie nu se ia mecanic, ci pornind de la această evaluare, se
introduc în judecată criterii cum ar fi costul controlului de calitate, accesibilitatea
utilajelor, expectaţia dezvoltărilor viitoare.

Alegerea procesului tehnologic de imprimare
Să presupunem că avem de tipărit un număr de pliante şi ne-am hotărât să
internalizăm tipărirea lor. Trebuie să alegem între trei variante de proces tehnologic
(datele sunt fictive):
Proces
imprimantă cu jet
de cerneală
imprimantă cu
transfer de ceară
linotronic cu film

Cost
utilaj
€300
€1.200
€3.000

Cost
cartuş

Pagini
Cost de
Cost
tipărite cu pregătire
consumabile /
un cartuş
pe pagină
pagină
€150
300
–
€150/300 =
€0,50
€250
5.000
– €250/5.000=
€0,05
€200
200.000
€5 €400/20.000=
(film)
€0,001

În figura 82 am reprezentat semidreptele corespunzătoare celor trei procese
tehnologice. Semidreptele intersectează ordonata în costul utilajului plus eventualul
cost de pregătire. Panta acestor semidrepte este costul unitar al consumabilelor.
După efectuarea calculelor punctelor de intersecţie dintre semidrepte, putem
conchide că la un tiraj de sub 2.000 de pagini este rentabilă imprimanta cu jet de
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cerneală, la un tiraj între 2.000 şi 36.837 de pagini este rentabilă imprimanta cu
transfer de ceară, iar la tiraje mai mari putem avea cele mai mici costuri cu un
linotronic cu film.
La o calitate a imprimării sensibil egală, tipărirea unei pagini durează 2 minute la
imprimanta cu jet de cerneală, 0,1 minut la imprimanta cu transfer de ceară şi 0,1
secunde la linotronic. Acest factor trebuie şi el luat în calcul.
Spre exemplu, previziunea cererii de pliante este de 300 de pliante pe săptămână.
De la o săptămână la alta este posibil să schimbăm informaţia din pliant. În acest
caz, putem compara timpul de imprimare: 10 ore pentru jet, 30 minute pentru ceară
şi 30 secunde pe linotronic, la care se adaugă 1 oră pentru realizarea filmului (dacă
se schimbă conţinutul). Pe criteriul vitezei procesului, putem alege imprimanta cu
transfer de ceară.

Figura 82 – Decizia alegerii procesului tehnologic pe baza unui model liniar al
costurilor fixe şi variabile
Dacă facem calculul pe o durată normată de viaţă de 3 ani, adică 3 × 52 săpt. = 156
săpt. × 300 pliante /săpt. = 46.800 pliante. Am putea crede că suntem în zona
linotronicului, dar am uitat de costul filmului. Dacă în fiecare săptămână s-ar
schimba conţinutul pliantului, atunci ar trebui să adăugăm la costurile fixe €5 × 156
săpt. = €780 la preţul imprimantei de €3.000. Astfel, calculul se schimbă şi
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intersecţia semidreptelor linotronic şi ceară se mută la (€3.780–€1.200) / €0,049 =
52.653 pagini. Prin urmare, imprimanta cu transfer de ceară rămâne preferabilă pe
criteriul costurilor.
De ce alegem o durată normată de viaţă atât de scurtă? În general, în tehnologia
informaţiei vom ţine cont de uzura morală destul de rapidă a echipamentelor. În
plus, în decurs de 3 ani s-ar putea să apară pe piaţă un nou tip de imprimantă cu
costuri pe pagină şi mai mici. Amortizarea completă a imprimantei în numai 3 ani
nu înseamnă aruncarea ei la gunoi. După 3 ani, ea poate fi valorificată, de exemplu
prin vânzare.
Există o şansă de a lua decizia finală în favoarea imprimantei cu jet de cerneală?
Avantajele ei sunt costul mic al investiţiei iniţiale şi costul mic de înlocuire în cazul
că se defectează. Costul investiţiei este un cost financiar, care ar putea fi introdus în
ecuaţie prin dobânda care s-ar putea obţine plasând diferenţa de bani dintre
imprimante într-un cont de depozit la termen pe 3 ani.
Un alt factor se referă la întreţinere. Imprimantele mai sofisticate au nevoie de
întreţinere specializată, care probabil înseamnă un contract de service şi probleme
de management al contractului de service. Imprimanta cu jet de cerneală este un
bun de larg consum şi prin urmare nu necesită externalizarea serviciului de
întreţinere.
După cum puteţi observa, decizia finală este una complexă, care trebuie să ţină
cont de toţi aceşti factori. Modelele liniare bazate pe costuri şi de fapt toate
modelele prezentate în literatură nu trebuie aplicate mecanicist. Ele oferă doar
puncte de reper. ■
Planificarea agregat şi programarea master
Peter Drucker spunea că „planurile rămân simple intenţii bune dacă nu degenerează
imediat în muncă asiduă”.
Planificarea producţiei (production planning) şi programarea master (master
scheduling) implică determinarea nivelurilor de producţie viitoare pe un orizont de
timp între câteva luni şi un an. Planificarea producţiei stabileşte obiectivele de
producţie şi utilizarea capacităţii de producţie pe termen mediu, iar programarea
master detaliază această planificare până la nivelul operaţiilor. Planificarea
producţiei este esenţială pentru optimizarea costurilor într-o întreprindere
productivă.
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Planificarea agregat (aggregate planning) reprezintă determinarea prin calcul a
nivelului producţiei pentru a satisface cererea estimată. Această planificare se face
în avans pe o perioadă de mai multe luni sau trimestre.
Planificarea agregat are ca obiect găsirea răspunsurilor la următoarele întrebări:
Cât să produc?
PLANIFICAREA
AGREGAT
Când să produc?
O dată stabilit un răspuns la aceste întrebări, trebuie elaborat programul de
producţie master (master production schedule, MPS), un desfăşurător săptămânal
pe următoarele luni (până la un an) cu datele de început ale fiecărei operaţii,
răspunzându-se la o altă întrebare:
Când să încep fiecare operaţie?

PRIDE

MASTER PRODUCTION
SCHEDULE (MPS)

Citiţi din [50]: 7. Operations Management – Operations Control:
Scheduling, paginile 209-212

În economia bazată pe concurenţă, ideea de bază este aceea de a produce pentru a
vinde. Producţia se subordonează vânzării. La modul ideal, la fiecare moment de
timp când se poate vinde o cantitate de produse finite de un anumit fel, acestea
trebuie să fie gata pentru livrare în cantitatea respectivă. Dacă sunt gata mai târziu
decât momentul cererii, clientul va putea opta pentru produsele concurenţei şi o
parte din vânzări se pierd, iar dacă sunt gata prea devreme, stocarea produselor
costă şi costurile suplimentare reflectate până la urmă în preţul de vânzare de
asemenea scad competitivitatea agentului economic respectiv. Mai mult,
perisabilitatea face ca unele produse să nu poată fi stocate deloc, iar altele doar un
timp foarte scurt (produsele de patiserie, căpşunile, fructele de mare proaspete,
peştele proaspăt). La unele produsele (cum ar fi cele alimentare conservate prin
frig), stocarea comportă costuri considerabile.
În ceea ce priveşte serviciile, dacă le asimilăm produselor aşa cum o fac mulţi
autori, acestea sunt totalmente perisabile (nestocabile). În acest caz, vom putea
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aplica metodele de decizionale din acest capitol, considerând însă costurile de
stocare infinite.
Costurile de stocare însumează următoarele componente:
•

•
•

•
•

•

Costul chiriei şi al întreţinerii spaţiului de depozitare, care trebuie să fie cât
mai aproape de locul de livrare şi deci în zone de chirie mare (chiria tipică
de depozitare de mărfuri preambalate în zona Bucureştiului se încadrează
între €3 şi €10 / m.p.)
Costul serviciilor de gestiune (răspundere sau asigurarea mărfii, cântărire,
manipulare, înregistrare, permanenţă, pază, inventariere periodică)
Costul energiei pentru a menţine temperatura, umiditatea şi alţi factori de
mediu în parametrii acceptabili pentru produsele depozitate (de exemplu,
cerealele în silozuri trebuie „vânturate” periodic pentru a nu se forma
focare de umezeală care le-ar compromite)
Costul serviciilor de igienizare a depozitului, inclusiv serviciile de
dezinsecţie şi deratizare (necesare mai ales în cazul alimentelor)
Costul financiar al imobilizării fondurilor întreprinderii în producţia
terminată şi nevândută (de exemplu o întreprindere cu stocuri mari
nevândute este obligată să se refinanţeze mai scump, mai ales că bancherii
percep stocurile ca active curente cu risc mare şi le exclud din analiza de
risc care stabileşte dobânda – vezi pagina 491)
Costul transportului la şi de la depozit, inclusiv asigurarea mărfii pe
timpul transportului şi costurile de încărcare şi descărcare (chiria mai
ieftină a unui depozit în afara oraşului va fi probabil compensată de
cheltuielile mai mari de transport)

Ca să evităm păguboasa stocare a produselor finite, o soluţie ar fi ca orice cerere de
produse să aştepte o durată egală cu timpul necesar fabricaţiei.

În unele industrii, regula este ca lansarea în fabricaţie să se bazeze pe o comandă
fermă. De exemplu, în industria producătoare de aeronave, lansarea în fabricaţie se
face numai pe bază de comandă fermă, iar contractul cuprinde de obicei o clauză
penalizatoare usturătoare în cazul în care beneficiarul „se răzgândeşte”. Clientul
aşteaptă o perioadă de câteva luni şi chiar un an pentru ca aeronavele comandate să
fie fabricate.
Similar funcţionează şi piaţa de automobile din Europa. Spre deosebire de piaţa
americană, unde automobilele se cumpără, ca şi alimentele, din stocul expus, în
Europa tendinţa este de a lansa în fabricaţie automobilul pe bază de comandă
fermă. De multe ori, pretextul pe care producătorii îl utilizează pentru a forţa
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lucrurile în acest sens este acela al multiplelor „opţiuni” ale maşinii, ajungându-se
practic ca fiecare maşină să fie făcută practic „pe comandă”. ■
Soluţia ca clientul să aştepte este însă inaplicabilă în cazul majorităţii produselor de
consum. În loc să aştepte, clientul s-ar putea orienta foarte bine către un alt
furnizor. În acest caz, nu rămâne decât o singură soluţie aplicabilă (şi din păcate nu
infailibilă): cunoscând durata fabricaţiei T, să lansăm în fabricaţie la un moment
dat cantitatea de produse pe care „ghicim” că o vom vinde peste timpul T. Cu alte
cuvinte, trebuie să ne bazăm pe previziunea cererii (pagina 273).

Un caz interesant este acela al industriei de îmbrăcăminte şi încălţăminte, care a
evoluat de la producţie exclusiv pe comandă (totalmente justificat, pentru că nu
există doi clienţi cu dimensiuni identice) şi a ajuns astăzi la producţie de serie, din
stoc expus (se pot include în vânzare mici ajustări). Previziunea cererii în acest caz
este foarte complexă, pentru că trebuie să aibă în vedere nu numai cantitatea cerută
la un moment de timp în viitor, dar şi o distribuţie a măsurilor care vor fi cerute.
Măsurile cu probabilitate foarte mică (aşa numitele măsuri excepţionale) au nevoie
însă de canale de distribuţie distincte. ■
La unele produse, stocul este chiar inevitabil, el stimulând cererea prin expunere.
Disponibilitatea clientului de a aştepta oricât de puţin între momentul deciziei de
cumpărare şi achiziţia propriu-zisă este practic nulă. Clientul are nevoie de o
disponibilitate imediată a produsului, ceea ce conduce la un necesar de stoc de
expunere.

Produsele cele mai tipice care necesită un stoc de expunere sunt aşa numitele
produse de impuls, cum ar fi aparatele de ras şi rezervele lor, guma de mestecat,
bateriile, drajeurile, dropsurile. Clientul tipic îşi aduce aminte că are nevoie de
aceste produse abia când le vede tocmai în momentul în care se întreabă: „oare ce
am mai uitat să cumpăr?” şi de aceea, la toate supermarket-urile aceste produse
sunt expuse chiar la ieşire. La produsele de impuls, cererea este oarecum
condiţionată de expunerea produsului, stocul de produse fiind inevitabil. ■
Stocarea produselor finite, în ciuda costului asociat, poate fi benefică şi în alte
cazuri, de exemplu în producţia agricolă vegetală, pentru obţinerea unor preţuri de
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vânzare mai bune (se ştie că în perioada recoltării, preţurile ating un minimum
datorită supraofertei bruşte).
Stocarea este salutară de asemenea şi în cazul unor creşteri neprevăzute ale cererii.
Producătorii care nu au produse finite în stoc peste cererea previzibilă imediată pot
pierde oportunităţi considerabile (de exemplu producătorii de măşti respiratorii în
momentul izbucnirii epidemiei de pneumonie atipică).
Soluţiile extreme (lansarea în fabricaţie bazată numai pe comandă fermă şi
respectiv producţia pe stoc pentru expunere) sunt banale în sensul că pot fi puse în
practică foarte uşor.
Paradoxal însă, soluţia bazată pe previziunea cererii este totodată şi cea mai
inexactă şi cel mai greu de aplicat, generând un efort decizional substanţial. Fiind
soluţia aplicabilă majorităţii produselor de consum, îi vom dedica în exclusivitate
restul acestui capitol.
Cererea de produse fiind fluctuantă, se pune problema în ce măsură producţia poate
urmări cererea. În esenţă, planificarea agregat şi programarea master reprezintă
politicile şi procedurile întreprinderii pentru absorbirea fluctuaţiilor cererii.
În afară de stocuri, pentru a prelua şocurile cererii mai avem la dispoziţie şi
elementele de reglaj al capacităţii de producţie: angajarea permanentă, temporară
sau disponibilizarea de personal, lucrul cu program redus sau prelungit (ore
suplimentare), subcontractarea anumitor subansamble sau subsisteme.
La angajarea şi demiterea de personal trebuie să ţinem cont de costul instruirii
acestuia şi de curba de învăţare tipică pentru operaţiile respective, care exprimă în
ce măsură productivitatea unui angajat nou diferă de a unuia cu experienţă.
În cazul supramuncii (lucrul cu program prelungit), vom avea în vedere limitările
numărului de ore suplimentare prevăzute de legislaţia muncii în vigoare sau de
contractul colectiv sau individual de muncă. Timpul de supramuncă este limitat în
practică la 40%–80% din timpul normat de muncă.
În aceste calcule vom porni de la un număr de perioade viitoare (zile, săptămâni,
luni, trimestre, ani) pentru care avem estimări cantitative ale cererii. Modul în care
se obţin aceste estimări face obiectului unui alt capitol (analiza şi predicţia cererii)
(pagina 273).
Cunoscând costurile de stocare (depozitare), precum şi costurile de angajare şi
demitere de personal, costul orelor suplimentare şi costul de inactivitate, dorim să
calculăm un plan optim care menţine costul total la minimum.
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Pentru a avea o imagine de ansamblu a situaţiei, vom admite şi ipoteza costului
deficitului de produse – costul care apare dacă un articol cerut nu este în stoc,
incluzând pierderea profitului vânzării şi pierderea credibilităţii faţă de client. S-ar
putea să fie mai ieftin pentru întreprindere să suporte acest cost pe perioade scurte
decât să forţeze nivelurile de producţie în sarcină maximă. Deficitul de produse
poate fi tratat în două moduri: fie se reportează (deci cererea poate fi satisfăcută şi
mai târziu), sau rezultă în vânzări pierdute (cererea nesatisfăcută la timp dispare).
Apropierea modelului de realitate impune uneori considerarea unor costuri de
reportare a cererii.

•

Atât previziunea cererii, cât şi planificarea agregat se fac pe exerciţii cu
durata egală (luni, trimestre) şi nu pe momente de timp, ceea ce poate
genera erori metodice, cu atât mai mari cu cât intervalul de timp al
exerciţiului este mai mare. De exemplu, o cerere în trimestrul I concentrată
la 1 ianuarie este radical diferită de una concentrată la 31 martie.

•

Costurile de stocare şi celelalte costuri sunt considerate variabile, adică
proporţionale cu cantitatea de produse. Costurile variabile, ca şi costurile
fixe sunt de fapt nişte abstracţiuni, toate costurile fiind în realitate
combinaţii de costuri variabile şi fixe.

•

Deficitul de produse în realitate este un hibrid între cele două ipoteze
ideale (reportare şi vânzări pierdute).

•

Se ignoră variabilitatea mare a productivităţii pe angajat, lucrându-se cu
productivitatea medie pe angajat, considerată constantă. În realitate,
productivitatea variază de la un angajat la altul, de la un schimb la altul şi
în decursul unei săptămâni, luni sau an chiar la acelaşi angajat. De
exemplu, în industria de automobile s-a constatat scăderea productivităţii
zilnic în schimbul III şi în zilele de luni şi vineri, precum şi în lunile
decembrie, ianuarie şi iunie, pentru toate schimburile.

•

În multe aplicaţii nu se ţine cont de numărul de zile lucrătoare ale fiecărei
luni, considerându-se lunile şi trimestrele egale.

•

Metodele sunt adecvate pentru produsele nediferenţiate (aşa-numitele
commodities, ca zahărul, făina). La produsele diferenţiate (marea
majoritate de altfel), chiar dacă fabricaţia durează la fel pentru toate
varietăţile de produs, apare o accentuată scădere de productivitate în cazul
în care cererea este „atomizată” pe un spectru larg de nuanţe de
diferenţiere.
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•

Multe aplicaţii consideră că pentru a satisface cererea D este suficient să se
producă D unităţi, ignorându-se cota de rebuturi, care în anumite cazuri
poate fi importantă (de exemplu în industria microelectronică, rebuturile
datorate impurităţilor din siliciul utilizat ca materie primă sunt inerente).
De fapt, ar trebui să se producă

D
unităţi pentru satisfacerea
rebut[%]
1−
100

cererii D.
•

Metodele nu pot decât să ignore faptul că în anumite cazuri există clienţi
dominanţi în cererea totală, clienţi cu care probabil se poate negocia o
eşalonare de livrări în golul de cerere. De fapt, în realitate managerii
încearcă şi alte metode de netezire a cererii (pagina 305). Metodele de
planificare agregat lucrează însă cu cererea naturală, luată ca un dat
inefabil.

•

Se asumă faptul că numărul de posturi de lucru se schimbă o dată cu
numărul de angajaţi, ceea ce este fals pentru majoritatea liniilor de
fabricaţie reale. Costurile de angajare / concediere ar trebui să includă şi
aceste costuri de ajustare a posturilor de lucru. În plus, de cele mai multe
ori posturile de lucru suplimentare au acces la mijloace de producţie mai
puţin productive, deci funcţia „producţie” de variabila „numărul de
angajaţi” nu este întotdeauna liniară.

•

Multe aplicaţii nu ţin cont de reducerea de costuri obţinută pentru
producerea unei cantităţi multiplu de dimensiunea lotului optim (de
exemplu, în industria siderurgică, cantitatea de oţel de un anumit tip ar
trebui să fie multiplu de masa şarjei).

•

Metodele nu se pot aplica în acele sectoare în care capacitatea de
producţie nu este strict controlabilă (de exemplu în agricultură,
horticultură, pescuit, industria extractivă).

•

Multe din metodele care vor fi prezentate în continuare nu ţin cont de un
fapt salutar pentru un bun comportament al întreprinderii în golurile de
cerere: concediile de odihnă ale angajaţilor. Dacă aceste concedii sunt
uniform distribuite pe parcursul anului, metodele calculează corect, dar
managerii nu se pot abţine să nu exploateze în practică oportunitatea de a
concentra concediile de odihnă în perioadele de gol de cerere.
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•

Aplicaţiile în general nu ţin cont de curba de învăţare, care diminuează
drastic productivitatea unei forţe de muncă proaspăt angajate tocmai pentru
a face faţă unui vârf de cerere.

•

Deşi metodele acceptă ipoteza deficitului de produse, evaluarea costului
deficitului este o problemă cu soluţii foarte diferite şi incerte.
Managementul strategic actual evită în principiu deficitul de produse prin
supraevaluarea acestui cost, deoarece s-a observat că deficitul loveşte
preponderent tocmai în segmentul clienţilor loiali brandului.

•

Ca o recapitulare a unora din punctele anterioare, putem observa că
metodele clasice de planificare agregat consideră toate funcţiile care
modelează procesele ca fiind liniare. În realitate, multe din aceste funcţii
se dovedesc a fi totuşi neliniare şi managerii sunt obligaţi să ajusteze
rezultatele folosindu-se mai mult de experienţă, fler şi intuiţie. Pe de altă
parte, tratarea problemei în regim neliniar conduce la complicaţii
descurajatoare. ■

În cele ce urmează, vom descrie principalele metode folosite actualmente pentru
planificarea agregat. Aplicarea în practică a acestor metode trebuie să se facă cu
precauţiile sugerate de ipotezele simplificatoare menţionate mai sus.
Metoda de încercare (Trial-and-Error Method)
Prin această metodă se pot analiza comparativ în costuri totale mai multe strategii
posibile pentru planificarea agregat. Metoda cunoaşte o largă răspândire deoarece
este intuitivă şi simplă, în schimb nu garantează găsirea soluţiei optime. Metoda
determină soluţia cea mai bună dintre cele considerate.
Teoretic, avem două modele de plan de producţie:
•
•

Plan de producţie variabilă (de urmărire)
Plan de producţie uniformă (medie)

În practică, putem stabili un plan bazat pe unul din aceste modele (strategie pură)
sau pe o combinaţie a lor (strategie mixtă). În mod curent se lucrează cu
următoarele tipuri de planuri de producţie:
1. Planul de producţie variabilă (produce to demand)
Cantitatea care trebuie produsă în fiecare interval este cantitatea necesară, egală cu
cererea mai puţin eventualul stoc iniţial (ar putea să existe în primul interval).

358

Costurile de depozitare sunt întotdeauna zero, dar ar putea apărea deficit de
produse în perioadele de vârf de cerere.
2. Planul de producţie uniformă (smooth production - gross or net)
Se calculează cererea totală brută sau netă79 şi se împarte acest necesar în mod egal
pe perioadele de timp considerate. Împărţirea este întreagă, iar în cazul unui rest
diferit de zero, acesta se adună de obicei la producţia primului interval. Acest plan
preia fluctuaţia cererii prin variaţia stocului şi în consecinţă presupune costuri de
depozitare, dar în principiu nu comportă costuri cu schimbările de capacitate.
3. Planul de producţie de bază (produce minimum on regular time)
În această variantă de strategie mixtă, în fiecare perioadă se produce o cantitate
considerată „de bază”, la capacitatea de producţie. În perioadele de vârf, se recurge
la ore suplimentare şi subcontractare, în ordinea de la cea mai ieftină metodă la
cea mai scumpă. Acest plan va genera atât costuri de depozitare, cât şi costuri cu
schimbările de capacitate.
4. Planul de producţie prestabilit (user defined production)
Această variantă de strategie mixtă se bazează pe producţia de bază, dar în fiecare
perioadă se poate stabili o altă capacitate de producţie. Acest plan are avantajul că
permite corectarea intuitivă a unora din anomaliile introduse de ipotezele
simplificatoare enumerate anterior.
Sebeşana
Firma „Sebeşana” programează pentru produsele sale următoarea cerere (repetabilă
pe trei ani):
Trimestrul
I
II
III
IV

Cererea (buc.)
600.000
1.200.000
800.000
200.000

79

Cererea netă ţine cont de eventualul stoc iniţial, fiind obţinută din cererea brută minus
acest stoc.
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Cererea nesatisfăcută nu se reportează (produsele sunt de sezon).
Forţa de muncă a firmei este formată din 200 de muncitori, fiecare având o normă
de producţie trimestrială de 4.000 de bucăţi. Analizele efectuate în cadrul
compartimentului financiar au stabilit următoarele categorii de costuri, pe o
perioadă trimestrială:
Costul de întreţinere a stocului de produse finite: €0,9 / bucată / trimestru.
Costul fabricării de produse prin supramuncă: €0,5 / bucată.
Costul deficitului de produse: €1,2 / bucată / trimestru.
Costul angajării şi al demiterii muncitorilor: €2.500 / muncitor.
Costul de inactivitate: €5.000 / muncitor / trimestru (echivalent cu demiterea şi
reangajarea muncitorului).
Timpul de supramuncă este limitat la 50% din timpul normat de muncă.
Pe baza acestor informaţii, considerând că nu există stocuri iniţiale şi nu se fac alte
cheltuieli în afara celor menţionate, propuneţi şi analizaţi diferite variante de
planificare agregat. ■

Capacitatea de producţie iniţială este de 4.000 bucăţi/muncitor × 200 muncitori =
800.000 bucăţi trimestrial. Se observă de la bun început că această capacitate este
excedentară, deoarece întrece cererea anuală de 2.800.000 bucăţi cu 3.200.000 –
2.800.000 = 400.000 bucăţi. Din acest motiv, vom formula două strategii: a) o
strategie de tranziţie în primul an, pentru ajustarea de capacitate şi formarea unui
eventual stoc tampon pentru preluarea şocului de cerere din primăvara fiecărui an;
b) o strategie de bază, repetabilă pe parcursul următorilor ani în care cererea
estimată este aceeaşi.
Costul măririi timpului normat de muncă pe bucată se obţine din costul angajării
unui muncitor de €2.500 împărţit la norma sa trimestrială (4.000 bucăţi): €0,625 /
bucată.
Costul micşorării timpului normat de muncă pe bucată se obţine din costul
demiterii unui muncitor de €2.500 împărţit la norma sa trimestrială (4.000 bucăţi):
€0,625 / bucată.
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Costul fabricării prin supramuncă este în mod firesc mai redus decât costul
angajării (€0,5 / bucată), dar timpul de supramuncă este limitat la 50% din timpul
normat, adică un muncitor poate produce maximum 2.000 bucăţi pe trimestru în
timpul orelor suplimentare.

Figura 83 – Datele iniţiale ale problemei de planificare a producţiei au fost
introduse într-un tabel Microsoft Excel
În continuare, vom face calculele de cost total pornind de la diverse strategii de
tranziţie şi de bază, astfel:
1. Planul de producţie variabilă

Figura 84 – Plan de urmărire pură prin angajări şi demiteri, cu supramuncă la
vârful de cerere, fără deficit
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Figura 85 – Costul total al planului din figura 84 este format în principal din costuri
de angajări şi demiteri
Se observă că planul de urmărire pură prin angajări şi demiteri, cu supramuncă la
vârful de cerere şi fără deficit costă € 950.000 într-un an normal şi € 825.000 în
anul de tranziţie. Principalele costuri sunt cele legate de angajări şi demiteri, iar
pentru trimestrul cu cererea maximă s-a ales varianta orelor suplimentare, care este
puţin mai ieftină decât cea a angajării şi demiterii. Pentru comparaţie, în figurile 86
şi 87 am prezentat datele pentru varianta fără supramuncă, rezultând costuri de
€ 1.250.000 şi respectiv de € 1.125.000. În planurile de urmărire pură, producţia se
va mula perfect pe cerere, neexistând costuri de stocare. Am ignorat curba de
învăţare, ceea ce înseamnă că rezultatele calculului sunt uşor optimiste.

Figura 86 – Plan de urmărire pură prin angajări şi demiteri, fără supramuncă, fără
deficit
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Văzând economia pe care o facem recurgând la supramuncă, merită să testăm ideea
de a subdimensiona intenţionat capacitatea de producţie la 67% din necesar, astfel
ca producţia prin supramuncă de 50% să devină o regulă în toate trimestrele (figura
88). Rezultatele se văd în figura 89 şi nu sunt remarcabile, cu excepţia tranziţiei
mixte, care costă doar € 655.000.

Figura 87 – Costul total al planului din figura 86 este ceva mai mare decât cel al
planului din figura 84, datorită înlocuirii producţiei prin supramuncă în trimestrul
de vârf, care costă € 0,5 / bucată, cu producţie la capacitate mărită prin angajări,
care costă € 0,625 / bucată

Figura 88 – Planul de urmărire pură, cu maximum de supramuncă, tranziţia
făcându-se mixt
Putem trage două concluzii din analiza acestei variante:
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•

Strategiile mixte sunt foarte promiţătoare

•

Chiar dacă costul producţiei prin supramuncă este mai mic decât cel al
creşterii de capacitate prin angajări şi vârfurile de cerere sunt mai bine
preluate prin supramuncă (figura 85 faţă de figura 87), costul este totuşi
clar mai mare decât costul producţiei prin munca în timpul normal de lucru
şi deci abuzul de supramuncă nu este recomandabil

Figura 89 – Costul tranziţiei mixte este remarcabil de mic, dar maximizarea de
supramuncă nu ne-a creat nici un avantaj în strategia de bază

Figura 90 – Planul de producţie uniformă la media de 700.000 bucăţi / trimestru
necesită o tranziţie mai complicată, în care reducerea de capacitate medie se
suprapune peste vârful de cerere, conducând la un deficit inevitabil
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2. Planul de producţie uniformă
În continuare, vom analiza efectul unei producţii uniforme al cărei total anual să
egaleze cererea (2.800.000 bucăţi anual, adică 700.000 bucăţi trimestrial).

Figura 91 – Costul mai mare al tranziţiei este generat de deficitul de produse,
deficit care însă dispare în anul de bază şi următorii, reglarea făcându-se prin stocul
acumulat preponderent în trimestrul IV şi utilizat preponderent în trimestrul II
Se observă că planul de producţie uniformă costă € 1.080.000 într-un an normal şi
€ 1.202.500 în anul de tranziţie. Principalele costuri sunt cele legate de stocarea
supraproducţiei din iarnă pentru a fi utilizată primăvara următoare. Pentru
comparaţie, acest plan este mai dezavantajos decât cel de producţie variabilă
(figura 85). Explicaţia rezidă în costul relativ mare de stocare caracteristic acestei
probleme (€ 0,9 / bucată / trimestru). Nu trebuie să generalizăm o astfel de
concluzie, mai ales că în multe cazuri practice, planul de producţie uniformă este
mai ieftin decât cel de urmărire pură.
3. Planul de producţie de bază
Ideea planului de producţie de bază este aceea a dimensionării unei capacităţi de
producţie puţin sub medie, pe principiul că acest nivel este mult mai bine adaptat
golului mare de cerere din trimestrul IV, urmând în schimb să se compenseze acest
uşor deficit cronic prin supramuncă în trimestrele de vârf. Capacitatea de bază ar
putea fi de 600.000 bucăţi / trimestru în loc de 700.000, fapt care necesită
concedierea a 50 de muncitori.
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Figura 92 – Planul de producţie de bază de 600.000 bucăţi / trimestru, cu
supramuncă în trimestrele II şi III şi stocarea producţiei, tranziţia făcându-se prin
supramuncă, fără deficit

Figura 93 – Costul strategiei cu producţia de bază este cel mai redus dintre toate
variantele analizate, tranziţia nefiind totuşi la fel de reuşită
4. Planul de producţie prestabilit
Aici putem lua în considerare practic orice strategie mixtă posibilă. Spre exemplu,
vom încerca o optimizare bazată pe următoarea observaţie empirică: costurile mari
le generează vârfurile de cerere şi golurile de cerere, deci fluctuaţiile extreme.
Pentru vârfuri, cea mai bună tactică în cazul prezentat pare să fie supramunca, iar
pentru goluri, concedierile masive la începutul trimestrului IV. Astfel, am construit
varianta prezentată în figurile 94 şi 95.
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Figura 94 – Un plan experimental, cu trei trimestre de producţie uniformă de
800.000 bucăţi şi concedieri masive în al patrulea trimestru

Figura 95 – Costul total al planului experimental este totuşi destul de mare, datorită
faptului că în anul de bază tot personalul concediat în trimestrul IV este reangajat
înapoi în trimestrul I, tranziţia fiind în schimb deosebit de avantajoasă
Analiza cazurilor ar putea continua şi cu alte variante de planuri prestabilite bazate
pe diverse strategii mixte, acest lucru fiind bine ilustrat de denumirea în limba
engleză a metodei (trial and error). Metoda de încercare are dezavantajul că nu
conduce la găsirea variantei optime, ci la găsirea variantei mai bune dintre cele
încercate. În cazul problemei noastre, am sintetizat în tabelul de mai jos rezultatele
obţinute, pe care le-am comparat şi grafic, în figura 96.
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Strategia
1 urmărire

pură cu supramuncă
2 urmărire pură
3 urmărire pură, maximum de supramuncă
4 producţie uniformă
5 producţie de bază
6 prestabilită – mixtă

Anul I
825.000
1.125.000
655.000
1.202.500
1.155.000
655.000

Anul II
950.000
1.250.000
1.150.000
1.080.000
920.000
1.030.000

Anul III
950.000
1.250.000
1.150.000
1.080.000
920.000
1.030.000

TOTAL
2.725.000
3.625.000
2.955.000
3.362.500
2.995.000
2.715.000

Figura 96 – Comparaţia în formă grafică a variantelor de strategii de tranziţie şi de
bază analizate prin metoda de încercare
După cum se observă, în anul de bază şi următorii, cel mai puţin costisitor plan este
cel de producţie de bază (doar € 920.000), însă tranziţia scumpă din primul an
strică rezultatul global. Dacă luăm în considerare toţi cei trei ani, varianta cea mai
bună rezultă ar fi planul de producţie prestabilit cu strategie mixtă (supramuncă la
vârf, concedieri la gol), urmat îndeaproape de planul de producţie variabilă cu
strategie de urmărire pură, cu supramuncă la vârf de cerere. Ordinea în clasament a
acestor două variante se inversează dacă avem în vedere că estimarea cererii se
face cu o probabilitate cu atât mai proastă cu cât orizontul de timp este mai
îndepărtat. Astfel, planul de producţie variabilă este avantajat de tranziţia sa mai
puţin costisitoare. ■
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Planificarea aprovizionării
O judicioasă planificare a aprovizionării (inventory planning) este o importantă
componentă a managementului operaţional, atât în producţie cât şi în servicii. În
economia Statelor Unite, stocurile (inventory) reprezintă mai mult de 30% din
activele curente ale întreprinderilor. O aprovizionare excesivă sau prematură
măreşte costurile şi reclamă efort şi spaţii suplimentare, iar o aprovizionare
insuficientă sau târzie poate perturba procesul de producţie sau poate afecta
capacitatea de servire.
Planificarea aprovizionării are ca obiect optimizarea răspunsurilor la următoarele
întrebări:
Cât să comand?
PLANIFICAREA
APROVIZIONĂRII
Când să comand?

Aprovizionarea se face după o comandă de reîmprospătare a stocului, ca o
consecinţă a consumului din exploatare. În practică se parcurg ciclic (de regulă
zilnic) următoarele etape pentru fiecare articol din stoc (Figura 97):

Figura 97 – Ciclul deciziei de comandă pentru reîmprospătarea stocurilor
După un timp de la comandă, are loc aprovizionarea propriu-zisă (Fig. 98). Din
cauza acestei întârzieri (denumite timp de livrare sau timp de aprovizionare),
comanda trebuie de cele mai multe ori emisă cu anticipaţie, pentru a compensa
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întârzierea cu care se face aprovizionarea de reîmprospătare a stocului (timpul de
livrare sau lead time).

Figura 98 – Operaţiile consecutive comenzii de reîmprospătare a stocului
În cazul în care timpul de livrare pentru un anumit articol nu este constant (are o
deviaţie standard relativ mare), anticipaţia cu care trebuie dată comanda de
reîmprospătare a stocului este aleasă de obicei mai mare decât media, pentru a
compensa această inconstanţă a furnizorului sau a producătorului. În astfel de
cazuri, în exploatare se vor constata frecvente acumulări nedorite de stoc. De obicei
se practică diferite tehnici de ameliorare cum ar fi:
1. Furnizori alternativi – furnizori mai scumpi, care deţin de obicei stocuri, folosiţi
numai pentru a ieşi din impasul epuizării stocului propriu, în condiţiile neonorării
comenzilor de către furnizorii principali.
Un bar care se aprovizionează de regulă de la un angrosist de
băuturi, poate recurge la cumpărături dintr-un cash&carry la preţuri mai mari,
pentru acoperirea imediată a stocului epuizat, în condiţiile în care furnizorul
principal întârzie cu comanda sau un consum instantaneu foarte mare nu a fost
anticipat. ■
2. Substituente – utilizarea temporară a unor substituente (dacă există) pentru
acoperirea unor stocuri epuizate. De obicei, substituentele reprezintă o soluţie mai
scumpă sau mai dezavantajoasă decât articolul de bază.
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Un automobil adaptat pentru GPL (un combustibil ieftin şi
nepoluant) se alimentează de obicei de la staţii specializate. Totuşi, în cazul unei
dificultăţi în aprovizionarea cu GPL, automobilul poate funcţiona şi cu benzină, ca
substituent. ■
În planificarea aprovizionării vom ţine cont de următoarele resurse:
Costul de comandă (O) – totalitatea costurilor care decurg din generarea unei
comenzi de aprovizionare pentru o cantitate dintr-un anumit articol [¤80/comandă].
Costul de depozitare (C) – totalitatea costurilor care decurg din depozitarea unei
unităţi dintr-un anumit articol timp de o lună (trimestru, an), inclusiv costul
imobilizării fondurilor decurgând din stocare [¤/buc/lună].
Costul de epuizare – costurile care apar dacă un articol cerut nu este în stoc,
incluzând pierderea profitului vânzării şi pierderea credibilităţii faţă de client.

Modelele EOQ şi ROP prezentate în continuare pornesc de la următoarele ipoteze:
•
•
•
•

Cererea este aproape constantă în timp.
Timpul de livrare este aproape constant (deviaţia standard foarte mică).
Furnizorul nu oferă discounturi de volum semnificative.
Se consideră că epuizarea stocului trebuie evitată.

■
Modelul simplu al cantităţii economice de comandă
(Economic Order Quantity = EOQ)
Acest model determină cantitatea (EOQ) care trebuie comandată pentru a minimiza
simultan costurile de depozitare (C) şi de comandă (O):

EOQ =
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2× D×O
C

Semnul ¤ înseamnă orice simbol monetar: Leu, $, €

371

D este cantitatea cerută anual din articolul respectiv (cererea anuală). Modelul
EOQ se poate aplica şi în cazul în care articolul se fabrică în loc să se
aprovizioneze. Pentru această situaţie, costul O reprezintă costul de pregătire a
fabricaţiei unui lot de articole.

Fabrica de pâine „Luceafărul” se aprovizionează cu făină de panificaţie din import,
la preţul de €160 tona. Producţia de pâine consumă 730 t de făină distribuită în
mod uniform în decursul unui an. Costul de comandă este de €400 pentru fiecare
comandă, iar costul de depozitare este de 3% din preţ pe lună. Să se stabilească la
ce interval de timp ar trebui făcută o nouă comandă de făină, care ar fi cantitatea
optimă de comandat şi cât ar fi costurile de comandă şi stocare, aplicând modelul
EOQ.

Aplicând modelul EOQ, găsim cantitatea optimă pentru fiecare comandă:

EOQ =

2 × 730t × 400
= 100,7t ≅ 100t
160 × 0,03 × 12

Comenzile vor fi emise la fiecare 365 zile/an × 100t/comandă / 730t/an = 50 zile.
Costurile de comandă şi stocare se obţin însumând cele două componente, adică
€5.800 anual:

C×

EOQ
D
100
730
+O×
= 160 × 0,03 × 12 ×
+ 400 ×
= 5.800
2
EOQ
2
100

Aceste costuri se adaugă costului făinii propriu-zise, care este 730t × €160 =
€116.800 anual. ■
Momentul optim pentru comandă (Reorder Point = ROP)
Anterior am făcut ipoteza că articolul se consumă din stoc în mod uniform şi am
determinat la ce interval de timp ar trebui generată o comandă nouă. Totuşi, nu am
răspuns la întrebarea „când să comand?”, ci la întrebarea „la ce interval de timp să
comand?”. Dacă există un timp de livrare (lead time = LT) între momentul
comenzii şi momentul recepţiei, pentru a răspunde la întrebarea „când să comand?”
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ar trebui să compensăm acest timp de livrare şi să comandăm cu anticipaţia
necesară, astfel încât stocul să nu se epuizeze.
La un consum uniform (mediu) de K unităţi pe unitatea de timp (zi lucrătoare,
săptămână lucrătoare), dacă timpul de livrare LT este exprimat în aceleaşi unităţi de
timp, avem:

ROP = K × LT + SS
unde SS este stocul de siguranţă, iar ROP este exprimat în număr de unităţi de stoc
din articolul în cauză. ROP trebuie interpretat astfel: când stocul scade până la
limita ROP, atunci trebuie emisă o nouă comandă de aprovizionare.
Noţiunea de stoc de siguranţă semnifică un nivel limită sub care în exploatarea
normală nu trebuie să ajungem. Necesitatea lui apare din diverse considerente:
1. Apărare în cazuri de forţă majoră (pentru articolele strategice).
2. Preluarea fluctuaţiilor timpului de livrare (dacă acesta nu este constant şi
previzibil, pentru articolele cu un cost de epuizare foarte mare şi la care nu aplicăm
tehnicile de furnizori alternativi sau substituente).
3. Preluarea fluctuaţiilor cererii care determină fluctuaţia consumului din stoc.
4. Stocul de vitrină sau de raft (un stoc strict necesar pentru expunere).
În cazurile în care nu se impune un stoc de siguranţă (de exemplu la articolele cu
un cost de epuizare neglijabil), vom considera evident SS = 0.

Fabrica de pâine „Luceafărul” se aprovizionează cu făină de panificaţie din import,
în cantitate de 730 t de făină anual. Aplicând modelul ROP, când ar trebui emisă o
nouă comandă ştiind că timpul de livrare este de 5 săptămâni lucrătoare (se
consideră anul de 50 de săptămâni lucrătoare). Stocul de siguranţă pentru
considerente de forţă majoră este stabilit la 200 t. Consumul este considerat
uniform.

Aplicând modelul ROP obţinem:
ROP = 730 t / 50 săptămâni lucrătoare × 5 săpt. lucr. + 100 t = 173 t
Cu alte cuvinte, dacă stocul coboară la limita de 173 t, atunci se impune emiterea
unei noi comenzi. O interpretare grafică a acestui consum apare în figura 99. ■
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Figura 99 – Un sistem simplu de planificare a aprovizionării la o fabrică de pâine,
bazat pe modelele EOQ şi ROP
Modelul EOQ cu discounturi de volum
De cele mai multe ori, aprovizionarea unei cantităţi mai mari conduce la obţinerea
unor discounturi de volum importante din partea furnizorului. Această realitate
conduce la o optimizare diferită faţă de modelul simplu EOQ enunţat anterior.
Astfel, criteriul de optimizare devine minimizarea costurilor totale (Total Costs =
TC), adică a sumei costurilor de comandă, de depozitare şi costul mărfii:

TC = C ×

Q
D
+ O × + PD
2
Q

unde Q este cantitatea comandată şi P este preţul unitar.
Calculul în acest caz se bazează pe algoritmul prezentat în figura 100.
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Figura 100 – Algoritmul de calcul al cantităţii optime de comandă în cazul
existenţei unei grile de discount de volum acordat de furnizor

Fabrica de pâine „Luceafărul” se aprovizionează cu făină de panificaţie din import,
la preţul de €160 tona. Producţia de pâine consumă 730 t de făină distribuită în
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mod uniform în decursul unui an. Costul de comandă este de €400 pentru fiecare
comandă, iar costul de depozitare este de 3% din preţ pe lună. Să se stabilească la
ce interval de timp ar trebui făcută o nouă comandă de făină, care ar fi cantitatea
optimă de comandat şi cât ar fi costurile totale legate de aprovizionarea cu făină,
aplicând modelul EOQ. Furnizorul extern de făină acordă un discount de volum pe
următoarea grilă:
Cantitatea
comandată Q
t
1 – 110
111 – 120
121 – 250
251+

Preţul unitar P
€/t
160
130
110
109

Aplicăm algoritmul din figura 100 pe ramura din dreapta (C fiind dat în procente
din preţ).

EOQ160 =

2 × 730t × 400
= 100,7t se încadrează în 1–110, deci se reţine
160 × 0,03 × 12

EOQ130 =

2 × 730t × 400
= 111,7t se încadrează în 111–120, deci se reţine
130 × 0,03 × 12

EOQ110 =

2 × 730t × 400
= 121,4t se încadrează în 121–250, deci se reţine
110 × 0,03 × 12

EOQ109 =

2 × 730t × 400
= 122,0t nu se încadrează la 251 şi peste
109 × 0,03 × 12

Pentru cei trei EOQ memoraţi vom calcula costurile totale la cantitatea EOQ şi la
cantităţile superioare din grilă.
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Pentru EOQ160:
TC100,7 = 0,03×12×160×100,7/2+400×730/100,7+160×730 = €122.599,9
Pentru EOQ130:
TC111,7 = 0,03×12×130×111,7/2+400×730/111,7+130×730 = €100.127,9
Pentru EOQ110:
TC121,4 = 0,03×12×110×121,4/2+400×730/121,4+110×730 = €85.109,0
Pentru cantităţile limită din grilă:
TC111 = 0,03×12×130×111/2+400×730/111+130×730 = €100.128,0
TC121 = 0,03×12×110×121/2+400×730/121+110×730 = €85.108,9
TC251 = 0,03×12×109×251/2+400×730/251+109×730 = €85.658,0
Se observă că TC este minim pentru Q = 121 t, deci vom alege să comandăm
această cantitate de fiecare dată.
Comenzile vor fi emise la fiecare 365 zile/an × 121t/comandă / 730t/an = 61 zile.
Costurile de comandă şi stocare se obţin însumând cele două componente, adică
€4.809 anual:

C×

121
730
Q
D
+ O × = 110 × 0,03 × 12 ×
+ 400 ×
= €4.809
2
Q
2
121

Aceste costuri se adaugă costului făinii propriu-zise, care este 730t × €110 =
€80.300 anual. ■

În figura 101 am evidenţiat grafic algoritmul pentru cazul cel mai dificil, când C
este dat procentual. Problema este aceea de a găsi minimul unei curbe compuse.
Pentru aceasta vom calcula minimele curbelor componente (Q = EOQi). Aceste
minime pot cădea sau nu în intervalele corecte pentru a se regăsi pe curba
compusă. Pe de altă parte, există o probabilitate ca minimul curbei compuse să fie
nu fie unul din minimele calculate, ci unul din pragurile mai mari ale treptelor de
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discount, unde curba compusă face un salt în jos. Analitic va trebui să calculăm
costurile totale ale tuturor acestor puncte (EOQi valide şi pragurile treptelor) pentru
a găsi costul total minim. ■

Figura 101 – Curba costurilor totale când preţul de achiziţie are trepte de discount
de volum şi costurile de depozitare sunt date procentual din valoare
Nivelul de serviciu şi stocul de siguranţă
Mai devreme am arătat că stocul de siguranţă este metoda pentru preluarea
deviaţiilor timpului de aprovizionare. Acesta fluctuează în practică, atât datorită
întârzierilor pe lanţul de distribuţie, transportului, cât şi datorită variabilităţii
timpului consumat de formalităţile vamale. Cu cât timpul de aprovizionare
fluctuează mai mult, cu atât stocul de siguranţă trebuie să fie mai mare, pentru a
prelua aceste fluctuaţii. Pe de altă parte, variabilitatea consumului (dată de
variabilitatea cererii) influenţează direct stocul de siguranţă.
Un exemplu de perturbaţie majoră în timpul de aprovizionare este cazul în care
bunurile aprovizionate nu corespund calitativ, sunt respinse la recepţie şi sunt
returnate furnizorului.
Numim nivelul de serviciu probabilitatea ca stocul unui articol să nu se epuizeze.
Ideală este probabilitatea 100%, în sensul că indiferent cât întârzie livrarea de
reîmprospătare a stocului şi indiferent care este şocul de consum din stoc,
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epuizarea stocului nu se produce. Din păcate, pentru un astfel de nivel al
serviciului, stocul de siguranţă ar trebui să fie infinit.
În practică, se lucrează spre exemplu cu niveluri de serviciu de 90% sau 99%,
cunoscând că un nivel de serviciu nejustificat de mare ridică fără rost costurile de
depozitare.

Considerând că timpii de livrare şi consumul fluctuează după distribuţia normală,
nivelul serviciului corespunde ariei de sub curba normală (figura 102). ■

Figura 102 – Reprezentare grafică a nivelului serviciului

Cum se calculează aria de sub curba normală dacă cunoaştem ROP? Invers, cum se
calculează ROP dacă ne impunem un anumit nivel de serviciu (arie a curbei)?

Calculul analitic al ariei de sub curba normală se poate face uşor în orice aplicaţie
de calculule statistice sau tabelare. În Microsoft Excel vom putea folosi funcţiile
NORMDIST şi NORMINV pentru a rezolva problemele enunţate.
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=NORMDIST (X, Mean, Standard_dev, Cumulative)

Calculează aria de sub curba normală cu o anumită medie (Mean) şi
deviaţie standard (Standard_dev) date şi în funcţie de un anumit punct
ROP (X). Cumulative este o valoare logică, în acest caz fiind „1”.
=NORMINV (Probability, Mean, Standard_dev)

Calculează valoarea ROP care mărgineşte o anumită arie de sub curba
normală dată (Probability) cu o anumită medie (Mean) şi deviaţie standard
(Standard_dev). ■

Pentru a decupla problema variabilităţii timpului de aprovizionare de problema
variabilităţii cererii, vom rezolva cazurile în ipoteza că una din aceste variabile este
un parametru considerat constant. Astfel, vom trata cazul timpului de aprovizionare
constant şi al cererii variabile, precum şi cazul timpului variabil şi al cererii
constante.
În toată această discuţie ignorăm perisabilitatea articolului din stoc. Cu alte
cuvinte, pentru mărfurile sau materiile prime perisabile aceste calcule se fac în alt
mod. ■
Cazul cererii variabile şi al timpului de aprovizionare constant
Acest caz se rezolvă de cele mai multe ori empiric. Se consideră o cerere maximă
prevăzută (dmax), care poate fi estimată din datele istorice. Pentru excedentul de
consum de la cererea medie în unitatea de timp ( d ) la cea maximă se alocă timp
de aprovizionare (LT) corespunzător, astfel:
ROP = LT×´ d + SS = LT × d + (dmax – d ) × LT = LT × dmax

Tipărirea unui facturier personalizat la „Imprimeria Naţională” durează două
săptămâni. Firma care foloseşte facturierul personalizat înregistrează o cerere
medie (consum mediu) de 1.000 de facturi pe săptămână, dar au existat şi
săptămâni cu cerere mai mare. Se estimează un maximum de cerere de 1.400 de
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facturi săptămânal. Care este stocul de siguranţă şi când trebuie generată o nouă
comandă (când stocul de facturi scade la ce nivel)?
Stocul de siguranţă este SS = (dmax – d ) × LT, adică (1.400–1.000) × 2 = 800 de
facturi.
Momentul optim de comandă va fi ROP = LT × dmax = 2 × 1.400 = 2.800 de facturi.
O rezolvare mai puţin empirică se poate da cu formula următoare:

(

(

) )

ROP = LT × d + NORMINV SL, d , σ d − d × LT
unde:
ROP = reorder point, momentul optim pentru o nouă comandă, în nivel al stocului
rămas (bucăţi, kilograme sau alte unităţi de măsură pentru stoc)
LT = lead time, timpul de aprovizionare, considerat constant (ore, zile, săptămâni,
luni)

d = cererea medie de unităţi de stoc în unitatea de timp (aceeaşi unitate de timp ca
la timpul de aprovizionare)
NORMINV = funcţia Microsoft Excel care întoarce inversa distribuţiei cumulative
normale pentru media specificată şi deviaţia standard

SL = service level, nivelul de serviciu, ca probabilitate

σd = deviaţia standard a cererii în unitatea de timp ■

Formula poate fi uşor implementată în Microsoft Excel. Aplicaţia din figura 103
permite calculul stocului de siguranţă şi al momentului optim de comandă pentru
cazuri de timp de aprovizionare constant şi cerere variabilă. Cu această aplicaţie
este rezolvată problema care urmează.
■
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Figura 103 – O aplicaţie în Microsoft Excel pentru calculul stocului de siguranţă şi
al momentului optim de comandă în cazul timpului de aprovizionare constant şi al
cererii variabile

Un magazin de computere vinde în medie 100 cartuşe negre de imprimantă
Lexmark Z22 pe zi. Din păcate, cererea fluctuează mult. Gestionarul magazinului a
calculat o deviaţie standard de 60 de cartuşe şi ar dori să crească nivelul de serviciu
la 99%, dat fiind profitul foarte bun pe care îl face la vinderea fiecărui cartuş.
Timpul de aprovizionare poate fi considerat constant, de 14 zile de la momentul
comenzii. Care este stocul de siguranţă şi care este momentul optim de comandă
care se impun pentru un nivel de serviciu de 99%?

LT = 14 zile, d = 100, σd = 60, SL = 0,99

SS = ( NORMINV (0,99,100,60) − 100) × 14 = 522,3 ≅ 522
ROP = 14 × 100 + 522 = 1.922
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Folosind aplicaţia din figura 103 obţinem de asemenea rezultatul de mai sus.
Concluzia este că gestionarul trebuie să emită o nouă comandă de reîmprospătare a
stocului când acesta coboară până la 1.922 cartuşe. Astfel, va exista o probabilitate
de numai 1% ca stocul să se epuizeze înainte de recepţia comenzii următoare, sau
altfel spus un nivel de serviciu de 99%. ■

În figura 104 am reprezentat cum variază stocul de siguranţă cu nivelul de serviciu,
folosind datele problemei anterioare. Se observă că dacă admitem un nivel de
serviciu de 50%, nu este nevoie de stoc de siguranţă. Această concluzie era
previzibilă, întrucât în 50% din cazuri cererea este mai mare decât media şi în
restul de 50% mai mică. La cealaltă extremă, pur teoretică, un nivel de serviciu de
100% se obţine cu un stoc de siguranţă infinit. Practic, stocul creşte foarte mult
dacă dorim probabilităţi foarte aproape de 100%. De exemplu, la 99,999% stocul
de siguranţă este de 957 de bucăţi (punctul nu a fost reprezentat în grafic).

Figura 104 – Se observă creşterea stocului de siguranţă pornind de la un nivel de
serviciu de 50% şi până la 99%. Pe această curbă, gestionarul din problema
anterioară îşi poate determina uşor nivelul de serviciu în funcţie de stocul de
siguranţă şi invers
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Cazul cererii fixe şi al timpului de aprovizionare fluctuant
În acest caz, cererea este constantă (d), dar timpul de aprovizionare fluctuează cu o
deviaţie standard σLT în jurul mediei LT .
ROP = LT × d + SS = LT × d + d × NORMINV(SL, LT ,σLT)
unde:
ROP = reorder point, momentul optim pentru o nouă comandă, în nivel al stocului
rămas (bucăţi, kilograme sau alte unităţi de măsură pentru stoc)

LT = lead time, timpul de aprovizionare mediu (ore, zile, săptămâni, luni)
d = cererea de unităţi de stoc în unitatea de timp (aceeaşi unitate de timp ca la
timpul de aprovizionare)
NORMINV(SL, LT ,σLT) = funcţia Microsoft Excel care întoarce inversa
distribuţiei cumulative normale pentru media specificată şi deviaţia standard

SL = service level, nivelul de serviciu, ca probabilitate

σLT = deviaţia standard a timpului de aprovizionare în unitatea de timp

Formula poate fi uşor implementată în Microsoft Excel. Aplicaţia din figura 105
permite calculul stocului de siguranţă şi al momentului optim de comandă pentru
cazuri cu timp de aprovizionare variabil şi cerere constantă. Cu această aplicaţie
este rezolvată problema următoare. ■

O benzinărie particulară are preţuri foarte mici şi în consecinţă cererea este foarte
mare, practic fiind permanent coadă la pompe. Capacitatea de servire a staţiei
limitează practic cererea la 30 t zilnic. Furnizorul aprovizionează într-un timp
mediu de 3 zile, cu o deviaţie standard de 2 zile. Patronul benzinăriei ar dori să
crească nivelul de serviciu la 95%, dat fiind interesul său pentru un rulaj cât mai
mare. Care este stocul de siguranţă şi care este momentul optim de comandă care
se impun pentru un nivel de serviciu de 95%?
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Figura 105 – O aplicaţie în Microsoft Excel pentru calculul stocului de siguranţă şi
al momentului optim de comandă în cazul timpului de aprovizionare variabil şi al
cererii constante

LT = 3 zile, d = 30, σLT = 2, SL = 0,95
SS = (NORMINV(0,95,3,2)–3) × 30 = 98,7 ≅ 99
ROP = 3 × 30 + 99 = 189 t
Folosind aplicaţia din figura 105 obţinem de asemenea rezultatul de mai sus.
Concluzia este că patronul trebuie să emită o nouă comandă de reîmprospătare a
stocului când acesta coboară până la 189 t. Astfel, va exista o probabilitate de
numai 5% ca stocul să se epuizeze înainte de recepţia comenzii următoare, sau
altfel spus un nivel de serviciu de 95%. Din păcate, condiţiile tehnice nu-i permit
construirea unor rezervoare atât de mari şi va trebui fie să renunţe la ambiţiosul
nivel de serviciu de 95%, fie să-şi schimbe furnizorul cu unul mai constant în
aprovizionare. ■
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În figura 106 am reprezentat cum variază stocul de siguranţă cu nivelul de serviciu,
folosind datele problemei anterioare. Se observă că dacă admitem un nivel de
serviciu de 50%, nu este nevoie de stoc de siguranţă. Această concluzie era
previzibilă, întrucât în 50% din cazuri cererea este mai mare decât media şi în
restul de 50% mai mică. La cealaltă extremă, pur teoretică, un nivel de serviciu de
100% se obţine cu un stoc de siguranţă infinit. Practic, stocul creşte foarte mult
dacă dorim probabilităţi foarte aproape de 100%. De exemplu, la 99,999% stocul
de siguranţă este de 256 t (punctul nu a fost reprezentat în grafic). ■

Figura 106 – Se observă creşterea stocului de siguranţă pornind de la un nivel de
serviciu de 50% şi până la 99%. Pe această curbă, patronul din problema anterioară
îşi poate determina uşor nivelul de serviciu în funcţie de stocul de siguranţă şi
invers.

Concepţia sistemică asupra operaţiilor
Crearea produsului sau serviciului este rezultatul acţiunii complexe a unor sisteme
formate din oameni, calculatoare, echipamente, instalaţii etc. Pentru că acţiunile
complexe sunt mai greu de analizat, vom căuta întotdeauna să le descompunem în
acţiuni simple, numite operaţii.
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Întreprinzătorul va trebui să conceapă (să inventeze, să pună în practică, să-i înveţe
pe angajaţi şi să controleze) toate operaţiile aferente afacerii sale. În principiu, un
întreprinzător trebuie să fie un creator de sisteme de operaţii. Doar în afacerile
foarte simple şi de largă răspândire putem copia un sistem de operaţii gata făcut.
De cele mai multe ori însă, conceperea unui sistem original este inevitabilă.
Putem clasifica operaţiile în normale şi excepţii.
•

operaţii normale de bază, inevitabile, care sunt strict necesare creării
produsului sau serviciului şi se execută în mod normal (de exemplu la
producerea unei linguri, ambutisarea lingurii)

•

operaţii normale auxiliare, care nu sunt de absolută necesitate, dar ajută
într-un fel sau altul la crearea sau vinderea produsului sau serviciului şi se
execută în mod normal (de exemplu ambalarea a 12 linguri într-o cutie)

În afară de operaţiile normale, de multe ori apar situaţii de excepţie şi în consecinţă
operaţii de excepţie (de exemplu, ce facem dacă observăm că unele linguri au
crăpături după ambutisare). Situaţiile de excepţie sunt enorm de multe şi de diverse
şi din acest motiv, operaţiile de excepţie reprezintă de fapt o majoritate absolută din
totalul operaţiilor.
Chiar la un produs simplu, numărul operaţiilor normale (strict necesare) poate
ajunge surprinzător de mare.
Operaţiile de obicei se pot grupa în secvenţe (înlănţuiri) de operaţii. În practică,
este bine să asociem acestor secvenţe nişte checklist-uri.
Chiar dacă operaţiile nu trebuie să se desfăşoare neapărat într-o anumită ordine, ele
pot fi secvenţializate astfel. Acest lucru ajută la crearea rutinei, de care vom avea
mare nevoie pentru îmbunătăţirea productivităţii şi a calităţii.
Iniţierea unei secvenţe de operaţii se face printr-o decizie în care se verifică
îndeplinirea tuturor condiţiilor pentru ca secvenţa să aibă sens economic. De
exemplu, secvenţa de mai sus poate fi pornită printr-o decizie de lansare în
fabricaţie, care nu este dată dacă, de exemplu, nu există comenzi de linguri.
Uneori, diferite secvenţe de operaţii sunt pe ramurile unui arbore de decizii,
întocmai ca un algoritm. Un astfel de algoritm, cu secvenţele de operaţii şi
condiţiile deciziilor aferente, mai este cunoscut sub numele de procedură.
Un sistem constă din multiple proceduri, precum şi persoanele sau sistemele
automate care le execută.
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Întreprinzătorii în esenţă concep sisteme, le pun în aplicare şi le îmbunătăţesc.
După cum am văzut de la planificarea operaţiilor, îmbunătăţirea unui sistem de
afaceri merge pe patru direcţii: automatizare, standardizare, modularizare,
simplificare.
Automatizarea operaţiilor şi a posturilor de lucru
Automatizarea înseamnă comanda unor secvenţe de operaţii prin software, inclusiv
decizii care se pot lua automat şi transferul către software-ul unui calculator a unei
cât mai mari porţiuni a sistemului. Uneori prin software se comandă operaţiile,
alteori chiar se execută.
Pentru a înţelege mai bine conceptul de automatizare a sistemelor în afaceri, putem
recurge la o foarte scurtă istorie a băncilor.
Acum 100 de ani, băncile nu erau deloc automatizate. Funcţionarii încasau şi
plăteau bani şi scriau în registre operaţiunile efectuate. O bancă depindea în foarte
mare măsură de competenţa şi de corectitudinea angajaţilor săi. Dacă un singur
funcţionar dintr-o bancă cu zeci de filiale uita sau se prefăcea că uită să înregistreze
o depunere de bani a unui client, funcţionarul avea un câştig de bani imediat, iar
banca putea să sufere efectele unui scandal devastator. Băncile erau foarte
vulnerabile la calitatea angajaţilor şi trebuiau ani de selecţie şi control atent pentru
consolidarea prestigiului unei bănci.
Pentru a nu fi tentaţi, funcţionarii bancari aveau salarii mari şi multe alte avantaje
care să le stimuleze corectitudinea.
Începuturile calculatoarelor se leagă de numele firmei IBM (International Business
Machines), ceea ce demonstrează ce importanţă au avut calculatoarele pentru
afaceri încă de la începuturi. Astăzi, nici o bancă nu mai lucrează tradiţional (pe
bază de registre scrise de mână). Ca atare, rolul calităţii angajaţilor s-a diminuat,
totodată şi efortul, complexitatea muncii şi remunerarea acestora.
Astăzi, ATM (Automatic Teller Machine) este un casier de bancă total automatizat,
adică un terminal al reţelei de calculatoare a unei bănci, dotat cu software care este
capabil să identifice un client al băncii şi să-i elibereze acestuia bani în numerar.
Acest echipament ia "decizia" dacă suma pretinsă de client poate sau nu să fie
eliberată, dar execută şi operaţiile de înregistrare a tranzacţiei în contul clientului,
de numărare a banilor şi de plată efectivă.
Un alt exemplu se referă la un ghişeu clasic al respectivei bănci, unde clientul stă
de vorbă cu un funcţionar. Chiar şi aici avem o automatizare prin faptul că
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funcţionarul poate face foarte puţine operaţii fără să interacţioneze cu calculatorul
din faţa sa, de asemenea conectat la reţeaua băncii. De fapt, tranzacţiile sunt tot
automate.
După cum se poate vedea şi din exemplele de mai sus, prin automatizarea cât mai
multor operaţii din cadrul unui sistem, se obţin avantaje importante:
1. creşterea dramatică a productivităţii, a vitezei operaţiilor, a capacităţilor de
producţie sau de servire
2. protecţia sistemului faţă de corupţia, incompetenţa sau reaua credinţă a
angajaţilor
3. creşterea calităţii produselor sau a serviciilor
4. mai puţine posturi de lucru pentru persoane slab calificate şi mai multe posturi
pentru persoane cu calificare înaltă (reducerea personalului necalificat)
5. uşurarea, standardizarea procedurilor
Ca orice lucru bun însă, automatizarea operaţiilor ascunde şi câteva pericole şi
ameninţări:
1. vulnerabilitatea la deficienţe ale tehnologiei informatice (exemplul cu
contribuabilul francez care a fost hărţuit de fisc să plătească un cec cu impozit zero
– pagina 249, sau exemplele de firme care au ieşit din afaceri după ce şi-au pierdut
bazele de date)
2. vulnerabilitatea la criminalitatea informatică (hackeri, programatori neloiali –
exemplul cu programatorul care îşi încărca propriul cont bancar cu cenţii care
rezultau din rotunjiri în defavoarea tuturor clienţilor băncii şi pe care aceştia nu îi
reclamau niciodată)
3. numărul mic de oameni angajaţi în sistem face sistemul "inuman", ceea ce
displace clienţilor (exemplul cu avionul de pasageri fără pilot, care deşi este o
realitate astăzi, nu poate fi pus în aplicare datorită motivelor de ordin psihologic)
Cu ameninţarea "2" se ocupă aşa-numita securitate a sistemelor informatice. Rolul
ei este de a preveni intruziunea accidentală sau intenţionată a unei entităţi în
sistemul informatic al firmei, eventualele acte de sabotaj folosind tehnologia
informatică, precum şi alterarea sau pierderea datelor firmei.
Oamenii de afaceri sunt puşi în faţa unei provocări majore atunci când au operaţii
automatizate: angajatul care răspunde de securitatea informatică (numit uneori
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inginer de sistem, alteori administrator de reţea) are o importanţă vitală pentru
firmă, de competenţa şi de loialitatea lui depinzând practic afacerea. Un om de
afaceri ar putea să scape de multe cheltuieli şi griji dacă ar avea el însuşi
cunoştinţele şi răbdarea să facă munca de responsabil cu securitatea informatică.
Unele firme reputate de consultanţă au colective de specialişti în sisteme automate,
ale căror servicii pot fi cumpărate de patronii interesaţi, dar costurile sunt de obicei
prohibitive pentru micul întreprinzător.
Sistemul integrat
Sistemul integrat al afacerii reprezintă al doilea concept important după conceptul
de automatizare. Apariţia şi dezvoltarea reţelelor de calculatoare şi a
comunicaţiilor digitale a permis delocalizarea puterii de calcul şi de stocare a
datelor. Acest lucru a permis componentelor software ale unei afaceri să comunice
între ele, să schimbe informaţii şi să utilizeze resurse comune. Sistemul integrat
este alcătuit din personal (oameni) şi procedurile pe care aceştia le respectă,
precum şi din calculatoare cu software-ul pe care acestea îl execută.
Sistemul integrat al afacerii include un set de componente software cu hardware-ul
aferent, care comunică date şi procese între ele, au acces la resurse comune şi se
coordonează în scopul măririi eficienţei şi calităţii operaţiilor şi a valorii pentru
client. Componentele software şi hardware fie acţionează fără operator uman
(servere şi servere de demoni81), fie acţionează cu operator uman (posturi de
lucru), operator care poate fi în două situaţii: monitorizare, când doar observă şi
intervine numai în excepţii, sau în buclă, când acţiunea persoanei este necesară în
mod normal. Posturile de lucru, serverele şi serverele de demoni sunt integrate
pentru a-şi facilita reciproc accesul la resursele afacerii.
Conceptul de sistem integrat este principalul responsabil de coerenţa unei
organizaţii moderne, făcând ca organizaţia să se comporte ca un tot unitar. Este
interesant de observat că o organizaţie incoerentă (ale cărei subsisteme acţionează
independent) nu poate fi condusă ca un întreg. Sistemul integrat este ca un vehicul
la bordul căruia se urcă toţi componenţii organizaţiei (oameni, calculatoare) şi
managerul mişcă acest vehicul în direcţiile spre care aspiră. În lipsa unui sistem
integrat, coeziunea organizaţiei este cu totul întâmplătoare.
S-ar putea obiecta la afirmaţiile de mai sus că istoria a cunoscut multe organizaţii
perfect coerente, fără computere. Este adevărat, dar aceste organizaţii s-au bazat pe
o disciplină de fier sau pe relaţii sociale şi calităţi personale care nu mai există
astăzi (sclavia, vasalitatea, onoarea, cavalerismul). Civilizaţia contemporană nu se
81

Demoni: procese informatice care se declanşează automat la anumite date şi ore, sau la
îndeplinirea unui set de condiţii
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întoarce din drum, iar în parametrii actuali nu am putea supravieţui fără
calculatoare. Să nu uităm şi complexitatea proceselor, incomparabil mai mare
astăzi decât în orice perioadă istorică anterioară. Resursa informaţională, memoria
şi comunicaţiile interne şi externe ale organizaţiei moderne sunt acum domenii de
exclusivitate pentru computere.
Sistemul integrat al organizaţiei trebuie să răspundă la următoarele 7 cerinţe:
•

Consistenţa cu orientarea strategică a firmei (dacă de exemplu firma pune
accentul pe viteză, atunci proiectarea serviciilor trebuie să aibă viteza ca
prioritate).

•

Caracterul prietenos cu clientul (user-friendly, adică formate şi comunicări
uşor de înţeles, logice, uşor de urmat)

•

Robusteţea (capacitatea de a răspunde satisfăcător la şocuri ale cererii, la
penuria de resurse, la cereri excepţionale ale clienţilor)

•

Operabilitatea (personalul are sarcini care pot fi duse la îndeplinire şi
tehnologia implicată ajută mai mult decât complică procesul şi este fiabilă)

•

Interoperabilitatea (o legătură eficace şi eficientă între activităţile front- şi
back-office)

•

Randamentul (eliminarea pierderilor de timp şi de resurse, eliminarea chiar
şi a aparenţelor de lipsă de randament în prestarea serviciului)

•

Vizibilitatea (plasarea valorii adăugate de serviciul respectiv în câmpul
evidenţei clientului)

Construcţia organizaţională
PRIDE

Citiţi din [50]: 6. Creating the Organization, paginile 161-189

Conceptul actual despre construcţia organizaţională este sintetizat cel mai bine de
un standard internaţional (ISO 9004): „Scopurile unei organizaţii sunt de a
identifica şi de a satisface nevoile şi aşteptările clienţilor, de a obţine avantajul
competitiv, de o manieră atât eficace, cât şi eficientă şi de a atinge, menţine şi
îmbunătăţi performanţa şi capabilităţile organizaţionale”.
Construcţia organizaţională este rezultatul managementului, mai exact al unei
componente numită şi management organizaţional.

391

Necesitatea unei construcţii organizaţionale pentru aproape orice afacere vine din
complexitatea şi din competitivitatea mediului de afaceri actual, în care reuşita
aparţine de obicei unei echipe şi nu unor indivizi.
Să analizăm mai întâi un model de adiţionare a competenţei unui grup de indivizi
(figura 107). Competenţa totală a unei echipe nu reprezintă suma competenţelor
individuale ale componenţilor. În general, apar ineficienţe încrucişate (cross- sau
x-inefficiencies) între membrii echipei, fiind posibil chiar un caz de incompetenţă a
unei echipe formate din indivizi foarte competenţi. La celălalt capăt al scalei,
constatăm că aceste competenţe se pot multiplica sinergetic (synergies), adică o
echipă formată din indivizi cu capabilitate limitată poate produce rezultate peste
simpla adunare a competenţelor componenţilor.

Figura 107 – Un model de adiţionare a competenţei într-un grup de indivizi
Competenţa managerială
PRIDE

Citiţi din [50]: 5. The Management Process, paginile 131-159

Factorul cheie în construcţia managerială îl reprezintă competenţa managerială, iar
profitul şi supravieţuirea firmei depind în mare măsură de aceasta. Incompetenţa
managerială (incluzând aici şi frauda sau corupţia) conduc la riscuri pentru clienţi,
angajaţi, de fapt pentru toată lumea din jur şi pot conduce chiar la dezastre sociale
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sau la accidente cu morţi şi răniţi. În ciuda acestor riscuri, managementul este una
din rarele profesiuni necontrolate. Paradoxal, pentru exercitarea profesiunii de
manager nu ai nevoie de studii de specialitate, nu trebuie să susţii un examen şi nu
ai nevoie de un atestat profesional reînnoit periodic din partea unei organizaţii care
să promoveze competenţa şi să sancţioneze lipsa de performanţă. Practic, un
manager slab sau corupt este sancţionat doar de acţionariat, dar majoritatea
destituirilor în top-management se fac discret şi cu aparenţa unor demisii sau
retrageri amiabile. Într-un asemenea litigiu, nici una din părţi nu este avantajată să
recunoască deschis o faptă de mismanagement, aşa că managerul destituit rămâne
adesea „curat” şi liber să practice în continuare.
Diverse lucrări propun modele de evaluare şi standardizare a capabilităţii
manageriale. Astfel, în [65] sunt utilizate cinci seturi de criterii:
•
•
•
•
•

criterii dinamice de capabilitate (educaţie, calificări, experienţă, training,
capacitatea de învăţare şi adaptare)
criterii statice de capabilitate (cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini
manageriale)
criterii practice de aplicare (practici manageriale, calitatea proceselor,
cercetare-dezvoltare, promovare)
criterii de business (indicatori de satisfacţie a clienţilor, productivitate,
profitabilitate, rezultate financiare)
criterii de beneficii individuale (cât de bine plătit este managerul şi câte
alte avantaje îi conferă funcţia)

Baldrige National Quality Program din cadrul National Institute of Standards and
Technology, SUA oferă importante distincţii manageriale pe baza evaluării
următorului set de criterii, actualizat la nivelul anului 2004 [75]:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

leadership vizionar
excelenţă în serviciul clienţilor
capacitate de învăţare personală şi organizaţională
preţuirea angajaţilor şi a partenerilor
agilitatea (capabilitatea de schimbare, flexibilitatea)
focalizarea spre viitor (incluzând capacitatea de previziune)
managementul inovării
managementul bazat pe fapte (capacitatea de colectare, evaluare şi analiză
a unei multitudini de informaţii relevante)
responsabilitatea socială
focalizarea pe rezultate şi pe crearea de valoare
perspectiva sistemică (în ce măsură organizaţia constituie un sistem
coerent, vezi sistemul integrat, pagina 390)
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Un foarte important concept în construcţia organizaţională îl reprezintă modelul
celor 10 roluri ale unui manager (Mintzberg):
Tabelul 19 – Modelul celor 10 roluri manageriale (Mintzberg)
Roluri Interpersonale

Roluri Informaţionale

Roluri Decizionale

Simbol (O personalitate
care stă la baza identităţii
organizaţiei, simbolizează
organizaţia)

Monitor (Recepţia şi selecţia
informaţiilor relevante din
interiorul şi din exteriorul
organizaţiei)

Întreprinzător (Generator de
progres, de schimbări, de
îmbunătăţiri permanente)

Lider (Conducătorul în
jurul căruia se strânge un
grup pentru atingerea unui
scop comun)

Diseminator (Comunicarea în
organizaţie, atât pe orizontală, cât
şi pe verticala ierarhică)

Tactician (Rezolvă
perturbaţiile şi situaţiile de
criză)

Liant (Cultivarea unor
relaţii utile organizaţiei cu
persoane din afara acesteia)

Purtător de cuvânt (Comunicarea
oficială în numele organizaţiei)

Arbitru (Alocator de resurse
umane, financiare, materiale şi
informaţionale)
Negociator (Luarea deciziilor
privind negocierile în care este
implicată organizaţia)

Un alt concept consacrat şi generalizat astăzi îl reprezintă MBO (Management By
Objectives). El a fost inventat acum jumătate de secol de Peter Drucker şi are la
bază alinierea forţelor unei organizaţii: „... Toate eforturile trebuie să tragă în
aceeaşi direcţie şi contribuţiile lor trebuie să se armonizeze pentru a produce un
întreg – fără sincope, fără fricţiuni, fără redundanţe inutile ale eforturilor” (P.
Drucker). Astăzi, acest concept s-a dezvoltat sub denumirea de modelul alinierii
strategice.
Modelul alinierii strategice cuprinde cinci faze [67]:
1. Stabilirea obiectivelor pentru toate posturile de lucru din firmă
2. Colaborarea dintre superiori şi subordonaţi în stabilirea obiectivelor
3. Dezvoltarea strategiilor necesare pentru atingerea obiectivelor
4. Punerea accentului pe automăsurători şi autocontrol
5. Evaluări periodice ale rezultatelor, cât de aproape sunt ele de viziune şi de
obiective
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Tabelul 20 – Standard al performanţei şi capabilităţii manageriale [35]
Nr Planul (nivelul)
crt criterial
1 Leadership

2 Funcţional

3 Marketing

4 Capabilitate
dinamică
5 Capabilitate
statică
6 Negociere

7 Tactic
8 Antreprenorial
9 Informaţional

Elemente componente ale standardului (definiţii,
descriere, explicaţii)
Puterea şi viziunea leadership-ului. Exercitarea rolurilor
interpersonale: lider (conducător în jurul căruia se strânge
un grup de adepţi), simbol (personalitate care stă la baza
identităţii organizaţiei) şi liant (cultivarea unor relaţii utile
organizaţiei cu persoane din afara acesteia). Focalizarea
spre viitor, pe termen lung. Capacitatea de previziune.
Desfăşurarea şi totodată racordarea funcţiilor
manageriale: previziunea, organizarea, comunicareacoordonarea, antrenarea-motivarea şi controlul.
Exercitarea rolului de diseminator (comunicarea atât pe
orizontală, cât şi pe verticala ierarhică) şi a rolului de
purtător de cuvânt (comunicarea oficială în numele
organizaţiei).
Racordarea la conceptul de marketing, adică identificarea
şi satisfacerea nevoilor şi aşteptărilor clienţilor. Excelenţă
în serviciul clienţilor, probată prin indicatorii de satisfacţie
a clienţilor. Caracterul prietenos cu clientul (userfriendly, adică formate şi comunicări uşor de înţeles,
logice, uşor de urmat) şi vizibilitatea (plasarea valorii
adăugate în câmpul evidenţei clientului).
Capacitatea de învăţare şi de adaptare, educaţia,
calificările, training-urile, diversitatea experienţei
personale şi profesionale, un orizont de cunoaştere cât mai
larg.
Cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini manageriale. Exercitarea
rolului de arbitru, o alocare judicioasă şi benefică a
resurselor umane, financiare, materiale şi informaţionale
ale unităţii.
Exercitarea rolului de negociator. Preţuirea de care se
bucură din partea angajaţilor şi a partenerilor şi reciproc,
preţuirea pe care o acordă acestora. Responsabilitatea
socială.
Agilitatea, capacitatea de schimbare, flexibilitatea.
Exercitarea rolului de tactician, adică rezolvarea promptă
a perturbaţiilor şi a situaţiilor de criză.
Frecvenţa şi amplitudinea inovărilor. Exercitarea rolului
de întreprinzător, înţeles ca generator de progres, de
schimbări şi de îmbunătăţiri permanente.
Capacitatea de colectare, evaluare şi analiză sistematică a
unei multitudini de informaţii relevante. Exercitarea
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Nr
crt

Planul (nivelul)
criterial

10 Sistemic

11 Aliniere
strategică

12 Valoare

13 Eficacitate
14 Eficienţă

15 Calitate

Elemente componente ale standardului (definiţii,
descriere, explicaţii)
rolului de monitor (recepţia şi selecţia informaţiilor
relevante din interiorul şi din exteriorul organizaţiei)
Construirea operaţională şi organizaţională ca un sistem
coerent, robust (capabil să răspundă satisfăcător la şocuri
ale cererii, la penuria de resurse, la cereri excepţionale ale
clienţilor), operabil (personalul are sarcini care pot fi duse
la îndeplinire şi tehnologia implicată ajută mai mult decât
complică procesul şi este fiabilă) şi interoperabil (o
legătură eficace şi eficientă între activităţile front- şi backoffice). Automatizarea şi informatizarea posturilor de
lucru.
Consistenţa cu orientarea strategică a unităţii. Eliminarea
sau atenuarea ineficienţelor încrucişate din echipa
managerială. Colaborarea dintre superiori şi subalterni în
stabilirea obiectivelor. Punerea accentului pe
automăsurători şi autocontrol.
Focalizarea pe rezultate şi crearea de valoare în mai mare
măsură decât competitorii. Valoarea întreprinderii.
Valoarea întreprinderii se exprimă financiar în serie
temporală sau comparativ cu competitorii şi include o
estimare a goodwill-ului. Maximizarea valorii pentru
acţionari sau asociaţi, a ROI (profit net anual raportat la
active totale medii în cursul anului respectiv – pagina
486). Maximizarea cifrei de vânzări nete, a cotei de piaţă,
a cotei relative de piaţă. Dinamica investiţiilor. Calitatea
plasamentului de capital în unitatea dată
Abilitatea managementului de a-şi atinge obiectivul
propus. Maximizarea ROS (profit net anual raportat la
vânzări nete anuale – pagina 485).
Abilitatea managementului de a utiliza cât mai bine
resursele (activele). Îmbunătăţirea randamentului,
eliminarea pierderilor de timp şi de resurse, eliminarea
chiar a aparenţelor de lipsă de randament în prestarea
serviciului. Maximizarea AU (viteza de rotaţie a activelor
totale – numărul de rotaţii complete în decurs de un an).
Practici manageriale etice şi consecvente. Integritate şi
corectitudine. Atitudine anticorupţie, transparenţă până la
limita de risc de expunere informaţională a unităţii.
Abţinerea de la confiscarea în interes personal a unor
resurse ale unităţii. Calitatea proceselor, a produselor şi a
serviciilor. Uniformitatea produselor sau a serviciilor.
Stabilitatea şi echilibrul în prestaţia managerială.
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Reunind idei din multe lucrări recente şi idei bazate pe experienţa proprie, în
Tabelul 20 am sintetizat 15 caracteristici ale unui posibil standard actual de
performanţă şi de capabilitate managerială [35].
Cu toată dorinţa noastră de înnoire conceptuală, trebuie să recunoaştem deplina
valabilitate a celor 14 principii ale organizaţiei (aşa-zisele principii de
management), definite de Henry Fayol (1916):
Tabelul 21 – Cele 14 principii ale organizaţiei (Fayol)
specializarea muncii
autoritatea
disciplina
unitatea de comandă
unitatea de direcţie
subordonarea
intereselor individuale
remuneraţia
centralizarea
linia de autoritate
ordine
echitate
retenţia personalului
iniţiativă
esprit de corps

fiecare om să-şi dezvolte anumite capabilităţi specifice şi
să facă ceea ce face mai bine decât ceilalţi
dreptul de a da ordine şi puterea de asigura respectarea
lor
respectarea cu stricteţe a regulilor (prestabilite)
fiecare angajat are un singur şef
o singură minte generează un plan unic de acţiune pentru
toţi
la muncă, fiecare se concentrează pe interesul firmei
fiecare primeşte o răsplată onestă pentru serviciile sale,
fără nevoia ca angajatul să se lupte pentru banii pe care îi
obţine
consolidarea funcţiilor managementului; deciziile se iau
de la vârful organizaţiei
deciziile se propagă în jos, pe un lanţ ierarhic, întocmai
ca într-o armată
toate persoanele şi activele au un loc prestabilit şi trebuie
să fie găsite acolo
tratament echitabil (ceea ce nu înseamnă tratament
identic)
un rulaj mic de personal; posibilitatea acordată
angajaţilor valoroşi de a fi menţinuţi în organizaţie pe
viaţă
rezolvarea problemelor prin gândirea unui plan şi prin
punerea lui în aplicare
moralul, armonia şi coeziunea personalului în jurul
obiectivelor organizaţiei

Mulţi autori şi creatori de organizaţii contestă această listă de principii pe motivul
că au trecut aproape 100 de ani de când Fayol a scris „Administrarea generală şi
industrială” şi presupun ei că pot inova. Astfel au apărut organizaţii
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descentralizate, organizaţii matriciale, managementul bazat pe proiecte,
organizaţii bazate pe structuri aleatoare, organizaţii bazate pe rotaţia angajaţilor.
Spre exemplu, în cazul People Express (pagina 266), Don Burr renunţase în mare
măsură la specializarea muncii, considerând că fiecare angajat trebuie prin rotaţie
să facă fiecare fel de muncă în organizaţie. În acest fel, Don Burr încerca să
omogenizeze organizaţia, făcându-i pe oameni să înţeleagă mai bine ce aşteaptă
ceilalţi de la ei.

Un alt exemplu îl constituie controlorii de trafic de la aeroportul Charles de Gaule
din Paris, care activează prin rotaţie în turnul de control (serviciile TWR şi GND),
în regiunea terminală (serviciile APP şi DEP) şi la controlul de trafic de rută
(serviciul ACC). În majoritatea organizaţiilor de servicii de trafic, controlorii se
specializează pe un anumit tip de serviciu. De exemplu, la ROMATSA, controlorii
de ACC fac numai ACC, având o muncă mai complexă şi bine plătită, iar
controlorii de turn fac numai TWR şi GND, munci destul de simple şi prost plătite.
Avantajul rotaţiei funcţionale a personalului îl reprezintă reducerea tensiunilor
profesionale la frontiera dintre servicii şi eliminarea unor inechităţi de cerinţe şi
salarizare între salariaţi. Se evită astfel plafonarea tipică a unor angajaţi pe posturi
mai puţin importante (controlorii de turn). ■

Administrarea multor organizaţii la nivel central european şi a altor structuri
finanţate din bugete publice se face pe baza managementului bazat pe proiecte,
care încalcă principiul unităţii de comandă, în sensul că fiecare angajat ajunge să
aibă doi şefi: unul pe linie de specialitate (de exemplu mecanicul şef) şi unul pe
linie de proiect. Acest mod de organizare se numeşte organizare matricială şi este
considerat modern şi cu bune rezultate. Nu îl recomand în construcţia afacerilor,
mai ales în România, unde angajaţii sunt inventivi în a găsi explicaţii pentru
nemuncă. Pentru un angajat, faptul de a avea doi şefi îi creează oportunităţi enorme
de a evita munca într-un mod elegant, greu de contracarat. Managementul bazat pe
proiecte este inoportun pentru organizaţii generatoare de bani, fiind aplicat mai
degrabă la organizaţii care „absorb” bani. ■
În opinia autorului, devierea de la principiile de management ale lui Fayol nu se
poate face decât în cadrul sistemului integrat al întreprinderii, care poate suplini
prin funcţii ale sistemului informatic unele eventuale devieri de la sistemul
organizaţional clasic, bazat pe cele 14 principii din Tabelul 21. Cu alte cuvinte,
oamenii pot fi „degrevaţi” de subordonarea lor faţă de unele din aceste principii
doar dacă există măsuri compensatorii în sistemul informatic.
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Cultura organizaţiei
Cultura organizaţiei reprezintă „felul nostru de a face lucrurile pe aici”, coduri
scrise şi nescrise de valori şi comportamente, priorităţi implicite, ponderea
importanţei, ritualuri, legende şi eroi ai organizaţiei.
Orice organizaţie tinde spre o cultură proprie, indiferent dacă această tendinţă este
dirijată sau lăsată la întâmplare, încurajată sau descurajată.
Cultura unei organizaţii, ca şi cultura unei naţiuni, are virtutea unui mecanism de
apărare psihică a indivizilor care se revendică acelei culturi, însă uneori acest
mecanism de apărare este folosit ca mijloc de rezistenţă la schimbare. Cultura
presupune un tradiţionalism inerent, iar în faţa agresiunilor, membrii organizaţiei
recurg la cultură ca la un ultim refugiu de stabilitate.
Cultura organizaţiei preocupă mulţi cercetători pentru influenţa mare pe care o are
asupra membrilor organizaţiei. Ultimele decenii au avut ca particularitate frenezia
achiziţiilor şi fuziunilor corporatiste, unul din simptomele globalizării economice.
Ca urmare a acestor frecvente mutaţii patrimoniale, survin tot atât de frecvente
mutaţii organizaţionale. Spre exemplu, recent Procter & Gamble a achiziţionat
Gilette, care la rândul său achiziţionase anii trecuţi Duracell şi Braun. De abia se
obişnuiseră cei de la Duracell cu noua organizaţie în care intraseră şi au suferit o
nouă subordonare. Procter & Gamble are o cultură proprie, aparte. Cât timp va lua
integrarea celor de la Duracell în cultura P&G? Ce se va întâmpla cu cultura
Gilette? Va rezista, se va topi în cultura P&G, sau va fi uitată pentru totdeauna?
Răspunsul la astfel de întrebări îl caută cercetătorii în managementul schimbării,
care au început să aibă foarte mult de lucru. Managerii doresc să controleze cultura
organizaţiei lor, pentru a reduce rezistenţa la schimbare.
Calitatea, motivarea şi moralul personalului
PRIDE

Citiţi din [50]: 8. People and Motivation, paginile 224-248

Un întreprinzător care porneşte o afacere este factorul uman decisiv pentru
succesul ei şi, în general, la început nu trebuie să depindă foarte mult de ceilalţi
oameni din organizaţia sa. Abia când se dezvoltă va avea o nevoie acută de angajaţi
de calitate, motivaţi şi cu moralul ridicat.
Organizaţiile depind în foarte mare măsură de calitatea, motivaţia şi moralul
oamenilor care le compun. Nu ne vom ocupa de calitatea personalului foarte mult,
pentru că în opinia noastră o afacere bine concepută nu depinde foarte mult de
aceasta. Forţa de muncă de calitate medie şi sub medie este abundentă şi relativ
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mai ieftină, astfel că o afacere ale cărei posturi de lucru nu necesită calităţi
speciale ale oamenilor va fi o afacere mai profitabilă.
Calitatea oamenilor vine din două surse: moştenirea genetică şi educaţia. Există
multe elemente prin care se exprimă calitatea oamenilor: bunul simţ, inteligenţa şi
adaptabilitatea, hărnicia, loialitatea, simţul răspunderii. La vârsta angajării într-o
firmă, calitatea oamenilor nu mai poate suferi mari modificări. În schimb, ne putem
concentra pe ceilalţi doi factori: motivaţia şi moralul.
Motivaţia este un proces intern al individului care furnizează energia, dirijează şi
susţine comportamentul, altfel spus este forţa interioară a individului care îl
determină să se comporte într-un anumit fel. O persoană motivată la serviciu are un
entuziasm, o energie aparte cu care depăşeşte dificultăţile profesionale.
Moralul reprezintă atitudinea unei persoane faţă de serviciu, superiori şi firma
însăşi.
La începutul secolului XX, Frederick W. Taylor a introdus principiile aşa-zisului
management ştiinţific. Aceste principii au fost aplicate şi testate în acelaşi timp la
două oţelării din Philadelphia. După Taylor, fiecare muncă trebuie "spartă" în
acţiuni simple, iar managerul trebuie să determine modul optim de a desfăşura
aceste acţiuni, precum şi o "normă", adică durata normală a fiecărei acţiuni. Apoi
managerul trebuie să aleagă persoana cea mai potrivită pentru fiecare muncă în
parte şi să o instruiască înainte de a se apuca de lucru. În sfârşit, în timpul lucrului
trebuie să existe o cooperare între lucrător şi manager.
Taylor a apreciat că lucrătorii muncesc pentru bani, aşa că a introdus plata "la
bucată" (în cenţi pe piesă). Fiecărui muncitor i se stabileşte o "cotă" de bucăţi pe
oră şi este plătit cu un anumit tarif pe bucată. Muncitorii care îşi depăşesc cota,
sunt plătiţi cu un tarif mai mare pentru toate piesele lor. Ideile lui Taylor au avut o
mare influenţă în întreaga lume, dar s-a observat că prezumţia "motivaţie = bani"
este oarecum simplistă.
Între anii 1927-1932, Elton Mayo a condus o serie de experimente la uzina
Hawthorne, Chicago, pentru a determina efectele mediului de lucru asupra
productivităţii. Mayo a stabilit că asupra muncitorilor prea lenţi sau prea rapizi,
grupul majoritar al celorlalţi exercită presiuni psihologice să-i aducă la viteza
medie a grupului. Acest efect lasă fără consecinţe în productivitate variaţii largi ale
tarifului plătit de management pe bucată. O altă concluzie interesantă a fost faptul
că lucrătorii muncesc mult mai bine când se simt luaţi în seamă (de exemplu când
participă la un experiment). Toţi aceşti factori subiectivi au o influenţă asupra
productivităţii.
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În 1960, Douglas McGregor a introdus un concept dual în teoria motivaţiei
personalului. El a arătat că viziunea managerilor se înscrie în una din cele două
teorii:
Teoria X (Taylor)
1. Oamenilor nu le place munca şi încearcă să o evite.
2. Din acest motiv, managerii trebuie să-i forţeze, să-i controleze şi deseori să-i
ameninţe pe angajaţi pentru a atinge scopurile organizaţiei.
3. Angajaţii sunt preocupaţi de securitatea lor personală şi de aceea trebuie conduşi
pas cu pas. Nu ne putem baza pe ambiţia lor sau pe simţul lor de răspundere.

Teoria Y
1. Oamenilor nu le displace munca din principiu. Munca face parte din viaţa lor.
2. Oamenii vor lucra pentru atingerea scopurilor organizaţiei din care fac parte,
obiective la care ei s-au angajat.
3. Oamenii se angajează la atingerea unor scopuri atunci când, prin aceasta au şi ei
un avantaj personal.
4. Oamenii caută şi acceptă bucuros responsabilităţi.
5. Angajaţii au potenţial pentru a contribui la atingerea obiectivelor organizaţiei.
6. Organizaţiile în general nu utilizează la maximum resursele lor umane.
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Un concept mai rafinat este cel al ierarhiei necesităţilor al lui Abraham Maslow,
care porneşte de la necesităţile pe care le au oamenii în general şi le ierarhizează în
ordinea importanţei:
5. necesităţi de realizare prin forţe proprii (creşterea şi dezvoltarea individuală
către ceea ce individul este cel mai capabil şi doreşte cel mai mult să facă)
4. necesităţi de recunoaştere din partea celorlalţi (respectul şi recunoaşterea
meritelor din partea celorlalţi)
3. necesităţi sociale (dragoste şi afecţiune din partea colegilor de lucru, dar mai
ales a familiei şi prietenilor)
2. siguranţă (siguranţa locului de muncă, asigurarea de sănătate, planul de pensii,
protecţia muncii)
1. supravieţuire (hrană, apă, îmbrăcăminte, adăpost, somn)
Oamenii caută să-şi rezolve necesităţile de la bază spre vârf.
Frederick Herzberg a descoperit într-o serie de interviuri cu contabili şi ingineri din
Pittsburgh că satisfacţiile şi insatisfacţiile oamenilor sunt dimensiuni separate în
mintea lor, care nu se suprapun şi deci nu se pot anula reciproc. Această teorie este
cunoscută şi sub numele de teoria igienă-motivaţie. Herzberg a delimitat aşanumiţii factori de igienă şi de motivaţie:
FACTORI DE IGIENĂ

FACTORI DE MOTIVAŢIE

supraveghere
condiţii de lucru
relaţii interpersonale
remunerare
securitatea locului de muncă
politicile şi administraţia companiei

reuşită
recunoaştere
responsabilitate
avansare
creştere
munca în sine

insatisfacţie <===> lipsă insatisfacţie

lipsă satisfacţie <===> satisfacţie
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Factorii de igienă acţionează ca factori de insatisfacţie, iar factorii de motivaţie în
mod independent ca factori de satisfacţie. Herzberg a arătat că dacă factorilor de
igienă li se acordă atenţie deosebită, acest lucru tinde să elimine insatisfacţiile, dar
practic eliminarea totală nu este posibilă. În lipsa unor motive solide de
insatisfacţie, oamenii îşi pot găsi totuşi unele motive "subţiri".
La Herzberg, remunerarea oamenilor este un factor de igienă, deci nivelul
salariului nu poate produce satisfacţie în sine. Numai creşterea salariului sau
acordarea unei prime sunt factori de motivaţie, salariul în sine nu.
Ultimele "achiziţii" în materie de teorii ale motivaţiei sunt: teoria echităţii, teoria
expectaţiei, teoria reacţiei şi teoria lui Steven Cabana.
Teoria echităţii evidenţiază faptul că oamenii într-o organizaţie sunt motivaţi
pentru a atinge şi apoi pentru a menţine o echitate de între membrii organizaţiei.
Echitatea se referă la remunerarea şi acordarea avantajelor în raport cu contribuţia
individuală a fiecăruia.
Teoria expectaţiei a lui Victor Vroom este un model complex care pune motivaţia
în dependenţă faţă de doi factori: 1. cât de dorit este efectul? şi 2. cât de probabil
este ca el să apară? Motivaţia nu este aşadar numai o funcţie de dezirabilitatea unui
rezultat, dar şi de probabilitatea acestuia. Consecinţa directă a teoriei expectaţiei
asupra salarizării ar fi aceea că nu trebuie date prime de merit foarte mari la câţiva
oameni, ci primele de merit trebuie să fie mai mici şi să acopere cam 25% din
angajaţi. Astfel, probabilitatea ca un om care a lucrat foarte bine să ia o primă
creşte şi promisiunea recompensei va crea o emulaţie.
Teoria reacţiei porneşte de la principiile dresajului: un comportament recompensat
este probabil să se repete, un comportament pedepsit are o probabilitate mai mică
de reapariţie. Conform acestei teorii, managementul ar trebui să aibă fie o reacţie
pozitivă, fie o reacţie negativă la comportamentul angajaţilor.
Teoria lui Steven Cabana explică motivaţia prin satisfacerea unor cerinţe sociale:
1. Oamenii să aibă sentimentul că sunt proprii lor stăpâni.
2. Oamenii să aibă posibilitatea de a învăţa, de a se perfecţiona profesional.
3. Munca oamenilor să aibă un scop pe care aceştia să-l înţeleagă.
4. Să existe respect reciproc şi înţelegere la serviciu.
5. Oamenii să întrevadă un „viitor luminos” (mai multe explicaţii la „motivarea
forţei de vânzări”, pagina 240).
Peter Drucker este adversarul acestei teorii, afirmând că motivaţia de ordin
nematerial este o iluzie. Totuşi, în România, teoria lui Cabana se potriveşte destul
de bine cu simptomele constatate pe piaţa muncii. Probabil că putem considera
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această teorie ca fiind caracteristică unei pieţe imperfecte a muncii, pe când Peter
Drucker se referă la pieţe mature ale muncii, cu mai puţine imperfecţiuni.
Există mai multe modele de recompensare a muncii, în ideea de a maximiza efectul
motivaţional. Un sistem eficace de recompensare trebuie să respecte următoarele
criterii:
1. să acopere necesităţile de supravieţuire şi de siguranţă ale personalului (din
teoria ierarhiei necesităţilor)
2. să fie comparabil cu sistemele altor organizaţii, sub aspectul teoriei echităţii
3. să distribuie recompensele băneşti sau de altă natură în mod echitabil în
interiorul organizaţiei, în raport de contribuţiile şi rezultatele fiecăruia, în acord cu
teoria echităţii, teoria expectaţiei şi teoria reacţiei
4. să ţină cont de diferenţele dintre necesităţile oamenilor, să le asigure acestora
mai multe căi de ajungere la o recompensare superioară
Sistemele de recompensare au la bază două principii de salarizare:
1. salarizare fixă - pe oră, pe săptămână, pe lună, pe an (pe perioada de lucru)
2. salarizare variabilă - pe unitatea de produs, pe bază de comision
În ultima vreme, managerii au căutat să inoveze în privinţa sistemelor de salarizare.
Printre sistemele introduse în ultimele decenii menţionăm:
All-Salaried Work Force în care programul şi timpul de lucru nu joacă un rol
esenţial în salarizare (toţi lucrătorii au un program flexibil), în schimb angajaţii
sunt evaluaţi după rezultate
Skill-Based Job Evaluation în care două persoane care ocupă aceeaşi funcţie nu
sunt salarizaţi la fel; angajatul mai experimentat, mai dotat va fi plătit mai bine
pentru aceeaşi muncă (salariul ţine de persoană şi nu de funcţie)
Lump-Sum Salary Increases în care angajaţii aleg fie o mărire de salariu pe un an
de zile, fie un împrumut nerambursabil şi fără dobândă
Cafeteria Benefits Plan în care angajaţilor li se oferă anumite avantaje alternative
la salariu: asigurări de sănătate, vacanţe şi excursii preplătite, plan de pensii,
asigurări de viaţă etc; angajaţii care nu doresc avantajele alternative, nu primesc
nici o compensaţie în bani
Activity-Based Salary în care salariile variază lunar şi sunt o funcţie de activitatea
(vânzările nete, profitul) firmei; angajaţii sunt plătiţi ca un fel de asociaţi ai firmei
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Următoarele paragrafe sunt scrise cu teama de a nu încăpea cumva pe mâna
angajaţilor :-).
Aşa cum am arătat la factorii de igienă şi motivaţie, mărimea salariului este un
factor de igienă, doar mărirea salariului este un factor de motivaţie. Deoarece nu
putem acorda angajaţilor măriri de salarii tot timpul, trebuie să pornim de la salarii
modeste şi să acordăm relativ des (anual) nişte creşteri mici. O creştere mică la un
salariu mare trece neobservată. O creştere mică la un salariu mic este optimă.
Un lucru foarte important este acela al secretizării salariilor. Unii cred că
secretizarea salariilor se face pentru a nu afla subalternii ce salarii mari au şefii lor.
În realitate, lucrurile stau tocmai invers: visul unui subaltern că va ajunge într-o zi
şef este unul din vectorii importanţi ai motivării. Dacă salariile nu ar fi secrete,
acest vis s-ar putea destrăma, aflând subalternii ce salarii mici au şefii lor (faţă de
ce îşi închipuiau ei).
Secretizarea salariilor este un fel de drept al oamenilor să fie lăsaţi să viseze.
Întreprinzătorul trebuie să arunce în luptă toate forţele pentru a-şi motiva salariaţii,
lăsând pe ultimul loc salariile mari. Pe primele locuri sunt satisfacţiile
profesionale, aspiraţiile profesionale pe care le-am menţionat, atmosfera relaxată
la serviciu şi o anume flexibilitate a programului. Motivarea optimă este aceea a
unui angajat care reuşeşte zi de zi să-şi pună în valoare cunoştinţele, talentul,
intuiţia sau pregătirea şi care obţine rezultate bune, rezultate benefice pentru
întreaga organizaţie. Dacă acest angajat primeşte şi recunoaşterea meritelor lui din
partea superiorilor şi din partea colegilor, din partea organizaţiei, nici un nivel de
salarizare nu poate rivaliza cu un asemenea stimulent.
Un alt lucru pe care îl consider important este cine stabileşte salariile într-o
organizaţie. Cred că directorul general sau patronul nu trebuie să lase această
sarcină altcuiva şi în nici un caz nu trebuie lăsată în voia întâmplărilor din decursul
negocierilor. Dacă nişte salariaţi pot forţa măriri de salarii prin negocieri, atunci
soarta acelei firme seamănă cu soarta unui baraj la care a început să scape puţină
apă printr-o fisură. Un întreprinzător vizionar şi cu calităţi de lider are imaginaţia
de a se pune în locul fiecărui angajat al său şi poate să-i ofere acestuia salariul just,
fără nici o negociere.
De ce nu sunt de acord cu stabilirea salariului prin negocieri? Pentru că unii
angajaţi negociază mai bine şi lucrează mai prost (lăudăroşii), alţii negociază mai
prost şi lucrează mai bine (modeştii). Problema unui angajat nu este cât câştigă el
în valoare absolută, ci cât câştigă el în comparaţie cu colegii lui. Modeştii vor afla
mai repede cât câştigă lăudăroşii decât invers şi vor constata că, deşi duc greul în
firmă, sunt insultaţi de o remuneraţie inferioară, iar atunci când se vor hotărî să
plece, firma va începe să aibă probleme. În concluzie, salariile nu se stabilesc la
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negocieri, ceea ce nu înseamnă că negocierile nu pot avea loc. Important este ca
negocierile să nu ajungă la nici un rezultat direct.
Există şi drepturi colective, care pot face obiectul negocierilor, fără efectul
distructiv menţionat. Salariul însă nu este şi nu trebuie să ajungă un drept colectiv.
Salariul trebuie individualizat pe funcţie, pe post sau chiar pe persoană (ca în SkillBased Job Evaluation). Performanţa şi competenţa nu trebuie descurajate printr-o
salarizare plată, uniformă.
Nici un întreprinzător nu scapă de problema creării unui sistem de salarizare. De
aceea, teoriile motivaţionale trebuie studiate, experimentate şi perfecţionate.
Pedepse
Teoria reacţiei argumentează ştiinţific importanţa pedepselor în descurajarea unor
comportamente nedorite ale unor angajaţi. Pentru unii întreprinzători mai gingaşi,
discuţia despre pedepse şi admonestări pare nelalocul ei într-o organizaţie
modernă. Ei îşi imaginează firma lor ca pe o mare familie fericită, unde orice
greşeală trebuie iertată şi uitată cât mai repede.
Pe de altă parte, mulţi manageri se simt cu adevărat manageri dacă ţipă la
subalterni tot timpul. Îmi aduc aminte că am trecut şi eu prin această fază, în care
mă obseda ideea că nimeni nu face ce spun eu şi că numai eu ştiu ce trebuie făcut.
Probabil că este un simptom al promovării prea rapide a oricărei persoane.
Paradoxal, cu cât un manager este mai experimentat şi mai competent, cu atât ţipă
mai puţin la subalterni şi cu atât ţine mai puţin să arate tuturor că el este şeful.
Un alt aspect este acela că în rolul de arbitru al managerului (Mintzberg) intră
atribuţia de a conduce şi de decide în anchete administrative (numite în Codul
Muncii „cercetări administrative”) . Managerul este un fel de judecător în mica
lume a organizaţiei. Ca orice judecător, el va împărţi dreptate, iar dreptatea include
admonestări şi pedepse.
Din practica anchetelor administrative am tras câteva învăţăminte.
Mai întâi, lucrurile nu sunt întotdeauna cum par a fi şi orice caz trebuie analizat cu
atenţie, pentru a scoate la lumină orice detaliu relevant. Multe dintre conflictele şi
greşelile dintr-o organizaţie sunt „montate” sau „încurajate tacit” pentru a
discredita pe cineva. Intrigile sunt foarte frecvente într-o organizaţie românească,
dar şi în marile corporaţii. Lupta pentru putere nu se mai dă demult cavalereşte, cu
armele strălucind în soare. Uneori avem cazuri în care o greşeală putea fi evitată,
dar persoanele care ar fi putut s-o împiedice nu au făcut-o, pentru a profita de răul
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făcut. Dacă managerul cade în capcana unor astfel de puneri în scenă, va putea fi
manipulat foarte uşor.
Al doilea, că într-un conflict între două părţi, partea care deţine mai multă putere
are probabil şi o parte mai mare de vină şi în orice caz, partea mai vulnerabilă
trebuie apărată mai consistent. De exemplu, într-un conflict apărut între un director
departamental şi un subaltern, ne vom concentra pe culpa directorului
departamental şi vom prezuma nevinovăţia subalternului.
Al treilea, că este nevoie de mai mulţi factori într-o anchetă: un învinuit sau două
părţi care se învinuiesc reciproc, un arbitru (managerul general) şi doi anchetatori,
care să joace roluri adverse în cazul respectiv. De obicei, cei doi anchetatori sunt
directorul de resurse umane şi directorul departamental. Dacă directorul
departamental tinde să-i ţină partea învinuitului sau uneia din părţi, atunci
directorul de resurse umane trebuie să facă jocul contrar. Probele sunt notele
explicative scrise, solicitate de la învinuiţi prin convocare scrisă şi înregistrată şi de
la celelalte persoane implicate (angajaţi, clienţi, furnizori).
Al patrulea, că pe perioada anchetei, managerul general trebuie să comunice cu
învinuiţii şi trebuie să le transmită pe un ton calm, dar ferm, nemulţumirea sa şi să
afle cumva, cu abilitate, dacă angajaţii se simt vinovaţi şi ce pedeapsă se aşteaptă
să primească. Nu este bine ca ancheta să dureze puţin. Să lăsăm simţul răspunderii
propriu al învinuitului să lucreze ceva timp. Una sau două săptămâni de
incertitudine pentru învinuit au un efect moralizator şi totodată acest răgaz permite
decantarea mai bună a faptelor de impresii.
În sfârşit, că la sfârşitul anchetei, pedepsele trebuie să fie pe măsura aşteptărilor
învinuiţilor. Dacă un învinuit se consideră în mod sincer complet nevinovat, atunci
avem probabil un viciu de organizare. Nu vom administra decât un avertisment,
însă vom schimba ceva în modul de organizare. În schimb, este foarte nociv să
lăsăm nepedepsit un angajat care se aşteaptă la o meritată pedeapsă.
Obiectivul principal al anchetei este de fapt împiedicarea pe viitor a repetării unor
greşeli similare, printr-o organizare superioară (vezi şi Capitolul III, paginile 122123), dar pedeapsa şi admonestările au şi ele un rol important.
Managementul resurselor umane
PRIDE

Citiţi din [50]: 9.Human Resources Management, paginile 251-281

Se spune că resursele umane (human resources sau HR) sunt cel mai important
activ al unei firme. Atât de important, încât contabilitatea nici nu se oboseşte să-l
treacă în bilanţ, pe de altă parte (vezi Capitolul VII). Putem presupune că motivul
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neevidenţierii în bilanţul contabil a valorii acestui activ este tocmai complexitatea
şi dificultatea evaluării lui.
Managementul resurselor umane reprezintă totalitatea activităţilor de achiziţie,
menţinere şi dezvoltare a resurselor umane ale organizaţiei:
Aneta Bogdan spune că „un brand de produs este despre produse, iar un brand de
servicii este despre oameni”. În servicii, oamenii pe care îi angajezi sunt factori
cheie pentru succesul afacerii într-o măsură şi mai mare decât la producţie.
Funcţiile majore ale managementului resurselor umane sunt următoarele:
•
•
•

•
•
•

•
•

planificarea resurselor umane (HR Planning – determinarea nevoilor
firmei de personal în perspectivă)
planificarea organizaţională (Organization Planning – analiza funcţie –
post – persoană, determinarea exactă a cerinţelor posturilor care vor fi
declarate vacante)
recrutarea (atragerea de persoane în organizaţie) şi selecţia (alegerea şi
angajarea celor mai calificate persoane pe posturile vacante); în limba
engleză există un singur cuvânt intraductibil pentru recrutare şi selecţie:
Staffing
gestiunea resurselor umane (HR Inventory Maintenance – ţinerea
evidenţelor legate de personal)
modificarea mediului de lucru (Work Environment Change)
training şi dezvoltarea individuală a angajaţilor (T&D, Training &
Development), de la acomodarea noilor angajaţi cu firma, instruirea
angajaţilor pentru a-şi schimba sau îmbunătăţi deprinderile profesionale,
până la construirea carierelor profesionale ale angajaţilor
măsurarea performanţelor organizaţiei şi a performanţelor individuale şi
evaluarea performanţelor - determinarea nivelului curent şi potenţial de
performanţă al angajaţilor (Performance Measuring and Appraisal)
premierea şi disciplinarea angajaţilor, precum şi luarea altor măsuri
corective (Rewarding and Rules Reinforcement), acordarea de compensaţii
şi beneficii care să recompenseze eforturile angajaţilor şi realizarea
anchetelor administrative („cercetări administrative” după terminologia
din noul Cod al Muncii) pentru sancţionarea pentru abaterile disciplinare

Dintre toate aceste funcţii, recrutarea şi selecţia reprezintă funcţia esenţială.
Planificaţi-vă necesarul de personal pe mai mulţi ani în avans. Gândirea în
managementul resurselor umane este o gândire pe termen mai lung. Pornind de la
situaţia curentă a angajaţilor şi cunoscând necesarul de personal care rezultă din
dezvoltările preconizate, estimaţi ce promovări, transferuri, demobilizări şi separări
funcţionale sunt posibile. Apoi pregătiţi specificaţia postului (job specification), un
fel de caiet de sarcini cu criterii pe care candidatul la acel post trebuie să le
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îndeplinească. Specificaţia postului este confidenţială. Cu ea lucrează doar echipa
managerială. Transparenţa în această privinţă poate ajuta unii candidaţi nepotriviţi
să se poziţioneze mai bine şi poate ajuta unii candidaţi rău intenţionaţi să atace în
justiţie deciziile luate ca discriminatorii. Descrierea poziţiei (position description)
este un extras al specificaţiei postului, într-o formă care poate fi făcută publică. În
general, vom căuta o formulare motivantă şi elegantă, dar axată pe lucruri concrete
şi nu pe generalităţi. Descrierea poziţiei mai cuprinde şi ce trebuie să ştie candidaţii
pentru a accede la acel post (criterii de selecţie etc.).
Recrutarea angajaţilor
Recrutarea reprezintă atragerea unui număr de candidaţi calificaţi corespunzător,
prin reclamă, referinţe cerute prietenilor şi partenerilor, „vânătoare” (walk-ins) la
concurenţi şi în şcoli (facultăţi). De o popularitate crescândă se bucură acum
Internet-ul. De exemplu, Best Jobs - Neogen ţine la zi o bază de date de cca
200.000 de candidaţi calificaţi la adresa http://bestjobs.neogen.ro/.
Un concept cheie în planificarea resurselor umane şi recrutare îl joacă ideea
bazinului demografic, care este o reprezentare a ariei de unde putem recruta
personal pentru o anumită locaţie a afacerii noastre. Bazinul demografic depinde de
trei factori: mentalitatea naţională privind relocarea şi privind timpul acceptat
pentru navetă, precum şi calitatea infrastructurii de transport: extinderea reţelei de
transport, viteza medie de transport, calitatea transportului de persoane.
Dacă în ţări precum Marea Britanie şi Statele Unite, angajaţii se mută cu locuinţa
în oraşele unde găsesc o slujbă bună, în România apetenţa pentru relocare este
foarte slabă şi pe bună dreptate. În România, orice lucru simplu este complicat. De
exemplu, doar a-ţi schimba toate actele pe o nouă adresă este o aventură care poate
să-ţi răpească două săptămâni din viaţă.
Un al doilea factor este mentalitatea naţională în privinţa timpului acceptat de
naveta între casă şi serviciu. Ţinând cont că transportul în România este foarte
stresant şi riscant în toate formele lui (autobuze, tramvaie, troleibuze, microbuze,
trenuri, automobil, bicicletă, pe jos), pragul timpului de navetă acceptabil este mai
redus în România decât în alte ţări. Dacă în Marea Britanie timpul mediu de
transport între casă şi serviciu este la 45 de minute, iar pragul de acceptare este pe
la o oră şi jumătate, în România estimăm cifrele la jumătate.
Al treilea factor este viteza medie de transport local şi regional de pasageri, care în
România este de asemenea foarte redusă. Nu există autostrăzi, reţeaua de străzi
suferă de un management incompetent şi adesea iresponsabil (sistematizări şi
semnalizări iraţionale, aberante şi nestandardizate), iar ineficacitatea ostentativă a
poliţiei rutiere a adus haosul pe şosele. De exemplu, în Bucureşti viteza medie de
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transport de suprafaţă la orele de vârf ajunge sub 10 km/h. Nu există trenuri de
mare viteză, iar trenurile de mică viteză au şi aşa întârzieri. Singurul mijloc de
transport cu o viteză rezonabilă este metroul, dar din păcate intervalul de succedare
a trenurilor este prea mare şi din acest motiv avantajul se erodează.
Avem prin urmare un bazin demografic în care ne vom căuta viitoarea forţă de
muncă. Putem să calculăm raza unei arii circulare astfel:
R = CT × CS
unde:
R

= raza bazinului demografic de recrutare, în km

CT

= commuting time, timpul acceptabil al navetei, în ore şi fracţiuni de oră

CS

= average commuting speed, viteza medie a navetei în km/h; aceasta este
viteza medie de transport la orele de vârf

Pe o hartă cu locaţia firmei noastre în centru, vom trasa un cerc de rază R la scara
hărţii, apoi vom suprapune zona peste o hartă cu densitatea populaţiei. Dacă lucrăm
cu o densitate medie a populaţiei în zonă, putem calcula numărul de persoane din
care putem alege:

N = D × 2 ×π × R2 × λ
unde:
N

= numărul de persoane din care putem alege

D

= densitatea medie de populaţie, în persoane / km2

λ

= procentul de persoane în grupa de vârstă şi de pregătire aşteptată,
din totalul populaţiei (se găseşte în Anuarul Statistic)

Problema care apare adeseori o reprezintă un N prea mic, în special atunci când
avem nevoie de specialişti. De multe ori, întreprinzătorii aleg câte o locaţie în
România, fără să ţină cont de acest calcul simplu, iar apoi dau vina pe agenţiile de
recrutare şi pe directorul de resurse umane că nu este în stare să populeze firma cu
angajaţi potriviţi. Bazinul demografic de recrutare trebuie să fie unul din factorii de
care trebuie să ţinem cont la decizia de amplasare a firmei, mai ales când avem de
angajat specialişti cu înaltă calificare.
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Mai există şi alţi factori de care trebuie să amintim. Şomajul ar trebui să joace un
rol pozitiv în capacitatea de recrutare. Din păcate, România se va confrunta cu un
deficit crescând de forţă de muncă, iar şomerii declaraţi fie nu vor să muncească,
fie sunt deja angajaţi „la negru”.
În fine, atractivitatea angajatorului joacă un rol important. Ceea ce patronii sunt
mai puţin dispuşi să înţeleagă este că branding-ul firmei şi relaţiile publice (PR)
joacă un rol cheie în mărirea atractivităţii angajatorului pentru potenţialii angajaţi.
Imaginea unei firme în ochii membrilor comunităţii trebuie să fie atrăgătoare, aşa
încât cât mai mulţi să-şi dorească să lucreze acolo. Din păcate pentru
întreprinzătorii români, firmele multinaţionale şi firmele mari şi consacrate pe piaţă
vor atrage angajaţi mult mai uşor, chiar plătindu-i şi tratându-i mai prost. Este unul
din motivele pentru care toţi întreprinzătorii trebuie să-şi propună să crească cât
mai repede, pentru a accede cu adevărat la piaţa muncii.
În mod cert în România avem deja o criză de personal, în special în privinţa
meseriaşilor şi a managerilor. Cel mai dificil va fi să găsim manageri care sunt
capabili să dezvolte afacerea, de la care se cere spirit antreprenorial. Probabil că
această criză se va adânci în continuare.
Selectarea şi angajarea
Selectarea candidaţilor din lista scurtă (short-list) este probabil cea mai dificilă
etapă. Se recomandă verificarea informaţiilor din CV la fostele locuri de muncă, la
secretariatele instituţiilor de învăţământ, prin Internet, obţinerea de referinţe
informale, analiza activităţii sindicale, a stării de sănătate şi a situaţiei judiciare a
candidaţilor.
Angajarea (Hiring) se face prin negocierea unei oferte de salariu şi alte drepturi,
acceptarea ei de părţi, un examen medical şi eventual o probă de lucru. Importanţa
examenului medical este mult mai mare decât o recunoaştem în România. În
legătură cu proba de lucru cu durata între 1 săptămână şi 3 luni, vom menţiona că
ea va fi remunerată la cel puţin 60% din salariul funcţiei. Cu cât nivelul managerial
este mai mare, cu atât orizontul de timp pe care se pot face evaluările este mai
mare. De aceea, din păcate proba de lucru nu mai este aplicabilă la poziţiile
manageriale superioare. Spre exemplu, o probă de lucru relevantă la un manager
departamental ar trebui să dureze un an. Cine este dispus să rişte soarta unui
departament pentru a da un test?
Cum putem şti care este candidatul cel mai bun? Din păcate, toate CV-urile arată
excelent, toate scrisorile de intenţie sunt executate impecabil după şabloane,
diplomele de master parcă sunt obţinute la pachet. S-a consacrat o nouă ştiinţă de a
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obţine job-uri din ce în ce mai bune, pe baza unor documente ticluite anume pentru
a câştiga. În fapt, angajatorii nu mai sunt nici ei atât de naivi încât să creadă tot ce
scrie un candidat şi îşi caută noi criterii.
Există multe întrebări interesante în legătură cu alegerea celui mai bun candidat.
Vom încerca să adresăm pe scurt aceste chestiuni, venind astfel în ajutorului unui
tânăr întreprinzător, pus pentru prima oară în faţa dilemei de a selecta un candidat.

Cât de mult contează diplomele?
Orice diplomă se acordă în urma îndeplinirii de către candidat a exigenţelor unui
grup de persoane. Cu cât un candidat are mai multe diplome, cu atât adaptabilitatea
lui la satisfacerea unor exigenţe este mai mare. Diplomele româneşti nu ne spun
însă foarte multe privind competenţele directe. De exemplu, o diplomă de master în
managementul hotelier nu trebuie considerată neapărat o calificare în
managementul hotelier. Ea exprimă doar voinţa candidatului de a reuşi în acest
domeniu, ceea ce se traduce prin motivare superioară faţă de alţi candidaţi, dar şi
aceasta nu trebuie luată decât ca o ipoteză de lucru.
În mediul de afaceri contemporan, capacitatea de învăţare joacă un rol important şi
de aceea educaţia are relevanţă în analiza candidaţilor pentru un post.
După cum am menţionat deja, specializarea contează mai puţin. De altfel, România
este una din ţările cu cele mai multe specializări din lume 82. Această diversitate
anormală de specializări a fost rezultatul luptei profesorilor pentru a evita
concurenţa directă, pe fondul unei slabe organizări a învăţământului. Ca dovadă,
numărul de concursuri de posturi didactice universitare la care se prezintă mai mult
decât un candidat este infim în România. Posturile didactice au conţinuturi foarte
specializate, ca de exemplu: „calculatoare de bord pentru aeronave”, aşa că un
candidat care ştie calculatoare, dar nu a avut tangenţe cu aviaţia, se sperie şi
renunţă să mai concureze.
Un număr prea mare de diplome avertizează totuşi şi asupra unei carenţe a
individului: fie este un carierist colecţionar de diplome, fie este o persoană
nehotărâtă încotro să o apuce.
Rangul şcolii urmate poate face diferenţa, în schimb notele din foile matricole
trebuie tratate cu multe rezerve. Sistemul de învăţământ din România are o scară a
valorilor mult diferită de viaţa reală şi prin urmare un şef de promoţie nu se va
82

În 2005, după scrierea acestei cărţi, s-a operat o binevenită reducere drastică a numărului
de specializări pentru licenţă. Rămâne însă un număr mult prea mare de specializări de
masterat.
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descurca mai bine într-o poziţie managerială decât un absolvent cu note medii.
Şeful de promoţie este în mod clar mai hotărât, mai adaptabil şi mai versatil, dar
putem avea surprize neplăcute în privinţa caracterului lui. Dacă în cercetarea
ştiinţifică nu contează caracterul, în munca cu oamenii contează enorm. ■

Contează fizicul?
Răspunsul este: da, contează. Statisticile arată că aspectul fizic este determinant
pentru succesul la angajare. Personal, am căutat o explicaţie pentru acest fapt.
Există o logică a alegerii persoanelor frumoase, sau de vină este doar atracţia
fizică?
Candidaţii sunt în general fie foarte prezentabili (cam un sfert), fie obişnuiţi (cam
jumătate), fie cu defecte fizice, mai mari sau mai mici (cam un sfert). Candidaţii
foarte prezentabili au un atu permanent asupra lor, impunându-se mai uşor în orice
situaţie în faţa colegilor, a furnizorilor sau a clienţilor. Acest atu ajută foarte mult
un angajat să se descurce în practică. Pe de altă parte, o persoană complexată de un
defect fizic va introduce în organizaţie energii negative şi adesea îşi va persecuta
subalternii. Concluzia la care am ajuns este că aspectul fizic merită folosit ca un
criteriu important de selecţie, dar acest lucru trebuie camuflat cu grijă. Cineva care
află că a obţinut un post pentru cum arată va fi demotivat şi dezorientat, iar reacţia
colectivului va fi de asemenea negativă. ■

Zodia contează?
Sunt perfect conştient de criticile pe care mi le va atrage acest pasaj, dar îmi asum
responsabilitatea opiniei, construite în urma a 12 ani de experienţă de recrutare şi
construcţie de cariere.
Puţini patroni şi specialişti în resurse umane sunt pregătiţi să recunoască
importanţa criteriului astrologic la angajare. Pentru unii poate să pară o glumă, dar
patronii care s-au ghidat după acest criteriu au avut rezultate mai bune decât media.
Deşi fără a avea o bază ştiinţifică, se poate demonstra că tema astrală a fiecărui
individ ne spune foarte multe despre adecvarea sa cu anumite cerinţe. De exemplu,
capricornii şi fecioarele se dovedesc în medie mai eficienţi decât nativii altor zodii
pentru preluarea responsabilităţilor manageriale, în special pe line management.
Scorpionii sunt foarte pedanţi şi minuţioşi în ceea ce fac, potrivindu-se pentru staff
management. Berbecii sunt foarte imaginativi şi curajoşi, fapt care îi recomandă
pentru orice post care pretinde inovare şi gândire originală. Racii şi săgetătorii sunt
comunicativi şi sociabili, iar vărsătorii sunt foarte valoroşi în conducerea unor
acţiuni independente de organizaţie. Leii sunt luptători (din păcate, singuratici), iar
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balanţele pot asigura foarte bine activităţi de suport rutiniere şi sunt buni
negociatori. Taurii sunt ambiţioşi şi foarte bun secondanţi.
Bineînţeles că zodia şi tema astrală nu reprezintă singurul criteriu şi nici un criteriu
infailibil. Pledoaria mea este de a accepta zodia printre criteriile de recrutare şi
selecţie. Un criteriu în plus nu are cum să strice. ■
Problemele noilor angajaţi
După angajare, sunt necesare orientarea şi socializarea noului angajat, fără de care
acesta nu simte că face parte din organizaţie. Organizaţiile au tendinţa naturală de a
respinge orice „corp străin” şi aceasta se traduce prin ostilitatea de cele mai multe
ori involuntară pe care nou veniţii o resimt. Uneori, de la această ostilitate iniţială
pornesc marile conflicte în organizaţii.
În această fază intervine şi problema impunerii unui nou angajat. Multe probleme
apar datorită faptului că patronii au impresia că decizia lor de a numi un şef trebuie
urmată de o acţiune de impunere în faţa colectivului. În fapt, dacă noul şef nu este
în stare să se impună singur şi nu poate să-şi demonstreze competenţa, colectivul
va rezista numirii prin orice mijloace. Evitarea unor astfel de tensiuni se face prin
adoptarea unei politici de promovare din interior a şefilor, în locul politicii de a
recruta personal de conducere din exteriorul firmei. Este mai uşor să formezi
competenţe manageriale decât să refaci coeziunea distrusă a unei echipe.
Organigrama, fişa postului şi regulamentul de ordine interioară
Construcţia organizaţională are o substanţă de leadership şi management
performant, de viziune şi de structurarea unor valori, dar presupune şi formalisme
ca organigrama, fişa postului şi regulamentul de ordine interioară. Nu trebuie să
ne lăsăm induşi în eroarea de a crede că astfel de formalisme sunt de fapt
construcţia organizaţională, dar nici nu este bine să le neglijăm.
Organigrama este o schemă a ierarhică într-o organizaţie, din care reiese nivelul
ierarhic al fiecărei funcţii, subordonarea directă şi indirectă şi o reprezentare
globală a împărţirii responsabilităţilor în cadrul organizaţiei. Recomand crearea
unei organigrame de funcţii, nu de posturi şi nu de persoane. Disocierea funcţiepost-persoană este de dorit, deşi pare foarte grea la nivelul de empatie al latinilor.
Funcţia reprezintă o reprezentare a unui set de responsabilităţi şi atribuţii care pot
fi exercitate de o singură persoană. Unele responsabilităţi şi atribuţii sunt în
conflict de interese şi trebuie exercitate de persoane diferite, deci vor fi funcţii
distincte.
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Postul reprezintă o instanţiere a funcţiei în schema de personal a organizaţiei. În
funcţie de necesarul de personal, fiecare funcţie va putea genera unul sau mai multe
posturi, sau, în anumite situaţii, temporar, nici unul.
Orice persoană este angajată pe un anumit post, căruia îi corespunde o anumită
funcţie.
La prima vedere, responsabilităţile şi atribuţiile ţin de funcţie şi nu de post. Ceea ce
diferă între fişele posturilor corespunzătoare aceleiaşi funcţii sunt elemente
concrete: zone de lucru, sectoare de lucru, tura etc. De exemplu, pentru funcţia de
director de vânzări putem avea patru posturi: 1. Moldova, 2. Muntenia şi Dobrogea,
3. Ardeal şi Maramureş, 4. Oltenia, Banat şi Crişana. Fişele celor patru posturi vor
fi la fel, cu excepţia delimitării zonei în care îşi va exercita funcţia fiecare dintre cei
patru directori de vânzări.
Numărul de posturi necesar se determină în funcţie de programul de funcţionare şi
de capacitatea de servire (numărul de posturi de lucru funcţionale la fiecare oră), ca
în aplicaţia următoare.
Aplicaţia program-posturi-salarii ppsal
În figura 108 avem o aplicaţie Microsoft Excel care porneşte de la programul de
funcţionare pe care l-am determinat la subcapitolul anterior privind expunerea şi
calculează numărul de posturi necesar unei anumite funcţii. În exemplul din figura
108 am considerat funcţia de casier într-un magazin de alimente proaspete cu
autoservire. Programul de funcţionare al magazinului a fost stabilit pornind de la
curba cererii prevăzute, dar nu la toate orele la care este deschis, magazinul trebuie
să asigure servirea la capacitatea maximă (6 casiere în funcţiune simultan). La
deschiderea şi la închiderea programului mergem cu o singură casieră, iar trecerea
către orele de vârf se face printr-o perioadă cu două casiere. Numărul de casiere la
fiecare oră este trecut în coloanele E–AB pentru fiecare oră de funcţionare, de la ora
0 la ora 23. Vinerea şi sâmbăta am considerat normal să ţinem deschis cu două ore
mai mult (până la ora 2 noaptea în loc de miezul nopţii), dar şi începerea
programului sâmbăta şi duminica va fi întârziată cu două ore. În coloana D
totalizăm numărul de ore de funcţionare a magazinului în ziua respectivă. La D3
introducem formula =SIGN(E3)+SIGN(F3)+...+SIGN(AB3) şi o replicăm până la
D9. Totalul de ore×om/zi se face în coloana AC. La AC3 se introduce formula
=SUM(E3:AB3) şi se umple cu această formulă cu Ctrl+D, până la AC9. Astfel, la
AC11 putem totaliza ore×om/săptămână cu =SUM(AC3:AC9). Norma de muncă
legală83 săptămânală o trecem la C13 (minima) şi la D13 (maxima).
83

40÷48 ore, conform Codului Muncii în vigoare la data scrierii cărţii, 2004

415

416

Salariul orar brut îl trecem tot ca un interval în C17 şi D17. La C14 vom calcula
numărul brut de posturi necesare cu formula =$AC$11/C13, selectăm C14 şi D14 şi
dăm Ctrl+R. Pentru a putea asigura concediile de odihnă, va trebui să aplicăm o
corecţie numărului de posturi necesare, ceea ce facem la C15 cu =C14*12/11 şi
Ctrl+R. Fireşte că numărul de posturi trebuie să fie un număr întreg. Rotunjirea
superioară o obţinem cu formula =CEILING(C15,1) la C16 şi de asemenea Ctrl+R.
Obţinem că necesarul de posturi este între 11 şi 13, în funcţie de plasarea noastră
pe intervalul normei legale de lucru de 40-48 de ore săptămânal. Calculăm acum
salariul brut al unei casiere în cele două cazuri extreme: este plătită cu 2 lei noi pe
oră şi i se plătesc 40 de ore pe săptămână, sau este plătită cu 2,50 lei pe oră şi i se
plătesc 48 de ore pe săptămână. De asemenea, considerăm cazurile extreme ale
lunii februarie cu 4 săptămâni şi ale lunilor cu 31 de zile, adică cu 4,4286
săptămâni. Din păcate, în România nu putem stabili un salariu săptămânal, cum ar
fi normal pentru o funcţie de tip casier, aşa că este bine să avem repere pentru
negocierea salariului lunar, care se trece în contractul de muncă. Astfel la C18 vom
avea formula =C17*C13*4, iar la D18 vom introduce =D17*D13*31/7. Pentru a
avea o idee despre fondul de salarii (care va constitui o categorie importantă de
cheltuieli de exploatare pentru acest magazin), la C19 vom introduce =C18*C16 şi
Ctrl+R la D19. Observăm că putem „negocia” de la 350 lei noi pe lună şi am putea
lăsa în ultimă instanţă până la 500, dacă avem probleme cu recrutarea şi cu
persistenţa forţei de muncă, dar în acest caz vom lucra doar cu 11 posturi, pentru a
compensa cu o productivitate sporită. Fondul de salarii va fi în fapt mult mai mare,
datorită contribuţiilor angajatorului la buget, care vor fi menţionate în Capitolul
VII. Putem adăuga eventual în tabel procentele de fiscalitate, pentru a ajunge direct
la fondul total de salarii. Pentru a deveni cu adevărat util, tabelul va conţine un
calcul similar pentru toate funcţiile din firmă unde se lucrează în ture. ■
Revenind la organigramă, aceasta este o diagramă de funcţii, nu de posturi şi nu de
persoane. Dacă persoanele sunt concrete, funcţiile şi posturile sunt noţiuni
abstracte şi unii întreprinzători refuză efortul de abstractizare, fiind tentaţi să
conceapă organigramele pe oameni. Există mai multe dezavantaje la nerespectarea
disocierii funcţie-post-persoană. Principalul dezavantaj este că tentează angajaţii
să-şi închipuie că sunt de neînlocuit. În orice organizare superioară nimeni nu
trebuie să fie şi nici să pară şi nici să se creadă de neînlocuit, începând cu directorul
general. Organizaţia nu trebuie să fie vulnerabilă la schimbări de personal. Pentru
a uşura citirea organigramei, putem trece sub fiecare funcţie numărul de posturi
ocupate şi numele persoanelor care ocupă posturi cu acea funcţie. Organigrama, ca
şi ofertele şi alte documente de prezentare ale firmei sunt dinamice şi vor specifica
obligatoriu data la care au fost întocmite. De asemenea, se va menţiona cine şi în ce
bază le-a elaborat.
Dacă respectăm principiile de management ale lui Fayol (cel puţin unitatea de
comandă şi de direcţie, centralizarea şi linia de autoritate), atunci organigrama
trebuie să fie de tip arbore, adică nici o funcţie nu trebuie să aibă mai multe
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conexiuni în sus, aşa cum niciodată două crengi ale unui copac nu se reunesc. În
figura 109 am reprezentat o organigramă a unui hotel de 5 stele. La fiecare funcţie
am calculat necesarul de posturi cu aplicaţia ppsal, în funcţie de programul de
funcţionare al departamentului respectiv. Spre exemplu, pentru portar am pornit de
la umplerea matricei E3:AB9 cu „1”, ceea ce corespunde la un necesar de un portar
timp de 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână şi am obţinut între 5 şi 4 posturi
pentru această funcţie. Am ales valoarea mai mică (4). De obicei, o organigramă se
desenează pe o coală de hârtie de suprafaţă mare (A3 sau A2). În exemplul din
figura 109 am sacrificat unele informaţii pentru a încăpea totul pe o pagină (de
exemplu am comasat căsuţa „ospătar” cu căsuţa „barman”), dar în practică,
organigrama va fi riguroasă.
Regulamentul de ordine interioară reprezintă setul de norme pe care trebuie să le
cunoască şi să le respecte fiecare membru al organizaţiei, materia fiind structurată
pe capitole şi articole numerotate distinct. Dacă fişa postului cuprinde normele
specifice unei anumite persoane care ocupă acel post, în regulamentul de ordine
interioară se trec normele comune tuturor angajaţilor. Atât pentru regulamentul de
ordine interioară, cât şi pentru fişa postului, fiecare angajat îşi va da acordul prin
semnătură. Un exemplu de cuprins al regulamentului este următorul:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

Misiunea şi valorile organizaţiei
Istoricul, baza legală de funcţionare
Structura (tipul de structurare, organigrama)
Conducerea (inclusiv condiţii pentru ocuparea posturilor de conducere)
Resursele umane (inclusiv garanţii şi alte condiţii pt. ocuparea posturilor)
Timpul de lucru şi timpul de odihnă (trebuie să respecte Codul Muncii)
Salarizare şi alte drepturi ale personalului
Îndatoriri şi obligaţii ale personalului faţă de organizaţie
Codul de comportament al personalului faţă de clienţi
Reguli speciale (de acces, de igienă şi medicină a muncii, de prevenire şi
stingere a incendiilor, de securitate în muncă etc.)
Răspunderea disciplinară şi materială (procedura anchetei administrative,
imputări, sancţiuni)

Transferul răspunderii
Un rol foarte important în construcţia unei afaceri îl reprezintă sistemul de transfer
al răspunderii patrimoniale privind resursele financiare (bani), materiale (marfă,
materii prime, produse finite, mijloace fixe, obiecte de inventar, piese de schimb,
consumabile) şi informaţionale (baze de date şi documente). Un sistem de transfer
al răspunderii presupune ca în fiecare moment, managerul să ştie cine este
răspunzător pentru fiecare element patrimonial sau informaţional al firmei.
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Răspunderea trebuie să fie personală (angajată în scris de o anumită persoană
fizică), nediluată (răspunderea colectivă să fie redusă la minimum), transferabilă
prin proceduri standardizate şi observabilă în orice moment. În esenţă, răspunderea
se traduce prin ameninţarea fiecărui angajat care răspunde de un anumit element
patrimonial că în cazul în care acel element dispare sau este degradat sau distrus,
firma are posibilitatea de a recupera prejudiciul de la persoana responsabilă.
Ameninţarea trebuie să funcţioneze ca un inhibator al neglijenţei, sau al tentaţiei de
delapidare. De multe ori, punerea în practică a recuperării de la angajat a unor
valori este destul de anevoioasă. Dacă ameninţările sunt eficace nu se ajunge acolo.
Principiile de lucru ale unui sistem de transfer al răspunderii, pe care le-am
experimentat cu succes şi pe care le recomand, sunt următoarele:
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

Orice persoană care primeşte bani de la casierie, trebuie să semneze de
primire pe un document care menţionează suma, un termen în care suma
trebuie returnată sau justificată, eventual o penalizare pentru depăşirea
termenului (de exemplu 1% pe zi de întârziere).
Orice persoană face plăţi pentru firmă, trebuie să se descarce de
răspunderea banilor plătiţi printr-un decont care conţine documentele
justificative.
Un mandatar (o persoană de încredere care face plăţi numerar unor
persoane fizice) va plăti numai în schimbul semnăturii pe un stat de plată.
Statul semnat şi predat la casierie îl descarcă pe mandatar de răspundere.
Orice persoană care depune bani în contul firmei din bancă, se descarcă
prin apariţia sumei în extrasul de cont.
Orice persoană care transportă bani la casieria centrală, trebuie să se
descarce de bani contra unui document semnat de casieră care să
menţioneze exact suma respectivă
Casiera are datoria de a număra şi de a lega bancnotele câte 100 cu o
banderolă pe care o semnează şi o ştampilează, purtând răspunderea
conţinutului pachetului de bancnote. Fişicurile de monezi se împachetează
în hârtie de asemenea semnată şi ştampilată.
Orice sumă de bani predată se numără în faţa primitorului.
Orice persoană are o gestiune personală în care intră pe bază de procesverbal orice mijloc fix, obiect de inventar sau alt element patrimonial de
care răspunde. Procesul-verbal va menţiona toate accesoriile şi manualele,
precum şi o valoare de înlocuire a activului respectiv.
Orice persoană care părăseşte un anumit post trebuie să predea toate
activele pe care le deţine şi să obţină toate semnăturile pe o fişă de
lichidare. Semnăturile atestă că acea persoană a predat toate activele cu
care era încărcat.
Ştampilele vor fi tratate ca active cu o valoare de înlocuire penalizatoare,
cu următorul atribut suplimentar asociat: tipurile de documente pe care
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•
•
•

•

•

•

primitorul ştampilei are voie să le ştampileze, în caz contrar asumându-şi
responsabilitatea asupra potenţialelor daune.
Documentele cu regim special şi alte înscrisuri contabile vor fi tratate ca
active cu o valoare de înlocuire penalizatoare şi vor intra într-o gestiune de
bază numită arhiva, în răspunderea unui arhivar.
Orice document intern sau extern va trece prin registratură, primind o
ştampilă cu data şi o notă de înregistrare, o copie a acestui document fiind
înaintată tuturor celor interesaţi.
Pentru a putea semna de primirea unor documente destinate firmei,
angajaţii au nevoie de o împuternicire specială acordată de administratorul
firmei. În mod normal, registratura este compartimentul specializat pentru
a recepţiona documente şi pentru a semna de primire.
Orice înregistrare (operaţie) în sistemul de calcul se jurnalizează într-un
„log”, cu identitatea operatorului, data şi ora comiterii (validării operaţiei),
eventual nodul de reţea de unde s-a validat operaţia. Toţi angajaţii care
operează în sistemul de calcul au luat la cunoştinţă în scris că răspund de
conformitatea datelor introduse cu realitatea, în cazul unor diferenţe
suportând amenzi prestabilite.
În firmă este numit un gestionar general, sau şef serviciu patrimoniu, care
urmăreşte toate achiziţiile de bunuri şi le înregistrează în patrimoniu,
predându-le utilizatorilor pe bază de proces-verbal. Pentru documente şi
ştampile este numit un arhivar, iar pentru bazele de date răspunde chiar
administratorul firmei, singura persoană autorizată să facă còpii de
siguranţă (backup). Pentru informaţiile pe documente, răspunde
registratorul numit al firmei. În firmele mici, aceste funcţii pot fi cumulate.
Este bine ca orice acţiune importantă să fie posibilă numai cu conlucrarea
a două persoane diferite. De exemplu, ordinele de plată trebuie elaborate
de directorul financiar şi semnate de directorul general. Chiar dacă pare
tentant să-i lăsăm directorului financiar toate sarcinile legate de bancă, o
organizare bipolară se va dovedi mult mai benefică pentru firmă.

Calitatea
PRIDE

Citiţi din [50]: 7. Operations Management – Quality Control,
paginile 212-213

Există două noţiuni distincte înglobate în conceptul de „calitate”: calitatea
produselor şi calitatea proceselor. În servicii fără nici o parte tangibilă nu ne
confruntăm decât cu calitatea proceselor, dar în domeniul productiv şi în serviciile
cu o parte tangibilă (de exemplu comerţul sau restauraţia) trebuie să le avem în
vedere pe ambele.
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Calitatea produselor este măsurabilă cantitativ, prin adecvarea la un set de
performanţe şi specificaţii funcţionale şi estetice. De exemplu, calitatea unei baterii
este percepută ca durata medie până la descărcare, abaterea standard de la această
durată a bateriilor de marca respectivă, finisajul şi aspectul exterior, proprietatea de
a nu polua cu gaze, lichide sau substanţe solide, cum se întâmplă de exemplu cu
unele baterii dacă sunt uitate descărcate într-un aparat. Un control vizual, un
control electric al unui eşantion reprezentativ de baterii şi un control la îmbătrânire
pot conduce la evaluarea calităţii produsului „baterie”.
Conceptul tradiţional de calitate se baza pe o toleranţă sau pe o admisibilitate a
rebuturilor, denumită acceptable quality level (AQL). AQL era acel mic procent
admisibil de rebuturi care erau livrate clienţilor, urmând să fie înlocuite sau
reparate în garanţie. Cu cât AQL trebuia să fie mai mic, cu atât costurile de
fabricaţie erau mai mari. În multe industrii B2C, acest concept poate fi folosit, dar
nu în toate. De exemplu, în industria medicamentelor, dacă viaţa unui pacient
depinde de un principiu activ într-un anumit dozaj şi medicamentele produse de o
anumită firmă ar avea, spre exemplu, un AQL de 0,001%, atunci unul din 100.000
de pacienţi care se tratează cu medicamentul respectiv ar muri. Prin urmare, în
astfel de cazuri AQL trebuie să fie zero, chiar dacă avem costuri mari pentru acest
lucru. În industriile B2B însă, un produs intră în componenţa altor produse. Pentru
un automobil pot contribui sute de furnizori de subansamble, piese, materiale şi
aparatură.
Din păcate, fiabilitatea unui ansamblu de piese este mai proastă decât fiabilitatea
fiecărei piese componente în parte. Vom explica câteva noţiuni de fiabilitate,
înainte de a continua cu conceptul de JIT, care a condus la conceptul modern de
management al calităţii totale (TQM).
Fiabilitatea
Mărimile care indică fiabilitatea sunt definite ca în Tabelul 22.
Defecţiunile nu apar cu aceeaşi probabilitate pe durata de utilizare a produsului.
Cele mai multe defecţiuni apar când produsul este fie foarte nou (burn-in period),
fie când s-a uzat (wear-out period).
Fiabilitatea unui ansamblu de N componente poate fi calculat astfel:
Ansamblul de componente care lucrează în paralel (ansamblul funcţionează cât
timp măcar o componentă este funcţională) are o fiabilitate mai mare decât a
componentelor, legea de compunere fiind următoarea:
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Tabelul 22
Notaţia Denumirea
MTBF Mean Time
Between
sau µ
Failures

Traducere
timpul mediu
între
defecţiuni

MTTR

timpul mediu
de reparare
accesibilitate

A

Mean Time
To Repair
Availability

Semnificaţie
pentru produsele care se pot repara când
se defectează, exprimă media de interval
de timp cât funcţionează după o
reparaţie, până la o nouă defecţiune
timpul mediu cerut de activitatea de
reparare a produsului
proporţia de timp cât produsul este
funcţional:

A=
λ

Failure Rate

rata de
defectări

numărul mediu de defectări survenite în
unitatea de timp

λ=
R

Reliability

fiabilitatea

MTBF
MTBF + MTTR

1
1
=
MTBF µ

probabilitatea ca un produs să
funcţioneze un anumit interval de timp t
fără să se defecteze

R = e − λ ⋅t
N

R = 1 − ∏ (1 − Ri )
i =1

Ansamblul de componente care lucrează în serie sau cascadat (ansamblul se
defectează odată cu prima componentă care se defectează) are o fiabilitate mai
mică decât a componentelor, legea de compunere fiind:
N

R = ∏ Ri
i =1

În cazurile de compunere mixtă, se calculează compunerile în paralel, după care, cu
rezultatele calculelor se calculează compunerile în serie, ca în exemplul cu bicicleta
cardio.
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Proiectarea lifturilor la un centru de birouri
La un centru de birouri de clasă A de 20 de etaje se pune problema proiectării unui
sistem redundant de lifturi. Există mai multe variante de lifturi, fiecare având un
preţ şi o fiabilitate. Un lift ocupă o secţiune de 5 m.p. din clădire. Să se ia decizia
optimă financiar, cunoscând că fiabilitatea minimă acceptabilă pentru sistemul de
lifturi este de 0,99999. Durata de exploatare a clădirii este de 50 de ani. Ce soluţie
preferaţi?
Marca
Schindler
Romlift
Bombardier

Preţ unitar mii € Fiabilitatea
120
0,9999
18
0,97
40
0,995

Nici unul din lifturi nu are fiabilitatea cerută şi va trebui să concepem un sistem de
cel puţin două lifturi. Acest lucru nu este deranjant, pentru că oricum proiectantul
are obligaţia includerii a minimum două lifturi din considerente legate de
securitatea clădirii şi normele de construcţii. Fiabilitatea sistemului cu
componentele în paralel va fi mai bună şi va fi calculată cu formula de mai sus.
Să considerăm două lifturi Schindler: R = 1– (1–0,9999)×(1–0,9999) =
= 0,99999999 > 0,99999. Fiabilitatea sistemului de două lifturi Schindler este cu
mult peste ceea ce ne-am propus.
Să considerăm două lifturi Bombardier. R = 1– (1–0,995)×(1–0,995) =
= 0,999975 < 0,99999. Fiabilitatea sistemului de două lifturi Bombardier nu
acceptabilă, aşa că trecem la trei lifturi Bombardier: R = 1– (1–0,995)×(1–0,995)
×(1–0,995) = 0.99999875 > 0,99999. Fiabilitatea rezultată este foarte bună.
La lifturile Romlift începem calculele direct de la trei lifturi: R = 1– (1–0,97)×(1–
0,97) ×(1–0,97) = 0.999973 < 0,99999. Fiabilitatea rezultată este nesatisfăcătoare.
Trecem la patru lifturi: R = 1– (1–0,97)×(1–0,97)×(1–0,97)×(1–0,97) = 0.99999919
> 0,99999. În sfârşit, cu patru lifturi Romlift ajungem peste pragul propus.
Avem de ales între trei soluţii: 2 Schindler, 3 Bombardier sau 4 Romlift. Analizând
preţurile lifturilor, ajungem la concluzia că 4 Romlift costă €72 mii, 3 Bombardier
costă €120 mii şi 2 Schindler costă €240 mii. Aparent, soluţia Romlift este optimă,
dar am scăpat din vedere un amănunt foarte important.
Un lift are nevoie de un puţ de 5 m.p. prin clădire, ocupând 5 m.p. × 21 niveluri =
105 m.p. de suprafaţă construită, care se închiriază cu €20 /m.p./lună. Dacă
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prevedem un număr mare de lifturi, fiecare lift în plus va aduce afacerii de
închiriere de birouri o „pagubă” potenţială de 105 m.p. × €20 /m.p./lună = €2.100
lunar. Această „pagubă” se întinde pe toată durata de exploatare a construcţiei, să
presupunem, de 50 de ani, adică timp de 600 de luni. Cu formula de la Capitolul IV
(NPV, pag. 163) şi considerând un cost de oportunitate al capitalului de 8% pe 50
de ani, putem cuantifica „paguba” totală produsă de fiecare lift suplimentar:

NPV =

50×12

∑

€2.100

(

i =1 12

1,08

)

i

= €319.430

Concluzionând, vom reanaliza costul celor trei variante, ţinând cont şi de costul de
oportunitate al ocupării spaţiului de închiriat cu puţul lifturilor suplimentare:
Varianta
2 Schindler
4 Romlift
3 Bombardier

Costul variantei mii €
240,00
72 + 2×319,43 = 710,86
120 + 319,43 = 439,43

Varianta este
cea mai bună
cea mai proastă
proastă

Morala este clară: începând cu Bill Gates, suntem cu toţii prea săraci pentru a ne
cumpăra haine ieftine. Preţul calităţii şi al fiabilităţii merită de cele mai multe ori
plătit, chiar dacă, la prima vedere, suntem tentaţi să ne cumpărăm lucruri ieftine,
atât în viaţa personală, cât şi în managementul unei firme. În cel de-a doilea caz,
pagubele pot fi considerabile. ■
Fiabilitatea unei biciclete cardio
O bicicletă cardio este compusă dintr-un cadru metalic, un ansamblu pedalier, o
frână electromagnetică capabilă să genereze curent, o baterie de acumulatori şi un
computer incorporat, compus din tastatură, unitate centrală şi afişaj cu cristale
lichide. Să se calculeze fiabilitatea bicicletei pornind de la fiabilităţile
componentelor date în tabelul următor.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Componenta
Cadru metalic
Ansamblu pedalier
Frână electromagnetică
Baterie de acumulatori
Tastatură
Computer – unitate centrală
Afişaj cu cristale lichide
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Fiabilitatea
0,995
0,993
0,991
0,774
0,889
0,982
0,893

Cât de mult s-ar îmbunătăţi fiabilitatea bicicletei, dacă în loc de o singură baterie
am instala două? Menţionăm că bicicleta poate funcţiona fără probleme dacă
oricare din cele două baterii de acumulatori se defectează.

Fiabilitatea ansamblului de N componente va fi:
N

R = ∏ Ri = 0,995 × 0,993 × 0,991 × 0,774 × 0,889 × 0,982 × 0,893 = 0,591
i =1

Dacă dublăm bateria de acumulatori, vom obţine o fiabilitate de:

R4 = 1 − (1 − 0,774) × (1 − 0,774) = 0,949
Refăcând calculul, vom obţine o fiabilitate sensibil îmbunătăţită:
N

R = ∏ Ri = 0,995 × 0,993 × 0,991 × 0,949 × 0,889 × 0,982 × 0,893 = 0,724
i =1

■
Două concepte în tandem: JIT şi TQM
Studiile au arătat că în Statele Unite problemele de calitate ale produselor afectează
20% din cifra de afaceri a firmelor de producţie şi 30% din cea a firmelor de
servicii [59], totalizând cam $1 trilion anual. În ipoteza unei calităţi ideale a
produselor, aceşti bani ar fi economisiţi. Pe de altă parte, a tinde către o calitate
ideală înseamnă mobilizarea unor resurse care până la urmă se traduc tot în bani
cheltuiţi. Teoretic, calitatea infinită se obţine cu cheltuieli infinite. Unde este
punctul de echilibru optim în acest compromis: calitate–costuri?
Un factor care a influenţat mult în ultimele decenii răspunsul la această problemă
vine dintr-o direcţie oarecum neaşteptată: managementul aprovizionării. În
încercarea de a optimiza managementul aprovizionării la uzinele mari s-a observat
că piesele, subansamblele şi materialele în stocuri tampon pe întregul flux
tehnologic ocupă suprafeţe de depozitare mari în zonele dintre utilaje. Acestea fac
să crească distanţa între utilaje şi cresc costurile de transport uzinal intern. Cum am
putea să reducem la zero stocurile tampon, pornind de la faptul că aici nu avem o
variabilitate a cererii. Odată lansat în fabricaţie un avion bimotor, ştim cu
certitudine că ne trebuie două motoare pentru echiparea lui. Dacă motoarele sunt
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ultimele subsisteme montate pe avion, dacă montajul şi testele motoarelor durează
2 zile şi dacă avionul este programat să fie gata în data Z, atunci până la data Z–2
zile motoarele vor aştepta într-un depozit. Dar dacă nu ar aştepta acolo şi ne-ar fi
livrate exact în ziua Z–2 de furnizorul nostru? Aşa cum noi avem o dată Z
programată pentru livrarea avionului, aşa şi furnizorul nostru ar putea avea o dată
Z–2 pentru livrarea motoarelor. Acest concept denumit JIT (Just In Time)
presupune conectarea sistemului informatic al unui producător cu sistemele
informatice ale furnizorilor săi şi sincronizarea în amonte a producţiei astfel încât
piesele, componentele şi materialele să fie aprovizionate exact în ziua când
urmează a fi utilizate.
Efectul aplicării conceptului JIT la începutul anilor 1990 a fost şocant: uzine care
înainte ocupau zeci de hectare s-au redus la 1–2 hectare, iar costurile de stocare şi
de transport uzinal intern s-au micşorat cu un ordin de mărime. Eliberarea unor
terenuri a însemnat venituri interesante din valorificarea lor.
Anularea stocurilor tampon n-ar fi fost totuşi posibilă, dacă produsele livrate de
furnizori în sistemul JIT nu ar fi fost de o calitate deosebită, practic cu o toleranţă
cvasi-zero faţă de rebuturi. Revenind la exemplul cu avionul, să presupunem că
fabricaţia unui motor durează 20 de zile şi transportul său 1 zi. Comanda de lansare
în fabricaţie s-ar fi dat la data Z–2–20–1 şi la data Z–2 ar fi fost livrate pentru a fi
montate imediat pe avion, conform graficului. Dacă unul din motoare s-ar fi
dovedit totuşi defect sau cu probleme de calitate? În acest caz, încă 21 de zile s-ar
pierde cu fabricaţia şi transportul unui nou motor, ceea ce înseamnă stocarea
avionului şi daune pentru nerespectarea contractului. Din acest exemplu observăm
că JIT este foarte vulnerabil la rebuturi şi la problemele de calitate. Astfel s-a ajuns
la conceptul TQM (Total Quality Management), care îşi propune acceptarea
costurilor unei calităţi mult mai bune a produselor în scopul unei cifre de rebuturi
zero. Costurile suplimentare cu implementarea TQM urmau să fie contrabalansate
de câştigurile din JIT. Acesta este şi sensul celebrei idei a lui Philip Crosby:
„Quality is free”84, care este autorul celebrului concept zero-defects (zero defecte).
Unul din precursorii TQM şi totodată unul din cei mai influenţi specialişti în
managementul calităţii este Joseph M. Juran, un american de origine română
(născut la Brăila, în decembrie 1904, emigrat la vârsta de cinci ani cu familia în
Statele Unite). Juran a definit pentru prima dată calitatea ca „adecvarea la utilizare”
(„fitness for use”), a emis postulatul că „80% din greşelile subordonaţilor se
datorează modului defectuos de organizare impus de superiori” şi este autorul aşazisei trilogii a calităţii: quality planning, control and improvement sau planificarea,
controlul şi îmbunătăţirea calităţii (www.juran.com).

84

„Calitatea este gratuită”
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Analiza Pareto
Analiza Pareto este un model neliniar din categoria 80/20. Pornim de la observaţia
că 80% din problemele noastre vin de la 20% din sursele posibile de probleme
(procentele nu au importanţă, ci discrepanţa lor). Dacă vorbim de asigurarea
calităţii (quality assurance sau QA), putem afirma că 80% din problemele noastre
de calitate vin de la 20% din componente, materiale, manoperă etc. Analiza Pareto
ordonează problemele de calitate ale componentelor după frecvenţa lor de apariţie
şi permite o ierarhizare a urgenţei de acţiune pe componente.
Un exemplu ni-l oferă binecunoscutul Concorde. Exploatarea sa s-a încheiat după
un accident care ar fi putut fi evitat, dacă s-ar fi încercat îmbunătăţirea avionului cu
analiza Pareto. Aceasta ar fi arătat că peste două treimi din problemele tehnice ale
avionului timp de 25 de ani de serviciu erau probleme cu pneurile. Acestea se
spărgeau frecvent, datorită vitezei mult mai mari de contact cu pista, specifică
avionului respectiv (400 km/h faţă de 250 km/h la alte avioane). Analiza Pareto ar
fi fost relevantă în cazul în care operatorii ar fi dorit să îmbunătăţească ceva după
10 sau după 20 de ani de serviciu.
Calitatea Şase Sigma
W. Edwards Deming a dezvoltat în anii 1950 controlul statistic al proceselor (SPC
sau Statistical Process Control), care arată cum se poate determina calitatea unui
proces de fabricaţie prin măsurători analizate statistic asupra unui eşantion de
produse finite. Când măsurătorile sunt distructive (de exemplu testarea duratei de
serviciu a unei baterii o descarcă), acest proces introduce costuri, dar beneficiile
pot fi mari asupra calităţii unui produs atunci când toate piesele sale componente
sunt supuse analizelor SPC şi Pareto.
Bill Smith, un executiv de la compania Motorola, a inventat în 1985 un nou
concept de calitate a proceselor, descendent din TQM, dar bazat pe SPC. Acest
concept se numeşte Six Sigma sau Şase Sigma. Motorola l-a aplicat şi a devenit una
din primele organizaţii care a primit Malcolm Baldrige National Quality Award, în
anul 1988.
Jack Welch, CEO la General Electric şi alţi vizionari au crezut în concept şi au
contribuit la generalizarea lui în industria Statelor Unite şi a altor ţări dezvoltate.
Dacă trasăm un grafic al frecvenţelor valorilor măsurate pentru orice mărime
tehnologică, biologică şi de altă natură, vom vedea că de obicei graficul ia forma
curbei normale sau clopotul lui Gauss. Curba este caracterizată de două mărimi:
media µ (poziţia axei centrale a „clopotului”) şi deviaţia standard σ (deschiderea
„clopotului”). Numele de „sigma” vine chiar de la litera grecească cu care se
notează deviaţia standard.
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Figura 110 – Reprezentarea grafică a unei curbe normale 3σ centrată şi a uneia 6σ
cu o deplasare admisibilă de 1,5σ a mediei realizate faţă de obiectiv
Se numeşte toleranţă ±1σ un interval de valori măsurate (o valoare minimă şi una
maximă) între care o majoritate de 68% dintre produsele analizate se vor regăsi.
Dacă în acea toleranţă se găsesc 95,5% din produse, atunci avem de-a face cu o
toleranţă ±2σ . La ±3σ 99,73% din produse intră în interval, iar la ±6σ
99,9999998%. Toate aceste procente sunt calculate pentru curba lui Gauss, dar şi în
cazurile concrete, unde curba poate fi distorsionată, procentele nu se îndepărtează
radical de acestea. Deci, cu cât numărul de σ este mai mare, cu atât vom găsi un
procent mai mare din caracteristica produsului respectiv în limitele de toleranţă
propuse.
În managementul calităţii nu se lucrează însă cu procentele teoretice de mai sus, ci
cu alte procente, mai relaxate, pentru că se ia în considerare şi o deplasare posibilă
şi acceptabilă a mediei. De exemplu la 6σ considerăm acceptabilă o deplasare a
mediei de 1,5σ, deci în termenii teoretici din paragraful anterior, lui 6σ îi
corespunde de fapt o toleranţă de 4,5σ. În Tabelul 24 găsim procentele utilizate în
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aplicaţiile practice, precum şi numărul de defecte apărute la un milion de repetări
ale procesului (DPMO, Defects per Million Opportunities).
Astăzi, firmele obişnuite, cum ar fi curăţătoria de rufe din colţ, lucrează la un
standard de calitate între 3,5 şi 4 Sigma. Firmele din vârful piramidei calităţii
lucrează la 6 Sigma. În figura 110 vedem o comparaţie între 3 Sigma şi 6 Sigma.
Calitatea proceselor 6 Sigma este mai mare în sensul că rezultatele proceselor sunt
mai grupate pe media realizată (chiar dacă media s-a abătut puţin de la valoarea
dorită), curba de 6σ fiind mult mai sveltă.
Tabelul 24 – Toleranţele admisibile
Toleranţa
1 Sigma
2 Sigma
3 Sigma
4 Sigma
5 Sigma
6 Sigma

Defecte la 1 milion
de repetări ale
procesului
690.000 DPMO
308.537 DPMO
66.807 DPMO
6.210 DPMO
233 DPMO
3,4 DPMO

Procent de piese
fără defecţiuni
rezultate din proces
30,9%
69,2%
93,2%
99,4%
99,98%
99,9997%

Sistemul de asigurarea calităţii
Globalizarea economică a impus apariţia unor standarde internaţionale ale calităţii.
Aceste standarde sunt cunoscute sub numele de familia ISO 9000-2000 şi definesc
condiţiile minime pe care o sistemul de asigurarea calităţii dintr-o firmă trebuie să
le îndeplinească pentru a primi un certificat internaţional al calităţii. Ele pornesc de
la competenţa managerială (pagina 392). ISO 9001/2001 se referă la sistemul de
management al firmei, iar ISO 9004 se referă la îmbunătăţirea sistemului de
management al firmei, pe baza următoarelor principii:
1. Orientarea către client, înţelegerea aşteptărilor curente
şi viitoare ale clienţilor, depăşirea acestor aşteptări
2. Leadership
3. Implicarea personalului de la toate nivelurile
4. Abordarea bazată pe proces (accentul pe calitatea
proceselor în producţie şi servicii)
5. Abordarea managementului ca sistem
6. Îmbunătăţirea continuă (Kaizen)
7. Abordarea pe bază de fapte în luarea deciziilor
8. Relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii
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Tabelul 20 – 3
Tabelul 20 – 1
Tabelul 20 – 11
Tabelul 20 – 15
Tabelul 20 – 10
Tabelul 20 – 8
Tabelul 20 – 4, 5, 9,
15
Tabelul 20 – 6

Aceste principii nu diferă de cele ale competenţei manageriale, discutate deja
(paginile 392÷399, tabelul 20). Firmele performante în domeniul calităţii sunt cu
mult înaintea acestor standarde minimale, dar pentru o firmă relativ mică,
certificarea îi poate deschide poarta către comenzi de la clienţi importanţi pe piaţă.
De fapt, certificarea de calitate este o cerinţă sine qua non pentru orice firmă B2B.
Există şi o diferenţiere după prestigiul agenţiei care a certificat sistemul de calitate,
dar şi costurile certificării urcă. Cele mai prestigioase agenţii sunt TŰV şi AFAQASCERT. În afară de bani, o certificare costă timp şi pregătirea unei documentaţii,
în schimb pe ambalajele produselor şi în birourile directorilor vom fi impresionaţi
să vedem inscripţiile şi diplomele de certificare.
Manualul calităţii este un document central al sistemului de calitate dintr-o firmă.
Acest manual declară intenţiile companiei privind asigurarea calităţii, standardele
şi normele interne de asigurare a calităţii pe întreg fluxul de fabricaţie, indicatori şi
limitele lor de acceptabilitate, responsabili, acţiuni şi proceduri pentru asigurarea
calităţii etc.
De ce este necesar un manual al calităţii? Nu ajunge ca fiecare angajat să aibă
grijă? Manualul de fapt ajută în evaluarea în orice moment a situaţiei asigurării
calităţii de către oricine. Spre exemplu, în manual scrie că, înainte de a fi prăjită,
cafeaua verde se spală în două ape şi procentul de corpuri străine este verificat să
nu depăşească 0,0001%.
Dacă un client (de exemplu un distribuitor de cafea sau un lanţ de restaurante)
doreşte să evalueze sistemul nostru de calitate, în orice moment el poate cere
manualul şi poate verifica dacă este spălată cafeaua verde, în câte ape şi care este
procentul de corpuri străine la lotul aflat chiar acum în curs de prelucrare.

Controlul
PRIDE

Citiţi din [50]: 7. Operations Management – Operations Control,
paginile 206-208

Controlul reprezintă menţinerea continuă în limite prestabilite a unor parametrii ai
afacerii, ai firmei, ai produselor sau ai serviciilor. Controlul presupune măsurători
permanente ale unor mărimi şi compararea acestora cu limitele prestabilite. În
funcţie de rezultatul comparaţiei, se iau eventuale măsuri corective.
Construirea unui sistem de control trebuie să răspundă la următoarele întrebări:
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Care este obiectul controlului?
Ce informaţii sunt necesare? Ce parametri se măsoară şi
la ce interval de timp? Care sunt metodele de măsurare?
Sunt informaţiile valide? Sunt consistente între ele? Ce
acurateţe au? Care este formatul cel mai relevant de
prezentare a lor?

SISTEMUL DE
CONTROL

Cât costă implementarea sistemului de control? Cum s-ar
putea reduce aceste costuri adăugate?
Ce impact are asupra organizaţiei? Ce beneficii aduce?

Există două feluri de control: control strategic şi control financiar. Această
dualitate poate fi ilustrată prin deosebirea dintre un grup de firme şi un holding.
Grupul de firme este unificat prin control strategic, iar holdingul prin control
financiar. Controlul strategic ar putea fi dăunător în cazul unui holding, deoarece
firmele componente ale unui holding au cel mai probabil strategii independente. Pe
de altă parte, un control financiar sever într-un grup de firme va descuraja noile
centre de profit să se dezvolte, în faza incipientă, în care mai mult consumă resurse
decât produc.
Controlul strategic este orientat către viitor şi este bazat pe promisiuni, în timp ce
controlul financiar este orientat către trecut şi este bazat pe rapoarte financiare şi
execuţii bugetare.
Există mai multe sisteme de control strategic şi de control financiar. Un
întreprinzător ar trebui să ştie cât mai multe dintre ele, pentru a găsi confirmări ale
propriilor idei, având astfel mai mult curaj în întreprinderea sa. Această carte nu se
poate extinde din păcate cu mult în afara limitelor esenţialului.
Controlul operaţiilor
Controlul stocurilor pe principiul minimizării lor (JIT) este un exemplu de control
strategic al operaţiilor, pe care l-am prezentat la pagina 426.
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Controlul operaţiilor în producţie se face cu următoarele tehnici:
•
•
•

Diagrame PERT, metoda drumului critic (CPM), diagrame GANTT
Planificarea necesarului de materiale (MRP)
Controlul stocurilor JIT

Controlul calităţii se face, aşa cum am arătat în subcapitolul anterior, prin metoda
controlului calităţii proceselor, sau prin metoda calităţii unui lot de produse, pe
baza analizei unui eşantion. Dacă metoda calităţii lotului de produse constată un
rezultat final al proceselor tehnologice şi de management operaţional, metoda
controlului calităţii proceselor ameliorează calitatea pe întregul lanţ de fabricaţie.
Controlul calităţii serviciilor este cel mai dificil. L-am abordat la „Îngrijirea” şi
fidelizarea clienţilor, paginile 248÷252, cel mai influent model fiind SERVQUAL,
(figura 41). La serviciile pentru public (turism, comerţ etc.) se apelează adeseori la
metoda unor auditori deghizaţi în clienţi. Spre exemplu, pentru industria hotelieră
este notoriu prestigiul companiei Richey, care utilizează o astfel de metodă de
mulţi ani, auditând majoritatea marilor branduri hoteliere (www.richeyint.com).
Controlul organizaţional pleacă de la leadership, cultura organizaţională şi
comunicare. Tehnicile cele mai răspândite de control organizaţional sunt:
•
•
•
•
•
•

MBO (Management By Objectives), unde directorul şi subordonatul se
întâlnesc o dată la trei luni, evaluează îndeplinirea obiectivelor stabilite
anterior şi îşi propun noi obiective (P. Drucker)
stabilirea şi urmărirea execuţiei unor bugete şi planuri pe termen scurt,
mediu sau lung
MBE (Management By Exception) unde managerii sunt informaţi doar
asupra lucrărilor care ies dintr-un cadru prestabilit, fie cantitativ, fie
calitativ
Autocontrol, unde subalternii au proceduri de autoevaluare şi unde
managerii intervin foarte rar şi foarte puţin
Împuternicire sau empowerment, unde un angajat este autorizat să ia toate
deciziile pe care le crede de cuviinţă pentru a rezolva problema care i s-a
dat în sarcină.
Control bazat pe proiecte, rapoarte CTP (Cost, Time, Performance)

Controlul organizaţional modern este centrat pe sistemul integrat al documentelor
(IDM, Integrated Documents Management), a cărui strategie se bazează pe
controlul automat al circulaţiei informaţiilor în firmă. Multe firme şi-au
informatizat complet comunicările, alte firme folosesc mixt documentele
electronice şi documentele tipărite. Informatizarea totală ar fi foarte atrăgătoare
dacă şi femeile de serviciu ar avea calculator legat în reţeaua locală a firmei, sau
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măcar un palmtop conectat prin radio. Oricum, atât timp cât în exteriorul
organizaţiei circulă documente pe hârtie, sistemul de management al documentelor
trebuie să le gestioneze şi pe acestea.
Registratura
Defecţiunile în comunicaţiile oficiale de firmă şi în circulaţia documentelor pot conduce la o largă
paletă de efecte negative, de la pierderea alinierii strategice, apariţia ineficienţelor încrucişate,
scăderea puterii de negociere şi până la conflicte şi litigii interne şi externe.
Comunicările oficiale (scrise) într-o firmă sunt detestate de toată lumea. Există firme bazate pe
comunicarea informală, unde singura comunicare scrisă este preavizul de concediere. Totuşi,
organizaţiile mari nu se pot lipsi de comunicările scrise. Spre exemplu, un director îi spune unui
subaltern cum să rezolve o problemă a firmei. Subalternului i se pare greoaie soluţia şi găseşte el una
cu mult mai inspirată. O problemă mică rezolvată prost se transformă într-o problemă mare şi
realitatea arată că soluţia subalternului, deşi inspirată, a provocat daune. Dacă nu a existat o
comunicare prealabilă scrisă între director şi subaltern, acesta va încerca să se apere spunând că de
fapt aşa a înţeles el ce i s-a spus. Directorul, la câte poate avea pe cap, s-ar putea chiar să-l creadă şi
să-şi asume culpa. Aparent, e mai bine să plătească un director oalele sparte, din salariul lui, decât un
subaltern, din al lui. Totuşi, un director asupra căruia planează dubii de eficacitate va fi mult mai
vulnerabil pe viitor, de aceea nu este bine să ia asupra sa vina altuia.
Comunicările scrise sunt importante pentru că memoria umană ne poate juca feste incredibile. Uităm
lucruri pe care acum o lună nu credeam că o să le uităm vreodată, credem că n-am uitat un lucru şi de
fapt suntem victimele unor confabulaţii. Trecutul într-o firmă nu ar trebui să fie teren de dispută. Cu
tot dezgustul pentru „hârţogăraie”, vom adopta proceduri de comunicare scrisă şi vom menţine o
arhivă bine indexată a acestora, dacă nu vrem ca energiile să se piardă în discuţii de genul: „am spus
altceva”, „n-ai spus asta”.
Tradiţionalul serviciu al registraturii capătă astăzi valenţe de serviciu cheie. Registratura trebuie să
acopere cel puţin întreg programul de funcţionare al firmei. Spre deosebire de tradiţii, registratorul
trebuie să fie un angajat calificat, capabil să ia decizii importante pentru firmă, cum ar fi: recepţia şi
dirijarea documentelor către persoanele competente din firmă, în funcţie de conţinutul acestora,
informarea sincronă a tuturor departamentelor implicate într-o anumită acţiune, ţinerea şi urmărirea
unor dosare de corespondenţă şi a lucrărilor de registratură. Registratura este departamentul de control
al informaţiilor şi totodată liantul între diversele departamente.
Să pornim de la exemplul primirii în firmă a unei adrese. Cazul simplu este acela când este evident
din conţinutul ei cine din firmă trebuie să afle despre primirea ei şi cine din firmă este competent de a
avea o reacţie: răspuns, tăcere sau acţiune. Totul este ca registratorul să dea dovadă de discernământul
necesar. Cazul mai complicat este cu o adresă cu o problemă pe graniţa dintre două sau mai multe
departamente. Care din responsabili este competent de a avea o reacţie? În acest caz, registratorul
trebuie să modereze un proces de coordonare între şefii de departamente şi să urmărească întocmirea
unui răspuns în timp util şi în acord cu interesul general al firmei, care nu coincide uneori cu interesul
unui şef de departament sau altul. Prin urmare, registratorul trebuie să fie un fel de moderator şi
arbitru.
În realitate, firma este bombardată cu un puhoi de adrese şi adresele cu posibile consecinţe importante
nu se disting uşor din marea masă de hârtii. Se lucrează sub stres şi lucrările de registratură
nerezolvate se adună uneori în număr mare.
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Controlul financiar
Există mai multe tehnici de control financiar al operaţiilor:
•
•
•

•

•
•

Calculul indicatorilor financiari (financial ratios) va fi prezentat în
Capitolul VII
Controlul bugetar (capitole de buget general pe companie, bugete
departamentale, bugete pe proiecte, bugete individuale) unde se pleacă de
la ideea să nu se cheltuiască mai mult decât anul trecut pe vremea asta
Controlul fluxurilor de numerar şi controlul financiar preventiv (cash-flow
control) unde se porneşte de la ideea controlului circulaţiei banilor în firmă
şi între firmă şi exterior, la momentul când se fac plăţi sau încasări,
eventual supunând plăţile şi încasările unor proceduri de aprobare
Controlul pe baza balanţei pro forma şi a contului de profit şi pierderi pro
forma (pro forma balance sheet and profit & loss account) unde se
previzionează rapoartele financiare din informaţiile manageriale, apoi se
compară cu rapoartele financiare realizate, punându-se în discuţie
diferenţele
Controlul pe baza valorii economice adăugate (Economic Value Added)
Audit financiar-contabil

Controlul costurilor
Deoarece costurile tind să se umfle permanent într-o afacere, în schimb veniturile
tind să se dezumfle permanent, întreprinzătorul trebuie să fie în permanenţă la post
pentru a compensa aceste devieri naturale. Deşi unii îl consideră o metodă de
control financiar, controlul costurilor are în egală măsură valenţe strategice,
deoarece educă angajaţii în spiritul reducerii costurilor. Angajaţii sunt
conştientizaţi de costuri şi sunt responsabilizaţi să le diminueze.
Să ne imaginăm că mergem într-o firmă şi întrebăm un angajat oarecare: „Cât costă
curentul pe care îl consumaţi aici într-o lună?” Majoritatea angajaţilor vor ridica
din umeri. „Cine ştie?” „Păi, ştie doar contabilul. El plăteşte!” Este un semnal că
angajaţii nu sunt conştientizaţi şi responsabilizaţi pe costuri. Doar contabilul se va
întoarce din drum să stingă lumina pe care a uitat-o aprinsă.
Contabilitatea managerială
PRIDE

Citiţi din [50]: 15. Management Information and Computers,
paginile 451-483
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Contabilitatea managerială se găseşte la graniţa dintre trei discipline:
managementul operaţional (segmentul de control), contabilitatea şi economia
întreprinderii. Contabilitatea managerială este activitatea de colectare sistematică
de date din interiorul firmei, atât financiare cât şi nefinanciare (consumuri
energetice, cantităţi de produse), prelucrarea, analiza şi raportarea acestor date
beneficiarilor exclusivi, care sunt managerii.
Contabilitatea managerială presupune existenţa unui sistem informaţional de
contabilitate managerială, de preferinţă bazat pe computere. Sistemul integrat al
firmei include de cele mai multe ori funcţiile sistemului informaţional de
contabilitate managerială, denumit şi MIS sau Management Information System.
Spre deosebire de contabilitatea financiară, unde sistemul informaţional raportează
despre un exerciţiu încheiat (raportează astăzi despre luna trecută), fiind astfel un
sistem off-line, contabilitatea managerială presupune existenţa unui sistem
informaţional on-line, care poate raporta astăzi despre astăzi. Diferenţa se explică
prin finalitatea contabilităţii manageriale: asistarea managerilor în luarea deciziilor.
Deciziile trebuie luate în timp util, înainte de închiderea unui exerciţiu financiar.
Cel mai performant sistem informaţional integrat îl reprezintă SAP. O prezentare a
funcţiunilor SAP poate fi văzută pe www.radix.ro sau www.sap.com.
SAP este un sistem dezvoltat şi perfecţionat în zeci de ani, testat pe multe firme
mari. Problema lui este costul, nu numai costul software-ului, cât costul de timp,
energie şi costul serviciilor de consultanţă necesare pentru implementare.
Ca alternativă la SAP, există de vânzare software original românesc, dar cea mai
bună metodă, mai ales pentru firmele mici (SMB sau Small and Midsize
Businesses), o reprezintă cooptarea în firmă a unei echipe de programatori care să
dezvolte în timp soluţii calate exact pe nevoi. SAP-ul este foarte util când
managerul nu ştie ce vrea, nu ştie ce să ceară. SAP-ul îţi oferă accesul la experienţa
altora în orice problemă de administrare a firmei. Managerii care ştiu ce vor, pot
recurge la internalizarea construcţiei sistemului informaţional integrat.
Alocarea şi atribuirea costurilor
Despre costuri am deschis discuţia în Capitolul II (paginile 76–77), arătând
categoriile (grupele) de costuri, clasificate în funcţie de modul lor de variaţie, în:
•
•

costuri fixe inerente şi arbitrare
costuri variabile directe şi indirecte
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În contabilitatea managerială ne interesează să aflăm profitabilitatea pe fiecare
locaţie şi activitate economică, pe fiecare produs sau serviciu, pe fiecare client sau
tip de clienţi. Totodată, ne interesează cât de costisitoare este fiecare locaţie,
fiecare activitate. Astfel, vom putea decide continuarea unei activităţi, dezvoltarea
ei, sau închiderea ei.
O metodă este aceea a gestiunii pe centre de profit, centre de cheltuieli, lucrări de
investiţii şi lucrări de autofinanţare. Fiecare activitate a unei firme care se
desfăşoară într-o anumită locaţie ar putea fi considerată un centru de profit. Toate
veniturile şi cheltuielile făcute acolo ar putea fi contabilizate pe acel centru de
profit. Serviciile internalizate ale firmei pot fi considerate centre de cheltuieli şi, de
asemenea, toate operaţiunile pot fi contabilizate distinct, ca şi cum centrul respectiv
ar fi o întreprindere. Problema cea mai delicată în contabilitatea managerială o
reprezintă împărţirea costurilor pe centre, pe produse sau pe departamente. Ca să
înţelegem mai bine dificultatea, să luăm un caz devenit celebru de alocare
prostească a costurilor.
O alocare remarcabilă a costurilor
Acest caz a fost prezentat de David Newton. Într-o întreprindere se fabrică trei
produse, definite ca trei centre de profit. Regia (Overheads) reprezintă $18 mil.
Vânzările, costurile bunurilor vândute (care sunt costuri variabile totale), marja
brută şi profitul pe fiecare centru se prezintă astfel:
$ mil.
Vânzări
Costul bunurilor vândute
Marja brută
Regie alocată
Profit

A

B
20
16
4
6
–2

C
40
32
8
6
2

40
28
12
6
6

TOTAL
100
76
24
18
6

Alocarea regiei s-a făcut echitabil între cele trei centre (produse), fiecare suportând
o treime din total. Managementul observă că produsul A generează pierderi. Cine
ne împiedică să renunţăm la a mai produce A, concentrându-ne pe produsele
profitabile: B şi C? Să presupunem că nu se schimbă nimic în exerciţiul următor, cu
excepţia renunţării la produsul A. Situaţia arată acum astfel:
$ mil.
Vânzări
Costul bunurilor vândute
Marja brută
Regie alocată
Profit

A

B
0
0
0
0
0
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TOTAL

C
40
32
8
9
–1

40
28
12
9
3

80
60
20
18
2

Interesant este că profitul total a scăzut de la $6 mil. la $2 mil, în loc să crească.
Totodată constatăm că avem un nou produs pe lista neagră: B, care generează
pierderi de $1 mil pe an. Îl vom scoate şi pe B din nomenclatorul de fabricaţie. Ce
se întâmplă în anul următor? Un total dezastru. Firma care aducea $6 mil. profit
aduce acum $6 mil. pierdere. Şi nu am făcut decât să scoatem din fabricaţie
produsele neprofitabile.
Tot ce ne rămâne de făcut este să scoatem şi produsul C şi să închidem firma. Sau
să revenim la produsele A şi B, în speranţa că clienţii fideli nu ne-au uitat.
$ mil.
Vânzări
Costul bunurilor vândute
Marja brută
Regie alocată
Profit

A

B
0
0
0
0
0

TOTAL

C
0
0
0
0
0

40
28
12
18
–6

40
28
12
18
–6

Sigur că acest caz poate să pară o capcană simplu de depistat pentru o minte
luminată, însă trebuie să avem în vedere că noi vedem în tabelele de mai sus
ambele faţete ale problemei. În România, arareori managerii se amestecă în
treburile contabililor şi invers. Contabilii îşi bat capul şi alocă costurile cum li se
pare lor mai bine, iar managerii iau decizii pe baza rapoartelor venite de la
contabilitate, fără să afle şi fără să-i intereseze metodele de elaborare ale acelor
rapoarte. Neştiind unii de alţii, contabilii şi managerii încearcă să facă bine şi iese
prost.
Concluzia? Alocarea costurilor este o problemă tare delicată şi de mare
responsabilitate, care trebuie rezolvată la vârful piramidei manageriale.
Cum ar fi fost mai normal să se aloce costurile în cazul de mai sus?
Iată o variantă de alocare pe baza activităţii (vezi comentariile de la pagina 439):
$ mil.
Vânzări
Costul bunurilor vândute
Marja brută
Regie alocată
Profit

A

B
C
20
40
40
16
32
28
4
8
12
18×20/100 18×40/100 18×40/100
= 3,6
=7,2
=7,2
0,4
0,8
4,8

O altă variantă judicioasă este alocarea pe baza profitabilităţii:
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TOTAL
100
76
24
18
6

$ mil.
Vânzări
Costul bunurilor vândute
Marja brută
Regie alocată
Profit

A

B

20
16
4
18×4/24
=3
1

40
32
8
18×8/24
=6
2

C
40
28
12
18×12/24
=9
3

TOTAL
100
76
24
18
6

■
Se numeşte driver de alocare a costurilor (cost driver) un parametru după care se
face alocarea. Se numeşte bază de alocare expresia numerică a driverului ales
pentru un anumit exerciţiu, un set de procente care totalizează 100%.
Alocarea echitabilă este singura fără un driver. Celelalte alocări au un astfel de
driver, cum ar fi:
Alocarea pe baza activităţii are ca driver numărul de ore de manoperă directă
(direct labour hours), numărul de ore de utilizare a utilajelor (machine hours),
numărul de unităţi prestate / produse etc. Justificarea acestei metode este observaţia
că activitatea sediului central şi alte costuri fixe şi indirecte sunt proporţionale cu
activitatea direct productivă sau de prestări de servicii. Vânzările brute sau nete pot
fi un aproximant al activităţii, dar destul de inexact, fiindcă include informaţii
străine de activitate: preţul şi implicit profitul sunt consecinţe ale pieţei.
Alocarea pe baza profitabilităţii are ca driver marja brută de profit (cea care ţine
cont numai de costurile variabile). Justificarea acestei metode constă în „mulgerea
vacilor pentru transformarea semnelor de întrebare în stele şi a stelelor în vaci”.
Această argumentaţie poate părea hilară, dar este vorba de cel mai influent model
de strategie de portofoliu corporatist: matricea creşetere vs. cotă relativă de piaţă a
the Boston Consultancy Group (BCG) din figura 111. De altfel, costurile depind în
mod decisiv de cota relativă de piaţă, aşa cum indică următoarele date:
cota relativă de piaţă
costuri relative

4×
64%

2×
80%

1×
100%

0,5×
120%

0,25×
165%

Alocarea pe baza efortului are ca driver dificultatea cu care se confruntă sediul
central (aşa-numitul head office), exprimată prin numărul de angajaţi în fiecare
centru de profit în parte. Justificarea ar consta în repartizarea mai justă a regiei,
proporţional cu bătaia de cap pe care o au top managementul şi serviciile
internalizate ale firmei cu fiecare centru în parte. Se consideră numărul de angajaţi
un driver potrivit pentru „bătaia de cap”. De obicei, această alocare dă rezultate
contrare celei pe baza profitabilităţii.
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Figura 111 – Matricea Boston Consultancy Group (BCG) de
creştere vs. cotă relativă de piaţă
(scara orizontală este logaritmică şi indică cota relativă de piaţă)
Atribuirea costurilor este o variantă de împărţire mai puţin arbitrară decât alocarea,
utilizată acolo unde există criterii de a asocia anumite costuri fixe cu anumite
centre de profit. De exemplu, dacă în sediul central avem contoare separate pe etaje
şi managementul fiecărui centru de profit ocupă un etaj, putem atribui costurile cu
energia electrică din sediul central direct pe centrele de profit respective.
Trebuie să avertizăm că acurateţea contabilităţii manageriale costă. Cu cât ne dorim
o alocare mai precisă, cu atât va trebuie să finanţăm mai mult şi să operăm un
sistem mai complicat de măsurare şi gestiune a unor parametri.
Samuel Goldwyn se amuza pe seama obsesiei de a reduce costurile cu orice preţ:
"Spare no expense to make everything as economical as possible"85.

85

„Nu trebuie să precupeţim nici o cheltuială pentru a economisi cât mai mult cu putinţă”
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VII. Construcţia fiscală şi contabilă
Contabilitatea (engl. accounting) este procesul sistematic de colectare, analizare şi
raportare a informaţiilor financiare, de unde şi denumirea de contabilitate
financiară (engl. financial accounting).
Informaţiile nefinanciare (număr de bucăţi în stoc, kilowaţi-oră consumaţi, număr
de ore de manoperă / lucrare etc.) pot face de asemenea obiectul contabilităţii şi
anume al contabilităţii de gestiune sau manageriale (management accounting),
dezvoltată în Statele Unite în a doua jumătate a secolului XX. Scopul principal al
acesteia era cunoaşterea costului şi a profitabilităţii produselor şi serviciilor,
măsurarea productivităţii muncii. O introducere în contabilitatea managerială se
găseşte la sfârşitul Capitolului VI (pagina 435).
Informaţia contabilă este necesară în principal următoarelor patru părţi interesate:
1. Managementul, pentru a planifica activitatea, pentru a stabili obiective, pentru a
conduce, pentru a motiva, pentru a controla.
2. Creditorii (bancheri şi furnizori) pentru a evalua riscul creditelor pe care le
acordă firmei.
3. Investitorii (acţionari/asociaţi şi investitori potenţiali) pentru a evalua
oportunitatea şi soliditatea investiţiei.
4. Statul (agenţiile guvernamentale) pentru a confirma obligaţiile de plată a
impozitelor, pentru a confirma deducerile admise, pentru a aproba eventuala
emisiune de noi acţiuni sau de obligaţiuni.
În România, datorită unor anomalii ale sistemului contabil şi ale sistemului fiscal în
condiţiile de hiperinflaţie perpetuate din 1990 până în 2004, informaţia contabilă a
servit în principal statului. Managementul a fost obligat în general să recurgă la o
contabilitate alternativă, într-o valută forte. Asupra investitorilor, informaţia
contabilă nu a exercitat o influenţă prea mare, iar creditorii au fost induşi în eroare
de distorsiuni majore şi au pierdut numeroşi clienţi. Lucrurile au însă tendinţa de
intra în normal.
Pentru a ţine o afacere sub control, contabilitatea este instrumentul esenţial. De
aceea, un om de afaceri care este manager trebuie să fie capabil să-şi ţină singur
contabilitatea pentru început (pentru o afacere incipientă), sau cel puţin să înţeleagă
cât mai mult din contabilitatea acesteia.
Cel mai important lucru pe care trebuie să-l reţinem despre contabilitate este faptul
că, în ciuda aparenţelor de rigoare a informaţiei cantitative, contabilitatea nu este o

441

ştiinţă exactă. Dacă 10 contabili foarte buni sunt puşi în faţa aceloraşi date şi sunt
lăsaţi să lucreze independent, vor ajunge la concluzii şi la raportări diferite.
Contabilitatea are la bază un set de principii contradictorii. De exemplu, în Marea
Britanie, UK’s Statement of Standard Accounting Practice 2 „Disclosure of
Accounting Policies” conţine patru principii sau concepte fundamentale ale
contabilităţii:
1. Going Concern: presupunerea că activitatea firmei va continua în viitorul
previzibil. Valoarea activelor raportată contabil se bazează pe ipoteza că ele vor fi
exploatate în continuare. În cazul unei lichidări iminente a firmei în viitorul mediu,
valoarea activelor şi alţi parametri vor fi distorsionaţi. În cazul unei firme care
urmează a fi închisă (lichidată), se recurge la o contabilitate specială.
2. Accruals Concept: veniturile se înregistrează în exerciţiul în care s-a făcut
vânzarea, nu când s-a făcut încasarea. Altfel spus, contabilitatea este de
angajament. În ceea ce priveşte cheltuielile (costurile), acestea trebuie înregistrate
fiecare în exerciţiul corespunzător venitului pentru care a fost suportat acel cost.
3. Consistency Concept: toate operaţiunile sunt tratate de aceeaşi manieră pe
parcursul unui exerciţiu şi de la un exerciţiu la altul. Dacă se impune schimbarea
tratamentului contabil de la un exerciţiu la altul, aceasta este permisă doar cu o
menţiune expresă în rapoartele financiare (disclosure) şi indicarea rezultatelor
exerciţiului precedent în ipoteza în care contabilitatea s-ar fi făcut în noul mod,
pentru comparaţie.
4. Prudence Concept: acest concept include două principii: principiul de realizare,
adică înregistrarea veniturilor se face numai dacă s-a realizat o vânzare şi
principiul provizioanelor, adică înregistrarea cheltuielilor se poate face în avans,
atunci când o cauză de pierderi devine probabilă. Cu alte cuvinte, nu tratăm
simetric profitul potenţial şi pierderea potenţială, pentru a face reprezentarea
situaţiei şi evoluţiei firmei cât mai „neagră”.
Dintre cele patru principii, doar primele trei sunt importante în cadrul normativ
IASI – International Accounting Standard „Disclosure of Accounting Policies”.
Principiul prudenţei a pierdut mult teren, fiind cel mai incomod pentru marile
corporaţii. După multiplele cazuri recente de colaps corporatist spectaculos (World
Com, Enron, Parmalat, Arthur Andersen), vom asista probabil la un efort de
redefinire a principiilor contabilităţii.
Problema acestui nucleu conceptual al contabilităţii rămâne însă neortogonalitatea
lui. Spre deosebire de sistemul axiomatic al unei ştiinţe (de exemplu geometria
euclidiană, sau mecanica newtoniană), sistemul axiomatic al contabilităţii nu este
ortogonal, putând fi prin urmare adevărate, propoziţii care se contrazic. În nici o
ştiinţă exactă, acest lucru nu este admis.
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Dacă o soluţie contabilă este construită riguros în spiritul a trei dintre conceptele
sus-menţionate, aceasta va contrazice cel mai probabil cel de-al patrulea concept.
Ca întreprinzători, nu trebuie să luăm în tragic această flexibilitate a contabilităţii.
Dimpotrivă, ne propunem să utilizăm această flexibilitate în favoarea noastră.
Există două niveluri de valorificare a flexibilităţii contabilităţii.
Primul nivel de beneficii: dintre soluţiile contabile posibile, trebuie să o alegem pe
cea care ne convine cel mai mult din punctul de vedere fiscal sau financiar. Primul
nivel este neîndoielnic legal şi etic.
Al doilea nivel de beneficii: contabilitatea creativă, adică construirea unor
inginerii contabile în limitele legalităţii, în scopul optimizării fiscale sau financiare.
Acest nivel este legal (uneori la limită), dar suscită discuţii în planul etic. Dacă
admitem că scopul contabilităţii este acela de a oferi o imagine veridică şi onestă a
unei firme (true and fair view) unele exagerări ale contabilităţii creative contrazic
cerinţa de onestitate.
În România, şcoala tradiţională de contabilitate formează profesionişti care nu sunt
dispuşi să recunoască dreptul întreprinzătorilor la aceste două niveluri de beneficii
(nici măcar la primul). Contabilii români se consideră sau se comportă ca un fel de
agenţi ai statului infiltraţi în întreprindere. Ne marchează cei 50 de ani de economie
de comandă, când România era o corporaţie, iar rolul contabililor era cu totul altul
decât în capitalism. Adeseori am văzut contabili români care explicau directorilor
lor că o anumită operaţie comercială „nu este admisibilă deoarece nu poate fi
reprezentată în contabilitate”. Intruziunea contabilităţii în afacere este un pericol în
scădere, dar de luat totuşi în seamă. Un întreprinzător preocupat de soarta afacerii
sale nu-şi poate permite luxul de a nu discuta de la egal la egal cu contabilul său,
preocupat de statutul său profesional. Acesta este rolul construcţiei contabile şi
fiscale.
Responsabilitatea managerială
Se pune întrebarea cine răspunde în cazul în care se constată erori în contabilitatea
unei firme? Administratorul firmei, care nu este întotdeauna familiarizat cu
contabilitatea, sau contabilii săi?
În România, responsabilitatea exclusivă a construcţiei contabile revine
administratorului firmei (managerului). Contabilii sunt la adăpost de orice
imputare. Administratorii sunt obligaţi să depună o dată cu bilanţul următoarea
declaraţie:
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DECLARAŢIE
Subsemnatul <administrator> domiciliat în … şi
legitimat cu … în calitate de administrator al S.C.
<firma> SRL declar, în conformitate cu prevederile Art.
30 din Legea Contabilităţii nr. 82/1991 modificată şi
republicată în 2002, că îmi asum răspunderea pentru
întocmirea situaţiilor financiare aferente anului … şi
confirm că:
-

politicile contabile utilizate la întocmirea
situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate
cu reglementările contabile aplicabile;

-

situaţiile financiare anuale oferă o imagine
fidelă a poziţiei financiare şi a celorlalte
informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;

-

S.C. <firma> SRL îşi desfăşoară activitatea în
condiţii de continuitate.
<data>

Administrator
<semnătura>

O astfel de declaraţie nu lasă nici un fel de dubiu asupra necesităţii ca directorul
general (administratorul, întreprinzătorul) să cunoască şi să conducă activitatea de
contabilitate din organizaţie. Din moment ce poartă întreaga răspundere, el trebuie
să înţeleagă temeinic construcţia contabilă şi fiscală a afacerii. Scuza nepriceperii
(„n-am ştiut ce făcea contabilul prin conturi”, „legislaţia este atât de stufoasă,
mereu apar schimbări, n-am ştiut de ordonanţa asta”) nu ţine. Contabilul pleacă la
altă firmă şi administratorul trage ponoasele, care pot însemna amendă, închisoare.
Acest detaliu vine să completeze un tablou destul de sumbru pentru
antreprenoriatul român. În alte ţări, răspunderea asupra legalităţii politicilor
contabile aplicate şi asupra veridicităţii rapoartelor financiare revine contabililor
sau managerilor împreună cu aceştia, nu exclusiv managerilor.
Există şi un avantaj al acestei situaţii pentru un administrator. Acela că are o
autoritate în plus în faţa contabililor pentru a impune o linie de acţiune în interesul
firmei şi nu în interesul statului, cum sunt contabilii români obişnuiţi din şcoală.
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Contabilitatea românească în perspectiva istorică
În ţările anglo-saxone care nu au cunoscut regimuri politice dictatoriale (Statele
Unite, Marea Britanie), un întreprinzător îşi poate ţine singur contabilitatea,
întrucât regulile contabile sunt destul de intuitive şi uşor de aplicat pentru cineva
care nu este contabil profesionist.
Regimurile politice de dictatură au folosit însă contabilitatea ca pe un instrument de
planificare centralizată şi de control sever al economiei, pervertind regulile
contabile în detrimentul întreprinzătorilor. Chiar după căderea regimurilor de
dictatură, sistemele contabile respective au supravieţuit, tradiţia fiind de fapt în
avantajul statului. De exemplu, în România, după 12 ani de la căderea regimului
comunist, contabilitatea era încă tributară unor practici, reguli, mentalităţi şi viziuni
din timpul economiei socialiste, când era nevoie de consolidarea rapoartelor
financiare la nivel de ramură, de judeţ şi de ţară.
Contabilitatea românească îşi are originile în „planul Göring” adoptat în 1937 de
Germania nazistă, dar persistă încă şi influenţe din planul contabil general adoptat
în URSS în 1925 (rămase din perioada comunistă). Ambele regimuri dictatoriale
aveau interese covârşitoare pentru a supune şi controla economia. Regimul nazist a
impus o variantă a sistemului său contabil în Franţa în 1942, sub regimul de la
Vichy, sistem care va fi modificat în 1947, 1957, 1971 şi 1982 de francezi şi care
va fi preluat şi de România.
Contabilitatea românească de astăzi evoluează destul de rapid şi s-ar putea schimba
radical chiar în anii următori. Deja unele firme mari din România lucrează după
IAS (International Accounting Standards) care se bazează pe sistemul anglo-saxon.
Există două forţe majore care lucrează astăzi pentru schimbarea contabilităţii nu
numai în România şi în Franţa, ci în toate ţările civilizate: a) tehnologia informaţiei
aplicată pe scară largă, care a revoluţionat evidenţa contabilă, şi b) globalizarea
economiei, care impune o unificare şi o standardizare contabilă internaţională.
Primele sisteme contabile folosite încă din antichitate erau în partidă simplă, adică
fiecărei operaţii a întreprinderii îi corespundea o operaţie în registrele contabile.
Acest sistem este destul de aproape de modul în care fiecare persoană astăzi îşi ţine
„contabilitatea” individuală sau a gospodăriei proprii. De exemplu, când o persoană
ia cu împrumut 10 milioane, îşi notează în agendă „am luat cu împrumut 10
milioane lei”. Sistemul este simplu, dar destul de vulnerabil la greşeli în cazul în
care există mii sau sute de mii de operaţii într-o lună. Dacă în loc să scriu „10” am
scris din greşeală „100” şi am zece operaţii pe lună, este foarte probabil că atunci
când trebuie să rambursez împrumutul, când voi căuta în registru, îmi voi aduce
aminte de operaţie şi îmi voi da seama de eroarea comisă. La o întreprindere mai
mare însă, dacă se fac zeci de mii de operaţii într-o lună, o astfel de greşeală are
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mari şanse să scape neobservată, iar efectul poate fi uimitor: creditorul nostru se
poate trezi că îi înapoiem 100 de milioane în loc de 10.
Contabilitatea în partidă simplă necesită deci multă atenţie. Ea a servit mult în evul
mediu, chiar şi unor mari întreprinderi cum ar fi Compania Olandeză a Indiilor
Orientale, dar mai serveşte şi astăzi, de exemplu chiar în România, în cazul
profesiilor liberale (avocat, doctor).
Înflorirea comerţului în Veneţia, Florenţa şi Genova în secolele XIII-XIV a făcut
necesară inventarea unei metode perfecţionate de ţinere a contabilităţii,
contabilitatea în partidă dublă. În acest sistem, fiecărei operaţii a întreprinderii îi
corespund două operaţii distincte în registrele contabile. Reluând exemplul
anterior, persoana ar trebui să-şi noteze într-un registru (de datorii) „am o datorie
de 10 milioane” şi într-un alt registru (de casă) „am o încasare de 10 milioane”.
Bineînţeles că de această dată o eroare de a scrie „100” în loc de „10” nu va scăpa
neobservată, pentru că informaţia a fost înregistrată distinct, în două locuri, iar la
sfârşitul fiecărei luni se poate verifica ecuaţia contabilităţii (care se respectă doar
dacă toate operaţiile înregistrate corespund două câte două). Prin urmare,
contabilitatea în partidă dublă este mai puţin vulnerabilă la erori, dar are şi multe
alte avantaje. În orice caz, toate sistemele contabile folosite din secolul XIX şi până
astăzi sunt în partidă dublă.
Ecuaţia contabilităţii – Cât valorează o afacere?
Ecuaţia contabilităţii (numită şi ecuaţia bilanţului) are funcţia de verificare pe care
am arătat-o, dar mai are şi funcţia de pune în evidenţă structura financiară a firmei
(întreprinderii, organizaţiei) la un moment dat.
Această ecuaţie se scrie simplu astfel:
ACTIV = PASIV + EQUITY
ACTIV (engl. assets) este totalitatea lucrurilor de valoare exprimabile în bani pe
care le deţine o firmă la un moment dat (numite şi active).
PASIV (engl. liabilities) este totalitatea datoriilor şi obligaţiilor faţă de alţii
exprimabile în bani pe care le are o firmă (numite şi pasive).
EQUITY (sau owner's equity) reprezintă valoarea în bani a firmei la un moment
dat, adică valoarea rămasă dacă s-ar valorifica toate activele şi s-ar onora toate
pasivele.
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Equity semnifică valoarea instantanee a firmei. Cel mai simplu răspuns la
întrebarea „cât valorează firma X?” este chiar cifra equity la acel moment. Desigur,
acest răspuns nu ţine cont de acele valori ale firmei care nu sunt exprimabile direct
în bani: profesionalismul, experienţa şi talentul angajaţilor, tradiţia, forţa şi
coerenţa organizaţiei, valoarea brandurilor şi fondul de comerţ (vadul comercial).

Figura 112 – Bilanţul contabil în sistemul anglo-saxon

Figura 113 – Bilanţul contabil în sistemul românesc
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Toate aceste valori reprezintă un activ intangibil numit goodwill. Goodwill nu este
reprezentat în bilanţ, pentru că expresia lui bănească este incertă. Când o companie
este vândută profitabil, atunci putem avea o indicaţie certă a goodwill-ului:
diferenţa dintre preţul vânzării, considerat valoarea de piaţă a firmei şi equity-ul
firmei înregistrat în rapoartele financiare la momentul vânzării. În rapoartele
financiare ulterioare putem avea acest activ în bilanţ.
Deşi noţiunea de equity este esenţială funcţionării economiei moderne,
contabilitatea românească în vigoare o ignoră, dovedindu-se încă tributară tradiţiei
antiantreprenoriale. În contabilitatea românească ecuaţia contabilităţii este:
ACTIV = PASIV
iar equity se ascunde în aşa-numitele capitaluri proprii, care sunt cuprinse în pasiv,
alături de capitalurile străine. Aşa cum am arătat la construcţia financiară (paginile
144-146), există o mare diferenţă de risc şi de rentabilitate între finanţarea prin
creditare şi prin equity. La lichidarea unei afaceri, se valorifică toate activele şi cu
banii obţinuţi se achită toate pasivele. Ce rămâne (dacă rămâne ceva) se împarte
acţionarilor. Cele două metode de finanţare se deosebesc prin raportarea la cea de-a
doua lege fundamentală a finanţelor, legea proporţionalităţii dintre profitabilitate
şi risc.
Includerea capitalurilor proprii în pasiv induce în eroarea de a crede că firma
datorează acţionarilor (asociaţilor, investitorilor) ceva. De fapt, datoriile firmei sunt
faţă de creditori (aşa-numitele capitaluri străine), iar datoriile faţă de investitori
sunt de rang secundar şi sunt totodată incerte. Rangul secundar rezultă din cea
de-a doua lege fundamentală a finanţelor, investitorii având profituri mai mari şi
implicit riscuri mai mari decât creditorii la aceeaşi afacere. Caracterul incert se
referă la faptul că cifrele din bilanţ la capitolul capitaluri proprii (equity) preiau
(absorb) orice perturbaţie sau evoluţie neaşteptată în activ sau pasiv. Spre exemplu,
compania Shell avea în bilanţ un activ numit stocuri de petrol, activ care s-a
descoperit că avea în realitate o valoare cu câteva miliarde de € mai mică decât în
acte. Ajustarea în acte de diminuare a activelor cu această diferenţă a fost imediat
compensată de o diminuare corespunzătoare a equity-ului firmei Shell. Spre
deosebire de o datorie din pasiv, care rezultă în mod direct din documente şi este
certă, equity-ul este volatil, incert, nu are caracterul unei datorii.
Mecanismul regulator al cotării la bursă este şi el perturbat dacă reprezentarea
equity nu este corectă, deoarece acţiunile sunt titluri de equity, preţul lor exprimând
valoarea de piaţă a equity-ului.
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Un exemplu încă viu îl constituie aşa-numiţii investitori la FNI, un caz notoriu care
a creat şi va crea confuzii. În mod normal, un investitor finanţează o afacere prin
equity, ceea ce înseamnă că afacerea nu-i datorează nimic, dar participaţia
investitorului la acea afacere are o anumită valoare, atâta timp cât afacerea produce
profit. Un investitor se poate retrage dintr-o afacere profitabilă, vânzându-şi
participaţiile unui alt investitor interesat să cumpere. În situaţia falimentului însă,
participaţia nu mai valorează nimic şi prin urmare nici un investitor nu se mai poate
retrage şi probabilitatea de a-şi recupera ceva din pagubă este infimă.
Investitorii în Fondul Naţional de Investiţii nu au înţeles nici o clipă deosebirea
dintre un investitor şi un deponent şi s-au crezut deponenţi. În realitate, lor nu li se
cuvenea nici o despăgubire, întrucât equity-ul afacerii FNI s-a dovedit a fi negativ.
Activele FNI s-au dovedit a nu avea nici o valoare (aşa-numitele „acţiuni necotate”)
şi din acel moment, participaţiile lor la FNI ar fi trebuit să capete valoarea zero. În
general, investitorii nu beneficiază nicăieri în lume de vreo protecţie. Fiind însă
vorba de o fraudă în care au fost implicate prin incompetenţă agenţii ale statului, în
cazul FNI s-au acordat totuşi despăgubiri. ■
PRIDE

Citiţi din [50]: 16. Accounting, paginile 484-516

Lichiditatea activelor
Care este activul care se exprimă cel mai repede şi cel mai exact în bani? Banii
„gheaţă” înşişi (engl. cash). Banii gheaţă sunt active de referinţă ale firmei, datorită
lichidităţii lor maxime. Firma voastră poate deţine o pictură valoroasă de
Rembrandt, dar acest activ este lipsit de lichiditate. Poate să treacă un timp preţios
şi să cheltuiţi destui bani până când puteţi vinde un astfel de tablou la un preţ
corect. Această „întârziere” cu care un activ se transformă în bani gheaţă poate fi în
unele cazuri determinantă pentru soarta firmei. Un activ are lichiditate cu atât mai
mare cu cât întârzierea, dificultatea şi costurile pe care le implică transformarea lui
în bani gheaţă sunt mai mici. Spre exemplu, societatea de asigurări Unita este
proprietar de hoteluri la Iaşi şi la Focşani, dar aceste active au lichiditate derizorie.
Singurul dezavantaj al banilor gheaţă este că nu se înmulţesc de la sine, trebuie
depozitaţi într-un cont sau trebuie investiţi pentru a produce alţi bani. Este drept că
ei devin astfel mai puţin lichizi.
De aceea, banii gheaţă nu trebuie păstraţi pe termen lung în firmă, ei trebuie
utilizaţi cât mai repede, trebuie rulaţi, trebuie "rotiţi". Din acest motiv, banii gheaţă
sunt consideraţi active sau mijloace circulante.
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De asemenea, banii şi alte active care pot fi transformate destul de repede în bani,
precum şi alte active care vor fi utilizate într-un interval mai mic de un an sunt
active curente.
Iată lista activelor curente în ordinea de la cel mai lichid la cel mai puţin lichid:
a) bani gheaţă în valuta locală, valute străine
b) valori mobiliare (acţiuni cotate, obligaţiuni, titluri de stat), aur
c) creanţe ale firmei faţă de clienţii săi (bani care urmează să fie încasaţi de la
clienţii cărora li s-au vândut produse sau servicii pe credit)
d) creanţe de tip bilete la ordin (bani care urmează să fie încasaţi după o perioadă
mai lungă de timp)
e) stocul de mărfuri, produse finite, dar şi de materii prime şi producţie neterminată
(acesta se transformă în bani pe măsura vânzărilor, dar ritmul acestora nu depinde
neapărat de voinţa internă)
f) cheltuieli preplătite (servicii sau produse preplătite cum ar fi abonamentul
Romtelecom, acestea nu se vor transforma niciodată înapoi în bani, dar serviciile
respective vor fi utilizate în schimb)
Firmele deţin şi valori care nu sunt utilizate imediat, ci sunt păstrate şi/sau folosite
pentru perioade de timp mai lungi de un an: terenuri, clădiri, echipamente. Acestea
se numesc mijloace fixe. În afară de terenuri, valoarea mijloacelor fixe se consideră
a scădea de la valoarea iniţială până la zero pe durata de viaţă a activului. De
exemplu, dacă un calculator are durata de viaţă de 4 ani, se poate considera că după
un an el valorează 75% din valoarea iniţială, după 2 ani 50%, după 3 ani 25% şi
după 4 ani 0. O astfel de porţionare a costului unui mijloc fix pe perioada de
utilizare se numeşte amortizare. În exemplul de mai sus, amortizarea este liniară,
adică aceste „porţii” de cost sunt egale pe fiecare interval. Amortizarea liniară este
uneori nerealistă (luaţi un catalog de preţuri la maşini uzate în funcţie de anul de
fabricaţie şi verificaţi această afirmaţie). Mai mult despre amortizare la pagina 466.
Până acum am vorbit despre active corporale, adică valori pe care poţi „să pui
mâna”. Unele active sunt însă necorporale, sau intangibile, cum ar fi un patent de
fabricaţie, o marcă de renume sau un proiect promiţător de cercetare-dezvoltare. În
general, activele necorporale nu sunt curente, sunt mai degrabă de natura
mijloacelor fixe.
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Viteza de rotaţie a activelor
Contabilitatea împarte timpul în „felii” egale de timp numite exerciţii. Un exerciţiu
semnificativ are durata de un an, dar se lucrează şi cu subexerciţii de o lună, din
raţiuni de management. Nu poţi conduce o firmă pe concluziile desprinse din
activitatea din anul trecut, s-ar putea ca unele decizii absolut necesare să fie
amânate un an, cu consecinţe posibil dezastruoase.
În contabilitate, timpul este raportat la durata exerciţiului (un an) şi toate
fenomenele se clasifică în două mari categorii:
•
•

curente, sau pe termen scurt (care durează sub un an)
fixe, sau pe termen lung (care durează mai mult de un an)

Fireşte că această clasificare este arbitrară, întrucât pentru unele afaceri durata de
un an este prea mică (exploatarea forestieră, agricultură, construcţia de autostrăzi),
iar pentru altele este prea mare (florărie, magazin alimentar). Totuşi, contabilitatea
nu este o ştiinţă exactă şi se supune adesea arbitrariului.
Prin „rotaţia unui activ” vom înţelege lichidarea sa, adică transformarea sa în bani
lichizi sau într-un alt activ mai lichid, cu scopul derulării afacerii. O rotaţie
completă a unui activ înseamnă transformarea sa în bani lichizi şi cu banii
respectivi achiziţionarea altor active de acelaşi gen, necesare derulării afacerii. Un
exemplu foarte clar sunt stocurile de marfă ale unui comerciant, care se lichidează
prin vânzarea cu amănuntul şi cu banii obţinuţi se achiziţionează marfă proaspătă.
Viteza de rotaţie a activelor reprezintă de câte ori se roteşte fiecare activ în decurs
de un an şi constituie o măsură a eficacităţii economice şi manageriale a afacerii.
Idealul îl reprezintă o viteză de rotaţie cât mai mare, dar sunt şi active la care viteza
de rotaţie este în mod inerent foarte mică: terenuri, clădiri, linii de fabricaţie.
Viteza de rotaţie a tuturor activelor este o medie ponderată a vitezelor de rotaţie ale
fiecărui activ în parte. Pentru afaceri de acelaşi gen, viteza de rotaţie a activelor
este un indicator de comparaţie care exprimă, aşa cum am arătat, eficacitatea. În
vorbirea curentă, se spune că banii trebuie să se învârtă repede.
Pasive
Ca şi activele, pasivele se împart în curente şi pe termen lung (mai mare de un an).
Exemple de pasive curente sunt: datorii către furnizori, bilete la ordin emise,
salariile angajaţilor pentru perioada lucrată din urmă şi impozitele care urmează să
fie plătite ca efect al activităţii curente. Exemple de pasive pe termen lung sunt:
ipoteci, obligaţiuni emise, împrumuturi pe termen lung de la bancă.
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Ciclul contabilităţii
În timpul fiecărui exerciţiu, activităţile de contabilitate parcurg următorul ciclu:
1. Analiza documentelor primare (chitanţe, facturi, bonuri de casă de marcat şi alte
documente care arată valoarea în bani a unei tranzacţii)
2. Jurnalizarea tranzacţiilor (înscrierea fiecărei plăţi şi încasări în registrul de casă,
înscrierea fiecărei vânzări în jurnalul de vânzări, înscrierea fiecărei cumpărări în
jurnalul de cumpărări şi aşa mai departe)
3. Transferul tranzacţiilor în cartea mare, o carte care conţine o foaie sau o
secţiune separată pentru fiecare cont (capitol de operaţiuni) în parte.
4. Pregătirea balanţei de încercare după terminarea exerciţiului, pentru verificarea
închiderii ecuaţiei contabilităţii. Dacă balanţa de încercare nu a reuşit, se caută
greşeala în înregistrarea tranzacţiilor din exerciţiul respectiv.
5. Pregătirea rapoartelor financiare şi închiderea cărţilor.
Rapoartele financiare uzuale sunt balanţa şi contul de profit şi pierdere.
Aşa cum am arătat, în contabilitatea în partidă dublă fiecare operaţie se înscrie de
două ori, după natura ei. Iată câteva exemple de tranzacţii uzuale şi modul în care
variază conturile:
Operaţiunea
acţionarul/asociatul investeşte
bani gheaţă în firmă

Contul contabil 1
+capitaluri proprii
(equity)

Contul contabil 2
+active circulante-bani

achiziţionarea unui echipament
cu bani gheaţă

–active circulante-bani

+active imobilizatemijloace fixe

luarea unui împrumut bancar
achiziţionarea unui echipament
cu bani împrumutaţi de la o
bancă
cumpărare de marfă pe credit

+pasive-credite
+pasive-credite

+active circulante-bani
+active imobilizatemijloace fixe

+pasive curente-credite
furnizori
–active circulante-bani
–active circulante-stoc
–active circulante-stoc

+active circulante-stoc

rambursarea unui credit
vânzare pe bani gheaţă
vânzare pe credit
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–pasive-credite
+active circulante-bani
+active circulantecreanţe clienţi

La noi se spune că un cont de pasiv se creditează dacă operaţia are semnul „+” şi
că se debitează, dacă are semnul „–”. Creditarea este o alimentare a contului, iar
debitarea, o diminuare a lui. La conturile de activ este invers (pagina 473).
Balanţa
Balanţa este un raport financiar care arată starea sau poziţia financiară a firmei
(întreprinderii, organizaţiei) la un moment dat, de obicei la sfârşitul unui exerciţiu.
O balanţă corectă se închide, adică se verifică ecuaţia contabilităţii de la pagina
446. Balanţa este ca o radiografie financiară a firmei la un moment dat. În
contabilitatea românească, balanţa este mai complicată decât conţinutul general
acceptat al noţiunii, incluzând şi contul de profit şi pierdere, iar balanţa la sfârşitul
unui exerciţiu de un an se numeşte bilanţ. Balanţa românească reprezintă un
nefericit amestec de mărimi de stare şi de proces, spre totala confuzie a unui
întreprinzător cu mintea limpede. Recomand să cereţi contabililor să vă prezinte
„balanţa sub formă de bilanţ” (în fapt, balanţa în accepţiunea normală pe plan
mondial) pentru a înţelege ceva. În principiu, balanţa (balance sheet) se scrie
astfel:

FIRMA

Balanţă
la 31 decembrie 2001

(mii lei noi)

ACTIVE
Active circulante (curente)
Mijloace fixe

330
520

Active necorporale

50

TOTAL

900

PASIVE ŞI EQUITY
Credite curente

360

Credite pe termen lung

110

Capitaluri proprii (Equity)

430

TOTAL

900
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Contul de profit şi pierdere
Contul de profit şi pierdere arată ce s-a întâmplat din punctul de vedere financiar în
firmă într-un interval de timp dat (exerciţiu). Spre deosebire de balanţă, contul de
profit şi pierdere reflectă un proces şi nu o stare, o mişcare şi nu o poziţie. După
cum indică şi numele său, acest raport în final concluzionează cu ce rezultat (profit
sau pierdere) s-a încheiat activitatea într-un exerciţiu dat. Pentru aceasta, secţiunile
principale ale contului de profit şi pierdere sunt veniturile şi cheltuielile.
Una din greşelile tipice ale începătorilor este aceea de a confunda veniturile cu
încasările şi cheltuielile cu plăţile. În limbajul curent, aceste noţiuni se confundă.
Spunem de pildă că „am cheltuit 800.000 lei pe telefon” când plătim suma la
Romtelecom. În contabilitate lucrurile nu stau chiar aşa. Mai degrabă „am plătit
800.000 lei”, dar hai să analizăm factura: 600.000 lei reprezintă convorbirile
efectuate luna trecută şi 200.000 lei abonamentul pentru luna viitoare. De fapt am
cheltuit 600.000 lei şi am plătit în avans 200.000 lei, de care mă voi bucura (şi îi
voi considera cheltuiţi) de abia luna viitoare. Fireşte că luna aceasta am de trecut la
cheltuieli abonamentul plătit în avans luna trecută, care s-ar putea să fie tot de
200.000 lei, dar am dorit să punem aici problema de principiu.
Într-un magazin se vând mărfuri de 1 miliard de lei într-o lună. Normal ar fi ca
încasările să fie tot de 1 miliard, ca şi veniturile. Dacă însă o parte din cumpărături
s-au făcut cu carte de credit? Atunci apare o întârziere între vânzarea mărfii şi
încasarea prin bancă a banilor ca urmare a transferului de pe cărţile de credit. Să
presupunem că 200 milioane din totalul vânzărilor s-au făcut pe carte de credit. Din
acestea, 150 milioane se încasează totuşi în interiorul lunii respective, dar rămân 50
milioane de încasat la sfârşitul lunii (banii sunt pe drum). Ce concluzie tragem de
aici? Că magazinul a avut venituri de 1 miliard şi încasări de 950 milioane. Acest
exemplu ilustrează de ce este bine să separăm noţiunile.
Ar fi normal să ne „limităm” cu declararea veniturilor la 950 milioane? Nu, pentru
că stocul nostru de marfă din magazin (la valoarea de vânzare cu amănuntul) a
scăzut cu 1 miliard, iar marfa vândută nu este primită înapoi şi reprezintă în fond
activitatea magazinului, indiferent de modul de încasare.
Veniturile apar din vânzări şi uneori noţiunile sunt considerate sinonime. Vânzările
brute reprezintă echivalentul total în bani al mărfurilor vândute în exerciţiul
respectiv. Din acestea va trebui să scădem retururile (marfa returnată), rabaturile
(reducerile de preţ la marfa uşor deteriorată, murdară, ieşită din sezon, în pragul
expirării) şi discounturile (reducerile de preţ pentru volum de vânzări sau ca o
recompensă pentru bonitatea clientului) pentru a obţine vânzările nete (efective).
De fapt, acestea ne interesează ca venituri propriu-zise, însă procedura ne permite
să evidenţiem şi să avem un control asupra unor fenomene caracteristice vânzărilor.
(mai pe larg depre vânzări la pagina 474).
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FIRMA

Contul de Profit şi Pierdere
pentru anul încheiat la
31 decembrie 2001

(mil. lei vechi)
VENITURI
Vânzări brute
mai puţin retururi şi rabaturi
mai puţin discounturi
–––––––––––––––––––––––––––––––
Vânzări nete
COSTUL BUNURILOR VÂNDUTE
Valoarea stocului la 1 ian 2001
Achiziţii
mai puţin discounturi la achiziţii
–––––––––––––––––––––––––––––––
Achiziţii nete
Costul bunurilor disponibile
la vânzare
mai puţin
Valoarea stocului la 31 dec 2001
–––––––––––––––––––––––––––––––
Costul bunurilor vândute

900
(100)
(100)
700
50
600
(100)
500
550
(100)
450

PROFITUL BRUT DIN VÂNZĂRI

250

CHELTUIELI DE EXPLOATARE
Cheltuieli cu vânzările
Cheltuieli de regie

40
100

PROFITUL NET DIN EXPLOATARE
mai puţin
Cheltuieli financiare

110

PROFITUL NET ÎNAINTE DE TAXE
mai puţin
Impozit pe profit

100

PROFITUL NET DUPĂ TAXE

(10)

(16)
84
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Cheltuielile sunt de două feluri: costul produselor sau al serviciilor vândute (cât a
costat firma să procure şi eventual să prelucreze bunurile sau serviciile pe care le-a
vândut în perioada unui exerciţiu) şi cheltuieli de exploatare sau de operare (ce
alte cheltuieli a avut firma în exerciţiul respectiv). La rândul lor, cheltuielile de
exploatare se împart în cheltuieli de vânzări şi cheltuieli generale sau regie.
Primele sunt proporţionale cu cantitatea de bunuri şi servicii vândute, pe când
celelalte sunt oarecum fixe în raport cu vânzările (de exemplu salariile directorilor).
În general, aşa-numitele cheltuieli financiare (cu dobânzile plătite de firmă
creditorilor ei) se înregistrează separat în contul de profit şi pierdere. Va fi util să
observăm diferenţa dintre o firmă care nu este profitabilă în sine şi o firmă care nu
este profitabilă pentru că este prost finanţată (cu costuri financiare mari, de
exemplu Hotel Sofitel).
Impozitul reprezintă veniturile unui stat sau ale unei autorităţi locale (primărie) din
care sunt finanţate servicii publice (învăţământul public, sănătatea publică, armata,
poliţia, asistenţa socială a săracilor, a şomerilor, construcţia de autostrăzi etc.).
Având în vedere cele arătate, vom schiţa contul de profit şi pierdere (profit & loss
account, sau income statement – pagina 455). Să notăm o primă ciudăţenie a
notaţiilor contabile: numerele negative nu sunt scrise cu semnul „minus”, ci între
paranteze şi/sau în roşu. Contabilitatea este totuşi mai veche decât algebra.
La servicii, costul bunurilor vândute poate să dispară complet, dar majoritatea
serviciilor presupun totuşi şi tranzacţionarea bunurilor (de exemplu un restaurant,
un hotel sau un magazin au stoc de marfă).
Profitul net din exploatare (operating profit sau EBIT = Earnings Before Interest
and Taxes) este indicatorul esenţial pentru activitatea economică a unei
întreprinderi. În cazul unui rezultat negativ pentru exerciţiul respectiv, acest
indicator se numeşte pierdere netă din exploatare (operating loss). Observăm că
acest rezultat nu depinde decât de activitatea de bază a întreprinderii, nu şi de
costul finanţării şi de optimizarea fiscală. Această observaţie este foarte importantă
pentru a înţelege de ce construcţia economică, construcţia financiară şi construcţia
contabilă şi fiscală sunt diferite. Costurile financiare şi impozitele (taxele) se scad
din profitul net din exploatare, obţinându-se profitul net după impozite şi taxe
(EAIT = Earnings After Interest and Taxes).

Să ne imaginăm trei afaceri identice din punctul de vedere economic: trei abatoare
de porci. Să presupunem că toate trei vând la capacitate şi că au aceeaşi capacitate.
Preţul este stabilit de piaţă (acelaşi pentru toate), atât la vânzare, cât şi la achiziţii.
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Salariile şi celelalte cheltuieli sunt de asemenea egale. Aplicând aceleaşi metode
contabile, rezultatele din exploatare ale celor trei firme vor fi egale: acelaşi profit
net din exploatare. Vom spune că avem o construcţie economică identică pentru
cele trei afaceri.
Să presupunem că una din firme este finanţată 100% din equity, una este finanţată
50% equity şi 50% debt, cu impozite normale (de piaţă), iar ultima este finanţată
20% equity şi 80% debt, pe baza unui contract de credit foarte dezavantajos (de
exemplu un credit în lei pe termen de 5 ani cu dobânda de 40% pe an, aşa cum se
puteau contracta de exemplu în anul 2001). Cheltuielile financiare ale celor trei
firme sunt deci foarte deosebite. Construcţia lor financiară este diferită.
Acum să presupunem că prima şi a treia sunt construite normal din punctul de
vedere fiscal, în timp ce a doua firmă plăteşte impozit suplimentar, datorită unei
construcţii fiscale nefericite (de exemplu este o firmă nerezidentă dintr-o ţară cu
care România nu are o convenţie de evitare a dublei impuneri). Construcţia lor
fiscală este de asemenea diferită.
Continuând exerciţiul de imaginaţie, vom putea observa că primele două firme
înregistrează profit net după taxe foarte diferit, în timp ce cea de-a treia va avea
pierdere. A doua firmă are cheltuieli financiare moderate, dar la acestea se adaugă
impozitul ei pe profit mai mare. A treia firmă nu plăteşte impozit pe profit
(neavând profit), dar cheltuielile financiare mari o bagă pe pierdere. Supravieţuirea
celor trei firme, valoarea lor de piaţă şi soarta lor pot fi foarte diferite.
Morala acestui exemplu este clară: construcţia economică, financiară şi contabilfiscală acţionează în planuri diferite şi un întreprinzător de succes nu-şi poate
permite să ignore nici una dintre ele. ■
Capitalul de lucru (working capital)
Numit şi fond de rulment, capitalul de lucru (working capital) reprezintă finanţarea
activităţii curente. De exemplu, la un supermarket disponibilul în numerar poate fi
alimentat din vânzări, adică din valorificarea stocurilor de marfă şi din creditare
bancară pe descoperit de cont (overdraft). Stocurile de marfă stagnează în medie 15
zile şi sunt alimentate de furnizori, pe baza unei creditări comerciale (trade credit)
cu durata medie de 30-45 zile. În cazul unui producător, capitalul de lucru are un
circuit mai complicat. Disponibilul în numerar este alimentat din overdraft şi din
încasările de la debitori (debtors, clienţii neîncasaţi), care plătesc tipic la 8
săptămâni după cumpărarea mărfii. Din disponibil, producătorul îşi plăteşte
creditorii (creditors), cam la 6 săptămâni după ce am cumpărat de la ei materii
prime (raw materials). În funcţie de procesul tehnologic şi de organizarea
fabricaţiei, stocul de materii prime se transformă în stoc de producţie neterminată
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(work in progress), apoi în stoc de produse finite (finished goods). Aceste stocuri
stagnează tipic 15 săptămâni, respectiv 3, respectiv 4 săptămâni. Pe toată această
durată, banii sunt blocaţi în astfel de stocuri şi finanţarea activităţii curente suferă.
În concluzie, avem de acoperit un blocaj al fondurilor băneşti de 30 de săptămâni
de la achiziţia materiilor prime până la încasarea contravalorii produselor finite
vândute, din care 6 săptămâni le acoperim prin întârzierea la plata furnizorilor şi
probabil încă 3 săptămâni putem trăi din overdraft (cu condiţia să vrea şi bancherii
români să acorde overdraft). Rămân 21 de săptămâni (aproape jumătate de an) în
care trebuie să susţinem activitatea (plătim salarii, chirii, impozite, utilităţi etc.).
Orice întârziere pe acest circuit financiar (întârziere în procesul de fabricaţie,
întârziere în recuperarea creanţelor faţă de clienţii neîncasaţi) conduce la riscul
încetării de plăţi, numit eufemistic „blocaj financiar”. Riscul încetării de plăţi este
unul din principalele riscuri ale unei afaceri (pagina 126), consecinţa sa fiind
falimentul.
Ceea ce ne interesează foarte mult ca întreprinzători în legătură cu capitalul de
lucru este faptul că el creşte deodată cu afacerea. Visul oricărui întreprinzător este
ca afacerea lui să crească ameţitor de rapid, dar ar fi bine ca visătorul să-şi pună
problema ratei de creştere sustenabilă (sustainable growth rate) şi să-şi dorească
să evite riscul de overtrading. Overtrading-ul este tentativa de a susţine un nivel de
activitate care este prea mare faţă de resursele financiare ale firmei.
Subcapitalizarea firmei şi overtrading-ul nu sunt acelaşi lucru şi de multe ori,
recapitalizarea firmei în urma unei crize de overtrading nu rezolvă problema.
Problema apare la firme care cresc prea repede ca profiturile şi cash flow-ul net
generat din activitatea curentă să poată asigura creşterea corespunzătoare a
capitalului de lucru (working capital sau net working assets).
Calculul ratei de creştere sustenabilă
Pentru calcularea ratei de creştere sustenabilă (sustainable growth rate) vom
calcula mai întâi capitalul de lucru (net working assets) astfel:
Valoarea stocurilor
Debitori din activitatea curentă (clienţi
neîncasaţi)
mai puţin
Creditori din activitatea curentă
(furnizori neplătiţi)
Capitalul de lucru (net working assets)
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100
50
(80)
70

Apoi vom raporta capitalul de lucru la vânzări:
Raportul capital de lucru / Vânzări = 70 / 700 = 10%.
Toate aceste calcule s-au făcut pentru ultima perioadă de raportare contabilă. În
continuare, vom estima profitul în perioada următoare (pe anul următor), astfel:
Profit net înainte de taxe (estimat)
Amortizarea
mai puţin
Impozite plătibile în numerar
Investiţii cu numerar
Dividende plătibile în numerar
Fluxul de profit net estimat (estimated
internal profit flow)

200
50
(32)
(100)
(110)
8

Acum putem calcula ce creştere de vânzări poate finanţa acest flux de profit
estimat:
Creştere de vânzări = Fluxul de profit net estimat /
Raportul capital de lucru la vânzări = 8 / 0,1 = 80
Rata de creştere sustenabilă fără creşteri în împrumuturi ale firmei reprezintă
raportul între creşterea de vânzări calculată mai sus şi cifra de vânzări actuală,
adică:
Rata de creştere sustenabilă = 80 / 700 = 11,4%
Semnificaţia acestui indicator este următoarea: dacă de la un la altul vânzările cresc
cu mai mult de 11,4%, atunci apare un deficit de finanţare. Este acest deficit
overtrading? La 12% încă nu, dar cu cât deficitul este mai mare, cu atât compania
va fi considerată mai riscantă de către bancheri şi cu atât dobânda pretinsă de
aceştia pentru a acoperi deficitul va fi mai mare. La limită, profitul din exploatare
nu va mai acoperi cheltuielile cu dobânda şi din acel moment riscul de colaps sub
greutatea propriei creşteri este considerabil.
Evaluarea stocurilor
Cel mai dificil şi controversat element patrimonial (activ) al unei firmei sunt
stocurile. Recentul scandal cu reevaluările succesive ale stocurilor de petrol ale
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corporaţiei Shell ilustrează această afirmaţie. Există trei metode de evaluare a
stocurilor: FIFO (First In First Out, sau Primul Intrat Primul Ieşit), LIFO (Last In
First Out, sau Ultimul Intrat Primul Ieşit) şi AVCO (Average Cost sau Costul
Mediu). Să presupunem că aprovizionăm un magazin cu o pereche de schiuri pe
care producătorul le vinde cu 500 lei noi (stoc iniţial de schiuri: zero). După o lună,
începe zăpada şi mai achiziţionăm o pereche de schiuri identică, dar între timp
preţul la producător s-a mărit la 600 lei noi. Preţul nostru de vânzare este de 990
lei. Avem în stoc două perechi de schiuri. Cât este valoarea stocului? Avem aici
mai multe răspunsuri, toate corecte:
•
•
•

1.100 lei = 500 + 600, suma costurilor istorice ale celor două perechi
1.200 lei = 2 perechi la costul actualizat de 600 lei
1.980 lei = 2 perechi la preţul de desfacere de 990 lei perechea;
presupunând că oricum vor fi vândute, schiurile pot fi înregistrate la preţul
lor de vânzare, contrazicând un pic principiul prudenţei

Ce se întâmplă însă dacă până la sfârşitul anului vindem o pereche de schiuri şi
rămânem cu cealaltă în stoc? Iarăşi putem formula mai multe soluţii pentru
evaluarea stocurilor la 31 decembrie:
•
•
•

FIFO: am vândut perechea mai veche, de 500 lei şi am rămas cu cea de
600. Valoarea stocului rămas este 600 lei.
LIFO: am vândut perechea mai nouă, de 600 lei şi am rămas cu cea de 500.
Valoarea stocului rămas este 500 lei.
AVCO: am vândut una din perechile care costau în medie 550 lei şi am
rămas cu un stoc de 550 lei.

Nici una din aceste soluţii nu este greşită (doar că în contabilitatea românească
LIFO nu este admisă, fiind oarecum împotriva logicii comerciale, mai ales la
mărfurile perisabile; în contabilitatea americană metoda LIFO este uzuală).
Variantele afectează costul bunurilor vândute (COGS) şi în consecinţă profitul. În
studiul de caz următor putem vedea mai clar influenţa metodei de evaluare a
stocului asupra profitului.
Trei profituri diferite
Trei românce, Fifi, Lili şi Anca se hotărăsc să-şi deschidă o mică afacere în Anglia,
vânzarea de unt românesc pe piaţa engleză. Din capitalul de pornire cumpără un
stoc de 10.000 de pachete de unt cu 2,50 lei grei bucata, cursul fiind de 5,00 lei/£.
Transportul şi vămuirea costă £0,25 pe pachet şi la 1 ianuarie 2006 afacerea
porneşte cu semnarea unui contract cu un mic lanţ de magazine alimentare, la un
preţ de £1,50 pe pachet. Contractul le impune menţinerea preţului timp de un an şi
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aprovizionarea lunară, dacă este cazul. Înţelegerea fetelor este să împartă profitul în
mod egal, scoţând din parteneriat la sfârşitul anului toţi banii la care au dreptul.
În decursul anului 2006 au avut loc următoarele livrări în Anglia şi achiziţii din
România:
luna

achiziţii
pachete

februarie
martie
mai
iulie
septembrie
noiembrie

preţ de
achiziţie £

5.000
10.000
5.000
5.000
5.000

cost transport
şi vămuire £

0,50
0,60
0,40
0,40
0,55

livrări
pachete

0,25
0,20
0,30
0,30
0,35

5.000
5.000
0
10.000
5.000
5.000

Costurile de regie (overheads) sunt de £2.000 pentru întregul an. La sfârşitul
anului, fiecare din cele trei fete pregăteşte propria versiune de rapoarte contabile.
Fifi evaluează stocurile cu FIFO, Lili cu LIFO şi Anca cu AVCO. Fiecare are o
versiune proprie asupra profitului care trebuie împărţit. Cine are dreptate?
Să analizăm mai întâi vânzările, unde nu sunt diferenţe de vederi:
Vânzări
februarie
martie
mai
iulie
septembrie
noiembrie
TOTAL VÂNZĂRI

preţ de vânzare £

cantitate
5.000
5.000
0
10.000
5.000
5.000
30.000

valoare de
vânzare £

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

Achiziţiile sunt rezumate în tabelul următor, de unde rezultă preţul mediu de
achiziţie (incluzând costurile de transport şi vămuire) de £30.750/40.000 =
£0,76875:
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7.500
7.500
0
15.000
7.500
7.500
45.000

Achiziţii
ianuarie
martie
mai
iulie
septembrie
noiembrie
TOTAL
ACHIZIŢII

cantitate
10.000
5.000
10.000
5.000
5.000
5.000
40.000

valoare de intrare
preţ de achiziţie, transport şi
în stoc £
vămuire £
0,75
7.500
0,75
3.750
0,80
8.000
0,70
3.500
0,70
3.500
0,90
4.500
preţ mediu: 0,77
30.750

Stocul trebuie să satisfacă un criteriu de continuitate:

Stocul la sfârşitul perioadei = Stocul la începutul perioadei + achiziţii – livrări
Stocul final = Stocul iniţial + achiziţii – livrări + retururi – pierderi

Prin urmare, stocul la 31 decembrie 2006 a fost 0 + 40.000 – 30.000 = 10.000
pachete. Sursa disputei este valoarea acestui stoc. Cele trei partenere au folosit cele
trei metode de evaluare a stocului.
Prin FIFO, cele 10.000 de pachete rămase în stoc sunt cele mai recent
aprovizionate, având valoarea de intrare în stoc de £3.500 + £4.500 = £8.000.
Prin LIFO, cele 10.000 de pachete rămase în stoc sunt primele aprovizionate,
având valoarea de intrare în stoc de £7.500.
Prin AVCO, cele 10.000 de pachete rămase în stoc sunt evaluate la preţul mediu al
stocului, calculat ca o medie a preţurilor de intrare ponderată cu cantitatea, având
valoarea de intrare în stoc de 10.000 × £0,76875 = £7.688.
Observăm că într-o situaţie de scumpire progresivă (cazul normal într-o economie
cu inflaţie), metoda FIFO evaluează stocul la valoarea maximă dintre cele trei
metode, LIFO la valoarea minimă, iar AVCO se plasează între aceste extreme.
Ţinerea stocurilor la preţul de desfacere nu este în concordanţă cu principiile de
prudenţă şi accruals (în acest caz stocurile ar fi fost evaluate la £15.000 şi acest
lucru ar fi umflat profiturile cu cel puţin £7.000).
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Cele trei partenere au obţinut următoarea fişă a contului costul bunurilor vândute:
COST OF GOODS SOLD
TRADING ACCOUNT
FIFO £
LIFO £
AVCO £
45,000
45,000
45,000

SALES (30.000@£1.50)
less
COST OF GOODS SOLD
OPENING STOCK 1.1.06
PURCHASES 2006
CLOSING STOCK 31.12.06
COST OF GOODS SOLD
GROSS PROFIT
less
OVERHEADS
NET PROFIT

0
30,750
(8,000)
22,750
22,250

0
30,750
(7,500)
23,250
21,750

0
30,750
(7,688)
23,062
21,938

(2,000)
20,250

(2,000)
19,750

(2,000)
19,938

Ca şi în România, metoda LIFO nu este acceptată de autoritatea fiscală (Inland
Revenue) şi nu este recomandată86, deoarece minimizează impozitul pe profit.
Dintre celelalte două metode, fetele ar trebui să-şi aleagă una. Nu are atâta
importanţă alegerea, cât respectarea conceptului de consistenţă, adică păstrarea
aceleiaşi metode de-a lungul următorilor ani. Pentru afacerile construite ca sisteme
integrate, sau în condiţii de inflaţie, vom prefera AVCO. Pentru afacerile cu o
contabilitate cât mai simplă, vom prefera FIFO. ■
Circuitele de cash flow şi de venituri-cheltuieli
Revenim acum la dualitatea circuitelor principale de tranzacţii într-o firmă, pe care
am menţionat-o deja la pagina 454: circuitul de cash flow (fluxuri de numerar sau
tranzacţiile financiare) şi circuitul de tranzacţii contabile (venituri şi cheltuieli).
De ce merită să ne complicăm cu o astfel de dualitate, numită şi contabilitatea de
angajament? Nu ar fi mai simplu să considerăm venit orice intrare de bani (cash
inflow) şi cheltuială orice ieşire de bani (cash outflow), aşa cum procedăm în
contabilitatea noastră personală? Evident că ar fi mai simplu, dar s-ar pierde o
informaţie foarte preţioasă: nu am şti viabilitatea economică reală a firmei atunci
când aceasta este angrenată în investiţii. Nu am putea decupla exploatarea de
investiţii.
86

SSAP9
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De exemplu, o firmă în primul an de funcţionare îşi cumpără un spaţiu în centru şi
o imprimantă de fotografii profesională, pentru a-şi deschide un centru de
multiplicări fotografice digitale. Imprimanta a costat 20.000 lei grei, spaţiul
300.000 lei, vânzările de servicii au înregistrat 200.000 lei în primul an şi costurile
de exploatare (salarii, energie, consumabile) au fost de 50.000 lei în primul an.
Cum ar arăta contabilitatea de operaţii?

FIRMA

Contul de profit şi pierdere
într-o contabilitate de operaţii
pentru primul an

(mii lei grei)
Cash inflows - încasări

200

Cash outflows - plăţi

(370)

Pierdere

(170)

Dacă anul următor are exact aceleaşi venituri şi cheltuieli, rezultatul va fi un profit
de 150 în loc de o pierdere de 170.

FIRMA

Contul de profit şi pierdere
într-o contabilitate de operaţii
pentru al doilea an

(mii lei grei)
Cash inflows - încasări

200

Cash outflows - plăţi

(50)

Profit

150
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Judecând după un astfel de raport, ai putea să-ţi închipui că firma a mers mult mai
bine în al doilea an decât în primul. În general, cu cât o firmă face mai multe
investiţii, cu atât îşi va deteriora mai tare poziţia de cash flow, dar just ar fi ca
profitul său să nu fie afectat, altfel spus să decuplăm profitul de investiţii, ca în
contabilitatea de angajament.
Contul de profit şi pierdere în contabilitatea de angajament ar arăta la fel în primul
şi în al doilea an:

FIRMA

Contul de profit şi pierdere
într-o contabilitate de angajament
pentru primul an / al doilea an

(mii lei grei)
Venituri

200

Cheltuieli

(60)

Profit

140

Cheltuielile includ şi 10.000 lei amortizări, calculate astfel:
•

Clădirea de 300.000 lei cu durata normată de exploatare de 50 de ani
produce cheltuieli de amortizare de 6.000 lei anual.

•

Imprimanta de 20.000 lei cu o durată normată de exploatare de 5 ani
produce cheltuieli de amortizare de 4.000 lei anual.

Concluzia exemplului de mai sus este limpede: contabilitatea de angajament
reuşeşte să reprezinte fenomenul economic, în timp ce contabilitatea de operaţii
este o reprezentare a fenomenului financiar, dar eşuează în reprezentarea
fenomenului economic. ■
Investiţii
Prin investiţii înţelegem crearea de active imobilizate prin exploatarea cărora firma
să prospere (comparaţi această definiţie cu cea în sensul Capitolului III).
Cumpărarea de mijloace fixe este cel mai bun exemplu de investiţie, o astfel de
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tranzacţie precedând în cele mai multe cazuri orice altă tranzacţie într-o firmă.
Mijloacele fixe sunt terenuri, clădiri şi aşa-numitele echipamente: maşini, utilaje,
linii de fabricaţie, roboţi, aparate, case de marcat, computere, imprimante etc.
Cu excepţia terenurilor, care se consideră perene (valoarea lor nu se degradează în
timp şi durata lor normată de exploatare este infinită), toate celelalte mijloace fixe
au o durată normată de exploatare finită şi se amortizează pe durata respectivă.
Investiţiile în active necorporale sunt ceva mai greu de înţeles: un proiect de
cercetare-dezvoltare (R&D) pentru conceperea şi proiectarea unui produs nou, sau
costurile ocazionate de protejarea unei idei sub un patent (brevet de invenţie), sau o
marcă de comerţ şi de servicii achiziţionată reprezintă active imobilizate
necorporale, care se amortizează ca şi cele corporale, pe durata normată de
exploatare. Spre exemplu, produsului nou i se preconizează o viaţă de 4 ani pe
piaţă, prin urmare cheltuielile de R&D vor fi amortizate pe 4 ani.
Amortizarea
Când anumite cheltuieli se fac pentru rezultate pe termen lung (peste un an), atunci
ele se trec pe costuri nu direct, ci printr-un mecanism numit amortizare
(depreciation). Cheltuielile de investiţii şi cheltuielile de cercetare-dezvoltare sunt
astfel de exemple. Raţiunea acestui tratament am evocat-o deja în exemplul de la
pagina 464. Ca şi în cazul evaluării stocurilor, amortizarea se poate face prin
diferite metode şi alegerea metodei afectează direct profitul.
Amortizarea reprezintă porţionarea valorii de inventar a activului imobilizat pe
numărul de luni din durata sa normată de viaţă (de exploatare) şi înregistrarea pe
cheltuieli, în fiecare lună, a porţiunii corespunzătoare. În valoarea de inventar se
includ, pe lângă costul activului propriu-zis, şi toate cheltuielile ocazionate de
vămuire, transport, instalare, punere în funcţiune.
Cheltuiala de amortizare se înregistrează începând din luna următoare lunii în care
activul a fost pus în funcţiune. Un mijloc fix nepus în funcţiune sau care nu este
folosit pentru realizarea de venituri (altfel spus, este în conservare) nu poate genera
cheltuieli de amortizare. Să ne reamintim că nici o cheltuială nu este admisibilă în
contabilitate dacă ea nu serveşte realizării unui venit pentru firmă.
Cu fiecare lună de exploatare, valoarea de patrimoniu a activului scade cu
cuantumul amortizării. Această valoare cu care activul este înregistrat în
contabilitate se numeşte valoarea rămasă neamortizată (NBV sau Net Book Value).
La sfârşitul duratei normate de viaţă a activului, valoarea sa de patrimoniu ajunge
zero – în sistemul contabil britanic şi american, poate exista o valoare a activului
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complet amortizat, diferită de zero, denumită exit value, residual value sau scrap
value. Semnificaţia ei este de a introduce realism, întrucât mijloacele fixe complet
amortizate pot fi totuşi valorificate. Se numeşte costul net al activului diferenţa
dintre valoarea de inventar şi valoarea reziduală a activului complet amortizat.
Sunt cunoscute mai multe metode de calcul pentru cheltuielile de amortizare, după
cum urmează:
•

amortizarea liniară (straight line depreciation), unde valoarea de inventar
a activului (de fapt costul net) se împarte la numărul de luni de durată
normată de viaţă a activului, rezultând amortizarea lunară; se poate lucra în
mod similar şi cu amortizarea anuală. Se calculează astfel:
Di = (C – R) / n
unde: Di este amortizarea anuală (lunară), C este valoarea de inventar a
mijlocului fix, R este valoarea reziduală după consumarea vieţii utile (de
obicei zero), iar n este numărul de ani (luni) de viaţă utilă. Valoarea rămasă
neamortizată după j ani (luni) este dată de formula:
j

NBV j = C − ∑ Di
i =1

•

amortizarea accelerată regresivă (reducing balance depreciation), unde
amortizarea în fiecare an se calculează ca un procent din valoarea rămasă
neamortizată; prin această metodă, niciodată nu se va ajunge la zero cu
valoarea rămasă neamortizată; este o metodă de amortizare accelerată
deoarece în primul an amortizarea este cea mai mare, iar în următorii ani se
reduce progresiv. Se calculează mai întâi rata amortizării r:


R
r = 1 − n 
C

Amortizarea unui an va fi valoarea rămasă neamortizată la sfârşitul anului
precedent înmulţită cu r:

Di = NBVi −1 × r

j

NBV j = C − ∑ Di
i =1
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•

amortizarea accelerată – suma numerelor (sum of digits depreciation),
unde amortizarea în fiecare an se calculează ca un raport aplicat costului
net al activului; această metodă este tot una de amortizare accelerată,
folosită de marile corporaţii americane. Se calculează mai întâi suma
numerelor de la 1 la numărul de intervale de timp de viaţă utilă a
mijlocului fix:

Di =

n +1− i
n

∑k

j

× (C − R )

NBV j = C − ∑ Di
i =1

k =1

•

amortizarea pe baza orelor maşină (machine hour depreciation), unde
amortizarea în fiecare lună se calculează în funcţie de numărul de ore de
funcţionare cât maşina a lucrat efectiv, raportat la numărul total de ore
normate; această metodă are o acurateţe şi o relevanţă superioare, dar
aplicabilitatea ei este limitată numai în anumite ţări şi numai în anumite
cazuri

•

amortizarea pe baza calculelor de anuitate (annuity calculations
depreciation), unde amortizarea este calculată pe baza formulelor de calcul
pentru anuităţi; această metodă este relevantă în condiţii de inflaţie ridicată

Vânzarea (cedarea) unui activ imobilizat este de asemenea interesantă, pentru că
are efect direct asupra profitului. Dacă valoarea de piaţă a activului (cea rezultată
din vânzare) este mai mare decât valoarea rămasă neamortizată (NBV), atunci
diferenţa se trece pe profit, într-un cont de profituri excepţionale. Invers, dacă
valoarea de piaţă este mai mică decât NBV, diferenţa se constituie într-o pierdere
excepţională („excepţională” în sensul că nu are legătură cu activitatea de bază).
Tratarea contabilă a reevaluării unui activ este similară vânzării, rolul valorii de
piaţă jucându-l aici valoarea rezultată din reevaluare.
Amortizarea unui camion
O firmă achiziţionează un camion pe data de 10 iulie 2005 la preţul de 35.000 lei
noi cu toate taxele incluse (cu excepţia TVA). Cheltuielile de înmatriculare sunt de
300 lei, alarma costă 500 lei şi manopera de instalare a alarmei 200 lei (fără TVA).
Punerea în funcţiune a camionului are loc odată cu înmatricularea, pe 20 aprilie
2005. Cu acea ocazie se întocmeşte un proces-verbal de punere în funcţiune a
mijlocului fix.
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Valoarea de inventar a camionului se obţine adunând toate cheltuielile ocazionate
de achiziţia şi de punerea în funcţiune a mijlocului fix: 35.000 + 300 + 500 + 200 =
36.000 lei. Metoda folosită va fi aceea a amortizării liniare cu valoare reziduală
zero. Durata normată de viaţă a camionului poate fi, conform legii, între 6 şi 8 ani.
Administratorul alege amortizarea cea mai rapidă, adică pe 6 ani, sau pe 72 de luni.
Amortizarea va fi prin urmare de 36.000 / 6 = 6.000 lei anual, respectiv de 500 lei
lunar. Prima lună în care se va înregistra cheltuiala cu amortizarea camionului va fi
luna august 2005, iar ultima lună, iulie 2011. În anul 2005, camionul va fi
amortizat timp de 5 luni. Evoluţia anuală a NBV va arăta astfel:
Anul Valoarea
Cheltuiala anuală Amortizarea
Valoarea rămasă
de inventar cu amortizarea
acumulată
neamortizată (NBV)
2005
36.000
2.500
2.500
33.500
2006
36.000
6.000
8.500
27.500
2007
36.000
6.000
14.500
21.500
2008
36.000
6.000
20.500
15.500
2009
36.000
6.000
26.500
9.500
2010
36.000
6.000
32.500
3.500
2011
36.000
3.500
36.000
0
Dacă s-ar fi ales durata normată de viaţă de 8 ani, atunci cheltuiala de amortizare
anuală ar fi scăzut la 4.500 lei, adică firma ar fi avut de plătit un impozit pe profit
suplimentar de (6.000 – 4.500) @ 16% = 240 lei pe an.
Comparativ, calculăm cheltuiala anuală cu amortizarea, precum şi valoarea rămasă
neamortizată (NBV) pe 6 ani, pentru metoda amortizării liniare cu valoare reziduală
de 6.000 lei şi pentru metodele accelerate.
Anul i
(augustiulie)
1
2
3
4
5
6

amortizarea liniară
cu valoare reziduală
de 6.000 lei
NBVi
Di
5.000
31.000
5.000
26.000
5.000
21.000
5.000
16.000
5.000
11.000
5.000
6.000

amortizarea
accelerată regresivă
r = 0,25816 (25,82%)
Di
NBVi
9.295
26.705
6.895
19.810
5.115
14.695
3.794
10.901
2.815
8.086
2.088
5.998

■
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amortizarea
accelerată – suma
numerelor
Di
NBVi
8.571
27.429
7.143
20.286
5.714
14.572
4.286
10.286
2.857
7.429
1.429
6.000

Metode de amortizare rapidă
În mediul de afaceri anglo-american, metoda de amortizare şi durata normată de
viaţă sunt stabilite de administratorul firmei, în concordanţă cu realitatea obiectivă:
cartea tehnică a utilajului, regimul preconizat de exploatare, criterii comerciale.
De teamă să nu apară micşorări artificiale ale impozitului pe profit prin amortizări
prea rapide, în România există o rigiditate foarte mare în privinţa amortizării. Este
permisă practic numai amortizarea liniară, iar în ceea ce priveşte stabilirea duratei
normate de viaţă a mijloacelor fixe, până în 2004 ea era stabilită prin lege pentru
fiecare tip de activ în parte, fără nici o legătură cu realitatea. De exemplu, clădirile
şi investiţiile în amenajarea clădirilor se întindeau pe nu mai puţin de 50 de ani.
Din 2004, legea oferă un domeniu de durate normate de viaţă pentru fiecare tip de
activ (spre exemplu, calculatoarele trebuiau amortizate în 5 ani până în 2004 şi din
2004 pot fi amortizate, la alegerea administratorului, între 3 şi 5 ani). Astfel,
contabilitatea mijloacelor fixe se poate apropia de realitate şi administratorul
începe să aibă un rol în politica de amortizare.
În condiţii de hiperinflaţie, un mijloc fix nu ajungea niciodată să fie amortizat în
termeni reali. De aceea, o metodă de amortizare rapidă a reprezentat o gură de
oxigen pentru afacerile medii şi mici. Metoda funcţionează pentru investiţiile în
clădiri, cu condiţia ca investitorul să nu fie proprietarul clădirii, ci un chiriaş.
Astfel, legea dă dreptul chiriaşului să-şi amortizeze investiţia pe durata rămasă din
contractul de închiriere. La sfârşitul acestei perioade, activul trece în proprietatea
proprietarului clădirii, care îl înglobează în valoarea clădirii. Fireşte că o asemenea
metodă presupune o divizare funcţională într-un grup de firme în firme-proprietari
şi firme-chiriaşi-investitori.
Raportul fluxurilor de trezorerie (cash flow statement)
În ciuda argumentaţiei în favoarea contabilităţii de angajament (pagina 463), în anii
1970 unele companii au început în mod voluntar să adauge la balanţă şi la contul
de profit & pierdere un al treilea raport al fluxurilor de numerar pe durata unui
exerciţiu, denumit raportul fluxurilor de trezorerie sau cash flow statement. Se
mai traduce sub sintagma „tabloul de finanţare”, dar fiind vorba de un raport de
proces şi nu de stare, această traducere mi se pare derutantă. De altfel, în Statele
Unite şi Canada se numeşte Change in Financial Position Statement. Profesorul de
contabilitate şi finanţe T. A. Lee de la Universitatea din Edinburgh a fost unul din
pionierii acestui mod de raportare, arătând că „firmele eşuează din lipsă de cash
flow şi de resurse de numerar”, încă din 1975. Mesajul lui Lee mai are până să
ajungă şi în România: „Profitabilitatea şi rapoartele de profit sunt focale pentru
majoritatea investitorilor. Se ignoră astfel o lecţie financiară elementară şi vitală.”
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Raportul de cash flow este un cont de profit şi pierdere în care operaţiile sunt
încasări şi plăţi în loc de venituri şi cheltuieli, iar rezultatul îl reprezintă
schimbarea în aşa-numita poziţie financiară a firmei, adică creşterea sau scăderea
în numerar şi echivalent de numerar de la începutul la sfârşitul exerciţiului.
Între contul de profit şi pierdere şi raportul de cash flow există următoarele
discrepanţe sistematice:
•
•
•
•

•

cheltuielile de amortizare nu afectează raportul de cash flow, fiind
cheltuieli non-cash (cheltuieli doar pe hârtie)
achiziţiile de active imobilizate afectează raportul de cash flow, dar nu
afectează contul de profit şi pierdere
impozitele şi dividendele declarate şi neplătite încă sunt tot cheltuieli noncash
creşterile sau descreşterile în contul furnizorilor neplătiţi (creditors), în
contul clienţilor neîncasaţi (debtors) şi în valoarea stocurilor afectează
direct poziţia financiară; toate acestea sunt de fapt schimbări ale capitalului
de lucru (working capital) sau fondul de rulment
creşterile sau descreşterile în overdraft-ul bancar afectează de asemenea
direct poziţia financiară

„Cash flow-ul din operaţii (operating cash flow) poate fi văzut ca o expresie a
profiturilor realizate de o companie după reglarea nivelului său de capital de lucru
stabilit de managementul financiar.” (T. A. Lee)
Întocmirea raportului de cash flow nu înseamnă neapărat o contabilitate pe operaţii
financiare, în paralel cu contabilitatea propriu-zisă (metoda directă). Raportul de
cash flow se poate reconstitui şi pornind înapoi de la contul de profit şi pierdere
(metoda indirectă – paginile 472-473). Observând raportul de cash flow de la
pagina 472, singurul lucru ciudat este tratarea finanţării invers decât ne-am aştepta,
dar acest lucru este justificat de nevoia de a închide o ecuaţie de tipul:
Creştere/scădere în numerar şi echivalent de numerar =
Cash Flow Net înainte de finanţare +
+ Cash Flow Net din Finanţare
De fapt cei doi termeni din membrul drept al ecuaţiei trebuie să se scadă, nu să se
adune, de aceea la capitolul „Finanţare” schimbăm semnul tuturor operaţiilor.
Net Cash Flow din exploatare se calculează astfel: pornind de la profitul sau
pierderea înregistrată, se adună cheltuielile de amortizare (non-cash), se scade
pierderea sau se adună profitul din vânzarea de active corporale şi se ajustează cu
variaţia valorică a stocului, a furnizorilor neplătiţi şi a clienţilor neîncasaţi
(pagina 473).
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FIRMA

Raportul Fluxurilor de Trezorerie
pentru anul încheiat la
31 decembrie 2001

(mii lei noi)
CASH FLOW DIN OPERAŢII
Net Cash Inflow din op. continue
800
Net Cash Outflow din op. discontinue (500)
–––––––––––––––––––––––––––––––
Cash Flow Net din Operaţii
300
CASH FLOW DIN DIVIDENDE ŞI SERVICIUL FINANŢĂRII
Dobânzi plătite
(50)
Dividende plătite
(190)
–––––––––––––––––––––––––––––––
Cash Flow Net din Dvd. şi Serv. Fin.
(240)
IMPOZITE

(80)

CASH FLOW DIN INVESTIŢII
Achiziţii de active necorporale
Achiziţii de active corporale
Vânzări de active corporale
–––––––––––––––––––––––––––––––
Cash Flow Net din Investiţii
CASH FLOW NET ÎNAINTE DE FINANŢARE

(40)
(100)
10
(130)
(150)

FINANŢARE
Emiterea de acţiuni (exclusiv chelt.) (90)
Rambursare leasing din principal
30
Împrumuturi nerambursabile obţinute
(20)
Credit bancar
(100)
–––––––––––––––––––––––––––––––
Cash Flow Net din Finanţare
(180)
CREŞTERE/SCĂDERE ÎN NUMERAR ŞI ECHIV.

30
(150)
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Operaţii continue (exploatare)
Pierderea din exploatare

(110)

Cheltuieli de amortizare mijloace fixe

550

Pierderea din casarea mijloacelor fixe

140

Amortizarea activelor necorporale

80

Descreştere/(Creştere) în stocuri

150

Descreştere/(Creştere) în debitori

40

(Descreştere)/Creştere în creditori

(50)

Cash Flow Net din operaţii continue OCF

800

Conturi contabile şi planul de conturi
Spre deosebire de contabilitatea din majoritatea ţărilor lumii, în România şi în
Franţa se lucrează cu planul de conturi. Conturile contabile sunt grupate pe
semnificaţii şi au fiecare o denumire formată din cifre (simbolul contului). De
exemplu, contul „401” reprezintă „furnizori”, iar conturile care încep cu „6” (grupa
„6”) sunt conturi de cheltuieli, cum ar fi „607”, „cheltuieli privind mărfurile”.
Fiecare cont urmăreşte existenţa şi mişcarea (creşterea sau descreşterea)
elementelor patrimoniale. Conturile pot fi de activ şi de pasiv.
Operaţiile cu conturile se numesc creditare şi debitare. Contul de pasiv se
creditează atunci când la soldul său se adaugă o sumă corespunzătoare unei
tranzacţii, iar în cazul scăderii vom spune că se debitează. La conturile de activ,
logica este inversată! Reamintim că în contabilitatea în partidă dublă, operaţiile
sunt duble în conturi pentru fiecare tranzacţie. O operaţie poate afecta mai multe
perechi de conturi. De exemplu, operaţia „cumpărare de marfă cu numerar din
casă” presupune 371 = 401, adică debitarea contului 371 (mărfuri) şi creditarea
contului 401 (furnizori) şi apoi 401 = 5311, adică debitarea contului 401 şi
creditarea contului 5311 (casa în lei). S-ar putea crede că dacă obligaţiile către
furnizori s-au stins pe dată, iar contul 401 a fost creditat şi apoi debitat cu aceeaşi
sumă, n-a mai rămas nici o urmă a trecerii sumei prin 401. Inexact. Rulajul
contului 401 a înregistrat suma. De aceea nu putem face direct 371 = 5311.
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Se numeşte monografie contabilă o reţetă de tratare a unui tip de tranzacţii prin
toate conturile contabile pe care aceste tranzacţii le afectează. La fiecare tranzacţie
de acel tip, se creditează sau se debitează conturile în acelaşi mod. Monografia
contabilă este un instrument de tratare unitară a operaţiilor, asigurând astfel
consistenţa rapoartelor financiare.
Planul de conturi are avantajul că disciplinează forţat gândirea contabilă, în schimb
constituie un jargon de nepătruns pentru nespecialişti, cu sfidări la adresa bunului
simţ aritmetic, de tipul 401 = 5311. Să nu uităm că „nespecialiştii” sunt tocmai cei
care răspund de jongleriile contabile ascunse sub cortina acestui jargon:
administratorii, întreprinzătorii, patronii. Din acest punct de vedere, nu putem decât
să-i invidiem pe confraţii noştri din restul lumii, care măcar denumesc conturile
contabile în mod inteligibil.
Contabilitatea bazată pe planul de conturi are o transparenţă scăzută pentru
management şi pentru acţionari, în schimb este avantajoasă pentru autoritatea
fiscală şi pentru creditori. În mod cert, este un sistem antiantreprenorial, pe care
sperăm să-l abandonăm treptat.
Vânzări
Tratamentul vânzărilor în contabilitate merită câteva rânduri. Folosim două noţiuni
distincte: venituri din vânzări sau revenues (sume de bani realizate de firmă în
urma desfacerii de bunuri sau servicii) şi vânzări sau sales (desfacerea propriu-zisă
de bunuri sau servicii).
Prin vânzare se înţelege realizarea unui venit al firmei prin emiterea unui document
care materializează vânzarea: factură (invoice), bon de casă de marcat (bill), poliţă
de asigurare (insurance policy). În cazul vinderii unui bun, documentul de vânzare
atestă trecerea bunului din proprietatea vânzătorului în cea a cumpărătorului şi
totodată obligaţia cumpărătorului de a plăti vânzătorului preţul înscris pe factură.
Transferul posesiei bunului poate să nu fie simultan cu transferul de proprietate, de
aceea pentru transferul de posesie putem avea un act suplimentar: avizul de însoţire
a mărfii. La unele bunuri, la facturare se eliberează şi un certificat de calitate, un
certificat de origine a produsului şi un certificat de garanţie. La bunurile
imobiliare (terenuri, clădiri), transferul de proprietate pe bază de factură trebuie
dublat de un contract de vânzare-cumpărare autentificat notarial.
În cazul vinderii unui serviciu nu putem vorbi de proprietate. Factura sau bonul de
casă de marcat atestă în mod normal că prestarea serviciului respectiv a fost
realizată de vânzător în beneficiul cumpărătorului. Multe servicii sunt preplătite,
ceea ce aduce facturarea lor înaintea prestării (o cronologie nefirească).

474

Retururile (sales returns) sunt bunuri vândute şi răscumpărate de la clienţii care nu
le mai doresc. Retururile nu se consideră cumpărări (achiziţii, cum sunt cele de
marfă), ci vânzări „negative”, deoarece clientul nu facturează. În astfel de cazuri,
tot firma facturează, emiţând o aşa-numită factură în roşu. O factură în roşu este o
factură cu numere negative la cantitate şi la valoare, opuse celor din factura iniţială
de vânzare (numită şi factura în negru).
Normal ar fi ca orice factură anterioară vânzării sau prestării să fie o factură proforma (pro-forma invoice). Aceasta are acelaşi conţinut cu o factură normală, doar
că nu este contabilizată. Din motive de grabă de a-şi încasa TVA-ul, Ministerul de
Finanţe din România grăbeşte emiterea de facturi, inclusiv pentru avansuri plătite
de clienţi care încă nu au primit bunurile. De aceea, facturile în roşu sunt destul de
frecvente în România şi mecanismul automat de facturare trebuie să permită astfel
de stornări. În cazul în care s-au făcut facturi de avans, la facturarea propriu-zisă a
bunului la valoarea sa integrală, trebuie emise şi facturi în roşu la toate facturile de
avans.
În paranteză fie spus, spre deosebire de facturare, vânzarea către consumatori prin
case de marcat fiscale nu permite stornarea, deoarece stornarea este un mecanism
prin care s-ar putea anula toate vânzările fiecărei zile, ca un fel de kilometraj de
maşină care s-ar putea da înapoi. Această rigiditate în relaţia cu clientul generează
multe fricţiuni.
La acest punct vom observa că diferenţa de nuanţă între revenues şi sales începe să
lucreze. Când avem un retur, revenues devin mai mici, dar gross sales rămân la fel.
Pentru clienţii care acceptă bunuri uşor deteriorate sau perimate, sau servicii care
implică un oarecare disconfort, gross sales şi revenues iarăşi nu merg împreună.
Gross sales vor marca vânzarea la preţul de listă (standard), dar revenues vor fi mai
mici, diferenţa fiind rabatul comercial (sales allowance). Factura ar trebui să
reflecte valoarea standard a produselor sau serviciilor şi separat să menţioneze
rabatul comercial, care se scade din valoarea totală a facturii şi din obligaţia de
plată a clientului.
În sfârşit, am mai vorbit de discount. Acesta este o reducere de preţ (şi implicit de
valoare a facturii) pentru clienţii care plătesc prompt, sau care cumpără un volum
mare de marfă, sau care aduc alţi clienţi sau un alt avantaj afacerii noastre. De
asemenea, discount-ul se evidenţiază separat pe factură, cu minus. Gross sales nu
ţin cont de discounturi, în timp ce revenues, da. Astfel avem vânzările nete
(revenues sau net sales) egale cu vânzările brute (gross sales) mai puţin retururile,
rabaturile şi discounturile.
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Distorsiuni tipice ale rapoartelor financiare româneşti
Contabilitatea în costuri istorice îşi pierde orice relevanţă în hiperinflaţie şi de
aceea, cu excepţia României, nici o altă ţară cu o astfel de economie nu o mai
foloseşte. Când aduni lei din 2004 cu lei din 2000 şi cu lei din 1993, de fapt aduni
mere cu pere. Este exact ce s-a întâmplat în România timp de 14 ani, spre
discreditarea contabilităţii ca instrument managerial.
Principalele distorsiuni introduse de hiperinflaţie şi inflaţie în rezultatele contabile
au fost următoarele:
Amortizarea incompletă
Amortizarea activelor imobilizate se face în bani devalorizaţi, deci incomplet în
termeni reali. Spre exemplu, un mijloc fix amortizat pe hârtie în perioada 19972001 a fost amortizat în proporţie de doar 21,79% în realitate, astfel că 78,21% din
valoarea lui nu mai poate fi amortizată niciodată [46]. Toate investiţiile făcute în
România au fost taxate cu un impozit pe profit adiţional, de fapt impozit pe inflaţie.
Să ne reamintim că impozitul pe profit a fost de 38% până în 1998, apoi 25% şi
acum 16% din 2005. Mirarea că investiţiile străine au ocolit România trădează
neînţelegerea acestei penalizări dure a investitorilor.
Ca soluţie la problema amortizării incomplete am arătat deja metoda amortizării
rapide la pagina 470, dar aplicarea acestei metode a viciat rapoartele financiare,
stricând profitabilitatea prin apariţia unor cheltuieli de amortizare disproporţionat
de mari. Din acest motiv, analiza fluxurilor de trezorerie este foarte importantă în
România şi adeseori este mai relevantă decât contul de profit şi pierdere.
Impozitarea stocurilor, a depozitelor în valută şi a vânzării terenurilor
În această perioadă, impozitul pe inflaţie a afectat deopotrivă stocurile, depozitele
în valută şi vânzarea terenurilor de către firme. Deşi în cazul stocurilor efectul de
suprataxare artificială putea fi atenuat folosind metoda AVCO, de altfel legală în
România, foarte puţine firme au făcut acest lucru, metoda FIFO prevalând. Este
greu de justificat o asemenea alegere. Personal, la firmele pe care le-am condus, am
aplicat o metodă optimizată pentru condiţii de hiperinflaţie, denumită DAVCO87
[46].
O firmă fără nici o activitate, dar cu un depozit în valută de $1.000 cu o dobândă
neglijabilă a realizat de exemplu în anul 2000 un profit de $410 datorat inflaţiei,
87

Metoda a fost elaborată împreună cu Cristian Constantinescu
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plătind prin urmare un impozit pe profit artificial de $102,50. Similar, o firmă care
a cumpărat un teren şi l-a vândut după un an la acelaşi preţ în € a fost suprataxată
cu impozitul pe profit aferent valorizării terenului faţă de leu.
Politica de dividende
Dividendele au fost cel mai puţin impozitate în această perioadă, la nivelul
paradisurilor fiscale, de 5% sau 10% impozit final. Raportat la alte canale de ieşiri
de numerar din firmă impozitate mai mult decât în toate ţările din regiune, această
grotescă asimetrie de impozitare a forţat managementul financiar în a maximiza
dividendele declarate în fiecare an, subcapitalizând în mod voluntar firmele. De
cele mai multe ori, dividendele se întorceau în firme sub formă de creditare.
Irelevanţa indicatorilor
Pentru a demonstra irelevanţa contabilităţii în costuri istorice în hiperinflaţie şi
irelevanţa indicatorilor de profitabilitate, să luăm următorul exemplu: trei firme au
în anul 2000 aceleaşi vânzări (141 mil. lei) şi acelaşi profit (41 mil. lei). Firma A
are veniturile şi cheltuielile uniform distribuite pe întregul an, firma B are toate
cheltuielile în ianuarie şi toate veniturile în decembrie, iar firma C toate cheltuielile
în decembrie şi toate veniturile în ianuarie. ROS va fi acelaşi, de 41/141 = 29%, dar
profitabilitatea în termeni reali va fi foarte diferită pentru cele trei firme. În termeni
reali, firma B nu face nici un fel de profit, în schimb firma C face un profit fabulos
de 98,81 mil. lei, adică un ROS real de 98,8%!
Indicatorii de îndatorare sunt de asemenea distorsionaţi deoarece nu disting între
îndatorarea în lei şi îndatorarea într-o altă valută.
În alte ţări, contabilitatea creativă serveşte umflării profitului, pentru uzul
creditorilor şi al majorităţii acţionarilor. În România, nici creditorii şi nici micii
acţionari nu au contat88 şi contabilitatea creativă a servit exclusiv dezumflării
profitului. Amortizarea rapidă şi alte tehnici au condus la reducerea profiturilor
firmelor româneşti.
În ceea ce priveşte lichiditatea, menţionăm că managementul financiar optim în
condiţii de hiperinflaţie recurge la o tehnică denumită „zero-cash” [46]. Fluxurile
de numerar previzionate sunt echilibrate cu câteva zile în avans, astfel ca în orice
moment, activul numerar să fie cât mai aproape de zero. Activul numerar în lei era
cel mai „soft” activ şi minimizarea lui întărea structura de active.
88

Creditele au fost mult prea costisitoare pentru a fi utile cuiva care chiar ar fi avut de gând
să le ramburseze.
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Deşi leul are acum parte de o întărire semnificativă, să nu ne aşteptăm la o
schimbare bruscă în politicile managementului financiar.
Pe de altă parte, politica de dividende menţionată mai sus a condus la o
supraîndatorare pe termen scurt a companiilor faţă de acţionariat. Ca urmare a celor
doi factori: tehnica „zero-cash” şi supraîndatorarea pe termen scurt, indicatorii de
lichiditate pentru companii foarte sănătoase din România poate fi de ordinul a doar
0,05÷0,10, cu mult sub normal (1÷2). Oricum, recomand oricui doreşte să facă o
analiză economico-financiară pertinentă în România, să nu ia în calculul îndatorării
creditele acordate firmei de asociaţi.
Valoarea activelor
Deşi s-au reglementat câteva posibilităţi de reevaluare a activelor în ultimii 15 ani,
complexitatea şi ineficacitatea metodelor au lăsat multe din active incorect
reevaluate. Astfel, majoritatea activelor din bilanţ sunt la această dată subevaluate,
valoarea rămasă neamortizată fiind în lei de la data achiziţionării activului.
Busculada valutară din 2004
Un nou element şocant pentru mediul de afaceri românesc în reprezintă inversiunea
tendinţei cursului leului faţă de principalele valute forte, inversiune declanşată în
2004. Toată lumea a conştientizat problemele exportatorilor, dar acest „tsunami” a
afectat de fapt toate firmele cu un management financiar bine optimizat.
Până în 2004, firmele se protejau de inflaţie printr-o structură de active şi venituri
„hard” (în marfă, echivalent $ sau €) şi pasive şi cheltuieli „soft” (în lei). Această
structurare este destul de rigidă, supusă unor rigori contractuale şi nu poate fi
inversată peste noapte.

Ce informaţii conţin rapoartele financiare?
Rapoartele financiare (balanţa, contul de profit şi pierdere şi raportul fluxurilor de
trezorerie) pe mai multe exerciţii în urmă ne pot oferi o multitudine de informaţii
asupra unei afaceri [16]. O observaţie se impune aici: ca rapoartele financiare să fie
credibile, ele ar trebui auditate, adică verificate şi confirmate de persoane
calificate, publice, cu o reputaţie profesională de apărat şi fără a avea interese în
firmă. Informaţiile provin atât din rapoarte, cât şi anexele acestora (note).
•
•

tendinţa vânzărilor
tendinţa profiturilor
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tendinţa lichidităţii şi a capitalului de lucru (fondului de rulment)
tendinţa valorii nete a companiei
tendinţa costurilor bunurilor vândute (COGS) şi a cheltuielilor
tendinţa indicatorilor cheie
gradul de implicare al proprietarilor (asociaţilor) în afacere
efectul de pârghie (gearing sau leverage) de atragere de capitaluri străine
structura activelor, structura capitalului şi schimbări ale acestora
împrumuturi din firmă în favoarea directorilor56
obligaţiile fiscale ale firmei
proporţia creditelor pe termen lung
datele de rambursare a creditelor şi a ratelor de leasing
sursele de finanţare, politici de finanţare
întrebuinţările date finanţării şi profiturilor acumulate
reevaluări, achiziţii şi vânzări de active
distribuirea profiturilor, politica de dividende
capitalizarea cheltuielilor pe imobilizările necorporale
contravenţii ale firmei
riscul valutar (dacă există), activităţi de comerţ internaţional
pasivul contingent
structura de subsidiare
evaluarea stocurilor
evaluarea contractelor pe termen lung
politica de amortizări
marjele de profit netă şi brută
proporţia costurilor variabile şi fixe
analiza riscului debitorilor
nivelul de dobânzi la depozite, credite bancare, leasing şi la overdraft
rentabilitatea investiţiilor
active în afara bilanţului
venituri şi cheltuieli extraordinare
ajustări ale politicilor contabile ■

Contabilitatea creativă
Ne putem întreba cât de departe se poate merge cu contabilitatea creativă?
Apărătorii contabilităţii creative vor spune: „cât de departe de ce? de adevăr? nu
există un singur adevăr.” Criticii vor argumenta în schimb că experienţa angloamericană demonstrează o destul de bună corelaţie între gradul de creativitate
contabilă şi riscul de eşec al afacerii. Noi vom pleca de la acceptarea unui nivel de
normalitate în creativitatea contabilă.
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Tabelul 25 – Tehnici de contabilitate creativă
Debitori

Cifra de debitori include debite restante vechi, care nu mai au nici
o şansă de a fi recuperate. Acestea nu sunt evidenţiate distinct.
Stocuri şi
Stocurile arareori sunt verificate temeinic pe teren. Americanii
producţia
folosesc cuvântul „inventory” pentru stocuri şi pe bună dreptate:
neterminată
unele poziţii sau valori de stoc sunt pure „invenţii”. Nu sunt
evidenţiate distinct stocurile cu mişcare foarte lentă şi stocurile
nevandabile. Uneori se schimbă metoda de evaluare a stocurilor.
Imobilizări
Înregistrarea unor venituri din reevaluări fără evidenţierea
pasivului contingent pentru câştigurile de capital.
Întreţinere
Unele active de valori mari sunt degradate din cauza proastei
întreţineri. Un expert tehnic ar trebui să verifice felul cum se
întreţin echipamentele din patrimoniu.
Rezerve
Transferurile de la rezerve sunt o cale discutabilă de a mări
profitul.
Cosmetizarea Luarea unui credit pe termen scurt înaintea datei de închidere a
indicatorilor bilanţului pentru îmbunătăţirea lichidităţii. Lichidarea stocului în
decembrie pentru a îmbunătăţi viteza de rotaţie a stocurilor.
Îmbunătăţirea lichidităţii prin presiuni asupra debitorilor şi
rezistenţă în faţa creditorilor în luna decembrie. Întârzierea
aprovizionării şi a achiziţiilor şi facturare intensivă înainte de
închiderea anului.
Vânzări
Neînregistrarea unor vânzări cash89. Facturări anticipate sau
întârziate la data închiderii bilanţului.
Cheltuieli
Mascarea unor cheltuieli de exploatare sub forma unor cheltuieli de
R&D sau de publicitate şi amortizarea lor pe mai mulţi ani.
Împrumuturi Injectarea banilor la sfârşitul anului şi retragerea lor în prima zi a
luate de
noului ani.
directori90
Încasări în
Încasările în avans sunt evidenţiate ca venituri.
avans
Perisabilităţi Materiile prime sau mărfurile perisabile expirate sunt consumate,
trecând pe costuri, ca cheltuieli deductibile.
Îndatorarea
Se folosesc forme de creditare mascată., care nu intră în calculul
indicatorilor de îndatorare.
Subsidiare
Se evită consolidarea unor subsidiare neprofitabile. Declararea unei
asocieri păguboase ca investiţie, caz în care pierderile asocierii nu
se declară (în UK). Instruirea subsidiarelor să-şi sporească
dividendele plătite centrului.
89

Dacă în UK aceasta este contabilitate creativă, în România este evaziune fiscală.
În România se interzice directorilor prin lege să se împrumute de la firmele pe care le
administrează.

90
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J. Eckford, profesor de contabilitate la Manchester Business School, merită citat
aici: „Adeseori se spune că balanţa este ca o fotografie care imortalizează un
moment din viaţa unei firme. Să nu ne mire dacă firma, ca oricare dintre noi, se
îmbracă mai deosebit pentru această ocazie!”
În Tabelul 25 am reluat câteva tehnici care pot fi catalogate drept contabilitate
creativă. Unele dintre ele pot fi întâlnite şi în România [16].
Analiza rapoartelor financiare
Analiza rapoartelor financiare (cunoscută şi sub numele de analiza economicofinanciară) este importantă pentru întreprinzători în primul rând pentru faptul că le
oferă acestora o nouă perspectivă asupra firmei, văzută cu ochii contabililor, ai
auditorilor, ai bancherilor, ai clienţilor şi furnizorilor cheie. Există şi unii
întreprinzători (ca de exemplu, Ion Ţiriac) care preferă controlul financiar celui
strategic în afacerile din portofoliul lor. Astfel, în loc să conducă un grup de firme,
aceştia conduc un holding. Pentru aceşti întreprinzători (nu foarte mulţi), analiza
rapoartelor financiare devine chiar un instrument de lucru.
Analiza rapoartelor financiare se face în trei etape:
1. Compararea balanţei, contului de profit şi pierdere şi a raportului de fluxuri de
trezorerie cu cele din exerciţiile anterioare.
2. Compararea balanţei, contului de profit şi pierdere şi a raportului de fluxuri de
trezorerie cu cele ale firmelor concurente şi cu mediile pe industrie. Relevanţa
acestor comparaţii este condiţionată de respectarea principiilor contabilităţii la
toate raportările.
3. Calculul indicatorilor economico-financiari (financial ratios). Indicatorii sunt
numere care arată o relaţie sau un raport între două elemente ale rapoartelor
financiare. Indicatorii pot fi comparaţi cu cei ai exerciţiilor anterioare şi cu limite
de normalitate specifice industriei şi ţării. Acest proces este cunoscut sub
denumirea de ratio analysis sau analiza indicatorilor economico-financiari.
Bilanţul şi Contul de Profit şi Pierdere
Pentru a exersa calculul şi interpretarea indicatorilor economico-financiari, pornim
de la bilanţul şi contul de profit şi pierdere depuse la sfârşitul anului de o firmă
tipică românească de comerţ şi servicii, Exemplu SRL. Formatul rapoartelor
financiare şi terminologia sunt cele oficiale pentru anul 2004.
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EXEMPLU SRL
BILANŢ
la data de 31.12.2004
Formularul 10

- mil. lei vechi -

Denumirea indicatorului

Nr.
rd.

A. Active imobilizate
I. Imobilizări necorporale
II. Imobilizări corporale
III. Imobilizări financiare
Active imobilizate - TOTAL (01+02+03)
B. Active circulante
I. Stocuri
II. Creanţe
III. Investiţii financiare pe termen scurt
IV. Casa şi conturi la bănci
Active circulante - TOTAL (05+06+07+08)
C. Cheltuieli în avans
D. Datorii cu scadenţa până la un an
E. Active circulante nete / Datorii curente nete
(09+10–11–18)
F. Total active minus datorii curente (04+12–17)
G. Datorii cu scadenţa mai mare de un an
H. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
I. Venituri în avans, din care: (17+18)
- subvenţii pentru investiţii
- venituri înregistrate în avans
J. Capital şi rezerve
I. Capital, din care (20+21+22)
- capital subscris nevărsat
- capital subscris vărsat
- patrimoniul regiei
II. Prime de capital
III. Rezerve din reevaluare ---- Sold C
---- Sold D
IV. Rezerve
V. Rezultatul reportat ---- Sold C
---- Sold D
VI. Rezultatul exerciţiului financiar ---- Sold C
---- Sold D
Repartizarea profitului
Capitaluri proprii - TOTAL
(19+23+24–25+26+27–28+29–30–31)
Patrimoniul public
Capitaluri - TOTAL (32+33)
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SOLD LA
1 ian 2004
31 dec 2004

01
02
03
04

173
25.952
1.050
27.175

506
40.467
75
41.048

05
06
07
08
09
10
11
12

872
2.354
19
578
3.823
441
12.769
(12.995)

1.559
420
6
548
2.533
1.787
19.163
(19.537)

13
14
15
16
17
18

14.178
11.018
0
4.490
0
4.490

21.511
18.351
0
4.694
0
4.694

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

36
0
36
0
0
3
0
3.115
6
0
843
0
843
3.160

36
0
36
0
0
3
0
3.115
6
0
7.629
0
7.629
3.160

33
34

0
3.160

0
3.160

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
pentru anul 2004
Formularul 20

- mil. lei vechi -

Denumirea indicatorului
1. Cifra de afaceri netă (02+03+04)
Producţia vândută
Venituri din vânzarea mărfurilor
Venituri din subvenţii de exploatare
2. Variaţia stocurilor Sold C
Sold D
3. Producţia imobilizată
4. Alte venituri din exploatare
Venituri din exploatare - TOTAL
(01+05+06+ 07+08)
5. a) Chelt. cu materii prime şi mat. consumabile
Alte cheltuieli materiale
b) Alte chelt. din afară (cu energie şi apă)
c) Cheltuieli privind mărfurile
6. Cheltuieli cu personalul (15+16)
a) Salarii
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială
7. a) Amortizări şi provizioane pt. deprecierea
imobilizărilor corporale şi necorporale (18–19)
a1) Cheltuieli
a2) Venituri
b) Ajustarea valorii activelor circulante (21–22)
b1) Cheltuieli
b2) Venituri
8. Alte cheltuieli de exploatare (24+25+26)
8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi asimilate
8.3. Chelt. cu despăgubiri, donaţii şi active cedate
Ajustări privind provizioanele pt. riscuri şi chelt.
- Cheltuieli
- Venituri
Cheltuieli de exploatare - TOTAL
(10:14+17+20+23+27)
Rezultatul din exploatare - Profit (09–30)
- Pierdere (30–09)
9. Venituri din interese de participare
- din care, în cadrul grupului
10. Venituri din alte investiţii financiare
- din care, în cadrul grupului
11. Venituri din dobânzi
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Nr.
rd.
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Realizări în anul
2003
2004
47.345
69.370
40.940
56.868
6.405
12.502
0
0
0
0
0
0
0
0
628
68
47.973
69.438

10
11
12
13
14
15
16
17

2.413
1.770
34
3.562
4.575
3.371
1.204
13.300

3.910
791
26
6.231
6.972
5.592
1.380
14.123

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

13.300
0
0
0
0
19.745
19.031
378
336
0
0
0
45.399

14.123
0
0
0
0
24.521
24.072
283
166
0
0
0
56.574

31
32
33
34
35
36
37

2.574
0
0
0
0
0
8

12.864
0
0
0
0
0
82

- din care, în cadrul grupului
Alte venituri financiare
Venituri financiare - TOTAL (33+35+37+39)
12. Ajustarea valorii imobiliz. financiare (42–43)
- Cheltuieli
- Venituri
13. Cheltuieli privind dobânzile
- din care, în cadrul grupului
Alte cheltuieli financiare
Cheltuieli financiare - TOTAL (41+44+46)
Rezultatul financiar - Profit (40–47)
- Pierdere (47–40)
14. Rezultatul curent - Profit (09+40–30–47)
- Pierdere (30+47–09–40)
15. Venituri extraordinare
16. Cheltuieli extraordinare
17. Rezultatul extraordinar - Profit (52–53)
- Pierdere (53–52)
Venituri totale (09+40+52)
Cheltuieli totale (30+47+53)
18. Rezultatul brut - Profit (56–57)
- Pierdere (57–56)
19. Impozitul pe profit
Alte cheltuieli cu impozite care nu apar mai sus
21. Rezultatul net al exerciţiului financiar
- Profit (58–59–60–61)
- Pierdere (59+60+61–58)

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

0
306
314
0
0
0
988
0
687
1.675
0
1.361
1.213
0
0
0
0
0
48.287
47.074
1.213
0
370
0
843

0
835
917
0
0
0
1.539
0
2.130
3.669
0
2.752
10.112
0
0
0
0
0
70.355
60.243
10.112
0
2.483
0
7.629

63

0

0

■
Indicatori de profitabilitate (profitability ratios)
1. Marja brută (Gross Profit Margin)
GP MARGIN = GROSS PROFIT / SALES
marja brută = profit brut din vânzări / cifra de afaceri
Marja brută exprimă procentual profitabilitatea afacerii sub aspectul economic.
Pentru cazul nostru, marja brută se calculează împărţind profitul din exploatare
(rândul 31) la cifra de afaceri (rândul 01) din CPP (contul de profit şi pierdere).
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Se observă o creştere spectaculoasă a marjei brute, de la 5,4% în 2003 la 18,5% în
2004.
2. Marja netă (Net Profit Margin sau ROS = Return On Sales)
ROS = NP MARGIN = NET PROFIT / SALES
marja netă = profit net / vânzări
Numită şi randamentul vânzărilor, marja netă arată eficacitatea transformării
vânzărilor în profituri nete. Marja netă exprimă profitabilitatea afacerii sub toate
aspectele: economic, financiar şi contabil-fiscal. O obţinem împărţind rezultatul
net al exerciţiului financiar (rândul 62) la cifra de afaceri (rândul 01) din CPP.
Pentru cazul nostru, ROS a crescut de la 1,8% la 11%. Limitele normale ale ROS
depind de industrie, plasându-se în jurul a 4÷5% (mai puţin în industria siderurgică
şi semnificativ mai mult în industria farmaceutică).
Uneori ROS este considerată a fi marja brută (vezi şi factorizarea Du Pont, pagina
488). Astfel, mulţi autori britanici consideră ROS = EBIT / SALES, unde EBIT
sunt Earnings Before Interest and Taxes (profitul înainte de dobânzi şi impozit).
3. Rentabilitatea capitalului investit (ROI = Return On Investment)
Se mai uzitează şi denumirea de ROE = Return On Equity. ROI exprimă ce câştig
generează în exerciţiul analizat fiecare unitate monetară investită în afacere.
ROI = ROE = NP91 / EQUITY
rentabilitatea capitalului investit = profit net / capitaluri proprii
(Owner’s) Equity mai este cunoscut şi sub alte denumiri sau notaţii, ca E, SF,
Shareholders’ Funds, NW, Net Worth, Surplus. În cazul nostru, ROI = ROE creşte
de la 26,7% la 241,4%. Pentru calcul, se împarte rândul 62 CPP la rândul 32 B
(din bilanţ).
91

Net Profit = profit net

485

Uneori, ROI se exprimă ca rentabilitatea capitalului angajat, capitalul angajat
incluzând toate activele din care se scad datoriile curente (cele a căror scadenţă este
în decurs de cel mult un an). Pentru claritate, vom prefera să utilizăm în acest caz
notaţia ROCE (Return On Capital Employed), dar mulţi autori o denumesc tot ROI.
De ce această confuzie? În multe cazuri, firma este creditată pe termen lung tot de
asociaţi sau de acţionari, prin urmare raportarea la capitalul angajat este aici mai
corectă decât raportarea la equity. Oricum, ROI exprimă în fond performanţa
managerială a firmei. Din punctul de vedere al performanţei manageriale, este
irelevantă sursa de finanţare a capitalurilor, aşa că creditorii pe termen lung pot fi
asimilaţi unor investitori.
ROI = ROCE = EBIT / CE92
rentabilitatea capitalului angajat = profit brut / capitaluri proprii

CE = TA93 – CL94 = FA95 + CA96 – CL = FA + NCA = FA + NCC
capitalul angajat = total active – pasiv curent (datorii curente) = active imobilizate
+ active circulante – datorii curente = active imobilizate + activul net = active
imobilizate + capitalul circulant net

NCA97 = NCC98 = CA – CL
activul net = capitalul circulant net = active circulante – datorii curente
Când calculăm ROI pentru investitor (asociat, acţionar), vom prefera prima formă
(pagina 485), dar când calculăm ROI ca o măsură a performanţei manageriale, vom
prefera cea de-a doua formulă (ROCE).
92

Capital Employed = capital angajat
Total Assets = active totale
94
Current Liabilities = pasiv curent sau datorii curente
95
Fixed Assets = active imobilizate
96
Current Assets = active circulante
97
Net Current Assets = activul net
98
Net Circulating Capital = capitalul circulant net
93
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În privinţa profitului folosit în calcule, unii autori calculează cu profitul brut
(EBIT), alţii cu profitul net (NP sau EAIT). Atâta vreme cât suntem consecvenţi cu
o decizie în această privinţă, vom putea lucra cu oricare dintre profituri. Profitul
brut este preferabil când dorim măsurarea performanţei economice „pure”, fără a
amesteca performanţa financiară şi cea fiscal-contabilă. Uneori managementul
firmei nu poate să influenţeze factorii financiari şi fiscali, fiind puşi în faţa unor
fapte împlinite: spre exemplu, o subfinanţare equity ca urmare a deciziilor în AGA
(Adunarea Generală a Asociaţilor sau a Acţionarilor) îi va obliga la o
suprafinanţare debt, pe care bancherii o vor considera mai riscantă şi dobânzile vor
fi în consecinţă.
Pentru cazul nostru, capitalul angajat se citeşte pe rândul 13 B: total active minus
datorii curente: 14.178 pentru 2003 şi 21.511 pentru 2004. Rentabilitatea
capitalului angajat se calculează împărţind rândul 31 CPP la rândul 13 B: 18,2%
în 2003 şi 59,8% în 2004.
Cea de-a treia formă în care se mai întâlneşte exprimarea ROI este rentabilitatea
activelor totale (ROA99):
ROI = ROA = NP / TA = EAIT100 / TA
rentabilitatea activelor totale = profit net / activele totale
În cazul de la paginile 482÷484, rentabilitatea activelor totale se obţine împărţind
rândul 62 CPP la suma rândurilor 04+09+10 B, adică 2,7% în 2003 şi 16,8% în
2004.
4. Factorizarea Du Pont şi gradul de utilizare a activelor
Am arătat că ROI (sub forma ROCE) este o indicaţie cantitativă a performanţei
manageriale, iar performanţa managerială înseamnă conjugarea a doi factori:
eficacitate (să faci ce trebuie făcut) şi eficienţă (să fii productiv). Am putea
compara eficacitatea cu direcţia unei maşini, iar eficienţa cu propulsia obţinută din
fiecare litru de benzină. Factorizarea Du Pont exprimă ROI sau ROCE sub forma
unui produs de alţi doi indicatori, care sunt asociaţi eficacităţii şi respectiv
eficienţei:

99

Return On Assets = rentabilitatea activelor totale
Earnings After Interest and Taxes = profit net

100
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ROI = ROCE = EBIT / CE = EBIT / SALES × SALES / CE = ROS × AU101
rentabilitatea capitalului angajat = marja brută × viteza de rotaţie a activelor totale
(minus datoriile curente)
În această factorizare, ROS este notaţia pentru marja brută.
Se spune că o afacere înseamnă să învârţi nişte bani (de preferinţă ai altora) cât
mai repede pentru a scoate alţi bani (de preferinţă ai tăi). AU arată gradul de
utilizare a activelor, adică numărul de rotaţii complete în decurs de un an ai banilor
imobilizaţi în afacere. Datoriile curente se scad de obicei din activele totale, fiind
bani predestinaţi a fi scoşi în timp relativ scurt din afacere.
Interpretarea acestor indicatori este sintetizată în Tabelul 26. Unii autori definesc
eficienţa managerială ca „îmbunătăţirea raporturilor venituri-costuri, în cadrul
organizaţiei, reflectată în sporirea valorii adăugate şi implicit a profitului” [43],
deci ROS ar fi o exprimare cantitativă a eficienţei. Personal, nu subscriu acestei
opinii.
Tabelul 26 – Factorizarea Du Pont [8], [35]
Indicator financiar
Semnificaţia în
evaluare
Definiţia factorilor

ROCE (ROI)
Performanţă
managerială
Calitatea
plasamentului de
capital în unitatea
dată

ROS
Eficacitate
managerială
Abilitatea
managementului
de a-şi atinge
obiectivul propus

AU
Eficienţă
managerială
Abilitatea
managementului
de a utiliza cât mai
bine resursele
(activele)

Factorizarea Du Pont mai este cunoscută şi sub numele de forma agregată. Să
calculăm factorizarea în cazul firmei Exemplu SRL. Deja avem calculate marja
brută (5,4% şi respectiv 18,5%) şi ROCE (18,2% şi respectiv 59,8%). Viteza de
rotaţie a activelor totale (minus datoriile curente) AU o obţinem împărţind
vânzările sau cifra de afaceri (rândul 01 CPP) la capitalul angajat (rândul 13 B) şi
obţinem 3,34× pentru 2003 şi 3,22× pentru 2004. Bineînţeles că ecuaţiile se
verifică, spre exemplu 3,34× 5,4% = 18,0%.
101

Asset Utilization = viteza de rotaţie a activelor totale (minus datoriile curente)
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Ce concluzii putem trage? Firma Exemplu SRL a înregistrat un salt spectaculos de
performanţă managerială în 2004 faţă de 2003 şi acest salt s-a datorat unei
îmbunătăţiri radicale a eficacităţii, în timp ce eficienţa s-a menţinut la acelaşi nivel
(chiar cu o uşoară scădere). Firma roteşte capitalul angajat cam de 3 ori pe an, mai
exact la 365 / 3,34 = 109 zile calendaristice în 2003, respectiv la 365 / 3,22 = 113
zile în 2004.
5. Marja de cash flow
Am argumentat mai devreme importanţa raportării fluxurilor de trezorerie (pagina
470). Din aceste raportări rezultă echivalentul profitului brut din exploatare în
termeni de fluxuri: OCF, (Net) Operating Cash Flow sau cash flow net din
operaţii. Putem calcula astfel o marjă de cash flow care poate fi comparată cu
marja brută:
REAL CASH MARGIN = OCF / SALES
marja de cash flow = cash flow net din operaţii / cifra de afaceri
În cazul nostru nu avem raportul de fluxuri de trezorerie, dar putem reconstitui
OCF prin metoda indirectă pe modelul de la pagina 473, astfel:
- mil. lei vechi Componenta
Rândul
Variaţia
Contribuţia
Profit din exploatare
31 CPP
12.864
Cheltuieli de amortizare
17 CPP
14.123
Creşterea stocurilor
05 B
872
1.559
(687)
Descreşterea debitorilor
06 B
2.354
420
1.940
Creşterea creditorilor
11 B
12.769
19.163
6.394
Cash flow net din operaţii OCF
34.634
Cu datele pe care le avem la dispoziţie (paginile 482÷484) nu putem calcula OCF
decât pe anul 2004. Pentru anul 2003 ne-ar fi trebuit balanţa (bilanţul) pentru a
vedea variaţia stocurilor, a creanţelor şi a datoriilor pe termen scurt. Acum
calculăm marja de cash flow, împărţind OCF la vânzări (rândul 01 CPP) şi
obţinem 49,9%. Comparând acest indicator cu marja brută de 18,5%, conchidem
că firma este un foarte puternic generator de cash în 2004.
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6. Marja cheltuielilor cu personalul
Cheltuielile cu salariile, bonurile de masă şi alte contribuţii legate de personal
reprezintă o componentă cheie, care nu trebuie să scape analizei de profitabilitate.
Putem adimensionaliza aceste cheltuieli împărţindu-le la cifra de afaceri:
PAYROLL MARGIN = PAYROLL / SALES
marja cheltuielilor cu personalul = cheltuielile cu personalul / cifra de afaceri
Marja cheltuielilor cu personalul pentru firma din studiul de caz se obţine
împărţind rândul 14 CPP la rândul 01 CPP şi obţinem 9,7% pentru 2003 şi 10,1%
pentru 2004.
Indicatori de lichiditate (liquidity ratios)
Indicatorii de lichiditate se mai numesc şi indicatori financiari pe termen scurt
(Short-Term Financial Ratios) sau indicatori de active (Asset Ratios) şi exprimă
riscul unei firme de a intra în încetare de plăţi în cazul unor perturbaţii interne sau
externe. De aceea, calculul acestor indicatori se trece în bilanţul anual al firmelor şi
reprezintă unul din criteriile de analiză a cererilor de credit ale firmelor când vor
împrumuturi bancare. O lichiditate mică înseamnă un risc sporit, dar o firmă cu un
management financiar predictiv de mare acurateţe şi cu o piaţă stabilă sau în
creştere poate funcţiona foarte bine şi aşa. Hiperinflaţia din România, coroborată
cu costul prohibitiv al creditelor, a determinat politici de tip „zero-cash”, forţând
firmele să lucreze cu lichiditate foarte mică. Probabil că aceste abilităţi formate în
hiperinflaţie nu vor fi abandonate imediat şi bancherii români ar trebui să ţină cont
de acest lucru în analiza de risc.
7. Lichiditatea curentă (CR = Current Ratio)
CR = CA / CL
lichiditatea curentă = active curente / datorii curente
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Indicatorul lichidităţii curente (CR = Current Ratio) este raportul dintre activele
curente şi datoriile curente şi exprimă capacitatea firmei de a-şi plăti la nevoie
obligaţiile curente cu numerar, lichidând celelalte active circulante.
În literatură se recomandă ca acest raport să fie în jur de 2, dar în unele industrii
sunt uzuale lichidităţi mai mici. În cazul nostru, împărţim rândul 09 B la rândul 11
B şi obţinem nişte lichidităţi derizorii: 0,30 în 2003 şi 0,13 în 2004. Aşa cum
avertizam mai devreme, în România firmele mici şi mijlocii cu un management
financiar optimizat au lichidităţi de acest fel.
8. Lichiditatea imediată (QR = Quick Ratio)
În activele curente (circulante) intră şi stocurile (mărfuri, produse finite). Neştiind
cât sunt de vandabile aceste stocuri (uneori este vorba de stocuri stagnante, greu
valorificabile), bancherii au inventat „testul acid”, un indicator de lichiditate
imediată, sau QR (Quick Ratio), sau Acid Test Ratio, care nu ţine cont de stocuri.
Acest indicator se recomandă să fie în jur de 1 şi exprimă siguranţa că firma îşi
poate plăti obligaţiile pe termen scurt. Numele de „test acid” provine de la o
metodă de testare a aurului.
QR = (CA – AVERAGE STOCK) / CL = (DEBTORS + CASH) / CL
lichiditatea imediată = (active curente – stocul mediu) / datorii curente = (debitori +
bani şi echivalenţi) / datorii curente
Scăzând stocurile din activele circulante, rămân banii din casă şi din bancă,
echivalenţii banilor (obligaţiuni şi alte titluri garantate tranzacţionabile), bilete la
ordin de încasat în perioada curentă, precum şi alte creanţe (clienţi neîncasaţi,
debitori). În calculele indicatorilor de bilanţ, la noi se practică scăderea stocurilor la
sfârşitul exerciţiului. Mai corect este să se scadă stocul mediu, care poate fi media
aritmetică a stocurilor la sfârşitul fiecărei luni calendaristice, sau media aritmetică a
stocurilor de deschidere şi de închidere a anului.
Pentru cazul firmei Exemplu SRL, indicatorul de lichiditate imediată se obţine
astfel:

QR =

CA −

STOCK 31Dec + STOCK 1Jan
rd 05B + rd 05B
rd 09 B −
2
2
=
CL
rd11B
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QR = (2.533–(872+1.559)/2)/19.163 = 0,07 (2004)
Pentru anul 2003, putem aproxima testul acid la valoarea de 0,23 cu valoarea
stocului de închidere (la 31 decembrie). Putem conchide că lichiditatea imediată s-a
înrăutăţit considerabil şi ar trebui să verificăm cauzele acestui fenomen.
Este foarte improbabil ca cheltuielile preplătite (prepaid expenses, rândul 10 B) să
mai poată fi transformate la nevoie în bani lichizi şi de aceea ele nu intră în
calculele indicatorilor de lichiditate.
Indicatori de structura capitalului (capital structure sau gearing ratios)
Indicatorii de structura capitalului mai sunt cunoscuţi sub numele de indicatori de
risc, gearing, leverage, sau long-term debt ratios. Spre deosebire de indicatorii de
lichiditate, indicatorii de structura capitalului au în vedere cât capital străin reuşeşte
afacerea să atragă alături de capitalul propriu, ca prin efectul de pârghie să conducă
la atingerea obiectivelor firmei. Denumirea de indicatori de risc este uzuală în
România şi totodată improprie, pentru că nu există o relaţie de ordine între firme,
pe baza indicatorilor de structura capitalului. Dacă firma A a reuşit să atragă mai
mult capital străin (împrumuturi pe termen lung) decât firma B, aceasta nu
înseamnă neapărat că A este mai riscantă decât B. S-ar putea ca tocmai B să
prezinte un risc mai mare, legat de calitatea managementului său şi poziţia sa
strategică pe piaţă.
9. Raportul datorii / active (Gearing)
Numit şi debt-to-assets ratio, acest indicator arată în ce măsură îndatorarea totală a
firmei este acoperită de active:
GEARING = TL102/TA
îndatorarea = total datorii / total active
Se recomandă o valoare de 33% pentru acest raport. În cazul nostru, aşa cum ne
putem aştepta, raportul este mult mai mare. Pentru a-l calcula, vom împărţi suma
dintre rândurile 11 B şi 14 B la suma dintre rândurile 04 B, 09 B şi 10 B şi obţinem
75,7% în 2003 şi respectiv 82,7% în 2004.
102

Total Liabilities = pasivul total
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10. Efectul de pârghie (Leverage)
Denumit şi gradul de îndatorare, acest indicator arată cât capital străin
(împrumuturi pe termen lung) a reuşit afacerea să atragă în raport cu capitalul
propriu.
LEVERAGE = LL103/SF104
efectul de pârghie = datorii pe termen lung / capitalul propriu
Literatura recomandă 33-50%, dar pentru cazul nostru este de 348,7% în 2003 şi
580,7% în 2004. Aceasta arată un efect de pârghie foarte puternic. Dacă creditorii
sunt raţionali şi integri, o astfel de situaţie nu se poate întâmpla decât pentru o
afacere cu un „rating” foarte bun (strategie, management, favorabilitatea factorilor
de mediu). Gradul de îndatorare l-am obţinut împărţind rândul 14 B la 32 B. În
normele româneşti actuale de calcul al gradului de îndatorare nu se ţine cont de
acele datorii pe termen lung din contractele de leasing. În opinia mea, această
excludere este improprie, cel puţin pentru leasing-ul financiar (pagina 159).
11. Raportul datorii / capital angajat (Long-Term Liabilities to Capital
Employed)
Structura capitalului este reflectată de raportul dintre datoriile pe termen lung şi
capitalul angajat:
LL-to-CE = LL / CE
raportul datorii - capital angajat = datorii pe termen lung / capitalul angajat
Din nou constatăm o discrepanţă între firma Exemplu SRL şi cazul ideal, (30%40%). Împărţim rândul 14 B la 13 B şi obţinem: 77,7% pentru 2003 şi 85,3%
pentru 2004.

103
104

Long-term Liabilities = Datorii pe termen lung
Shareholders’ Funds = Capitalul propriu
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12. Acoperirea dobânzii (Interest Coverage)
Acest indicator este extrem de important. El arată atât cantitatea, cât şi calitatea
îndatorării, adică dobânzile plătite pentru acea îndatorare sunt puse în raport cu
profitul înainte de dobânzi şi taxe (EBIT). Acest raport arată de fapt cât lucrează
firma pentru asociaţi (acţionari, investitori, întreprinzători) şi cât pentru a-şi plăti
dobânzile la creditori.
Pentru a înţelege mai bine importanţa acoperirii dobânzii, să explicăm unul din
pericolele majore la care este expusă o firmă: aşa-numitul vârtej al îndatorării. O
firmă subfinanţată se va împrumuta, suportând o dobândă. Cu cât îndatorarea este
mai mare, cu atât firma lucrează mai mult pentru a-şi plăti dobânzile şi totodată,
noi credite se pot contracta cu dobânzi din ce în ce mai mari, deoarece creditorii
vor aplica cel de-al doilea principiu fundamental al finanţelor (pagina 144), al
proporţionalităţii veniturilor lor cu riscurile asumate. Evident că intrarea în
această spirală vicioasă pe care am denumit-o „vârtejul îndatorării” poate aduce
firma în situaţia de a nu-şi mai putea acoperi dobânzile la deficituri de finanţare din
ce în ce mai mici. Cu cât eşti mai aproape de centru, cu atât vârtejul te atrage mai
puternic către colaps. Indicatorul de acoperire a dobânzii arată tocmai distanţa de
centrul vârtejului.
IC = EBIT / INTEREST
acoperirea dobânzii = profitul înainte de dobânzi şi impozit / cheltuiala cu dobânda
Valoarea recomandată este 10×. În cazul nostru, vom obţine EBIT scăzând
cheltuielile cu dobânzi (rândul 44 CPP) din profit (50 CPP), apoi vom împărţi
rezultatul la dobânzi (rândul 44 CPP). Obţinem 0,2× pentru 2003 şi respectiv 5,6×
pentru 2004. Valoarea din 2003 arată că firma a „zburat” foarte jos, dar pericolul a
trecut în 2004. O tendinţă viguroasă de îndepărtare de centrul vârtejului este un
semnal de forţă, care ne dă optimism. Oricum, astfel de probleme de finanţare nu
sunt deloc străine firmelor româneşti.
Acoperirea dobânzii se mai poate exprima în termeni de fluxuri de numerar:
IC = OCF / INTEREST
acoperirea dobânzii = cash flow net din operaţii / cheltuiala cu dobânda
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Această formă este chiar preferabilă ca relevanţă, deoarece nu este influenţată de
potenţialele cheltuieli mari de amortizare. Astfel, împărţind OCF (calculat la
pagina 489) la rândul 44 CPP, obţinem un extrem de încurajator 22,5×.
Interesant este că toţi ceilalţi indicatori de structura capitalului (aşa-zişii „indicatori
de risc”) arată înrăutăţirea situaţiei în 2004 faţă de 2003, în timp ce acoperirea
dobânzii arată contrariul. În realitate, riscul firmei Exemplu SRL a scăzut. Poate că
acoperirea dobânzii merită mai degrabă ea singură denumirea de „indicator de
risc”. Oricum, acest exemplu trebuie să ne pună pe gânduri privind termenii pe care
îi folosim. În definitiv, finalitatea analizei acestor indicatori este interpretarea lor,
iar dacă specialiştii domeniului acceptă titulaturi improprii, să nu ne mirăm că şi
interpretările suferă.
Abundenţa de denumiri sinonimice (poate enervantă pentru începători) care se
poate observa în acest capitol şi în literatura de specialitate anglo-americană arată
tocmai efortul analiştilor de a ajunge cât mai aproape de esenţa semantică, în totală
contradicţie cu fixismul terminologiei româneşti.
Indicatori de activitate (activity ratios)
Aceşti indicatori arată de câte ori pe an sau la câte zile se rotesc în medie stocurile
şi alte active, se încasează în medie creanţele comerciale sau se plătesc în medie
furnizorii. Ei se pot exprima atât ca număr de (n×), cât şi timp exprimat în zile sau
în luni calendaristice. Trecerea de la n× la zile se face împărţind 365 la n. Este bine
să accentuăm „în medie”, pentru că, spre exemplu, stocurile se rotesc de fapt cu
viteze diferite, unele mai repede decât media, altele mai lent. Pentru a avea şi o
indicaţie a abaterii standard a vitezei de rotaţie, nu este suficientă analiza bilanţului
şi a contului de profit şi pierdere, va trebui să facem analize individuale ale
stocurilor, ale creditorilor şi ale debitorilor (pe articole, pe clienţi, pe furnizori).
13. Viteza de rotaţie a stocurilor (Stock sau Inventory Turnover)
Viteza de rotaţie a stocurilor arată de câte ori se reîmprospătează întreg stocul de
marfă în decurs de un an (sau la câte zile), indicând eficacitatea firmei în vinderea
stocurilor. Dacă un hipermarket sau un supermarket lucrează cu viteze de 20÷50×,
la magazinele de îmbrăcăminte, încălţăminte sau mobilă ne putem aştepta la 3÷5×.
Media pe întreaga industrie ar trebui să fie în jur de 10×. Acest indicator este direct
influenţat de inflaţie, având valori mai mici în condiţii de inflaţie mică.
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STOCK T/O105 = COGS106 / AVERAGE STOCK
viteza de rotaţie a stocurilor de marfă = costul bunurilor vândute / stocul mediu
Modul de calcul al stocului mediu l-am prezentat la pagina 491. Problema este că
aici ar fi mai realist să lucrăm cu stocul mediu de marfă şi nu cu stocul total (rândul
05 B), care poate include materiale, piese de schimb, obiecte de inventar şi
consumabile. Uitându-ne în balanţa care însoţeşte bilanţul, vom analiza situaţia
contului 371 (mărfuri):
- mil. lei vechi Cont Titlu
Sold
Rulaj
Rulaj
Sold
debitor cumulat cumulat final
iniţial debitor creditor debitor
371
Mărfuri
351 21.871 21.783
439
De aici putem extrage atât stocul mediu (439+351)/2 = 395, cât şi costul bunurilor
vândute (COGS), care este rulajul cumulat creditor al contului 371 de 21.783 mil.
lei vechi. Împărţind COGS la stocul mediu, obţinem o viteză de rotaţie a stocurilor
de 55,1× sau o rotaţie completă a stocurilor la 6,6 zile. Eficacitatea firmei în a-şi
valorifica stocurile este în cazul nostru remarcabilă, dar s-ar putea să se ascundă
aici şi o criză de spaţii de depozitare.
14. Viteza de încasare a debitorilor (Debtors Turnover)
Măsoară de câte ori în interval de un an (sau la câte zile) îşi colectează firma în
medie creanţele de la clienţii neîncasaţi.
DEBTORS T/O = (CREDIT) SALES / AVERAGE DEBTORS =
= (CREDIT) SALES / AVERAGE ACCOUNTS RECEIVABLES
viteza de încasare a debitorilor = vânzări (pe credit) / creanţe medii
Putem lucra fie cu cifra de afaceri (rândul 01 CPP), fie cu vânzările pe credit, dacă
le avem evidenţiate separat. La ambele, vom adăuga veniturile în avans (rândul 16
105
106

T/O = Turnover
COGS = Cost Of Goods Sold, costul bunurilor vândute
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B). Creanţele medii se obţin din medierea soldurilor din rândul 06 B:
(2.360+420)/2 = 1.387. Datorită variaţiei mari a acestor creanţe în anul analizat, ar
fi bine să recurgem la medierea celor 12 solduri lunare, pentru acurateţe. Acum
împărţim totalul vânzărilor la creanţa medie şi obţinem 50,0×, sau la 7,3 zile. În
mod cert, avem în acest exemplu o firmă care colectează foarte bine, probabil un
încasator preponderent de numerar.
15. Viteza de plată a creditorilor (Creditors Turnover)
Măsoară durata medie de efectuare a plăţilor către furnizori, sau în sens mai larg,
către toţi creditorii pe termen scurt.
CREDITORS T/O = COGS / AVERAGE TRADE CREDITORS
viteza de plată a furnizorilor creditori = achiziţii / furnizori creditori medii
În exemplul nostru, nu avem suficiente date pentru a calcula o viteză de plată a
creditorilor credibilă. Am putea împărţi COGS de 21.783 la rândul 11 B (datorii
scadente până într-un an) de 19.163 şi am obţine 1,14×, adică o durată medie de
plată de 320 zile. Din păcate, datoriile scadente până la un an conţin de obicei şi
datorii către asociaţi şi către creditori din grupul de firme, care ar trebui excluse
dintr-un astfel de calcul.
16. Viteza de rotaţie a activelor imobilizate (Fixed Assets Turnover)
Măsoară viteza de rotaţie a imobilizărilor şi se calculează astfel:
FA T/O = SALES / AVERAGE FA
viteza de rotaţie a activelor imobilizate = cifra de afaceri / imobilizări medii
Pentru simplitate, se lucrează şi cu cifra de imobilizări de la sfârşitul exerciţiului
(rândul 04 B), dar mai corect ar fi să luăm media soldurilor iniţial şi final. În cazul
nostru, împărţim rândul 01 CPP la media 04 B şi obţinem 69.370 /
((27.175+41.048)/2) = 2,0× sau 182 zile. Eficacitatea utilizării activelor este prea
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bună pentru a fi adevărată. Probabil că firma Exemplu SRL exploatează active
închiriate, sau în mare măsură amortizate.
17. Viteza de rotaţie a activelor totale (Total Assets Turnover)
Am prezentat la pagina 451 viteza de rotaţie a activelor totale, care se calculează
după următoarea formulă:
TA T/O = SALES / AVERAGE TA
viteza de rotaţie a activelor totale = cifra de afaceri / active totale medii
Pentru simplitate, se lucrează şi cu cifra de active totale de la sfârşitul exerciţiului
(suma rândurilor 04 B + 09 B), dar mai corect ar fi să luăm media soldurilor iniţial
şi final. În cazul nostru, împărţim rândul 01 CPP la media activelor totale şi
obţinem 69.370 / ((27.175+41.048)/2+(3.823+2.533)/2) = 1,86× sau 196 zile.
Concluzia este că toţi banii băgaţi în această afacere se învârt cam de două ori pe
an.
Indicatori pentru acţionari (Shareholders’ Earnings)
Pentru a înţelege mai bine indicatorii pentru acţionari, vom face o paralelă între
investiţia în acţiuni şi investiţia imobiliară. Să presupunem că cineva îşi pune
problema să achiziţioneze o casă pentru a o închiria. Investiţia se justifică atunci
când valoarea netă prezentă a investiţiei este pozitivă (NPV>0), aşa cum am arătat
în la pagina 162. Dacă presupunem exploatarea casei timp de N ani, vom avea:

NPV = − AP +

12× N

∑
i =1

Ri
r 

1 + 
 12 

i

−

12× N

∑
i =1

Mi
r 

1 + 
 12 

i

+

SP

(1 + r )N

unde:
NPV = Net Present Value, valoarea netă prezentă a investiţiei
AP = Acquisition Price, preţul de achiziţie incluzând toate taxele şi
comisioanele
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SP = Sale Price, preţul de vânzare incluzând toate taxele, comisioanele şi
cheltuielile publicitare
Ri = Rent, chiria lunară preconizată (poate fi variabilă de la lună la lună,
este stabilită de piaţă)
Mi = Maintenance, cheltuielile lunare de întreţinere şi reparaţii preconizate,
acelea care nu sunt în sarcina chiriaşului
r = costul de oportunitate al capitalului
Din formulă observăm că există doi factori care încurajează investiţia: preţul de
piaţă al chiriei Ri şi creşterea preţurilor pe piaţa imobiliară (creşterea lui SP faţă de
AP). Alţi doi factori descurajează investiţia: preţul de achiziţie AP şi costul
întreţinerii Mi. Logica investiţiei este suma actualizată a chiriilor şi valoarea de
vânzare actualizată. În cazul unui teren pe care nu îl putem închiria, logica
investiţiei se bazează doar pe valoarea de vânzare actualizată.
În cazul investiţiei în acţiuni, formula este foarte asemănătoare:
N

NPV = − AP + ∑
i =1

Di

N

(1 + r )

i

−∑
i =1

Mi

(1 + r )

i

+

SP

(1 + r )N

unde:
Di = dividends, dividende preconizate per acţiune
Mi = management fees, comisioane de management per acţiune
Dividendele seamănă cu chiriile, iar preţul acţiunilor cu preţul pieţei imobiliare.
Deosebirea de principiu dintre o acţiune şi o casă este aceea că acţiunea este o
participaţie la o firmă care are profit an de an, deci fiecare acţiune acumulează
anual o anumită valoare, denumită EPS (Earnings Per Share). Casele în schimb
îmbătrânesc în fiecare an, deci teoretic ar trebui să acumuleze anual o pierdere
datorată uzurii. După cum vedem însă, cererea de case este atât de mare încât piaţa
imobiliară creşte în România şi în multe alte ţări, având şi o componentă
speculativă. Interesant este că cererea de case este mare pentru că toată lumea crede
că în loc să plăteşti chirie, care sunt bani aruncaţi, mai bine plăteşti rata la o casă în
proprietate. Este oare adevărat acest lucru întotdeauna? Nu. Există un raport chirie /
preţ sub care este mai avantajos să închiriezi o casă şi să investeşti diferenţa de
bani până la rată în alt mod. Riscul achiziţiei de case pe credit este mare când
preţul imobiliar se inflamează speculativ. Balonul s-ar putea sparge şi chiriaşii sunt
singurii care nu pierd. Acţiunile sunt supuse unor efecte şi fenomene similare.
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18. Câştig per acţiune (EPS = Earnings Per Share)
Spre deosebire de ceilalţi indicatori, care erau adimensionali, acest indicator se
exprimă în unităţi monetare. La societăţile pe acţiuni, numărul acţiunilor poate să
crească prin stock splits şi prin distribuirea de dividende sub formă de acţiuni
(stock dividends). Acest indicator nu poate fi comparat decât cu el însuşi din anii
precedenţi, dar serveşte la calculul raportului preţ-câştig (Price-Earnings Ratio).
EPS = EAIT107 / no of shares = NIAT108 / common stock shares outstanding
câştig per acţiune = profit net / numărul de acţiuni sau de părţi sociale
Firma Exemplu SRL nu este o societate pe acţiuni, dar putem calcula orientativ
EPS. Presupunând un număr de 100 de părţi sociale, EPS a crescut de la 8,43 mil.
lei în 2003 la 76,29 mil. per parte socială în 2004. Dacă unul din asociaţi ar dori
să-şi cesioneze 10 părţi sociale, ce preţ ar putea încasa pe această cesiune?
19. Raportul preţ-câştig (Price-Earnings Ratio)
Preţul pe care îl cere trebuie să ţină cont de numărul de ani de recuperare a
investiţiei, care se mai numeşte şi raportul preţ-câştig:
PER = PRICE / EPS
raportul preţ-câştig = preţul acţiunii / câştig per acţiune
Dacă în exemplul anterior, asociatul cere 15.000 mil. lei vechi pentru pachetul de
10 părţi sociale, aceasta înseamnă un raport preţ-câştig de 19,7 ani de recuperare a
investiţiei (în termeni reali chiar mai mult, dacă se actualizează câştigurile). Pentru
vânzător preţul este prea mic, iar pentru cumpărător, prea mare, în acest caz.
Revenind la comparaţia acţiunilor cu investiţiile imobiliare, raportul preţ-chirie
seamănă cu raportul preţ-câştig. Cu cât este mai mare, cu atât rentabilitatea
107
108

EAIT = Earnings After Interest and Taxes, câştigul după dobânzi şi impozit
NIAT = Net Income After Taxes, profit net după taxe
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investiţiei este mai mică, exprimată în numărul de ani mai mare de recuperare a
investiţiei.
În încheiere să recapitulăm ecuaţia bilanţieră în cele două forme în care am
întâlnit-o:
FA + CA = SF + LL + CL
FA + (CA – CL) = LL + SF
Formatul românesc de bilanţ utilizează cea de-a doua formă. Este bine să verificăm
ecuaţia: rândul 13 B = rândul 14 B + rândul 34 B. Într-adevăr, 14.178 = 11.018 +
3.160 şi 21.511 = 18.351 + 3.160. O altă verificare pe care ar fi bine să o facem
este dacă rezultatul s-a preluat corect din 62 CPP în 29 B. În ambele locuri trebuie
să găsim aceeaşi valoare.
Equity sau Shareholders’ Funds au următoarea componenţă:
SF = E = SC + SP + CR + RR
SF = E = share capital in issue at face or nominal value + share premium on issue
of shares + capital reserves + revenue reserves
Componentele sunt în ordine: capitalul de acţiuni emise la valoarea lor nominală,
prima de emisiune la emiterea de noi acţiuni, rezerve de capital şi profitul
acumulat. De la un an la altul, SF creşte cu profitul net şi scade cu dividendele
distribuite:
SFk+1 = SKk + EAITk – Dk
Pentru afacerea pe care o proiectaţi, ar trebui să aveţi o reprezentare a activelor cu
lichiditatea lor şi a pasivului. De asemenea, ar fi de dorit să estimaţi o balanţă la
sfârşitul primului an de activitate, precum şi contul de profit şi pierdere şi raportul
de fluxuri de trezorerie în primul an de activitate. Apoi faceţi o analiză a
rapoartelor financiare comparativ cu alte firme asemănătoare care deja
funcţionează.
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Impozite şi taxe
În 1997, Ion Ţiriac remarca faptul că în România toţi îşi negociază salariile nete,
neavând nici o grijă legată de impozite: „Impozitele la noi sunt o treabă foarte
vagă... La noi omul vine şi spune: «Cât iau eu în buzunar?» şi atunci, hai să
schimbăm locurile şi să-ţi spun: «Cât mă coşti dumneata pe mine?». Omul, pe bună
dreptate, n-a plătit impozite în viaţa lui, nu ştie despre ce e vorba, întreabă: «Cât
iau eu în buzunar?». Zic: «Domn’e, dumneata iei în buzunar 1 milion, dar pe mine
mă coşti 1 milion şi jumătate în fiecare lună!»”.
Din 1997 până astăzi lucrurile s-au mai schimbat, dar nici un guvern nu a dorit
să-şi lege numele de introducerea conceptului de impozite şi taxe la persoanele
fizice, aşa că schimbările au avut şi au o lentoare incredibilă. Ignoranţa populară în
această materie a avut şi avantaje pentru guvernanţi, care au reuşit în acest fel să
menţină unul din cele mai usturătoare grile de impozite şi taxe pe salarii din
Europa, încurajând munca la negru şi plata salariilor din dividendele patronilor.
Pentru bugetari, aceste impozite foarte mari au însemnat că subvenţiile nete
acordate diverşilor bugetari au fost de fapt mult mai mici decât pe hârtie.

Subvenţia pentru învăţământ conform legii ar trebui să fie 4% din PIB. De fapt,
subvenţia a fost doar de 3% din PIB pe hârtie, dar de fapt a fost mult mai mică.
Subvenţia acoperă două categorii de cheltuieli: materiale şi salarii. Cheltuielile
materiale din învăţământ, deşi nelegal, sunt supuse impozitului pe consum (TVA),
aşa că statul îşi ia înapoi o cincime din subvenţie în acest mod. În ceea ce priveşte
salariile, statul îşi vede înapoi minimum jumătate din această subvenţie. Prin
urmare, dacă admitem o proporţie 1/4 la 3/4 între cheltuielile materiale şi salarii,
rezultă că subvenţia netă pentru învăţământ este în România de 0,25 × 3% / 1,19 +
0,75 × 3% / 2 = 1,75%. ■
În acest capitol vom încerca să explicăm noţiunile aferente construcţiei fiscale şi
contabile a afacerii, începând cu sistemul fiscal. Legislaţia românească foloseşte
mai multe cuvinte pentru obligaţiile persoanelor fizice sau juridice de a plăti
agenţiilor statului diverse sume de bani: impozite, taxe, contribuţii, timbre, accize
etc. Ne vom referi la toate acestea împreună cu cuvântul taxe (engl. taxes).
Reglementarea acestora a fost unificată în Codul Fiscal.
În lumea civilizată spre care se îndreaptă şi ţara noastră, taxele au o pondere
importantă în economia unei firme, dar şi a fiecărui individ. De aceea, construcţia
unei afaceri nu poate ignora coordonatele fiscale, fiecare întreprinzător fiind
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obligat să cunoască sistemul fiscal şi să-l folosească în avantajul său, minimizânduşi volumul total al taxelor plătite.

Cine datorează taxe?
Din punctul de vedere fiscal, taxele sunt datorate de toţi contribuabilii, persoane
fizice sau juridice române sau străine care au o activitate economică pe teritoriul
României. Prin urmare, taxele respectă un principiu de teritorialitate, dar
comunicaţiile prin satelit şi Internetul, precum şi corporaţiile transnaţionale au
zăpăcit complet noţiunea de teritorialitate fiscală. Libera circulaţie a forţei de
muncă şi a capitalurilor, la care va adera şi România, vor spori dificultăţile privind
teritorialitatea. ■

De ce se plătesc taxe?
Această întrebare este legitimă, mai ales în România, unde banii colectaţi din taxe
iau drumuri foarte ciudate, ca de exemplu ajutorarea unor firme particulare (ca de
ex: Rafo), achiziţii publice fără licitaţie (de ex: sistemul de securizare a
frontierelor), proiecte de afaceri guvernamentale (de ex: Dracula Park) sau
acoperirea unor fraude (de ex: FNI, Bancorex etc.). Armata, învăţământul,
sănătatea, poliţia şi aparatul administrativ de stat ar trebui să fie principalii
beneficiari ai taxelor, dar dacă măsurăm performanţele acestor sisteme pe orice
scală, vom ajunge la concluzia că de fapt nu putem răspunde satisfăcător la
întrebarea: „de ce plătim taxe?”.
Sistemul fiscal modern are o componentă de descurajare a comportamentelor
considerate dăunătoare (de ex: fumatul, băutura) şi de încurajare a altor
comportamente, considerate benefice (de ex: naşterea unui copil, achiziţionarea
unei maşini nepoluante). ■
Taxe directe
După modul de colectare de către stat, taxele sunt directe sau indirecte. La rândul
lor, taxele directe se împart în taxe pe venit şi taxe pe capital.
Impozitul pe profit sau impozitul pe venit sunt taxe directe pe venit şi pornesc de la
premiza că statul trebuie să-şi preleveze o cotă parte din activitatea firmelor
(persoanelor juridice) sau a persoanelor fizice. Cu cât persoana are activitate mai
mare, cu atât suma de bani prelevată de stat prin impozit este mai mare. Un astfel
de impozit se numeşte progresiv. Această concepţie este oarecum justificată de
faptul că în general o activitate intensă şi profitabilă a unei firme este şi meritul
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statului care i-a asigurat anumite condiţii: angajaţi instruiţi, şosele, ordine publică
etc. Dacă privim însă lucrurile într-o altă lumină, pare totuşi absurd să descurajezi
activitatea firmelor punând un impozit proporţional cu activitatea. Impozitul pe
profit şi impozitul pe venit (salariu) sunt principalele taxe directe. În România
impozitul pe profit al firmelor comerciale obişnuite a fost de 38% până în 1996,
25% între 1997 şi 2004 şi se preconizează să scadă la 16% din 2005. Impozitul pe
profit este datorat de societăţile comerciale cu excepţia microîntreprinderilor, care
sunt impozitate pe venit, ca şi persoanele fizice. Din 2005, cota de impozit pe venit
a persoanelor fizice este de 16%, iar a microîntreprinderilor de 3%. În ţările
vestice, impozitul pe venit variază în trepte, de la 0% pentru oamenii cu venituri
reduse, până la 60% pentru oamenii cu venituri mult peste medie. Şi la noi s-a
aplicat din 2000 până în 2004 un sistem de impozitare în trepte, dar sistemul era
prost conceput, iar capacitatea de colectare, minimă.
Impozitul pe salarii (16%) şi impozitul pe dividende (10%) sunt alte taxe directe
care afectează salariaţii, respectiv acţionarii sau asociaţii. Dividendele sunt sume de
bani repartizate acţionarilor (sau asociaţilor) din profitul net anual al firmei pe care
aceştia o deţin în proprietate sau la care au acţiuni. Dividendele se împart după
numărul de acţiuni sau de părţi sociale deţinute de fiecare patron în parte. Impozitul
pe venit nu se adiţionează cu impozitul pe salarii şi cu impozitul pe dividende,
acestea din urmă fiind impozite finale.
Deoarece în România impozitul pe dividende era mic şi final (5% până în 2005),
logica minimizării fiscale cerea declararea de dividende la maximum posibil, ceea
conducea la probleme de finanţare a firmelor. Bancherii străini priveau cu
circumspecţie rapoartele unei firme româneşti, pentru că era evident dezechilibrul
de finanţare, adesea compensat printr-o „inexplicabilă” recreditare a firmei.
Sistemul fiscal determină soluţia optimă de minimizare fiscală, pentru fiecare ţară
în parte. De aceea, chiar dacă toate ţările ar avea acelaşi sistem contabil, rapoartele
financiare nu vor fi niciodată comparabile între ţări cu sisteme fiscale diferite.
O taxă directă de extracţie socialistă este impozitul pe avere, dar în ţările în care se
aplică acesta109 se referă mai mult la persoanele fizice, nu la firme. Dacă în
principiu este logic să ne aşteptăm că o persoană fizică foarte bogată să nu fie
deranjată să plătească un impozit de 1000 de ori mai mare decât o persoană medie,
în schimb statul este interesat de firme foarte bogate în active, pentru că acestea
sunt stabile şi conferă stabilitate şi economiei.
În România se aplică impozit pe terenuri şi pe clădiri. Într-un mod inedit,
impozitele sunt diferenţiate invers: mai scumpe pentru firme decât pentru
persoanele fizice. Impozitul pe terenurile agricole este un caz interesant: nici un
guvern n-a avut curajul să-l pună în aplicare.
109

de exemplu, Franţa
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O altă categorie de taxe sunt taxele pe câştigurile de capital (CGT, capital gain
tax). Acestea au fost introduse pentru că taxele pe venit puteau fi micşorate
artificial. De exemplu, corporaţiile începuseră să nu mai plătească dividende, în
SUA taxabile ca impozit pe venit. Neplătind dividende, preţul acţiunilor se mărea
proporţional, pentru că acţiunile înglobau un potenţial de câştig nefructificat. Prin
urmare, dacă un acţionar îşi vindea acţiunile, realiza un câştig probabil echivalent
cu dividendele, dar spre deosebire de dividende, acest câştig nu era impozitat.
Codul Fiscal în vigoare în România poate fi accesat pe site-ul Ministerului
Finanţelor: http://www.mfinante.ro/legislatie/index.jsp
Taxe indirecte
Taxele indirecte sunt taxele pe consum. Ideea impozitului pe consum este de a nu-i
penaliza pe cei care produc, nici pe cei care sunt bogaţi, ci pe cei care consumă, pe
consumatori. Sigur că şi această idee are dezavantaje, descurajarea consumului îi
lasă pe cei care produc fără desfacere şi îi poate aduce în sapă de lemn. În
România, impozitul pe consum este principalul capitol de venituri ale statului, sub
forma Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA, Value Added Tax, VAT) şi a accizelor
(excise duties) pe cafea, tutun, benzină etc. În mod normal, firmele nu plătesc TVA,
doar îl colectează de la clienţii lor şi îl virează la bugetul statului (acţionează ca un
fel de colectori de taxe). Ca să înţelegem TVA-ul, să ne închipuim un lanţ de
întreprinzători:
•

O fabrică de cherestea taie un copac, îl transformă în cherestea, pe care o
vinde cu 40 lei noi, la care adaugă pe factură TVA de 19%: 7,60 lei, total
47,60 lei. Încasează cei 47,60 lei, dar TVA-ul colectat de 7,60 lei îl virează
statului. Venitul firmei este de 40 lei.

•

Un marangoz cumpără cheresteaua pe firma lui cu 47,60 lei, dar consideră
că a dat pe ea numai 40 lei, iar TVA-ul îl consideră deductibil. Din
cherestea, marangozul construieşte o barcă cu vâsle, pe care o vinde unui
parc de distracţii cu 400 lei, la care adaugă pe factură TVA de 76 lei. La fel
ca în cazul anterior, încasează 476 lei, dar nu consideră venit decât 400 lei,
restul de 76 lei fiind TVA colectat. De această dată nu-i virează statului, ci
îşi opreşte mai întâi TVA-ul deductibil la care are dreptul: 7,60 lei, virând
diferenţa rămasă: TVA de plată 76 – 7,60 = 68,40 lei.

•

Parcul de distracţii cumpără barca cu 476 lei, din care 76 lei TVA
deductibil şi 400 lei cheltuială de investiţii. În 5 ani de amortizare a bărcii,
parcul o închiriază cu 10 lei ora, emiţând un bon fiscal de casă de marcat
cu TVA colectat de 1,60 lei (8,40 + 19% ≅ 10 lei). Venitul parcului este de
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8,40 lei pe ora de închiriat barca. Să presupunem că în 5 ani, barca a fost
închiriată timp de 2.000 de ore, adică încasările totale au fost de 20.000
lei, iar TVA-ul colectat a reprezentat 3.200 lei din aceste încasări. Înainte
de a vira taxa statului, parcul îşi opreşte TVA-ul deductibil de 76 lei.
Astfel, TVA de plată va fi 3.200 – 76 = 3.124 lei.
•

Clienţii parcului de distracţii au plătit pentru o oră de închiriere a bărcii 10
lei, în total 20.000 lei. Lor statul nu le mai acordă nici o deducere, fiind
consideraţi consumatori finali. Pentru ei, cei 10 lei sunt cheltuială.

•

Statul din acest consum a încasat de la fiecare societate comercială o taxă
proporţională cu valoarea adăugată de aceasta: 3.124 lei de la parcul de
distracţii + 68,40 lei de la marangoz + 7,60 lei de la fabrica de cherestea =
3.200 lei, adică 15,966% din contravaloarea consumului realizat (1 –
1/1,19 = 0,15966).

În România TVA-ul este 19% din valoarea majorităţii bunurilor şi serviciilor
vândute. În alte ţări există impozit pe vânzare (Sales Tax) în locul TVA-ului.
Deosebirea este că acesta se colectează doar de detailişti şi se virează direct
statului. Cât TVA se colectează în România? Dacă nu ar exista creşteri ale
creditului de consum şi nici variaţii ale depozitelor la bănci, avem 10 mil. salariaţi
care câştigă 10.000 lei noi în medie pe an, înseamnă venituri nete de 100 md. lei
noi pe an. Ignorând bunurile şi serviciile cu cotă TVA 0% şi scutite de TVA,
presupunând că toţi aceşti bani se duc în consum, vom avea 100 md. lei × 15,966%
= 15,966 md. lei anual.
Există produse şi servicii cu alte cote de TVA decât 19%. De exemplu, cărţile au o
cotă de 9% TVA, iar medicamentele au 0% TVA. În alte ţări, alimentele au cotă 0%
TVA (de exemplu în Marea Britanie). La produsele şi serviciile cu TVA cota 0%,
detailistul nu colectează TVA, dar îşi poate deduce TVA-ul deductibil pe care l-a
plătit în amonte, furnizorilor săi. Dacă TVA-ul de plată rezultă negativ, acesta se
numeşte TVA de rambursat şi este datorat de fisc firmei.

O firmă tipăreşte şi distribuie cărţi. Ea plăteşte 19% TVA pentru hârtia, cartuşele de
imprimare şi serviciile prestate de terţi pe care le utilizează pentru a tipări cărţile,
pe care le vinde apoi cu un TVA de 9%. De exemplu, pentru un tiraj de 1.000 de
cărţi la preţul de 54,50 lei cartea, TVA-ul colectat va fi de 4.500 lei din totalul
încasărilor de 54.500 lei. Hârtia, cartuşele şi serviciile externalizate pentru acest
tiraj l-au costat în total 30.000 lei plus TVA 19%, adică 5.700 lei. La întocmirea
decontului de TVA, contabilul va trece 5.700 lei TVA deductibil din 4.500 lei TVA
colectat. Evident că TVA-ul de plată este zero, dar ce se întâmplă cu diferenţa de
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1.200 lei? Acesta reprezintă TVA de rambursat. El poate fi reclamat de la fisc
printr-o cerere, sau putem aştepta luna următoare, dacă putem spera să colectăm
mai mult TVA. Dacă firma nu mai are şi alte activităţi din care să colecteze TVA la
cota 19%, această speranţă nu este justificată. ■

Plătitor de TVA sau scutit de TVA?
Când înfiinţăm o firmă, putem alege între a fi înregistrat ca plătitor de TVA sau
scutit de TVA. (Opţiunea de scutire dispare însă dacă firma ajunge să realizeze o
cifră de afaceri anuală mai mare de 200.000 lei noi). Există multe confuzii cu
privire la această alegere care stă în faţa oricărui întreprinzător la începutul unei noi
firme. Pentru a răspunde la această întrebare, să considerăm mai întâi un serviciu
sau un produs destinat consumatorului final (B2C), pe o piaţă concurenţială stabilă
(preţul de piaţă este unic). Vom analiza ce se întâmplă în contabilitatea a doi
concurenţi: unul plătitor de TVA şi celălalt scutit. Amândoi se aprovizionează la
acelaşi preţ.
B2C

Preţul:
Vinde:
Încasează:
din care
Plăteşte factura
furnizorului
din care
TVA de plată
Profit înainte de taxe
Impozit pe profit
Profit net după taxe

Firma plătitoare de TVA
238 lei
1 buc.
238 lei
200 lei venit
38 lei TVA colectat
119 lei
100 lei
19 lei
19 lei
100 lei
16 lei
84 lei

cheltuială
TVA deductibil
(38–19)
(200–100)
100 lei @ 16%

Firma scutită de TVA
238 lei
1 buc.
238 lei
238 lei venit
119 lei
119 lei cheltuială
–
119 lei (238–119)
19,04 lei 119 lei @ 16%
99,96 lei

După cum se observă, este mai profitabilă activitatea firmei scutite de TVA cu 19%.
Acum să repetăm calculele în cazul unui serviciu sau produs destinat unei firme
plătitoare de TVA, aşa cum sunt majoritatea firmelor (B2B), de asemenea în
ipotezele de mai sus. Observăm că de această dată situaţia se inversează. Firma
plătitoare este mai profitabilă cu 23,5% decât cea scutită. În ambele cazuri, firma
plătitoare de TVA a fost la fel de profitabilă, în schimb profitabilitatea firmei scutite
de TVA s-a schimbat radical între cazul livrării către un consumator şi către o
firmă. În concluzie, dacă o firmă se adresează preponderent pieţei consumatorilor,
atunci scutirea de TVA este un avantaj. Când cifra de afaceri riscă să depăşească
200.000 lei noi, se va înfiinţa o a doua firmă pe care se vor muta jumătate din
operaţii. Dacă o firmă se adresează preponderent altor firme plătitoare de TVA,

507

atunci scutirea de TVA este contraindicată. În acest caz, vom opta de la înfiinţare
pentru a plăti TVA.
B2B

Preţul:
Vinde:
Încasează:
din care
Plăteşte factura
furnizorului
din care
TVA de plată
Profit înainte de taxe
Impozit pe profit
Profit net după taxe

Firma plătitoare de TVA
200 lei +TVA
1 buc.
238 lei
200 lei venit
38 lei TVA colectat
119 lei
100 lei
19 lei
19 lei
100 lei
16 lei
84 lei

cheltuială
TVA deductibil
(38–19)
(200–100)
100 lei @ 16%

Firma scutită de TVA
200 lei
1 buc.
200 lei
200 lei venit
119 lei
119 lei cheltuială
–
81 lei (200–119)
12,96 lei 81 lei @ 16%
68,04 lei

O altă concluzie din această analiză este că firma scutită de TVA are cheltuieli cu
19% mai mari, deoarece TVA-ul trecut pe facturile furnizorilor face parte din
cheltuială.
Asocierea în participaţiune dintre un plătitor şi un scutit de TVA
Un caz de optimizare fiscală interesant îl constituie asocierea în participaţiune
dintre un plătitor de TVA şi un scutit de TVA. Se poate evita astfel ca firmele
scutite să înregistreze cheltuielile majorate. Să presupunem o asociere în
participaţiune a celor două firme din tabelele anterioare. Scopul asocierii este
obţinerea de avantaje la negocierea cu furnizorii, de exemplu discounturi de volum.
Furnizorul facturează asociatului plătitor de TVA, care transmite celuilalt asociat
prin decont partea sa de cheltuială. Întreg TVA-ul este dedus.
Finanţarea TVA-ului la investiţii
M-am gândit să scot complet acest subcapitol din carte deoarece se pare că cererile
de rambursare de TVA au început să fie onorate prompt de autoritatea fiscală. Până
acum, la problemele investitorilor se adăuga şi problema finanţării TVA-ului. Dacă
de exemplu o firmă achiziţiona un utilaj de €1 mil. plătea TVA de €190.000.
Presupunând că din activitatea curentă rezulta un TVA de plată lunar de €10.000,
atunci trebuiau 19 luni pentru ca firma să-şi recupereze complet TVA-ul aferent
investiţiei. Alternativ, putea face o cerere de rambursare a TVA-ului, dar controlul
de fond şi şicanele autorităţilor nu dădeau prea multe şanse contribuabililor
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obişnuiţi. În plus erau întârzierile de ani de zile cu care aceste sume se înapoiau
firmelor, timp în care hiperinflaţia le eroda şi timp în care firma nu avea voie să-şi
deducă acele sume din TVA-ul de plată curent.
Singurele firme care puneau mâna pe TVA erau cele dispuse să împartă „câştigul”,
dar tocmai cererile acelor firme erau rambursări de TVA fictiv. Pentru 50.000 lei,
orice firmă evazionistă putea face rost de un formular de factură ştampilat, pe care
putea trece o sumă fabuloasă şi TVA-ul aferent devenea obiectul unei cereri de
rambursare de TVA. Când nu sunt banii tăi, poţi fi foarte darnic. Aşa se face că
numărul de rambursări frauduloase de TVA fictiv a fost covârşitor şi măsurile
draconice luate au lovit tot în contribuabilii corecţi.
Evitarea fiscală
Evitarea fiscală înseamnă utilizarea mijloacelor legale pentru optimizarea fiscală,
adică pentru a plăti cât mai puţine taxe, impozite, contribuţii şi alte vărsăminte
către autoritatea fiscală a statului, autorităţile locale şi alte agenţii şi colectori de
taxe. Nu trebuie confundată cu evaziunea fiscală, care are acelaşi scop, dar alte
mijloace şi anume mijloace ilegale: nedeclararea unor venituri, fals şi uz de fals,
contrabandă, utilizarea unor facturi cumpărate de pe piaţa neagră, utilizarea muncii
la negru, firme fantomă (care dispar la nevoie) etc.
În România există încă multă timiditate în a deschide subiectul evitării fiscale,
pentru că nu există suficientă jurisprudenţă în această materie. Mulţi comisari ai
Gărzii Financiare confundă încă evitarea fiscală cu evaziunea fiscală. Această
confuzie este deliberată: ei ştiu că este mult mai greu şi mai periculos să te lupţi cu
evazioniştii decât cu firmele oneste care lucrează legal şi le stau tot timpul la
dispoziţie cu o cafea caldă şi cu bani de amendă. Procesele pierdute de Garda
Financiară ar trebui să dea însă un semnal de alarmă şi să determine şefii autorităţii
de control să iasă într-adevăr la lupta cu evaziunea.
În Marea Britanie este notoriu cazul Ayrshire Pullman Motor Services & Ritchie
contra CIR (autoritatea fiscală britanică), unde s-a statuat principiul că „nimeni nu
are cea mai mică obligaţie morală sau de alt gen, de a-şi aranja relaţiile sale
legale în raport cu afacerea sa sau cu proprietatea sa pentru a facilita autorităţilor
fiscale prelevarea unor taxe şi impozite mai mari”. În cazul Ducelui de
Westminster contra CIR, judecătorul a stabilit că un contribuabil „este îndreptăţit
să-şi ordoneze afacerile sale astfel încât taxele generate să fie mai mici decât ar
putea fi într-un alt caz”. De altfel, aşa cum se va vedea, statul îşi asigură oricum o
bucată foarte importantă din orice ban care se mişcă (30% în studiul de caz de mai
jos). Evitarea fiscală era de ordinul a 20% în trecut (anii 1990-1995), până în 2004
sistemul fiscal a restrâns-o către 9%, iar din 2005 limitele legale s-au redus sub 5%,
în timp ce evazioniştii se bucură de întregul câştig de 30%. Prin urmare, lupta
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autorităţilor contra „evitanţilor” aduce statului avantaje din ce în ce mai mici în
comparaţie cu lupta contra evazioniştilor. Desigur că, dacă nu ne gândim atent la
optimizarea fiscală, putem ajunge ca statul să câştige şi 70%!
Un sistem fiscal ideal lasă evitării fiscale 0% marjă, deci evitarea fiscală nu mai
este aplicabilă. Aceasta înseamnă că pe orice cale apuci, până la urmă plăteşti taxe
la fel. Vom numi un astfel de sistem izofiscal. Sistemul fiscal românesc introdus
după 1990 a fost complet anizofiscal şi tinde puternic (mai ales de la 1 ianuarie
2005) către un sistem cvasi-izofiscal, ca şi în alte state.
Optimizarea fiscală trebuie să includă toate firmele (persoanele juridice) din grupul
de firme, precum şi persoanele fizice asociaţi sau acţionari, precum şi persoanele
fizice angajaţi. Obiectivul optimizării este ca suma tuturor impozitelor, taxelor,
contribuţiilor şi a altor vărsăminte către stat făcute de toate persoanele juridice şi
fizice implicate să fie minimă:
pers taxe

∑∑ T
i =1 j =1

i, j

= min

Unde Ti,j este taxa j plătită de persoana i agenţiei statului. Optimizarea se face la
nivel de an, deoarece perioada de un an este baza exerciţiului fiscal. Optimizarea
lunară poate conduce la rezultate mai proaste decât cea anuală.
Metodele optimizării fiscale sunt:
•
•
•
•
•
•
•

contabilitatea creativă (pagina 479)
relaţiile de proprietate între persoanele din grupul de persoane / firme
relaţiile comerciale între firmele grupului
politica de dividende
managementul financiar al firmelor grupului
exploatarea facilităţilor fiscale (dacă există)
exploatarea inflaţiei

O firmă (o persoană juridică) reprezintă de cele mai multe ori un grup de persoane
fizice, dar uneori apare şi un grup de alte persoane juridice în jurul unei firme.
Optimizarea fiscală este mai eficientă când persoanele din grup sunt nu numai
fizice, dar şi juridice.
Optimizarea fiscală poate fi mai eficientă când persoane fizice sau juridice din grup
sunt rezidente ale altor state, în special state cu care România a semnat convenţii de
evitare a dublei impuneri. Chiar dacă două ţări au sisteme de taxare izofiscale
ideale, la graniţa dintre ele se poate face evitare fiscală. Spre exemplu, dacă o
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cheltuială este deductibilă în unul din state şi nedeductibilă în celălalt, va fi pusă în
sarcina persoanei din primul stat.
Unul din secretele succesului firmelor multinaţionale este tocmai această
optimizare fiscală mai eficientă. Prin aşa-zisele preţuri de transfer (transfer prices)
se pot transfera profituri dintr-un stat în altul. Spre exemplu, în România avem un
impozit pe profit de 16%, iar în Germania avem 38%. În acest caz, o firmă
multinaţională va aranja ca subsidiara din Germania să cumpere mărfuri sau
servicii110 de la subsidiara din România la un preţ umflat (de transfer), scoţând
astfel profitul din Germania şi mutându-l în România, cu o economie de taxe de
22%. Faptul că preţul este „umflat” nu poate fi uşor dovedit şi oricum scopul
oricărei firme este să „umfle” preţurile cât de mult îi permit clienţii. Subsidiara din
Germania va fi presată de autorităţile fiscale germane să justifice preţurile, dar
într-un eventual proces se pot aduce multe argumente şi o astfel de faptă devine
greu de incriminat. Fireşte că autorităţile fiscale îşi doresc puterea de a se amesteca
în treburile managementului firmelor şi acest amestec este chiar legiferat în
anumite situaţii şi ţări (printre care şi România), dar în realitate treaba fiscului nu
este să conducă firme private şi mă întreb cine răspunde dacă o firmă condusă după
regulile arbitrare impuse de fisc colapsează?
Deşi statele componente au sisteme cvasi-izofiscale, Uniunea Europeană este în
ansamblu o entitate anizofiscală de proporţii. Probabil că ţările din Europa Centrală
şi de Est trebuie să se aştepte la ce este mai rău din armonizarea fiscală cu ţările din
Vest, unde impozitele pe profit şi pe venit sunt de genul: 38% Germania, 35%
Spania şi Grecia, 34% Franţa şi Olanda. Dacă guvernele naţionale nu au interes în
armonizarea fiscală, Curtea de Justiţie a UE luptă intens pentru a desfiinţa efecte
ale legilor naţionale, forţând integrarea fiscală.

Firma olandeză Lankhorst-Hohorst a folosit o tehnică de evitare fiscală numită
capitalizare subţire (thin capitalization), adică şi-a finanţat subsidiara din
Germania prin debt şi nu prin equity, încasând o dobândă grasă din finanţarea
transfrontalieră. Prin această manevră de management financiar optimizat fiscal
s-au transferat profiturile din Germania în Olanda, câştigându-se 4% taxe, dar şi
din faptul că sistemul contabil olandez este foarte special şi permite o considerabilă
creativitate contabilă. Autorităţile fiscale germane au refuzat să recunoască
deductibilitatea cheltuielilor subsidiarei germane cu întreaga dobândă. Compania
olandeză a deschis un proces la Curtea de Justiţie a UE, argumentând că dacă atât
compania cât şi subsidiara ar fi fost germane, atunci dobânda ar fi fost deductibilă
complet.
110

Datorită imaterialităţii, la servicii există în general restricţii transfrontaliere mai dure.
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În anul 2002, compania Lankhorst-Hohorst a câştigat acest proces, declanşând o
avalanşă de cereri de rambursare a taxelor plătite de firme britanice în cazuri de
capitalizare subţire. Marea Britanie şi Germania şi-au schimbat legislaţia pentru a
penaliza capitalizarea subţire la acelaşi nivel în propria ţară şi în UE. ■

Firma britanică Marks & Spencer a acţionat în justiţie fiscul francez pentru faptul
că pierderea înregistrată de subsidiara din Franţa nu este deductibilă fiscal din
profitul grupului de firme, ca în Marea Britanie. M&S se aşteaptă să câştige cel
puţin £30 mil. din aplicarea unei aşteptate sentinţe a Curţii de Justiţie a UE. ■

Cazul Lasteyrie ilustrează ilegalitatea aşa-numitor taxe de ieşire (exit taxes) dintr-o
ţară cu fiscalitate mai mare la mutarea într-o ţară mai prietenoasă fiscal. Cetăţeanul
francez şi-a mutat afacerea în Belgia, de fapt şi-a oprit firma franceză şi şi-a
înfiinţat alta belgiană. Fiscul francez l-a taxat pe câştigurile de capital pe care se
presupune că ar fi trebuit să le aibă la ieşirea din Franţa, deşi el nu şi-a vândut
participaţia la firma franceză. Din cele 15 ţări europene „vechi”, 12 au astfel de
taxe de ieşire legiferate, însă probabil că toate vor fi desfiinţate pe rând de Curtea
de Justiţie a UE. ■
Internetul reprezintă o provocare majoră pentru autorităţile fiscale ale tuturor
statelor, deoarece face foarte uşoară circulaţia serviciilor şi foarte greu controlul
asupra acestora. Plăţile electronice sunt de asemenea un factor de încurajare a
optimizării fiscale transfrontaliere.
Datorită inflaţiei mari, România a fost un teren propice de experimente cu
optimizarea fiscală exploatând inflaţia. Spre exemplu, în luna aprilie 1999, o firmă
care a vândut de 3 md. lei şi a cumpărat de 1,3 md. s-a finanţat în mod natural cu
nu mai puţin de $1.268 echivalent din devalorizarea TVA-ului de plată până la data
plăţii (data de 25 ale lunii următoare). Evident că amânarea unei facturi mari cu o
singură zi (de pe 31 iulie pe 1 august), putea aduce în hiperinflaţie o finanţare
importantă din devalorizarea TVA-ului şi a impozitului pe profit. Toate aceste
efecte s-au diminuat o dată cu îmblânzirea hiperinflaţiei, dar nu înseamnă că au
dispărut. Trebuie să nu uităm totuşi că, pe ansamblu, pentru o firmă hiperinflaţia
aduce un supraimpozit, iar astfel de câştiguri reprezintă doar o diminuare a
pierderilor.
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Modelul de analiză fiscală şi randamentul fiscal
Modelul următor este aplicabil în România anului 2005. Factorii care schimbă
modelul sunt legislaţia aplicabilă şi rata inflaţiei. Variabilele unui model
simplificat de analiză fiscală au fost reprezentate în Tabelul 27.
Tabelul 27 – Variabilele modelului de analiză fiscală
Present Value
(Valoarea
prezentă)

Variabila

Variable

Ţara
Anul
Valuta
Salariul decent
Salariul mediu
Salariul minim
Şomajul
Nr. zile lucrătoare/an

Inflaţia
Curba dobânzilor
Cursul valutar
Impozitul pentru
companii
plătibil

Country
Year
Currency
Decent Salary
Medium Salary
Minimum Salary
Unemployment
No of working days
p.a.
Average no of
working days per
month
Inflation
Yield curve
Exchange Rate
Corporate Income
Tax
payable

pe profit
Impozitul pentru
µ-întreprinderi
plătibil
pe venit
max. venit anual
max. angajaţi

of profits
Small Companies
Income Tax
payable
of income
max. income p.a.
max. employees

Nr. mediu de zile
lucrătoare pe lună

111

Romania
2005
RON
RON 2.000
RON 700
RON 310
10%
244 days
(zile)
20,33 days

Former
Value if
different
(Valoarea
trecută,
dacă diferă)

2004
ROL
RON 250

10%
...111
...
16%

15%
...
...
25%

Q+25 days

quarterly
(trimestrial)

3%

1,5%

Q+25 days
€100.000
9

Pentru scopul acestei lucrări, am simplificat modelul, nemaiţinând cont de curba
dobânzilor, cursul valutar şi nici de tranzacţiile transfrontaliere
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Present Value
(Valoarea
prezentă)

Variabila

Variable

Impozitul pe venitul
global
plătibil
deduceri
Taxarea salariilor
Impozit pe salarii
Contribuţiile
angajatorilor
Contribuţiile
angajaţilor
plătibile
Alocaţia de masă /zi
costuri asociate
TVA
colectat plătibil
- pt. µ-întreprinderi
Impozitul pe dividende
local
global/final
plătibil

Global income tax
payable
deductions
Salaries taxation
Salary Income Tax
Employers’
Contributions
Employees’
Contributions
payable
Lunch allowance /day
incurred costs
VAT
collected payable
- for Small Comp.
Local dividends tax
global/final
payable

Former
Value if
different
(Valoarea
trecută,
dacă diferă)

16%

[18-40%]

Y+300 days
RON 160

RON 207

16%
39,75%

[18-40%]
35,75%

17%
M+25 days
RON 6,5
8%
19%
M+25 days
Q+25 days
10%

M+2 days
RON 6,1
monthly
(lunar)
5%

final
Y+80÷365

yearly
(anual)

Facem analiza fiscală pe un grup de firme tipic, cu următorii parametri:
•
•

•
•
•

Vânzări anuale: 10.000.000 RON + TVA, încasări anuale: 11.900.000 RON
Structura:
o SRL cu doi asociaţi 80-20%
o µ-întreprindere cu patru asociaţi cu 25%, plătitoare de TVA; cei
patru câştigă 5.918 RON net lunar actualizat, dar îşi încasează toţi
banii în luna martie a anului următor sub formă de dividende
o 10 de salariaţi cu salarii de 702 RON net lunar incluzând bonuri de
masă (aproximativ salariul mediu pe economie)
Cheltuieli de amortizare anuale de 1.031.449 RON pentru mijloacele fixe
(valoare nominală)
Marja netă ROS (incluzând µ-întreprinderea): 54,2%
Numărul de zile de concediu de odihnă pe an: 20 (minim)
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Figura 114 – Modelul de analiză fiscală
Se observă în figura 114 întregul flux de numerar care generează taxe din vânzări
anuale de 10 mil. RON + TVA. În calculul de optimizare fiscală ignorăm ce se
întâmplă în firmele furnizoare, de asemenea ignorăm faptul că din orice câştig net



al unei persoane fizice, statul va mai preleva 1 −



1 
 TVA la cheltuirea sumei
1,19 

(sumele subliniate cu o linie în zig-zag). Sumele care pot fi scoase sub formă de
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dividende au fost actualizate cu inflaţia aşteptată pe următorul an (10%). În acest
caz, statul colectează taxe de 29,7% din totalul banilor plătiţi de clienţiiconsumatori, deci 29,7% din consum. Această cifră era mai mare cu numai un an în
urmă. În calculele ilustrate grafic în figura 114 am pornit de la câteva ipoteze
simplificatoare, care se traduc prin comiterea unor inexactităţi minore:
•
•
•

nu am ţinut seama de deductibilităţi personale ale angajaţilor
nu am intrat în amănunte privind cele 2.000 RON cheltuite în
µ-întreprindere, majoritatea pe salarii
cifra contribuţiilor angajatorului variază în funcţie de riscul firmei
(contribuţia la fondul de risc variază între 0,5% şi 4%, noi am considerat o
valoare tipică de 3%) şi în funcţie de raportul salariilor medii pe companie
şi salariul minim pe economie (contribuţia pentru handicapaţi este stabilită
pentru fiecare angajat ca 4% din salariul minim pe economie)

Oricât de exact am fi făcut modelul publicat, el este probabil deja perimat când
citiţi acest text. Mai important ar fi să înţelegeţi ideea construirii şi utilizării unui
astfel de model, pentru că detaliile se schimbă. Apetenţa pentru schimbări ale
legislaţiei fiscale este mare în România, cu consecinţe dintre cele mai dezastruoase
asupra investitorilor. Este celebrul cazul unei legi a investiţiilor din anul 1998 care
avea un articol special care interzicea orice modificare a legii în următorii cinci ani.
În schimb, legea nu a supravieţuit nici cinci luni, fiind suspendată şi apoi anulată.
Pentru a înţelege ce înseamnă predictibilitate fiscală în ţările civilizate, vom da un
singur exemplu: în Cipru, s-a anunţat în 2001 majorarea impozitului pe profit de la
4,25% la 10%, cu începere de la 1 ianuarie 2002, dar firmele existente la data
anunţului puteau opta pentru a continua timp de 3 ani să plătească vechiul impozit
de 4,25%. Predictibilitatea fiscală a României este printre cele mai precare.
Revenind la cifra de 29,7% taxe totale colectate de statul român, se observă că mai
mult de jumătate din suma colectată este reprezentată de taxa pe valoarea adăugată.
Vom numi randament fiscal al unei unităţi strategice de afaceri (grupul de persoane
fizice şi juridice strâns legate prin interese strategice comune) procentul
complementar celui de taxe colectate de stat. În cazul nostru, randamentul fiscal
este de 100% – 29,7% = 70,3%. Randamentul este mulţumitor, dar asta nu
înseamnă că nu mai poate fi ameliorat. Puneţi-vă întrebarea: cum? Puneţi-vă
aceeaşi întrebare pentru afacerea voastră. În orice afacere, optimizarea fiscală este
un proces în responsabilitatea întreprinzătorului cu scopul de a maximiza
randamentul fiscal, lăsând investitorilor, angajaţilor şi firmelor mai mulţi bani
pentru reinvestire, dezvoltare, consum. Este bine să verificaţi prin modele fiscale
amănunţite, cum este cel din figura 114, randamentul fiscal şi să încercaţi, prin
diverse schimbări, îmbunătăţirea lui. Câştigurile din optimizarea fiscală pot face
diferenţa între profit şi pierdere, între supravieţuire şi colaps.
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VIII. Construcţia etică, morală, socială şi naţională
Dacă în celelalte şapte dimensiuni constructive ale afacerii nu am adus justificări,
pentru că era de domeniul evidenţei că unei afaceri îi este util acel demers, în cazul
construcţiei spirituale a afacerii (etică, morală, socială şi naţională) lucrurile nu mai
sunt evidente, ba chiar dimpotrivă, există şcoli de afaceri bazate pe maximizarea
profitului, unde orice constrângere autoimpusă de ordin spiritual care aduce
atingere profitului este sancţionabilă. Etica în afaceri nu este un domeniu
desconsiderat pe faţă, dar mulţi oameni de afaceri se îndoiesc sincer de utilitatea
lui. Cât despre dimensiunile morală, socială şi naţională, acestea, prin altruismul
lor, sunt antinomice cu însăşi noţiunea de afacere, care pare un demers egoist,
justificat numai de câştig.
Aşa cum am mai spus, sensul unei afaceri este maximizarea valorii pentru
acţionari, dar prin „valoare” nu excludem componentele unor satisfacţii şi
împliniri de ordin spiritual. Consider că noţiunea de „valoare” folosită aici este la
fel de complexă ca şi personalitatea umană. Administrarea afacerilor este o
activitate spirituală, în care recompensa omului de afaceri nu trebuie să fie numai
de ordin material, dar şi la nivelul satisfacţiei profesionale, morale, afective şi
sociale.
Omul de afaceri reprezintă un valoros model în societate, iar un model a cărui
singură raţiune de a fi este câştigul cu orice preţ este mai degrabă un contramodel.
Hoţii, spărgătorii, traficanţii, falsificatorii, funcţionarii corupţi şi escrocii urmăresc
şi ei câştigul cu orice preţ. Dacă nu introducem în ecuaţia economică şi o
dimensiune spirituală, riscăm să avem probleme de a ne segrega de aceştia.
Oamenii de afaceri veritabili formează una din cele mai valoroase elite ale
societăţii, de care politicienii trebuie să ţină cont şi pe care societatea trebuie să îi
cunoască, să îi aprecieze şi să îi urmeze.
Implicarea oamenilor de afaceri în politică nu constituie o prioritate. Bunul simţ
tipic al unui om de afaceri îl va face să observe diferenţa între a construi şi a
conduce un sistem de o sută sau de zece mii de angajaţi şi a conduce o ţară. Totuşi,
opiniile oamenilor de afaceri ar trebui să constituie o resursă cheie de idei de
acţiune pentru guvernanţi.
Etica este ştiinţa obligaţiilor şi a responsabilităţilor morale, precum şi a
principiilor de comportament. Etica este ştiinţa separării binelui de rău.
Principala resursă etică aplicabilă în orice activitate, inclusiv în administrarea
afacerilor, o reprezintă morala creştină. O altă resursă o reprezintă lucrările lui
Socrate şi Platon, precum şi cele ale filosofilor moderni.
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Nevoia de principii etice face parte probabil din codul genetic uman, deoarece o
întâlnim la toate civilizaţiile cunoscute, ca şi credinţa religioasă, cu care de altfel se
înrudeşte. În fond şi religia ne relevă binele şi răul. Deosebirea dintre religie şi
etică până la urmă este aceea că religia nu este o ştiinţă.
Machiavelli în „Principele” şochează prin concepţia sa de relativizare a eticii în
politică, exprimată prin adagiul: „scopul scuză mijloacele”.
Relativismul în etică a însemnat acreditarea ideii că morala depinde de context şi
de conjunctura socială şi n-ar trebui absolutizată. Relativismul este o teorie
discreditată, complet anacronică pentru acest secol. Relativismul a permis naşterea
unor doctrine monstruoase ale secolului trecut, ca naţional-socialismul şi
comunismul. Relativismul în etică este ca şi cum ai spune în navigaţie că în fiecare
conjunctură putem avea un alt tip de Nord. A nu dispune de un Nord unic înseamnă
transformarea navigaţiei într-o bâjbâială obositoare.
Absolutizarea unor principii etice ne eliberează mintea de frământările şi de
zbuciumul decelării binelui de rău. Fiecare mic detaliu al vieţii ne solicită efortul
decizional al separării binelui de rău. La prima vedere, absolutizarea principiilor
etice ne răpeşte libertatea de alegere. În fapt, aceasta este libertatea navigatorului
de a-şi alege propriul său Nord. Această libertate este sinonimă cu haosul şi
renunţarea la ea ne eliberează mintea pentru o gândire mult mai productivă.
Educaţia şi propaganda în perioada comunistă au încercat timp de jumătate de secol
să distrugă religia. Religia nu a putut fi distrusă, însă în acest război a căzut o
victimă colaterală nevinovată: etica. Ca un copac, etica s-a prăbuşit când rădăcinile
sale religioase au fost tăiate. Încercarea de a renaşte o „etică şi echitate socialistă” a
fost un fiasco. Ideologii partidului făceau apel la un surogat etic, al aşa-zisului „om
nou”, dar nimeni nu se simţea capabil să devină acel „om nou”, nimeni nu se
regăsea în această reconstrucţie etică artificială. Aceasta a fost probabil una din
cele mai mari distrugeri ale dictaturii proletariatului.
Foarte multe din energiile creatoare ale românilor s-au disipat în ultimele decenii
din cauza dezorientării etice. Furtul, frauda, corupţia şi nepăsarea îşi au sursa în
dezorientarea etică. În orice societate există furt, fraudă, corupţie şi nepăsare, dar
nu generalizate şi nu instituţionalizate.
Spre exemplu, în România dacă lucrezi la o fabrică de tricouri şi nu aduci acasă
tricouri, familia, rudele şi cunoscuţii te condamnă, li se pare inimaginabil să ai la
îndemână ceva de furat şi să nu furi.
Acei puţini oameni care se încăpăţânează să fie corecţi sunt sancţionaţi de
colectivitate ca „fraieri”. Dacă nu furi, este pentru că poţi fi prins. Dacă nu poţi fi
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prins şi nu furi, eşti prost. Există chiar o exprimare uluitoare: „e prost de cinstit”.
Cinstea are grade de comparaţie şi dacă abuzezi de ea, dai semne de cretinism.
Am cunoscut mulţi funcţionari care în esenţă doresc să fie cinstiţi, dar primesc
„şpăgi” doar să nu se facă de râs, să nu cadă în oprobiul familiei, al colegilor şi
cunoscuţilor. Am cunoscut patroni mândri de directorii lor descurcăreţi, chiar când
aceştia sunt prinşi furând de la patronul respectiv.
Un alt exemplu: se constată că o întreagă secţie de poliţie este de fapt o bandă de
hoţi din conducte petroliere. Nu unul sau doi, întreaga secţie. Furtul în România
este generalizat. Corupţia, la fel. Lumea civilizată nu ne înţelege. Noi am trăit o
sincopă etică pe care ei n-au trăit-o şi nu şi-o pot reprezenta. Este mult mai mult
decât o problemă de mentalitate. Este o malformaţie etică. Probabil, nu ne vom
reveni decât după dispariţia biologică a acestor generaţii cu malformaţii etice.
Etica miliardarilor de carton
Corupţia este antonimul eticii în afaceri şi a jucat un rol esenţial în starea
economică foarte proastă a românilor (nu toţi :-) de-a lungul ultimelor decenii.
„Corupţia în România a fost cel mai mare impediment al unui străin să vină să
discute în România... În România nu puteai să faci niciodată o afacere fără să
plăteşti pe sub masă...” (Ion Ţiriac, 1997). Din păcate, acest diagnostic al unui
important om de afaceri rămâne şi astăzi în vigoare112. Ion Ţiriac aparţine unei
firave clase de oameni de afaceri integri, diametral opusă prosperei oligarhii
politico-economice a miliardarilor de carton.
În ultimii 14 ani, o întreagă generaţie de capitalişti români şi-a consolidat poziţia
financiară bazându-se pe dezorientarea etică. Numiţi şi miliardari de carton,
particularitatea lor constă în adaptarea perfectă la principiile contemporane al
furtului, fraudei, corupţiei şi nepăsării. Oportunismul în sine nu este condamnabil,
dar specularea unei slăbiciuni a naţiunii care o pune pe aceasta în pericol, da.
Tragismul furtului ca filozofie de business constă nu numai în păcatul furtului
propriu-zis. Unii spun chiar că a fost bine, pentru că aşa avem şi noi capitaliştii
noştri. Problema o reprezintă pagubele şi victimele colaterale ale furtului, adesea
mult mai dureroase pentru societate.
Scenariul tipic al furtului în România este următorul: ajung la un templu construit
din aur şi fur cărămizi. Nu-mi pasă cu care încep. Fur cărămida din cheia de boltă
şi se prăbuşeşte cupola peste credincioşii din templu. Am distrus templul, am
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omorât oameni şi m-am ales cu o singură cărămidă, pentru că zgomotul dezastrului
a adus prea mulţi martori la locul faptei.
Dacă privim furtul la scara economiei naţionale, observăm că el nu distruge
valoarea. Dacă X fură de la Y, economia naţională înglobează averile lui X şi lui Y
şi per total nu se strică nimic. Miliardarii de carton şi-au însuşit însă milioane de
dolari şi au provocat pagube de zece ori mai mari, periclitând de fapt economia
naţională.
Oamenii de afaceri tineri nu au ce învăţa de la miliardarii de carton, pentru că
dezorientarea etică pe care se bazează oportunismul lor va dispărea treptat.
Misiunea organizaţiei
Etica în afaceri este ca fairplay-ul din sport. Nu are sens să participi la o competiţie
sportivă, dacă nu eşti pregătit să o abordezi cu fairplay. Nu are sens să te apuci de o
afacere, dacă nu te interesează etica.
Un om de afaceri trebuie să-şi găsească în afacerile sale o axă etică pe care trebuie
să încerce să o menţină dincolo de obţinerea profiturilor, altfel bogăţia materială nu
poate compensa sărăcia spirituală. Însăşi misiunea unei organizaţii ar trebui să fie o
astfel de axă etică, declarată ca un angajament. Cum vi se pare misiunea unei
corporaţii enunţată astfel: „să câştigăm cât mai mulţi bani!”. Sună nefiresc? Şi
totuşi, misiunea multor corporaţii chiar a ajuns în fapt la această esenţă a
mercantilismului. Este bine să ne reamintim totuşi că nici unul din marii vizionari
ai business-ului nu a privit banii decât cu detaşare, ca pe un mijloc şi nu ca pe un
scop. De altfel este şi greu să rişti sume importante şi să construieşti afaceri de
succes, dacă tremuri când rişti să pierzi o sumă mare de bani.
Cel mai important lucru în afaceri este ca fiecare om să aibă „coloana vertebrală”,
adică să fie integru, corect şi consecvent, să aibă caracter. O anume generozitate
este întotdeauna prezentă la marii oameni de afaceri, chiar dacă uneori ia drumuri
ciudate. Dacă în cazul angajaţilor există şefi şi patroni care să sancţioneze lipsa de
caracter şi incorectitudinea personalului, în cazul patronilor înşişi nu operează
decât eventualul autocontrol.
Controverse etice în practica de afaceri
Defecţiuni la plata angajaţilor
Păcatul de a nu-ţi plăti angajaţii conform promisiunii este sancţionat chiar de
morala creştin ortodoxă. Unii patroni nu au fost angajaţi în viaţa lor şi nu ştiu ce
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înseamnă să trăieşti din salariu. O întârziere de câteva zile la plata salariilor sau o
şmecherie care să diminueze sumele plătite nu li se pare o gaură în cer. Unii patroni
arabi obişnuiesc să-şi procure mână de lucru gratis angajând de probă personal, pe
care îl schimbă mereu cu altul, tot de probă, fără salariu pe perioada respectivă.
În afară de imoralitatea unor astfel de atitudini, se constată şi o păguboasă pierdere
de încredere a angajaţilor în sistemul pe care trebuie să-l sprijine şi să-l facă să
funcţioneze. Moralul angajaţilor (sau „esprit de corps”, cum inspirat îl numeşte
Henry Fayol) va fi grav afectat. Plecând de la defecţiunile în plata salariilor, adesea
apar revolte, dezertări şi fricţiuni inutile în organizaţie.
Totuşi, mulţi oameni de afaceri se gândesc la binele afacerii când întârzie plăţile de
salarii. Întârzierile ar putea constitui o excepţie admisibilă etic, numai în cazul în
care sunt autoasumate de comunitatea angajaţilor, care înţeleg dificultăţile prin care
trece compania lor. Întârzierile la plata salariilor ar trebui să înceapă de la directori
în jos şi nu invers.
Regulile jocului
Frauda este o acţiune conştientă a unor persoane care deţin total sau parţial puterea
într-o organizaţie (patroni, directori, manageri) într-un scop ascuns de membrii
organizaţiei şi de publicul larg, scopul fiind redistribuirea resurselor organizaţiei în
favoarea lor proprie. Majoritatea fraudelor sunt pedepsite de lege (bancruta
frauduloasă, evaziunea fiscală, falsul, spălarea de bani), dar există şi fraude ale
căror abili organizatori nu semnează nimic şi nu pot fi incriminaţi. Aceste fraude
care nu ajung sub incidenţa legii, intră cel puţin sub incidenţa eticului. Orice tânăr
ar trebui să se ferească să lucreze pentru un patron ai cărui directori au fost închişi
pentru culpe legate de firmă, indiferent cât de promiţător este salariul.
Important pentru un om de afaceri este să respecte regulile jocului în spiritul lor, fie
că acestea sunt scrise sau nescrise, fie că nerespectarea poate fi sau nu poate fi
dovedită. Libertatea întreprinzătorului este nu de a încălca regulile jocului, ci de a
nu-l juca în modul în care îl joacă ceilalţi. Fii creativ şi nu merge pe căi bătătorite,
dar nu trişa. Ştiu cât este de greu să nu trişezi când toţi ceilalţi o fac.
Ca exemplu de risc al nerespectării regulilor jocului, să luăm vânzările sau
achiziţiile „la negru”. Chiar dacă este greu să poţi fi prins de organele de control
dacă introduci marfă nouă pe facturi mai vechi, un astfel de comportament prezintă
un risc major chiar pentru întreprinzător. Angajaţii vor înţelege că „se poate” şi,
mai devreme sau mai târziu, vor experimenta propriile metode de furt, confiscând
afacerea.
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Un alt exemplu este folosirea şantajului în relaţiile de afaceri. Nu şantaja. Orice
lucru obţinut prin şantaj are o ţeapă otrăvită în care s-ar putea să te înţepi.
Manipularea clienţilor
Clienţii sunt uneori foarte lipsiţi de apărare în faţa întreprinzătorilor. Acceptă să
cumpere bunuri şi servicii de care nu au nevoie (teleshopping-ul abundă în oferte
capcană), plătesc uneori foarte scump faţă de alţii, se experimentează pe ei tehnici
avansate de persuasiune, mesaje subliminale, profitându-se de impulsul emoţional
pe care se bazează de cele mai multe ori decizia de cumpărare.
Poţi vedea un magazin plin de clienţi şi de fapt toţi sunt clienţi falşi, figuranţi care
se prefac că sunt interesaţi de marfă. Mesaje publicitare cum ar fi „alegerea
naturală”, care te fac să crezi că este vorba de un suc natural, deşi nu afirmă nimeni
aşa ceva, etichete cum ar fi cea din figura 115 care te fac să crezi că cumperi pastă
de tomate, deşi scrie clar „Sos cu...” (mic şi roşu pe roşu), produsul având doar
40% (eventual) pastă de tomate.
Manipularea clienţilor este şi specialitatea hipermarketurilor şi a supermarketurilor,
care încasează ridicate taxe de raft, astfel că producătorii oneşti sunt adesea daţi la
o parte din calea celor care fac atât de multe economii la fabricaţia produselor,
încât îşi permit să plătească taxele de raft pentru a-şi vinde pseudoprodusele.

Figura 115 – Un caz clasic de manipulare a clienţilor: inscripţia „Sos cu ...” este
abia vizibilă, în schimb inscripţia „Tomate” şi imaginile cu roşii îţi iau ochii
Fabricanţii de mezeluri investesc bani grei în maşini de injectat apă în mezeluri.
Producătorii de automobile fabrică piese de schimb de o calitate voit mai slabă
decât piesele de aşa-zisă „primă echipare”, pentru a grăbi decizia unui client să-şi
cumpere o maşină nouă.
Alan Sugar este celebru pentru nonşalanţa cu care era dispus să-şi manipuleze
clienţii. În anii ’80, Alan Sugar conducea corporaţia britanică Amstrad pe care o
fondase şi care producea electronice şi calculatoare. Tocmai apăruseră primele CD
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playere şi inginerii îi prezentau prototipul de combină Amstrad cu CD player,
casetofon şi gramofon de discuri incorporat. Se miza pe o megavânzare a noilor
combine, numai că inginerii aveau o nedumerire: „CD-ul va dezamăgi un pic,
pentru că bătrânul gramofon se aude la fel de bine”. Se spune că atunci Alan Sugar
ar fi replicat: „Nu-i nimic, faceţi voi gramofonul să se audă mai prost”.
Sugerarea faptului că guma de mestecat ar înlocui spălatul pe dinţi face şi ea parte
din seria marii manipulări a clienţilor. Masticaţia „în gol” nu face decât să uzeze
dantura, iar îndulcitorii care intră în componenţa gumei de mestecat reprezintă un
îngrăşământ foarte bun pentru culturile microbiene. Orice medic stomatolog cu
integritate profesională ar putea să explice acest lucru, dar probabil că nu ar avea la
dispoziţie un buget de publicitate comparabil cu Wriggley.
Exemplele ar putea continua şi le putem găsi în toate industriile. Manipularea
clienţilor nu este ilegală. Manipularea clienţilor poate fi însă neetică. Care este
frontiera între manipularea acceptabilă etic şi cea inacceptabilă? În opinia mea,
manipularea clienţilor este acceptabilă dacă îi determină să cumpere produsul sau
serviciul nostru, în care noi credem, pe care şi noi îl cumpărăm, în care am investit
efort pentru a-l perfecţiona. Putem face o paralelă cu manipularea folosită în
marketingul politic. Dacă omul politic este integru, competent şi hotărât să facă
treabă, manipularea alegătorilor nu este neetică. Dacă în schimb este vorba de un
profitor, un şmecher, un „comerciant”, manipularea politică devine un mare păcat.
Problema manipulării neetice a clienţilor constă în faptul că există măcar câţiva
oameni din interiorul organizaţiei care află ce se întâmplă şi se gândesc că şi ei,
prietenii lor, părinţii lor ar putea fi clienţi. O astfel de organizaţie nu are forţă
interioară, angajaţii nu mai cred în ea, în lider şi în sistem. Etica este forţa
interioară a oricărei organizaţii.
Manipularea partenerilor
Investeşte în relaţii pe termen lung cu partenerii tăi. Manipularea nu poate fi
recomandabilă ca punct de plecare a unei relaţii pe termen lung. Tratează-ţi
partenerii aşa cum ai vrea să fii tratat şi tu. Ai voie să-ţi păcăleşti partenerii doar
dacă, măcar pe termen mai lung, va apărea profitabilitatea de ambele părţi.
Nu strecura în contracte clauze mascate decât în scop preemptiv-defensiv.
Respectă-ţi cuvântul şi angajamentele, plăteşte-ţi datoriile la timp. Evită discuţiile
cu concurenţii tăi, aranjamentele şi înţelegerile de preţuri sau de pieţe. Nu-ţi sabota
concurenţii. Evită asocierea cu grupuri sau cu oameni dubioşi.
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Spionajul economic
Spionajul economic şi „reversed engineering” sunt etic admisibile, cu respectarea
drepturilor intelectuale, atunci când tehnologiile sunt protejate. Este important de
ştiut că ideile bune nu pot fi protejate şi reprezintă un bun de patrimoniu public.
Am dat exemplul propagării ideii de fidelizare a clienţilor companiei de transport
aerian American Airlines (prin acordarea de bilete gratuite la acumularea unui
număr de mile zburate) la toate companiile mari din lume. Nu este nimic neetic în
studierea şi copierea unei astfel de idei.
Câteva repere etice
Studiind oameni de afaceri exemplari, am încercat să desprind câteva repere etice.
Cel mai important se referă la integritate, la corectitudine. Integritatea se propagă
de sus în jos în organizaţie şi în societate, aşa că nevoia de integritate la vârful
piramidei este acută.
Este celebru cazul directorului general al unei mari corporaţii care a venit la
serviciu seara şi un nou angajat de la recepţie i-a cerut legitimaţia de acces. Furios
că nu este recunoscut, directorul i-a replicat: „ai să afli cine sunt mâine, când o să-ţi
ridici actele de la personal, ca să-ţi cauţi serviciu”. Mulţi directori generali şi
patroni se consideră mai presus de regulile date tot de ei. Adevărul este că regulile
nu au nici o valoare dacă sunt încălcate tocmai de cel aflat în lumina reflectoarelor.
Ca şef, dă reguli pe care le poţi respecta şi tu.
Recent, CEO-ul corporaţiei Boeing Harry Stonecipher (68 de ani) a fost demis de
consiliul de administraţie după ce s-au descoperit în poşta electronică a companiei
mesaje amoroase schimbate între Stonecipher şi o angajată care nu era o subalternă
directă. Preşedintele consiliului, Lew Platt, a motivat astfel: „Directorul general
trebuie să stabilească un standard de comportament personal şi profesional
ireproşabil”. Interesant este faptul că Stonecipher a fost unul din promotorii noului
cod de conduită la Boeing, mult mai sever, care avea menirea să oprească declinul
etic din ultimii ani în companie.
În ceea ce priveşte relaţiile cu subalternii, şeful trebuie să respecte egalitatea
şanselor acestora. A favoriza şi a persecuta sunt deopotrivă nocive pentru
atmosfera din organizaţie. În multe cazuri, un angajat foarte capabil părăseşte o
organizaţie unde un coleg incompetent este în graţiile şefului. Un director general
sau un patron ar trebui să-şi înţeleagă propria forţă asupra celorlalţi şi să o
folosească pentru a păstra un echilibru, nu pentru a-l strica. Din acest motiv,
trebuie evitate relaţiile de rudenie sau de cuplu într-o firmă. Chiar dacă rudele sau
partenerii sunt extrem de corecţi, relaţia catalizează energii perturbatoare în
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organizaţie. Este rău şi pentru ei, fiindcă nimeni nu va crede că au vreun merit
vreodată, chiar dacă îl au.
Un alt generator de inechitate într-o firmă este folosirea resurselor firmei în interes
personal. Cu cât poziţia ierarhică a celui care foloseşte resursele firmei în interes
personal este mai mare, cu atât este mai mare decepţia, riscul şi inechitatea.
O alte chestiune ţine nu numai de etică, dar şi de o înţeleaptă prudenţă: respectă-i
pe ceilalţi, indiferent cât sunt de mici. Nu te costă nimic să spui o vorbă bună şi să
fii politicos. Cei mari au fost cândva mici şi îşi amintesc cum au fost trataţi.
Experienţa arată că unii oameni care au acum o autoritate decizională în privinţa
afacerii noastre, au fost cândva poate subalternii noştri.
Construcţia socială a afacerii
Oamenii de afaceri sunt personalităţi ale comunităţii locale. Lumea aşteaptă de la ei
implicare (nu neapărat financiară), un comportament exemplar şi un serviciu cât de
mic adus comunităţii. Serveşte-ţi cumva comunitatea din care faci parte!
Din păcate, ne-am dezvoltat de o manieră individualistă. Putem vedea cartiere de
vile extraordinare, cu grădini foarte îngrijite, dar străzile dintre aceste vile sunt
înguste şi fără trotuare. Comunitatea locală nu există. Toată lumea aşteaptă de la
primar să suplinească vidul de interes pentru ce se întâmplă dincolo de gardul
fiecăruia. Fireşte că nici un primar nu poate avea o energie care să suplinească
toate energiile sociale lipsă.
Rolul bisericii în coagularea comunităţii locale ar trebui să fie mult mai mare, dar
biserica este încă timidă după persecuţiile şi discreditările la care a fost supusă timp
de 50 de ani.
Consider că trebuie să tindem către o apropiere între membrii comunităţii locale,
prin intermediul bisericii, după modelul britanic, american, sau chiar românesc
tradiţional. Oamenii de afaceri sunt chemaţi să sprijine biserica material şi
decizional (să facă parte din consiliul eparhial), iar biserica ar trebui să-şi
consolideze rolul de instituţie de asistenţă socială. Dacă nu avem un intermediar
puternic al mesajului nostru social (biserica), s-ar putea să nu mai avem timp
pentru afaceri, covârşiţi fiind de multiplele probleme sociale din jurul nostru. De
aceea, consider că asistenţa socială directă, în care oamenii de afaceri sunt abordaţi
pe scări pentru a ajuta tot felul de lume necăjită, reprezintă o frână şi un risc pentru
însăşi afacerea care generează fondurile pentru astfel de acţiuni. Consolidarea
instituţiilor de asistenţă socială în jurul bisericii şi sprijinirea lor de comunitatea de
afaceri ar reprezenta o soluţie de mult-aşteptată normalizare socială în România.
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O altă dimensiune a construcţiei sociale a afacerii o reprezintă respectarea mediului
ambiant, o atitudine ecologică proactivă a oamenilor de afaceri, care au datoria să
se preocupe pentru păstrarea aerului, apelor şi solului cât mai curate şi lipsite de
zgomot. Orice investiţie în ameliorarea ecologică va declanşa o reacţie de
solidaritate din partea membrilor organizaţiei, va ridica ceea ce Fayol numea esprit
de corps. Fie numai şi pentru acest câştig, liderul unei afaceri ar trebui să nu-şi
precupeţească banii când este vorba de respectarea mediului ambiant.
PRIDE

Citiţi din [50]: 2. Ethics and Social Responsibility, paginile 35-65

Stakeholders
Stakeholders sunt acele persoane sau grupuri care au interese într-o firmă, nu
neapărat prin titluri de participaţie formale (acţiuni, numiri pe post, contracte).
Acest model încearcă să pună în evidenţă aşteptările şi interesele tuturor grupurilor
de interese legate de o anumită afacere (figura 116). De asemenea, sunt
reprezentate mijloacele şi instrumentele de comunicare dintre conducerea
companiei şi fiecare grup de interese în parte. Interesele acestor grupuri nu sunt
neapărat legale (oficiale) şi în nici un caz convergente, dar pot fi legitime.
În mod cert nu vom putea să împăcăm pe toată lumea şi nici nu ne propunem.
Orice decizie managerială va împărţi jucătorii (stakeholders) în susţinători,
adversari, derutaţi şi indiferenţi. Analiza stakeholders cere o reprezentare a tuturor
jucătorilor, modul de comunicare şi reacţia probabilă a fiecăruia şi puterea fiecăruia
în conjunctura dată, pentru a prevedea riscurile ca o decizie managerială să fie
anulată din cauza unei opoziţii prea puternice a unor stakeholders prea influenţi.
Impactul fiecărei decizii manageriale trebuie văzut prin ochii fiecăruia dintre
actori, iar un mesaj al conducerii unei firme trebuie să conţină semnale clare
adresate fiecăruia dintre stakeholders.
Analiza stakeholders este un model decizional strategic şi tactic, dar are virtutea de
a oferi o reprezentare a legăturilor sociale ale firmei, fiind un instrument util în
construcţia socială a afacerii. Acest model recunoaşte comunitatea locală ca un
stakeholder, un grup cu interese dintre cele mai legitime în buna funcţionare a
firmei.
Onoarea naţională în afaceri
Andrei Pleşu observa pe bună dreptate dispariţia onoarei naţionale în societatea
românească, ca unul din cele mai îngrijorătoare simptome. Oamenii de afaceri, ca
lideri ai unei mici comunităţi, ar trebui să se întoarcă la reconstruirea onoarei
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naţionale. Emoţia pe care o simţim când un sportiv român este premiat la
Olimpiadă reprezintă un bun punct de plecare. Să ne comportăm în afaceri ca
reprezentanţi demni ai naţiunii române. Prin ceea ce facem, să câştigăm respectul şi
stima străinilor.

Figura 116 – Principalii jucători în analiza stakeholders şi moduri specifice de
comunicare cu fiecare
Globalizarea economică şi integrarea europeană par să fie vectori antinaţionali.
Care mai este rolul naţiunii într-o economie globală? Cel puţin la nivelul afacerilor,
rolul naţiunii va rămâne determinant. Toţi oamenii de afaceri de succes şi-au
construit succesul în comunitatea lor naţională şi apoi au trecut la expansiunea
globală. Puţin oameni de afaceri de succes au pierdut contactul cu naţiunea din care
provin.
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Apartenenţa naţională este o resursă morală enormă care trebuie exploatată într-o
afacere. Din această resursă izvorăşte o alta, esenţială pentru victoria organizaţiei:
demnitatea. Ar fi bine să observăm că demnitatea este una din puţinele forţe
anticorupţie, deci este un preţios aliat al întreprinzătorului.
În ceea ce veţi întreprinde, apăraţi prestigiul naţiunii şi al ţării unde v-aţi născut.■
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Concluzii. Coerenţa ansamblului
Sper ca această carte să sugereze ceva din complexitatea construirii unei afaceri pe
baza unui proiect de afaceri, la nivelul actual de cunoaştere în acest domeniu. Sper
de asemenea să sugereze deosebirea dintre un plan de afaceri şi un proiect de
afaceri. Planul de afaceri reprezintă un document formal de prezentare a unei
afaceri unor potenţiali creditori, investitori sau angajaţi. Proiectul de afaceri este
un document intern de lucru, complet şi complex, care trebuie să trateze în detaliu
toate elementele afacerii. Acest document are nevoie de toată confidenţialitatea
care i se poate acorda. Deosebirea este ca aceea dintre un plan de casă şi un proiect
de casă, cu planurile de execuţie de detaliu, cu devize de materiale şi cu planificare
de lucrări. Proiectul se referă la procesul de creare a unui nou centru de profit sau
unitate strategică de afaceri, fie ca firmă nouă sau ca departament. Planul se referă
la starea spre care tindem. Având un proiect de afaceri, putem să extragem foarte
uşor planul de afaceri şi, de altfel, planuri de afaceri găsim în multe publicaţii sau
pe Internet. În schimb, construirea unui proiect de afaceri pornind de la plan este o
muncă migăloasă, dar plăcută, ca orice muncă spirituală, ca orice muncă de creaţie.
De cele mai multe ori, complexităţile care ni se dezvăluie în cursul proiectării
afacerii ne determină să schimbăm planul iniţial şi este normal să fie aşa.
Proiectarea ne obligă să învăţăm foarte multe lucruri din foarte multe domenii şi în
plus ne obligă să le corelăm, să le integrăm şi să le legăm între ele.
Există oameni care sunt analfabeţi, deşi ştiu literele. Ei pot numi fiecare literă
dintr-un cuvânt, dar nu le leagă în silabe (mai ţineţi minte ce greu era cu „o i oi”?)
şi nu ajung la cuvânt decât după opinteli serioase. Mulţi tineri absolvenţi ştiu
marketing, ştiu management operaţional, ştiu management financiar ca discipline
distincte, dar a le cere să explice implicaţiile managementului operaţional în cel
financiar sau invers îi lasă perplecşi. Angajatorii şi investitorii caută tineri
absolvenţi capabili să implementeze idei, aplicând cunoştinţele în practică. La
aplicarea în practică, domeniile încep să se întrepătrundă, apar corelaţii şi
convoluţii între diferitele domenii. Într-un proiect de afaceri se vede cel mai bine
această defecţiune a absolvenţilor noştri de a şti multe despre puţine lucruri fără să
ştie mai nimic despre întreg. Din păcate pentru ei, realitatea este un întreg. Într-o
afacere reală nu există contabilitate, există un amestec de contabilitate, cu drept, cu
finanţe, cu management operaţional, cu marketing, cu etică, cu economie şi cu
multe alte domenii nebănuite. De fapt, domeniile sau disciplinele de studiu sunt
abstracţiuni ale minţii noastre, nu trebuie să ne încredem prea mult în graniţele
dintre ele. Ceea ce numim noi astăzi „muzică”, grecii numeau diferit în antichitate,
în funcţie de instrumentul la care era interpretată. După două milenii, astăzi putem
trăi miracolul de a auzi toate instrumentele reunite într-o orchestră simfonică. Un
proces similar de integrare se petrece şi cu disciplinele economice. Astăzi, o
afacere de succes este o orchestră simfonică unde fiecare membru al organizaţiei îşi
cântă impecabil partitura individuală (aşa-zisa ştimă) sub bagheta unor conducători
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care au în faţă întreaga partitură: proiectul de afaceri. Fiecare face muzică perfect
sincronizat cu ceilalţi şi fiecare înţelege ce fac cei din jurul său.
Administrarea afacerilor reprezintă o integrare a disciplinelor economice în latura
lor aplicativă, pragmatică, pentru a reprezenta un tot. Finalitatea demersului o
reprezintă construirea şi conducerea unei afaceri în lumea reală. Proiectul de
administrarea afacerilor, fiind ca o partitură de orchestră, are o acută nevoie de
coerenţă interioară. Aşa cum arătam şi în introducere, orice schimbăm într-un
astfel de proiect conduce la adaptări şi în alte părţi ale proiectului. Din acest motiv,
nu orice stare a proiectului de afaceri este o stare stabilă. Majoritatea stărilor
posibile sunt instabile. Deosebirea dintre un proiect bun şi unul slab constă de cele
mai multe ori din observaţia acestei incoerenţe interioare, a stărilor instabile. Un
proiect slab nu ţine cont bunăoară în construcţia contabilă de construcţiile juridică,
de marketing, de management şi financiară, chiar dacă fiecare din aceste
construcţii, luate separat, este corectă. La încercarea de a implementa un astfel de
proiect slab, toate discordanţele vor ieşi la iveală şi munca va trebui luată de la
capăt.
Prezentarea unui proiect de afaceri
Mălin Mălineanu spune că succesul în afaceri este o chestiune de atitudine.
Nicăieri nu iese mai bine în evidenţă atitudinea decât la o prezentare în faţa unui
auditoriu. Pentru o prezentare bună avem nevoie de patru lucruri:
1. Atitudine de învingător (stăpânire de sine, autoritate, credibilitate, pragmatism,
învingerea emoţiilor)
2. Carismă (umor, farmec, prezenţă, magnetism, zâmbet, vorbire liberă,
interactivitate cu sala, captarea audienţei auditoriului)
3. Respect pentru auditoriu (materiale pregătite dinainte, încadrarea în timp,
conciziunea, relevanţa punctelor atinse, seriozitatea, evitarea lungirilor tip „ăăă” şi
a pauzelor)
4. Retorică (corectitudinea gramaticală, logica discursului, dicţia, elocvenţa sau
puterea de convingere, stilul limbajului, bogăţia vocabularului, adresarea
problemelor cheie)
Ştiu din proprie experienţă că, deşi sunt numai patru lucruri, vă va fi destul de greu
să le acordaţi atenţie simultan. De aceea, aveţi nevoie de exerciţii. Căutaţi cât mai
des ocazii de a exersa în public, iar dacă nu aveţi public, filmaţi-vă cu o cameră.
După câţiva ani de muncă, veţi putea performa în domeniul prezentării. Nu uitaţi:
viitorul vostru va depinde cândva de o astfel de prezentare! ■
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preţuri menţinute constant ....... 74
preţuri pe pachet ...................... 72
preţuri promoţionale ..............75-6
preţuri seducătoare .................. 73
preţuri subvenţionate ....... 74, 219
prevenirea şi stingerea incendiilor
(PSI) .....................103, 105, 419
previziune .............116, 123, 126,
270, 274-80, 314, 325-41, 354,
393, 395
previziunea tehnologică .....327-9,
339-41
prezentare ......177, 186, 222, 530
price-earnings ratio ...............PER
price-taker ................................ 71
price-setter ............................... 71
Pride, Hughes, Kapoor ............ 69
prietenos cu utilizatorul .......... 395
prima de asigurare ............128-30
prima de emisiune ................. 501
Prima TV ................................ 201
primă (de merit) .....237, 238, 403
primărie .......104-5, 214, 233, 456
prime (rate) .................... 143, 154

prime de capital .....................482
primul intrat primul ieşit ........FIFO
primul venit primul servit ........278
principal ............ 151, 159-61, 472
principialitate ..........................241
principii fundamentale ale
finanţelor ..............................131
principii de comportament .....517
principiile contabilităţii ....442, 481
principiile de îmbunătăţire a
sistemului de management ........
.............................................430-1
principiile de management ...........
........................................397, 417
principiile organizaţiei ............397
principiile transferului răspunderii
............................................ 420-1
principiul competiţiei ...........241-2
principiul consistenţei .....442, 474
principiul continuităţii ....................
........................... v. going concern
principiul "cui, ce, când, unde" .....
............................................... 127
principiul de exclusivitate ....241-2
principiul de realizare .............442
principiul de teritorialitate .......503
principiul exerciţiilor ....v. accruals
principiul minimului energetic 132
principiul negociatorului unic .119
principiul „primul venit primul
servit” ...................................278
principiul provizioanelor .........442
principiul prudenţei .........442, 460
principiul rezervării .................278
prins la mijloc .....................37, 41
Prisma ..............................56, 215
privilegii ........................86, 89, 91
privilegiul utilizării lucrului ........86
pro forma BS and P&LA ........435
pro-forma invoice ...................475
Pro TV ....................................256
proactiv ..................................325
proastă finanţare .................456-7
probabilitatea de aşteptare la
coadă ..................... 275-80, 304
probabilitatea rezultatului .......403
probă de lucru ........................411
problemele de calitate ....426, 428
proceduralizarea operaţiilor .........
........................................271, 387
proceduri .......123, 387, 390, 420,
431, 434, 435
proceduri de aprobare ...........435
proceduri de comunicare scrisă ...
............................................... 434
proces-verbal .109, 119, 420, 468
procesarea comenzilor ..........242
procesul de luare a deciziei de
cumpărare ............................175
procesul de prognoză .......329-30
procesul de schimb .............172-3
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Procter & Gamble (P&G) 100, 399
procură specială .......................98
producător ......................204, 212
producător generic (externalizat) .
............................................... 204
producător titular de brand .....204
produce minimum on regular time
................................................359
produce to demand ............ 358-9
product design ................... 342-4
product life cycle ...................PLC
production design ...................344
productivitate ..... 267, 286-7, 342,
345, 356, 387, 389, 393, 400,
441
producţia de diamante .............36
producţia de masă .................344
producţia de memorii integrate 36
producţia de serie ............47, 354
producţia imobilizată ..............483
producţia la nivel de prototip ..344
producţia neterminată ...........154,
342, 450, 457-8, 480
producţia nevândută ..............353
producţia speculativă .....146, 288
producţia spotului ...................203
producţia vândută ..................483
producţie ....... 171, 288, 314, 352
produs ........ 171, 174, 263, 342-4
produs neprofitabil ............. 437-9
produs nou ........... 146, 211, 236,
252-3, 325, 327, 338, 345, 466
produse de sezon ..................360
produse finite . 154, 342, 450, 458
produse / servicii de impuls .........
............................... 179, 241, 354
produse / servicii nediferenţiate ...
............................. v. commodities
produse / servicii substituibile ......
.............................. v. substituente
produsul de bază ...................257
produsul intern brut (PIB) .58, 209
profesiile liberale ....................446
profesiunea de manager ........393
profit ... 21, 22, 23, 29, 65, 69, 70,
78-82, 93, 94, 128, 131, 147,
213, 252, 283-6, 296-300, 319,
404, 437, 439, 449, 454-6, 460,
464-5, 468, 477, 478, 483-4,
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profit acumulat ...............479, 501
profit brut ........................486, 487
profit brut din exploatare ..............
............................... 455, 484, 489
profit brut din vânzări ...................
............................... 455, 484, 489
profit din exploatare ...............484
profit după dobânzi şi taxe v. EAIT
profit excepţional ....................468
profit înainte de dobânzi şi taxe ...
..........................................v. EBIT

profit & loss account ...........455-6
profit net ................147, 267, 485,
487, 500, 504
profit net din exploatare ......455-6
profit net după taxe ........455, 500
profit net înainte de taxe 455, 459
profit raportat la active ............. 69
profit raportat la vânzări ... 69, 232
profit zilnic ........... 283-6, 296-300
profitabilitate .......34, 35, 92, 180,
267, 393, 400, 437-9, 441, 476,
477, 484-90, 507-8
profitabilitatea clienţilor ..180, 437
profitabilitatea industriei ........... 35
prognoză .................80, 135, 140,
270, 329-30
program de fidelizare ............... 62
program de funcţionare (orar) .....
53,106, 214, 218, 224, 271,
281, 296-300, 314, 319-22,
415-7, 434
program de lucru ................... 404
program de lucru flexibil .....404-5
program de producţie master 352
program prelungit .................. 355
program redus ....................... 355
programarea master ...........351-2
programări ............................. 311
proiect de afaceri ................... 529
proiectant general de arhitectură..
.....................................105-6, 316
proiectare ............107, 117, 342-4
proiectarea asistată de calculator
......................................... 47, 343
proiectarea fabricaţiei ............ 344
proiectarea funcţională .......... 343
proiectarea produsului ........342-4
proiecte de investiţii ............164-9
promisiune .............190, 254, 432
promisiune de vânzare .......... 158
promisory note ....................... 153
promotor ................................ 187
promoţie conjugată ................ 185
promoţie demonstrativă ......... 184
promoţie olfactivă .................. 184
promoţii .................................. 184
promovare (de brand) ..... 53, 146,
172-3, 174, 176, 179, 180,
182-7, 285, 291
promovare (ierarhică) ....393, 414
property .................................... 86
proporţionalitatea veniturilor cu
riscurile asumate ........131, 144,
448, 494
proprietar ...............158, 220, 479
proprietas ................................. 86
proprietate .....................85-92, 97
proprietate comună .................. 92
proprietate cooperatistă ........... 92
proprietate intelectuală .... 90, 524
proprietate maritală .................. 91

proprietate ofensatorie .............92
proprietatea afacerii .................21
proprietatea în indiviziune ........91
propriété ...................................86
proprius ....................................86
protecţia antivirus ...................127
protecţia consumatorilor ..............
.....................................120-2, 527
protecţia împotriva inflaţiei ...........
.......................................82, 477-8
protecţia mediului ...................104
protecţia muncii .............103, 123,
125, 402, 419
protecţia vadului comercial ....220
provizioane pentru riscuri şi
cheltuieli ...............................482
prudence concept ..................442
PSI .........................103, 105, 215
public relations ....................... PR
publicaţii .................................185
publicitate .... 50, 66, 74-5, 77, 93,
100, 105, 120, 172-3, 174, 176,
177, 182-203, 255
publicitatea prin sport .....177, 185
publiinterviu ............................182
Puma ......................................254
punct de rating .......................198
punct de vânzare ...................241
puncte volante .......................177
punctuaţie ..............................192
punerea în funcţiune .....108, 124,
466, 468
purchase attractiveness ...........66
purtător de cuvânt ..........394, 395
PUT ........................................198
putere .....................226, 397, 407
puterea de a transfera atributele
proprietăţii ..............................86
puterea de negociere .....242, 434
puterea de negociere a clienţilor ..
...................................... 32-3, 257
puteri ..........................86, 89, 397
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QA ..........................................428
QM .........................................271
QR .......................................491-2
Qs ...........................................258
quality assurance ...................428
quality control .........................427
quality improvement ...............427
quality is free ..........................427
quality planning ......................427
quasi-government corporation .95
questionaires ........................... Qs
quick ratio ............................491-2
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R&D ................. 60-61, 77, 339-40
rabat (comercial) .........454-5, 475
Radet .....................................104
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radio ........... 183, 202-3, 234, 281
Radiotel ....................................56
Rafo ........................................503
raft ......... 153, 177, 179, 242, 373
Raiffeisen ...............................200
raionare .... 215, 216, 217, 229-31
Rainbow ...........................42, 221
rambursare ... 136, 147, 148, 154,
157-61, 452, 472, 479
rambursări frauduloase de TVA ...
.............................. 157, 163, 509
Rand Corporation ...................327
randament ............ 213, 280, 287,
296, 320, 391, 396
randamentul fiscal ..................516
randamentul investiţiei .............69
randamentul zilnic de utilizare .....
..........287-8, 292-3, 295, 296-300
rapoarte CTP ..........................433
rapoarte financiar-contabile .........
93, 95, 109, 185, 232, 432, 435,
444, 452, 453-6, 470, 476-84,
481-501, 527
rapoarte pentru investitori ......527
raportul calitate / preţ .............252
raportul cheltuieli / vânzări ...........
........................................228, 232
raportul chirie / preţ ................499
raportul costuri variabile / fixe ......
........................................288, 319
raportul datorii / active ............492
raportul datorii / capital angajat ....
............................................... 493
raportul fluxurilor de trezorerie .....
................... 470-3, 478, 481, 501
raportul greutate / valoare ......243
raportul preformanţe / preţ .......66
raportul preţ / câştig ...............500
rasă ..........................................44
rata amortizării .......................467
rata de capitalizare a dobânzii .....
................................................138
rata de creştere sustenabilă 458-9
rata de defectări .....................423
rata inflaţiei .....................134, 513
rata internă de rentabilitate 167-8
rată ..................... 135, 148, 150-3
rată de leasing ......... 159-60, 479
rată de rambursare fixă ..........151
rating ..................... 129, 140, 493
rating (televiziune) ............... TVR
ratio analysis .......... 481, 484-501
raţional .. 117, 240, 263, 278, 493
raw materials ...................... 457-8
răspundere colectivă ..............420
răspundere limitată ........... 95, 96
răspundere nediluată .............420
răspundere nelimitată ..93, 94, 96
răspundere observabilă .........420
răspundere personală ............420
răspundere transferabilă ........420

răspunderea disciplinară şi
materială .............................. 419
răspunderi ................................ 86
răspuns la cererile clienţilor ... 249
război şi inflaţie ...................... 141
războiul preţurilor .........66, 71, 75
rea credinţă .................116-7, 389
reach ...................................... 199
reacţia de aşteptare ............... 275
reacţia de schimbare a
furnizorului ........................... 276
reacţia probabilă .................... 526
reacţii .......... 119-20, 275-80, 403
real cash margin .................... 489
realizare ................................. 402
reasigurator ............................ 204
reavize de plată ..................... 148
rebranding .............................. 100
recepţia şi dirijarea documentelor
................................................ 434
recepţie ...............106-7, 370, 378
reclamă ..........77, 81, 105, 120-2,
182-203, 235, 285, 409
reclamă audio .....182, 200, 202-3
reclamă de televiziune .......... 182,
193-6, 197-201, 202-3
reclamă indoors ..................... 182
reclamă luminoasă ................ 182
reclamă mascată ................... 120
reclamă outdoors ................... 182
reclamă prin trimiteri poştale . 184
reclamă tipărită ...182, 200, 202-3
reclamă video ........................ 182
recompensarea cititorului ...192-3
recompensă ........................... 403
recrutare 236-7, 271, 408, 409-11
recunoaştere .......................... 402
recuperarea financiară ............. 69
recuperarea investiţiei ........... 501
reducerea costurilor .......435, 440
reducerea personalului necalificat
............................................... 389
reduceri de preţuri ........... 75, 184
reducing balance depreciation ....
............................................... 467
reeşalonare ............................ 135
reevaluarea unui activ .......... 468,
478, 479, 480
referinţe .................................. 409
reformă economică .......96, 156-7
regie .77, 437, 439, 455, 456, 461
regimul de exploatare ............ 470
regimul de funcţionare ........... 287
regimul de încărcare .............. 287
registrator .......................421, 434
registratură .............108, 421, 434
registratură de date ............... 127
registre contabile ................445-6
registru de casă ..................... 452
Registrul Comerţului .............97-8
reglementări ........................311-2

regresia exponenţială .........338-9
regresia liniară ........ 334-5, 334-7
regresia logaritmică ............338-9
regresia neliniară ................338-9
regresia polinomială ............338-9
regula celor 3 metri ................228
regulamente ...................311, 397
regulamentul de ordine interioară.
........................................414, 419
reguli ..... 103, 118, 397, 419, 524
regulile artei publicităţii tipărite .....
.......................................... 189-97
reinforcing ..............................177
reîmprospătarea stocului ..369-86
relationship marketing .........257-8
relativism etic .........................518
relaţia concurenţă - preţuri .......66
relaţia cu presa ...........120-2, 185
relaţii cu clienţii . 171, 207, 236-7,
248, 257-8, 475
relaţii cu furnizorii ...................430
relaţii de aprovizionare ...........208
relaţii de distribuţie .................210
relaţii interpersonale ..............402
relaţii publice ..................185, 411
relaţiile comerciale .................510
relaţiile de cuplu .....................524
relaţiile de proprietate ............510
relaţiile de rudenie .................524
relevanţa criteriilor de segmentare
................................................. 43
relevanţă ............... 283, 284, 333
reliability .................................423
religie ................... 87, 282, 517-8
remuneraţia .................397, 400-6
rent .................................. v. chirie
rentabilitate ...............65, 76, 345,
479, 484-90, 500-1
rentabilitatea activelor totale ..487
rentabilitatea capitalului angajat ...
....................................... 486, 488
rentabilitatea capitalului investit....
............................................ 485-7
reorder point ......................... ROP
reparaţii ....................................73
repartizarea profitului .....479, 482
reportaje filmate .....................122
reportarea deficitului ......356, 360
represalii ...........................119-20
reprezentant ..................98-9, 109
reprezentanţă .........................234
reprezentare ...........................234
reprogramări ..........................311
reputaţie .................................250
research & development ..... R&D
residual value ......................466-7
respect .. 119, 120, 229, 402, 403
respectarea codurilor .............192
respectarea mediului ambiant ......
....................................... 526, 527
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responsabilitate .... 227, 264, 401,
402, 414
responsabilitatea managerială .....
............................................ 443-4
responsabilitatea socială .............
........................................393, 395
responsabilităţi morale ...........517
responsabilizarea pe costuri ..435
restaurante ....... 35, 38, 101, 122,
171, 208, 216, 261, 282, 311,
456
resursa managerială specifică ......
............................................. RMS
resurse financiare .....26, 76, 236,
263, 339, 347, 394, 419-21
resurse informaţionale ......26, 76,
123, 126-7, 236, 263, 339, 347,
391, 394, 419-21
resurse materiale ......26, 76, 236,
263, 339, 347, 394, 419-21
resurse morale .......................528
resurse necesare ...................271
resurse tehnologice ..................41
resurse umane . 22, 76, 236, 263,
271, 339, 347, 394, 401, 407-21
resursele afacerii .......22, 76, 131,
263, 270-1, 339, 391, 394, 432
retail ................................213, 229
retenţia personalului ...............397
retribuire ..... 271, 291, 397, 400-6
retur (de marfă) ......... 378, 454-5
return on assets ...................ROA
return on capital employed ....486
return on equity ....................ROE
return on investment ............. ROI
returns ....................................474
retururi ............................462, 475
reţea de distribuţie ....38, 76, 204,
206, 233, 237, 241
reţea locală .............................127
reuşită ....................................402
revânzător ............... 76, 107, 212
revenue reserves ................... RR
revenues ................................474
reversed engineering .......28, 524
reviste ......... 183, 184, 202-3, 234
rewarding and rules
reinforcement .......................408
rezerva de capacitate .............281
rezervări .................................311
rezervări multiple ....................311
rezerve .................. 480, 482, 501
rezerve de capital ...................501
rezerve din reevaluare ...........482
rezilierea contractului .............112
rezistenţă în faţa creditorilor ..480
rezistenţă la foc ......................104
rezolvarea problemelor ..106, 265
rezonanţa .............................. 277
rezultat .................................. 454
rezultate financiare 305, 393, 454

rezultatul brut ......................... 484
rezultatul curent ..................... 484
rezultatul din exploatare ........ 483
rezultatul exerciţiului financiar 482
rezultatul extraordinar ............ 484
rezultatul financiar ................. 484
rezultatul net al exerciţiului
financiar .......................484, 485
rezultatul reportat ................... 482
Richard Branson .................... 255
Richey .................................... 433
risc ... 23, 62, 103, 112-5, 116-30,
132, 140, 142, 144-5, 153, 159,
162, 213, 214, 221, 234, 239,
294, 348, 392, 441, 458, 479,
490, 494, 526
riscul conjuncturii de piaţă ..... 142
riscul debitorilor ..................... 479
riscul inflaţiei .......................... 142
riscul ratei de schimb valutar .......
........................................142, 479
riscul valutar ...................142, 479
ritm ....................................189-90
ritualuri ................................... 399
RMS ...............................217, 218
ROA ....................................... 487
robot ....................................345-6
robotizare ..............47, 345-6, 349
robusteţe ................273, 391, 395
robusteţea serviciilor ................ 62
ROCE ............................ 486, 488
Rodipet ............................ 38, 212
ROE ....................................485-7
ROI ..............174, 396, 485-7, 488
Rolex ........................................ 72
Rolls Royce ...................... 40, 234
rolul ilustraţiei ......................... 193
rolul întreprinzătorului .............. 26
rolul specialiştilor ..................... 26
roluri decizionale .................... 394
roluri informaţionale ............... 394
roluri interpersonale ............... 394
România . 49-50, 54-5, 58-60, 75,
76, 82, 83, 85, 92-7, 102-5, 107,
112, 117, 122, 124, 126, 131,
133, 140, 145, 149, 150, 153,
156-7, 162-3, 171, 179, 183,
184, 187, 188, 193, 201, 201,
203, 207, 208, 210, 213-22,
232-5, 248, 250, 258, 259-60,
264, 273, 283, 327, 343, 345,
398, 403, 409-10, 411, 412, 417,
438, 441, 443, 445, 460, 470,
473-4, 475, 476, 478, 480, 481,
502, 503, 504, 505-6, 509-12,
513-6, 525
RomTelecom ...........41, 200, 454
RomWest Euro ...................... 201
ROP ....................................372-3
ROS .......396, 477, 485, 488, 514
roşu .....................................196-7

rotaţia funcţională a personalului .
............................................... 398
RR ..........................................501
rulaj de personal ....................397
rulajul banilor ..........................449
rulajul contului ................473, 496
Rusia ..............................221, 340
rutină ......................................387
Ryanair .....................................35
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S-corporation .....................95, 96
SA ............................................97
SAAB .....................................180
sabotaj ...................124, 389, 523
salariaţi ......................... v. angajat
salarii ......................................483
salariu ... 76-7, 81, 217, 238, 286,
388, 393, 397-8, 400-6, 451,
456, 513, 520-1
salariul brut ............................515
salariul decent ........................513
salariul impozabil ...................515
salariul mediu .........................513
salariul minim .........................513
salariul net ......................502, 515
salariul orar brut .....................417
salarizare ...............................419
salarizare fixă .........................404
salarizare variabilă .................404
sale price .............................498-9
sales .......... 474-5, 484, 485, 488,
489, 490, 496-8
sales allowance .....................475
sales force ....... v. forţa de vânzări
sales promotion .....................184
sales returns .................v. returns
sales tax .................................506
Sam Walton .......... 223-32, 265-6
Sam’s Clubs ........................230-1
sampling .........................177, 184
Samuel Goldwyn ....................440
sancţionare ............................408
sancţiuni .................................419
SAP ........................................436
Sara-Merkur ...........................239
satisfacţie ...............................402
satisfacţie a clienţilor .....176, 224,
249, 393, 395
satisfacţie garantată .......224, 227
satisfacţii profesionale ...........405
saturarea pieţei ......................164
sănătate .................................515
SC ..........................................501
scadenţă .......126, 135, 147, 148,
153, 155
scalare ...................................102
scandal ...................................116
scăderea vânzărilor ...............253
scenarii de dezvoltare ..............56
schimb valutar ..........................47
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schimbarea tratamentului contabil
............................................... 442
schimbări de personal ............417
scopul contabilităţii .................443
scopul muncii .........................403
scopurile afacerii ......................23
Scott, Lee ...............................229
scrap value ......................... 466-7
SCS (societate în comandită
simplă) ....................................96
scule şi dispozitive de verificare ..
.............................................. SDV
scurgeri de informaţii ..............124
scutit de TVA .............. 506, 507-8
SDV ........................................344
secret partner ...........................94
secretizarea salariilor .............405
securitate în muncă ......................
........................ v. protecţia muncii
securitatea informatică ..........123,
126-7, 389
securitatea locului de muncă .402
secvenţă .................................387
secvenţializarea operaţiilor ..........
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sediu .................................97, 185
sediul central ..........................439
sediul principal .........................97
sediul secundar ........................97
segment de audienţă .............198
segment de piaţă ........37, 43, 66,
140, 280, 284
segment de venituri medii şi mari .
................................ 48, 216, 280
segment de venituri mici şi medii..
....................................... 215, 280
segment ţintă ... 37, 40-41, 43, 45,
52, 198, 200-1, 202, 213, 312
segmentarea clienţilor după
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segmentarea orară (televiziune)...
............................................... 201
segmentarea pieţei ........... 43-54,
71, 175
segmentation criteria ............ 43-4
segmentation variables ........ 43-4
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selectare şi angajare .......... 411-4
selecţie ....... 271, 408, 409, 411-4
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seminarii .................................185
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semn de întrebare ..........439, 440
semnale ........ 74-5, 120, 526, 527
semnarea actelor ... 99, 108, 119,
154, 420
semnarea cu obiecţiuni ..........119
semnarea de primire ..............420
semnătură autorizată .............119
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cumpărătorilor (clienţilor)....... 53,
65-8, 70
sensul economic al afacerii ..... 65
separarea economiei de familie ..
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separaţia produse-servicii ....... 59
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server ..................................... 390
server de demoni ................... 390
service ...........109, 111, 211, 234
Service Master ......................... 62
servicii ..........57-63, 93, 105, 123,
124, 128-30, 171, 211, 229, 236,
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taxă de protecţie .................... 122

taxe ..... 73, 76, 81, 92-5, 98, 103,
122, 126, 146, 157, 158, 260,
441, 456-7, 498-9, 502-16
taxe de ieşire ..........................512
taxe directe .........................503-5
taxe indirecte ...............503, 505-9
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transparenţa serviciilor ...... 60, 62
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valori ............... 48, 131, 202, 209,
255, 399, 419
valori mobiliare .................89, 450
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