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INTRODUCERE

Managementul riscului , ca parte componentă a managementului modern, a devenit o

preocupare de prim rang a lumii moderne şi unul dintre „ mecanismele cheie ” ale evoluţiei

economice, reprezentând un proces complex , care cuprinde o serie de activităţi menite să atenueze

impactul acţiunii riscului atât asupra derulării afacerii , cât şi asupra rezultatelor previzionate sau

planificate.Tema s-a născut din convergenţa graduală a ideilor provenite din două surse :

  studiul şi cercetările despre risc şi crearea valorii

 experienţa proprie în materie de consultanţă şi dezvoltare executivă

Am ales această temă deoarece am plecat de la premisa că economia de piaţă în situaţii de

risc şi criză  nu poate funcţiona fără societăţi comerciale profitabile, bine consolidate astfel că,odată

cu relansarea economiei şi îmbunătăţirea mediului de afaceri din România, sistemul economic să

cunoască o dezvoltare normală atât din punct de vedere cantitativ, dar mai ales din punct de vedere

calitativ.Motivaţia alegerii temei evidenţiază faptul că aceasta are o aplicabilitate extinsă în

domeniul managementului riscului.

Lucrarea în sine, în contextul complexităţii problemelor abordate legate de riscuri şi

ameninţări globale ale firmelor, încearcă să răspundă exigenţelor actuale ale economiei de piaţă cu

care se confruntă managerii firmelor comerciale.

Interesul ştiinţific definitoriu este acela de a desluşi posibilitatea construirii de argumente

raţionale asupra predicţiei deciziilor manageriale în condiţii de risc şi ameninţări, demersul teoretic

deductiv întreprins având menirea de a furniza un exerciţiu ştiinţific relevant în lumina tematicii

alese. Lucrarea de faţă a fost realizată din dorinţa de a oferi managerilor o imagine exhaustivă

asupra stadiului actual în care se regăsesc firmele .

Pentru a face faţă concurenţei din ce în ce mai puternice şi pentru a deveni competitive,

firmele trebuie să iasă din starea actuală şi să-şi reinventeze propriile activităţi, propriile structuri,

aşezate pe baze noi, radical schimbate faţă de cele vechi. În consecinţă, lucrarea de faţă urmăreşte

să realizeze o analiză a mediului de afaceri aflat într-un ritm al schimbării fără precedent şi a

principalelor opţiuni strategice şi manageriale adoptate de firme. Raţiunea acestei teze de doctorat

rezidă şi din realitatea incontestabilă care arată că globalizarea afacerilor, internaţionalizarea

activităţilor bancare şi mai ales criza economico – financiară mondială actuală din perspectiva

cauzelor si consecinţelor sale, determină mutaţii de profunzime în organizaţia viitorului .Se impun

reflecţii de profunzime pentru a găsi soluţii adecvate în vederea adaptării optime la aceste

schimbări.Prezenţa acestor aspecte ale investigaţiei ştiinţifice atribuie lucrării originalitate şi

actualitate.
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Necesitatea şi actualitatea tratării temei.Necesitatea, actualitatea şi oportunitatea tematicii

abordate sunt puse în evidenţă de faptul că „riscul în afaceri” se constituie ca o realitatea obiectivă a

lumii contemporane, caracterizată ca o luptă din ce în ce mai dură pentru supravieţuirea şi

dezvoltarea firmelor.

Riscul se manifestă în permanenţă şi se amplifică în momente cruciale. O dată cu

conceperea mecanismelor analizelor probabilităţilor şi a managementului riscului, lumea afacerilor

s-a schimbat, integrându-se în mediul de afaceri global. În paralel, a apărut necesitatea elaborării

conceptelor generale privitoare la risc şi la interrelaţiile dintre diferite genuri de risc.Dintre

argumentele care stau la baza necesităţii şi actualităţii acestei teme menţionez :

 înţelegerea în profunzime a sursei şi naturii riscurilor mai bine decât competitorii noştri;

 intenţia de a creşte rentabilitatea activităţii firmelor ;

 cunoaşterea şi reducerea riscurilor prin decizii adoptate în mod corect;

 dorinţa de a oferi managerilor o imagine exhaustivă asupra stadiului actual în care se găsesc

firmele

 asumarea riscurilor şi “navigarea“ printre acestea astfel încât să se obţină recompensa dorită

de către manager ;

 creşterea potenţialului de a genera profit din afaceri cu un grad foarte mare de risc .

 încercarea de a răspunde exigenţelor actuale ale economiei de piaţă cu care se confruntă

managerii firmelor comerciale.

Stadiul prezentării temei în literatura naţională şi internaţională.Percepţia riscului este

"veche de când lumea", termenul respectiv putând fi întâlnit cu  accepţiuni adeseori diferite, în

literatura sau drept, în lucrări tehnice sau economice1. Abordarea ştiinţifică a riscului se realizează

însă treptat şi se profilează pe diferite forme de manifestare ale acestuia.

Pentru elaborarea tezei de doctorat am identificat cu sprijinul conducătorului de doctorat

peste 300 de repere bibliografice, de autori români de notorietate internaţională şi străini cu lucrări

de referinţă notabile în domenii referitoare la managementul riscului .S-au avut ,de asemenea ,în

vedere articole din reviste de specialitate, în mare parte de circulaţie internaţională.

Ne referim la articole ale unor experţi în domeniu, mai cu seamă în modelarea şi măsurarea

riscului în afacerile comerciale, în metodologia evaluării riscului în afaceri, precum şi politici şi

strategii de gestionare a acestor riscuri în domeniile abordate.

1 Drucker,P . F . Post - Capitalist Society . N . Y .: New Press , 1995, p.64
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Scopul şi obiectivele.Orice organizaţie se constituie pentru a realiza anumite scopuri în

raport cu care se orientează activităţile desfăşurate în cadrul acesteia. În afara unor scopuri, nu

există organizaţie, deoarece acestea constituie însăşi raţiunea ei de a fi2.

Gestionarea riscurilor în afacerile comerciale ale firmelor trebuie subordonată obiectivelor

care formează un sistem integrat, coerent şi convergent către obiectivele generale, astfel încât

nivelele de activitate să se susţină reciproc. Această abordare permite organizaţiei să definească şi

să implementeze o strategie de gestionare a riscurilor care porneşte de la vârf şi este integrată în

activităţile şi operaţiile de rutină ale organizaţiei. Punerea în practică a strategiei trebuie integrată

sistemelor de activitate ale organizaţiei, pentru a se asigura că gestionarea riscurilor este o parte

integrantă a modului în care este condusă organizaţia.

Personalul de conducere, indiferent de nivelul ierarhic pe care se află, trebuie să-şi formeze

abilităţile necesare gestionării pe principii de eficienţă a riscurilor. Mai mult decât atât, personalul,

în ansamblul său, trebuie să conştientizeze importanţa pe care gestionarea riscurilor o are în

atingerea propriilor obiective.

Lucrarea de faţă este consacrată stării, funcţionalităţii şi performanţelor managementului

riscului din afacerile comerciale ale firmelor din Romania, cu studii de caz pe firmele din judeţul

Braşov. Argumentele pe care se bazează această afirmaţie decurg din contextul situaţional în care

au fost elaborate, obiectivele, continutul şi grupurile-ţintă ale lucrării.

Obiectivele pot fi rezumate astfel :

a) grupa 1 de obiective vizează evaluarea stării actuale privind riscurile în afacerile comerciale

ale firmelor ;

 Stadiul actual privind dezvoltarea mediului de afaceri comerciale în economia românească ;

 Conceptul de risc în afacerile comerciale ale firmelor

 Percepţia şi responsabilitatea faţă de risc în contextul dinamicii afacerilor

b) grupa 2 de obiective vizează identificarea riscurilor economice în afacerile comerciale ale

firmelor ;

 Diagnosticarea factorilor generatori , efectele , strategii şi politici de gestionare privind

riscurile în afacerile comerciale

 Metodologia privind evaluarea riscului şi ameninţărilor în afacerile comerciale ale firmelor ;

 Identificarea instrumentelor operaţionale utilizate în diminuarea impactului de risc în

afacerile comerciale ale firmelor ;

c) grupa 3 de obiective vizează procesul decizional în situaţii de risc şi optimizarea deciziilor

2 Nicolescu , O., Verboncu, I., Starea de sănătate a managmentului din România în 2010, p.15
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      manageriale , element fundamental al rentabilităţii afacerilor ;

 Istoric şi abordări moderne privind decizia şi procesul decizional managerial în situaţii de

risc ;

 Identificarea metodelor şi tehnicilor aplicate în vederea diminuării riscurilor în afacerile

comerciale ale firmelor ;

 Optimizarea deciziilor manageriale în situaţii de risc , element fundamental al rentabilităţii

afacerilor comerciale

d) grupa 4 de obiective vizează stabilirea riscurilor şi ameninţărilor în afacerile comerciale ale

      firmelor în procesul de globalizare;

 Componente generale privind mediul global de afaceri comerciale - cadru de manifestare a

riscurilor şi ameninţărilor

 Asumarea riscului de către manager

 Identificarea componentelor social- cultural –ecologice în procesul de diminuare /

combatere a riscului şi ameninţărilor în afacerile comerciale ale firmelor.

Atingerea obiectivelor a presupus parcurgerea următoarelor etape:

 cercetarea secundară privind abordările manageriale privind riscurile în afacerile comerciale

ale firmelor

 cercetare secundară cu privire la dinamica riscurilor economice în afacerile comerciale ale

firmelor

 cercetare aplicativă privind optimizarea deciziilor manageriale în situaţii de risc

 cercetare aplicativă privind impactul schimbărilor globale asupra riscului în afacerile

comerciale ale firmelor

Conţinutul lucrării este structurat în funcţie de scopul şi obiectivele propuse în 6 capitole ,

conţinut ce poate fi esenţializat în modul următor:

 Capitolul prim reflectă abordările manageriale  privind riscurile  în afacerile comerciale.

 În al doilea capitol se fac referiri la riscurile  în afacerile comerciale ale firmelor  precum şi

la metodologia evaluării riscului  prin utilizarea unor instrumente operaţionale menite să

diminueze impactul de risc .

 Al treilea capitol este consacrat procesului decizional în situaţii de risc , precum şi

optimizării deciziilor manageriale , ca  element fundamental al rentabilităţii afacerilor.

 În al patrulea capitol m-am concentrat asupra riscurilor şi ameninţărilor în afacerile

comerciale ale firmei  în procesul de globalizare , asumarea riscului de către manager , etica
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afcerilor şi responsabilitatea socială antrenate în soluţionarea problematicii riscului în

afacerile comerciale ale firmelor

 Capitolul V este destinat cercetării ştiinţifice selectivă privind riscul în afacerile comerciale

ale firmelor şi componentele sale manageriale

 Capitolul VI cuprinde sinteza concluziilor , opiniilor , soluţiilor şi  contribuţiilor  personale.

Noutatea ştiinţifică a cercetării constă în justificări de natură teoretică şi metodologică,

ştiinţifică şi practică privind riscurile în mediul de afaceri comerciale , în contextul

globalizării şi cum riscul poate deveni un factor în succesul economic.

Elementele de noutate prezente în lucrare constau în :

 elaborarea unei doctrine sau a unui sistem de opinii cu privire la scopul, principiile,

conţinutul şi modalităţile de punere în aplicare a unei politici în interiorul ţării cu privire la

aspectele legate de schimbările globale şi a consecinţelor acestora ;

 această doctrină să se bazeaze pe cunoştinţe ştiinţifice fundamentale şi aplicative, inclusiv:

 evaluarea din trecut şi din prezent a mediului de afaceri;

 evaluarea factorilor care influenţează activităţilor umane asupra mediului de afaceri;

 predicţie a schimbărilor globale posibile şi impactul lor asupra calităţii vieţii;

 evaluarea vulnerabilităţii şi vulnerabilitatea sistemelor ecologice, economie,

populaţie, instituţii guvernamentale şi de infrastructură de stat în legătură cu mediul

de afaceri din firmele comerciale româneşti

 evaluarea posibilităţilor de atenuare a a riscurilor şi ameninţărilor în afacerile

comerciale .

 definirea unui set de riscuri noi în afaceri la nivel global, ca un factor în consolidarea, în

continuarea procesului de globalizare a economiei,

 identificarea unui set de condiţii care transformă riscul în succes de la nivel macro şi micro:

stabilirea unui cadru clar, atractiv, bine orientat, obiectiv, de continuitate a procesului de

stabilirea obiectivelor-cheie, în contextul politicii firmelor comerciale.

 sistematizarea şi sintetizarea metodelor de testare a eficienţei firmelor comerciale în afaceri

în condiţii de riscuri şi ameninţări globale

 fundamentarea şi elaborarea unui sistem integrat de criterii privind direcţii de acţiune pentru

combaterea sau diminuarea riscului şi ameninţărilor în afacerile comerciale ale firmelor

 identificarea căilor de stimulare a factorilor ce condiţioneză fomarea şi acumularea

cunostinţelor în domeniul managementului riscului în afacerile comerciale ale firmelor.
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Valoarea teoretică este determinată de valoarea ştiinţifică şi noutate a acestor

rezultate. Conţinutul tezei, concluziile sale principale şi declaraţiile pot fi folosite în continuare

pentru un studiu aprofundat al economiei moderne şi dezvoltarea acestuia la nivel naţional. Analiza

de incertitudini şi riscuri în activitatea desfăşurată, poate rezolva o serie de probleme teoretice şi

practice asociate cu funcţionarea întreprinderilor în economia de astăzi.

Pentru examinarea ştiinţifică a problemelor şi atingerea obiectivelor propuse în teza de

doctorat a fost utilizată o metodologie de cercetare cantitativă, urmărind un  demers preponderent

descriptiv şi exploratoriu. Metoda principală de cercetare la care s-a recurs a fost ancheta pe bază de

chestionar, însă au avut loc interviuri, observaţii şi studierea documentelor firmelor.

Semnificaţia practică a studiului . Puternica dezvoltare a activităţii economice, noutăţile

care apar în fiecare zi, diversificând atât riscurile cât şi formele lor de manifestare, fac necesară

generalizarea studiilor pe baze ştiinţifice. Într-o lume caracterizată prin stabilitate, într-o economie

bazată pe raritatea bunurilor fizice, răspunsul corect împotriva riscului a fost, mult timp, cumpărarea

poliţei de asigurare. Cele mai multe pericole erau asigurabile şi transferul de risc – realizat cu

costuri convenabile – asigura bunul mers al afacerilor.

De cealaltă parte, riscul corespunde acelor experienţe aleatoare cu rezultate cunoscute,

probabilităţile şi magnitudinile acestor rezultate fiind de asemenea date de care întreprinzătorul

dispune.

Cunoaşterea caracteristicilor unui risc, sub toate aspectele care îl descriu, presupune

disponibilitate, timp, eventual specialişti, resurse materiale din partea întreprinzătorului.

Necorelarea acestor elemente generează cunoaştere insuficientă, parţială şi deci decizii proaste sau

păguboase.Şansa întreprinzătorului depinde, pe zi ce trece mai mult, de existenţa la nivel de firmă a

preocupării constante pentru analiza şi gestionarea riscului şi de ieşirea din tiparele clasice ale

abordării.

Concluziile autorului cu privire la categorii de risc, ca un factor de succes de la nivel macro

şi micro poate fi interesant şi util în aplicaţii practice la nivel de întreprinderi şi organizaţii

moderne, în pregătirea programelor de dezvoltare socio-economică.

Capitolul I intitulat „Abordări manageriale privind riscurile în afacerile comerciale”vizează

în principal următoarele aspecte:

 Stadiul actual al afacerilor comerciale în economia românească

 Riscul – concept , delimitare şi componente manageriale

 Elemente de specificitate în managementul riscului
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În acest capitol prezentăm o sinteză a tendinţelor dominante care marchează conceptul de

risc şi ameninţări în afacerile comerciale ale firmelor , semnificaţiile noţiunii de risc precum şi

elemente de specificitate a managementului riscului în domeniul complex al afacerilor.

Prin concepţie şi realizare, capitolul se vrea a fi o deschidere în universul complicat şi

dinamic pe care îl reprezintă managementul riscului în afacerile comerciale. Vastă şi complexă,

problematica elaborată în acest prim capitol reprezintă terenul valorificării unui cerc larg de

probleme: sunt prezentate afacerile comerciale în economia românescă cu accent pe aspectele

definitorii ale mediului de afaceri românesc, stadiul actual privind dezvoltarea mediului de afaceri

comerciale şi diagnosticarea factorilor care influenţează mediul de afaceri ale firmelor comerciale.

Capitolul prim se încheie cu câteva concluzii parţiale dintre care amintim :

 mediul de afaceri în România ni se prezintă nestructurat, contradictoriu, nestimulativ,

discriminatoriu, excesiv politizat, favorabil însuşirii de rente necuvenite şi cu un cost ridicat

al afacerilor.

 necesitatea evaluării riscurilor  se impune pentru bunul mers al activitatii firmelor

comerciale

 necesitatea înfiinţării structurilor organizatorice în managementul riscului la nivelul

programelor de învăţământ

De asemenea menţionez că rezultatele cercetării ştiinţifice au dus la concluzia că obiectivele

stabilite în capitolul prim au fost atinse .

Având în vedere faptul că asupra mediului de afaceri acţionează riscurile economice , o

amplă abordare a acestora s-a impus a fi efectuată în capitolul II.

Capitolul II   intitulat „Riscurile economice în afacerile comerciale ale firmelor. Metodolo-

gia evaluării riscurilor economice prin utilizarea unor instrumente operaţionale menite să diminueze

impactul de risc ”este stucturat în trei subcapitole astfel :

 riscurile economice în afacerile comerciale : concept , efecte , gestionare

 metodologia evaluării riscului şi ameninţărilor în afacerile comerciale

 instrumente operaţionale utilizate în diminuarea impactului de risc în afacerile

comerciale ale firmelor

În acest capitol s-au prezentat câteva abordări generale privind riscurile economice în afaceri

cu accent pe factorii generatori de natură obiectivă şi subiectivă . De asemenea , s-au prezentat

efectele riscurilor economice asupra afacerilor comerciale (inflaţia şi şomajul ), precum şi strategii

şi politici de gestionare a acestor riscuri .Un subcapitol aparte a fost destinat  metodologiei evaluării

riscurilor şi ameninţărilor, precum şi instrumentelor operaţionale utilizare în diminuarea impactului

de risc în afacerile comerciale ale firmelor .
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Capitolul II se încheie cu observaţii şi concluzii parţiale care au confirmat că obiectivele

stabilite au fost atinse . Examinând problema evaluării riscurilor economice în afacerile comerciale

ale firmelor prin utilizarea unor instrumente operaţionale menite să diminueze impactul de risc,

putem concluziona următoarele:

-considerăm oportună elaborarea unei strategii de realizare a cercetărilor ştiinţifice şi implementare

a rezultatelor acestora în mediul econonimc al firmelor coemrciale .

-decizia neargumentată sau evitarea riscului infl uenţează negativ asupra calităţii rezultatului, de

aceea elaborarea şi adoptarea deciziei optime reprezintă condiţia primordială de prevenire a riscului.

-unul dintre motivele principale de administrare a riscurilor este lipsa bazelor metodologice

distincte ale acestui proces.

-de asemenea, este binevenită „incubarea” întreprinderilor tinere inovative, orientate tehnologic,

organizate sau conduse de cercetători ca formă de motivare a acestora şi de creştere a

competitivităţii instituţiilor de cercetare din ţară.

Un aspect important şi de mare actualitate îl reprezintă procesul decizional în situaţii de risc

Aceste aspecte au fost amplu prezentate în capitolul III.

Capitolul III se intitulează „ Procesul decizional în situaţii de risc . Optimizarea deciziilor

manageriale , element fundamental al rentabilităţii afacerilor comerciale „ şi vizează următoarele

aspecte :

 abordări moderne privind decizia şi procesul decizional managerial în situaţii de risc

 metode de fndamentare a deciziilor manageriale în situaţii de risc în firmele cu

activitate comercială

 optimizarea deciziilor manageriale în situaţii de risc , element fundamental al

rentabilităţii afacerilor comerciale

Acest capitol tratează sub semnul exigenţelor socioeconomice decizia ca esenţă a activităţii

manageriale şi procesul decizional managerial în situaţii de risc. Se insistă pe metodele de

fundamentare a deciziilor manageriale în situaţii de risc în firmele cu activitate economică şi se

acordă un loc major în tratarea problematicii de optimizare a deciziilor manageriale în situaţii de

risc ca element fundamenatal al rentabilităţii afacerilor comerciale.

Luarea unei bune decizii implică accederea la un volum mare de informaţii şi un proces

complex de analiză şi sinteză a acestora .

Fără a sta mult pe gânduri, ne dăm seama că întreaga noastră existenţă este un continuu

proces decizional. Unul dintre factorii care influenţează managerii în procesul de luare a deciziilor îl

reprezintă gradul de incertitudine al rezultatelor fiecărei alternative decizionale formulate  în cadrul

organizaţiilor, managerii iau decizii în condiţii de certitudine, risc sau incertitudine.
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Printre altele, eficienţa constă şi în capacitatea de a renunţa la deciziile greşite sau la

activităţile care decurg din acestea.

Concluziile parţiale ale acestui capitol pun în evidenţă facptul că :

 decizia, indiferent cât este de bine fundamentată, nu se va dovedi un succes dacă cei

chemaţi să o aplice în activitatea lor zilnică nu dispun de însuşirile cerute sau nu au înţeles

necesitatea şi consecinţele liniei de acţiune pe care o presupune.

 respectarea cerinţelor psiho-sociologice de însuşire şi adoptare a tuturor deciziilor de către

executanţi este o cerinţă a cărei respectare asigură, într-o proporţie însemnată, atingerea obiectivelor

pe care le presupune varianta aleasă.

 a fost stabilită o metodologie de analizare a deciziilor manageriale. Modelele matematice se

 folosesc pentru analizarea eficientă a alternativelor existente sau câteodată chiar pentru găsirea

alternativelor. În ambele cazuri, alegerea se bazează pe selectarea raţională a celui mai bun câştig.

 în cazul deciziilor riscante, factorul de decizie poate apela la câteva criterii pentru luarea

deciziei. Tabelele decizionale şi arborii de decizie sunt instrumente foarte utile la luarea deciziilor

în condiţii de risc. Arborii de decizie ajută la rezolvarea deciziilor succesive care conţin mai multe

alternative şi, în general, situaţii de decizie mai complexe.

 de stilul conducerii managerului depinde succesul organizaţiei în care îşi desfăşoară

 activitatea. Pentru a fi eficientă, orice decizie managerială trebuie să îndeplinească cel puţin

următoarele 4 condiţii:

 decizia trebuie să fie fundamentată.

 decizia trebuie sa fie luată în timp util.

 decizia trebuie să fie în concordanţă cu alte decizii la nivel de organizaţie

 decizia trebuie să fie formulată clar.

În desfăşurarea afacerilor şi în cadrul managementului riscurilor în afaceri un rol

determinant îl deţin riscurile şi ameninţările în procesul de globalizare .

Capitolul IV este astfel intitulat „ Riscuri şi ameninţări în afacerile comerciale ale firmei în

procesul de globalizare ”.

În acest capitol am abordat problematica mediului global de afaceri , cadru de manifestare a

riscurilor şi ameninţărilor . De asemenea , am evidenţiat comportamentul managerului în situaţii de

risc şi asumarea riscului de către acesta , precum şi componente social-cultural-ecologice în

procesul de diminuare / combatere a riscului şi ameninţărilor în afacerile comerciale ale firmelor.

În acest context am concluzionat ca urmare a rezultatelor obţinute în cadrul cercetării ştiinţi-fice

selective că :
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 dezvoltarea afacerilor comerciale tinde să devină o condiţie de existenţă a firmelor indiferent

de mărime sau domeniu de activitate, iar consecinţa acestui fapt este că internaţiona-lizarea

şi globalizarea, ca treaptă superioară a internaţionalizării, se constituie în trăsături

fundamentale ale acestui început de secol şi mileniu.

 se poate sintetiza că, sub aspect strict economic, al eficienţei alocării şi utilizării resurselor,

globalizarea economică apare ca un fenomen raţional, de natură să furnizeze un volum mai

mare de bunuri şi servicii cu resurse tot mai puţine

 în era globalizării asistăm la naşterea unor noi tipuri de relaţii între întreprindere şi mediul

său

 la nivelul organizaţiilor conduse este evident că eficienţa este prioritară, obţinerea de

performanţe economico-financiare, exprimate cu ajutorul unor indicatori şi indici, fiind

consecinţa firească a performanţelor manageriale, generale şi specifice.

În vederea validării ipotezelor şi a conceptelor teoretico-metodologice utilizate în  introducere

am conceput capitolul V intitulat „ Cercetare ştiinţifică selectivă privind riscurile în afacerile

comerciale ale firmelor şi componentele sale manageriale ”

Aşa cum arată Constantin Oprean „verificarea prin practică a teoriilor elaborate reprezintă

singurul criteriu de valabilitate al teoriilor.Verificarea prin practică a acestor teorii oferă

posibilitatea consolidării teoriilor respective şi contribuie la dezvoltarea patrimoniului ştiinţific3.”

Ansamblul generos al problematicii a impus conturarea unui set de probleme precis formulate şi

de cât mai mare relevanţă faţă de tematica abordată.

Am considerat realitatea evidentă a prefigurării un nou tip de economie, radical diferită de

economia de tip industrial sau de varianta să post-industrială care funcţionează deja în zonele mai

dezvoltate ale economiei mondiale în ultimele decenii, şi  ideea complexităţii problematicii

managementului impune necesitatea unui corect management al riscurilor.

      Cercetarea a relevat reticenţe sau ezitări ale celor intervievaţi în definirea direcţiilor concrete de

necesară evoluţie a managementului riscului în noul context, reticenţe bazate fie pe necunoaştere,

fie pe exagerată abordare a conceptului de secret de serviciu, fie pe deficitara cultură de risc şi

implicita diminuare a importanţei tematicii riscului în strategiile organizaţiilor conduse.

Problema cercetării de faţă se înscrie în cadrul de referinţă stabilit de obiectivele cercetării.

S-a urmărit într-o prima fază, prin intermediul acestui demers, evidenţierea unor aspecte

legate de la riscurile şi ameninţările cu care se confruntă firmele din Romania.

Problema de cercetare poate fi deci definită astfel:

3 Oprean, C.,coordonator, 2006, Metode şi tehnici ale cunoaşterii ştiinţifice, Ed. Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, p.31
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„ Investigarea riscurilor şi ameninţărilor , precum şi a diferitelor aspecte de management al riscului

cu care se confruntă firmele din Romania."

Pentru a avea o imagine cât mai completă şi complexă asupra desfăşurării proceselor de

management la nivelul firmelor româneşti am considerat oportună efectuarea unui studiu care a avut

următoarele obiective: identificarea atitudinii managerilor firmelor comerciale faţă de noua

conjunctură economică; noile perspective atât referitor la firmele mari ,cât şi la fimele de tip IMM;

identificarea modului în care se reflectă principiile managementului în politica firmelor comerciale

prezente pe piaţa românească; identificarea posibilelor căi de îmbunătăţire a activităţii acestor

firme.

Eşantionul este compus din 53 de respondenţi, manageri în cadrul firmelor comerciale din

mediul urban braşovean. Eşantionarea se bazează pe selecţia probabilistă a respondenţilor.

În ceea ce priveşte reprezentativitatea, eroarea maximă (intervalul de încredere) este de

±3%. Nivelul de încredere cu care se creditează intervalele este de 95%.

Referitor la colectarea datelor, acestea au fost culese utilizând metoda interviului  pe bază de

chestionar şi distribuite pe email, în anul 2011. În cadrul acestei cercetări am optat pentru o

abordare mai complexă, respectiv probleme legate de managementul firmelor comerciale: riscurile

şi ameninţările acestora , metode şi principii de management, rolul clientului în politica de afaceri a

firmei, aprecierea contextului concurenţial, rolul adoptării deciziei şi rolul comunicării în politica de

management a firmelor comerciale, etc.

Acest capitol se încheie cu „Concluziile cercetării şi modul de valorificare în fundamentarea

tezei de doctorat”. În urma colectării datelor şi prelucrării acestora s-au concluzionat următoarele:

1. strategiile de management nu reprezintă o constantă a activităţii echipelor manageriale pentru

multe organizaţii din România şi cu atât mai mult pentru cele din sectorul comercial.

Managerii firmelor comerciale acţionează de multe ori intuitiv, fără ca acţiunile să se înscrie într-un

demers strategic clar, coerent şi mai ales corect în raport cu clienţii, angajaţii, concurenţa,partenerii.

2. majoritatea managerilor converg spre importanţa unei bune strategii pentru performanţa firmei şi

măsura în care condiţionează obţinerea profitului.

3.mulţi manageri urmăresc ca obiectiv major profitul strâns legat de creşterea cotei de piaţă.

Pornind practic de la acest cerc vicios recomandăm o coordonare a eforturilor echipei manageriale

pentru identificarea unor soluţii pornind de la clienţi, dar care să nu submineze şansele de

performanţă financiară, respectiv obţinerea profitului.

4.fenomenul inflaţiei joacă un rol important astfel că marea majoritate a managerilor firmelor

chestionaţi (91%) consideră că acest factor poate influenţa performanţele financiare ale firmei.
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5.în lumea comerţului modern tehnologiile informaţionale îşi pun amprenta tot mai mult asupra

imaginii firmelor comerciale, percepţiei publicului şi nu în ultimul rând asupra standardelor de

performanţe ce pot fi înregistrate . Companiile întâmpină dificultăţi în segmentarea consumato-

rilor, deoarece datorită complexităţii tot mai mari a vieţii fac parte din segmente diferite, cu preocu-

pări diferite. În acest context, managerii firmelor sunt convinşi că structura socială a consumatorilor

influenţează volumul şi structura vânzărilor şi implicit performanţele financiare şi de marketing ale

firmelor.

6. Majoritatea managerilor intervievaţi recunosc drept puncte forte ale firmelor pe care le conduc:

raportul calitate-preţ, respectiv posibilităţi mărite de atragere a clienţilor prin oferte avantajoase, atât

în plan calitativ, cât şi vis a vis de sensibilitatea faţă de preţ. Acest aspect figurează în lista

punctelor forte pentru aproximativ 45% din managerii intervievaţi. Se acordă o atenţie deosebită

perfecţionării resurselor umane în acest domeniu.

7. noua tendinţă pe plan mondial este de a orienta politica de management a firmei sub incidenţa

vectorului imagine.

8. domeniului comerţului îi este specifică obţinerea de profit într-un timp cât mai scurt, uneori chiar

afectând obiectivele catalizatoare ale politicilor de marketing şi comunicare. Astfel, obţinerea şi

menţinerea unui grad ridicat de satisfacţie în rândul clienţilor constituie un obiectiv prioritar pentru

firmele comerciale moderne şi mai puţin pentru firmele mici .

9.contrar situaţiilor anterior analizate, marea majoritate a celor chestionaţi recunosc necesitatea

diferenţierii durabile prin prisma imaginii şi reputaţiei firmei.

10. Marea problemă cu care se confruntă organizaţiile în România, mai ales din punct de vedere al

angajatului este existenţa unui stil de conducere autoritar, lipsa unei comunicări simetrice, lipsa

transparenţei şi, prin urmare o vulnerabilitate sporită faţă de situaţii de tensiune şi conflict cu efecte

asupra performanţelor..

11. În ceea ce priveşte obiectivele, neconcordanţele apar pentru un procent semnificativ de

organizaţii care deşi nu au condiţiile pentru un proces corect de management, îşi stabilesc seturi de

obiective, deseori, urmărite în mod neraţional cu efect asupra principiilor durabilităţii eticii

afacerilor comerciale.

12. Noul context de pe piaţa muncii din România scoate în evidenţă o situaţie polarizatoare: pe de o

parte existenţa unor mari companii ,care folosesc în politica de resurse umane atât recompense

materiale (bonusuri, comisioane, etc.), cât şi recompense morale (diplome, felicitări, etc.); iar pe de

altă parte micii comercianţi ai segmentului tradiţional nu operează cu aceste instrumente şi

dimpotrivă recurg la mijloace neetice în ceea ce priveşte politica salarială (salarii extrem de mici

fără perspective de creştere, program lung de lucru, lipsa concediilor de odihnă, a concediilor
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medicale maternale, neplata contribuţiilor pentru salariat la stat, lipsa unui contract individual de

muncă, etc.)

13. Responsabilitatea socială corporatistă este considerată apanajul marilor companii cu activitate

care afectează interesele diverselor grupuri (de exemplu: mediu, sănătatea populaţiei, etc.) Pentru

majoritatea firmelor orientarea spre acest demers nu reprezintă o prioritate (85%). Există însă şi

firme mari comerciale care promovează în politica lor de management conceptul responsabilităţii

sociale.

Se poate concluziona că în cadrul firmelor mari , aspectele legate de managementul

organizaţiei prezintă următoarele caracteristici:

- se sprijină pe suporturi informative, structură organizatorică flexibilă, canale de comunicare, etc.;

- afişează o dimensiune strategică, în cele mai multe cazuri existând conturate planuri şi strategii

clare;

- toate informaţiile sunt valorificate prin prisma potenţialului de resursă strategică.

În schimb în cazul firmelor comerciale locale lipsesc aceste aspecte, multe fiind considerate

costisitoare. Astfel, în politica de management a riscului a acestor firme nu regăsim planuri şi

strategii de management, ci doar componente manageriale proiectate în mod defectuos. Observăm

că accelerarea schimbărilor în mediul de afaceri, dificultăţile de adaptare a firmelor la presiunile

externe antrenează necesitatea dezvoltării organizaţionale. Formele moderne de management a

riscului pun accent pe transparenţă şi corectitudine şi o serie de principii care ar trebui să guverneze

orice firmă comercială.

Capitolul VI „ Sinteza concluziilor, opiniilor, soluţiilor” înfăţişează esenţialul tezei, ca o finalizare a

întregului proces de cercetare ştiinţifică documentată şi de cercetare ştiinţifică selectivă parcurse

pentru elaborarea tezei de doctorat. Acest capitol semnificativ al tezei de doctorat a fost realizat în

felul următor:

(1) prin sistematizarea elementelor semnificative din „ Concluziile parţiale şi contribuţiile

procesului cu care am încheiat fiecare din cele 4 capitole ale tezei;

(2) din evaluarea conţinutului ştiinţific al tuturor obiectivelor formulate şi abordate şi a

modului în care au fost soluţionate în teza de doctorat;

(3) prin sistematizarea şi sintetizarea părţii conceptuale a tezei de doctorat şi a capitolului

V, „Cercetare ştiinţifică selectivă privind riscurile în afacerile comerciale ale firmelor şi

componentele sale manageriale”.

Se convine să precizăm că teza de doctorat se sprijină pe un material documentar amplu,

complex, greu de sistemtizat şi deosebit de concentrat. De aici şi nevoia de a apela la o metodologie

riguroasă a cercetării ştiinţifice documentate şi selective.
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Aceasta a vizat, în esenţă, următoarele:

(1) studiul unei ample bibliografii generale şi de specialitate asupra aspectelor  teoretice şi

pragmatice vizând asimilarea şi valorificarea cunoştinţelor necesare şi punerea de acord

a acestora cu cerinţele şi exigenţele elaborării unei lucrări ştiinţifice;

(2) apelul la elemente de logică pentru analiza fundamentării conceptelor şi întelegerea şi

operaţionalizarea fenomenelor şi proceselor studiate;

(3) investigaţiile ştiinţifice pe ambele modele s-au desfăşurat pe tot parcursul pregătirii

Adevărata provocare pentru firmele comerciale în perioada imediat următoare este de a găsi

soluţii împreună cu producătorii, respectiv promoţii puternice, parteneriate stabile şi oferte atractive

pentru consumatori. Dincolo de problemele curente generate de criză, aceasta trebuie văzută şi ca o

oportunitate de relansare, de abordare a unor noi structuri şi idei pentru unele firme comerciale.

Practic, într-o perioada de criză provocarea constă în a schimba priorităţile, a structura sistemul

pentru ca firma să fie capabilă să ofere consumatorilor ceea ce aceştia îşi doresc.

Trecerea către afacerile comerciale moderne nu s-a finalizat, putem spune că suntem încă

într-un amalgam de modern şi tradiţional, dar direcţia este deja stabilită, iar criza îi va obliga pe toţi

cei care acţionează în domeniul afacerilor comerciale să reconsidere filosofia şi valorile de afaceri.

Prin luarea în considerare a tendinţelor din afacerile comerciale de pe plan mondial va fi

posibilă accentuarea laturii practice a managementului firmelor comerciale şi se va pune bazele

unui management inovaţional care va mijloci trecerea spre o economie competitivă.

Fiecare criză este şi o şansă,respectiv şansa de a învăţa pentru viitor. După cum afirmă si

marele Albert Einstein:„Creativitatea se naşte din necesitate, precum şi ziua se naşte din noapte.

În perioada crizei se nasc invenţiile, descoperirile şi marile strategii. Cine depăşeşte criza se

depăşeşte pe sine însuşi, fără a rămâne depăşit”.

*

* *

Doresc pe aceasta cale să aduc cele mai calde mulţumiri conducatorului ştiinţific ,

Prof.univ.dr.DHC ION PETRESCU şi să-mi exprim profunda consideraţie şi recunoştinţă pentru

îndrumarea sistematică, competenta şi exigenţa, pentru sprijinul substanţial, de un înalt

profesionalism, pentru încurajări şi interesul constant manifestat în tot timpul pregătirii mele.
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GLOSAR DE TERMENI CHEIE

1. Afacere comercială - un sistem de comercializare a produselor, serviciilor sau tehnolo-

giilor, bazat pe o colaborare stransa si continua intre persoane fizice sau juridice, indepen-

dente din punct de vedere financiar, prin care o persoana, denumita francizor, acorda unei

alte persoane, denumita beneficiar, dreptul de a exploata o afacere, un produs sau un

serviciu.

2. Arbore decizional- metoda de management utilizată în optimizarea deciziilor în condiţii de

risc

3. Capital uman – ansamblul elementelor de capital intelectual, care sunt localizate nemijlocit

la nivelul resurselor umane: cunoştinţe tacite şi explicite ale acestora, cu abilităţile de

execuţie şi manageriale

4. Cauză – fenomen care precedă şi, în condiţii determinate, provoacă apariţia altui fenomen,

căruia îi serveşte ca punct de plecare.

5. Cercetare ştinţifică – activitate de cercetare ştiinţificăm desfăşurată în instituţii

specializate, în universităţi şi în unităţi productive, al cărei obiectiv esenţial este lărgirea

orizontului cunoaşterii, amplificarea fondului de cunoştinţe ştiinţifice cu caracter

fundamental

6. Competitivitate –capacitatea sau însuşirea unui sistem de a obţine rezultate superioare în

competiţia pe plan naţional sau internaţional cu sisteme similare

7. Cunoştinţe – ansambluri de informaţii aplicabile şi de abilităţi generate de utilizarea

informaţiilor de către receptorul lor, care au capacitatea de a genera prin folosire valoarea

adaugată.

8. Decizie – varianta aleasă dintre mai multe posibile pentru a realiza un scops au un obiectiv.

9. Efect – rezultat obtinut în urma realizării unei acţiuni sau activităţi sau rezultatele

manifestării unei cauze sau unui ansamblu cauzal.

10. Eficienţă economică – forma de eficienţă ce exprimă, în mod concret, raportul dintre

efectele economice obţinute şi eforturile (cheltuielile) depuse pentru a obţinerea acestora

într-o anumită perioadă

11. Etică în afaceri – componetă a eticii (v.) care examinează regulile şi principiile de factură

etică într-un context bazat pe relaţii de natură comercială.

12. Factori de risc – pericole naturale , umane şi ecologice

13. Formare profesională – proces de pregătire prin care, în cadrul unor organizaţii de

învăţământ , se asigură dobândirea cunoştinţelor şi dezvoltarea aptitudinilor necesare
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satisfacerii nevoilor  de competenţă, actuale şi viitoare, manifestate  pe piaţa muncii pentru

exercitarea unei anumite profesiuni

14. Globalizare – process prin care omenirea fragmentată în state naţionale s-a transformat într-

un sistem global în care fluxurile de idei, imagini, cunoştinţe  bunuri,bani, servicii şi oameni

sunt intense şi au loc ca un tot integrat indiferent de distanţe, de graniţele teritoriale şi

geografice

15. Incertitudine – stare de nesiguranţă, de îndoială cu privire la producerea unui eveniment ,

fenomen, a unei situaţii etc., la momentul apariţiei acestora, la amploarea lor etc.,

determinată de lipsa de claritate şi precizie a elementelor mentionate, de evoluţiile

imprevizibile ale sistemelor implicate.

16. Internaţionalizare – proces complex , care constă în iniţierea şi derularea de activităţi

economice, sociale, ştiinţifice, culturale , ecologice, politice etc., în care sunt implicate

persoane  şi/sau organizaţii ,provenind din două sau mai multe ţări

17. Management al riscului- tip de management axat pe diminuarea riscurilor implicate de

funcţionarea şi dezvoltarea unei entităţi

18. Manager – persoana dintr-o organizaţie care este încadrată pe un post managerial , căreia îi

sunt nemijlocit subordonaţi alţi componenţi ai organizaţiei şi care ia decizii manageriale.

19. Mediu de afaceri-totalitatea elementelor exogene firmei, de natură  economică, mana-

geriala,tehnică,demografică,culturală,ştiinţifică,psiho-sociologică ,educaţională ,ecologică,

politică şi juridică, ce îi marchează semnificativ existenţa,derularea şi rezultatele activităţilor

sale.

20. Metodologie – ansamblul sistemelor metodelor şi tehnicilor folosite într-o ştiinţă , pentru

rezolvarea problemelor sale specifice.

21. Model decizional – model ce desemnează un ansamblu de elemente precis conturate prin

care se reprezintă derularea anumitor procese decizionale în vederea facilitării înţelegerii

mecanismului decizional

22. Obiectiv –scop propus să fie realizat într-un anumit interval de timp , pe baza desfăşurării

unor procese de muncă sau a unor acţiuni de altă natură

23. Organizaţie – grup de două sau mai multe persoane care interacţionează în vederea

realizării unor scopuri comune, de regulă în baza anumitor condiţii prestabilite.

24. Plan strategic – plan pe termen lung , de regulă 3-5 ani , în care se concretizează strategia

sistemului implicat

25. Previziune – ansamblu al rezultatelor funcţiei de previziune P. se regăsesc,de regulă, în

prognoze, planuri şi programe.
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26. Probabilitate - caracterul a ceea ce este probabil; aparenţă de adevăr, posibilitate cu multe

şanse de realizare

27. Proces decizional- ansamblul fazelor prin intermediul cărora se pregăteşte, adoptă, aplică şi

evaluează o anumită decizie.

28. Profit –indicator economic ce desemnează venitul net care rămâne în urma unei operaţii

economice

29. Rentabilitate – indicator de sinteză al activităţii desfăşurate de o organizaţie într-o anumită

perioadă, care exprimă capacitatea, respectiv gradul de folosire a capacităţii acelei

organizaţii de a obţine profit

30. Responsabilitate socială  a corporaţiei – concept potrivit căruia organizaţia ţine seama de

interesele societăţii, asumându-şi în consecinţă responsabilitatea efectelor activităţilor

proprii asupra stakeholderilor –salariaţi, furnizori, clienţi, creditori etc., asupra comunităţilor

şi mediul înconjurător.

31. Risc - aprecierea rezonabilă a faptelor astfel încât să se evite riscul transferului asupra

viitorului, a incertitudinilor prezentului, incertitudini ce pot greva patrimoniul şi rezultatele

unei unităţi economice.

32. Risc economic – eveniment neprevăzut care poate afecta  în mod negativ activitatea

economică

33. Risc financiar - evenimente nedorite , ce produc dereglări majore pe pieţele monetare,

      valutare şi de capital

34. Strategie – ansamblul obiectivelor strategice ale unei organizaţii

35. Unitate economică – termen utilizat , în special în perioada comunistă, pentru a desemna o

întreprindere.


