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CUVÂNT ÎNAINTE
Marketingul nu reprezintã doar o funcþie a întreprinderii, este spiritul
acesteia. El ne aratã ce bunuri sã producem, câte ºi pânã la ce datã; ce
servicii sã furnizãm; ce nivel de preþuri sã practicãm, ce rabaturi sã oferim;
unde ºi când sã facem publicitate, ce sã comunicãm clienþilor noºtri ºi
cum sã o realizãm. Marketingul este motorul care conduce firma cãtre
succes.
În perioada actualã, tot mai multe firme sunt obligate sã-ºi redefineascã
în mod radical obiectivele ºi strategiile de acþiune pe piaþã. De unde,
anterior, ele operau în condiþiile unei concurenþe ºi clientele stabile ori
cunoscute, în prezent firmele activeazã într-un mediu dinamic, asupra cãruia
ºi-a pus amprenta în mod semnificativ progresul tehnologic, în care au loc
schimbãri rapide la nivelul concurenþei, o scãdere continuã a fidelitãþii
clientelei ºi apariþia de noi reglementãri.
Cele mai prospere firme sunt cele care reuºesc sã ofere clienþilor
satisfacþia scontatã, înþelegând marketingul nu ca pe o funcþie separatã, ci
ca pe o filozofie de însuºit la nivelul întregii organizaþii. Ceea ce se cere
compartimentului de marketing este identificarea segmentelor de consumatori, a dorinþelor, preferinþelor ºi aspiraþiilor pe care firma le poate
satisface în mod profitabil, precum ºi a modalitãþilor prin care acestea pot
fi atinse cu o eficienþã mai ridicatã în comparaþie cu alþi concurenþi.
O firmã de succes trebuie sã se considere un sistem menit sã asigure
derularea proceselor interne ale afacerii ºi nu doar un ansamblu de compartimente. Ea trebuie sã creeze o culturã în care toþi salariaþii sã dobândeascã
conºtiinþa pieþei ºi a produsului.
Ca disciplinã, marketingul îºi revizuieºte premisele, conceptele, metodologia ºi sistemele de operare cu scopul luãrii celor mai potrivite decizii
în sfera afacerilor. Cei care lucreazã în acest domeniu trebuie sã ºtie când
sã opteze pentru abordarea unei pieþe în sens global sau numai pentru un
segment al acesteia, când sã lanseze produse noi sau doar sã extindã gama
celor existente, când sã încurajeze ºi când sã opreascã distribuirea unui
produs, când sã diversifice avantajele ofertei ori sã reducã preþul, când sã
mãreascã ori sã reducã bugetul destinat vânzãrilor, publicitãþii sau altor
elemente specifice activitãþii de marketing.
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Prezenta carte a fost construitã potrivit unor asemenea coordonate ºi
încearcã sã rãspundã unor întrebãri ce pot constitui preocupãri ale studenþilor, cercetãtorilor, lucrãtorilor în domeniu ori altor categorii de specialiºti.
Realizarea acestei cãrþi reprezintã rezultatul mai multor ani de studiu
ºi documentare în þarã, dar ºi în universitãþi din Franþa, Italia ºi Elveþia.
Pe aceastã cale doresc sã adresez mulþumirile mele colectivului de profesori
de la Catedra de Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice 
Bucureºti pentru permanentele încurajãri ºi sprijinul acordat în realizarea
acestei lucrãri.
Autorul
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CAPITOLUL 1

FUNDAMENTELE MARKETINGULUI
Creºterea complexitãþii ºi exigenþelor pieþei, caracteristicã perioadei
actuale, impune întreprinderilor gãsirea unor modalitãþi noi de implicare
în cadrul mecanismelor economice. Întreprinderile de succes au adoptat
noi viziuni de abordare a pieþei, au împlementat metode ºi tehnici inovatoare
de investigare a acesteia, de adaptare promptã la dinamica cerinþelor
consumatorilor, dar ºi de influenþare a evoluþiilor acestora. Acest demers
al întreprinderii este cunoscut sub denumirea de marketing
1.1. Apariþia marketingului
Cuvântul marketing provine de la participiul prezent (în ideea de
acþiune continuã) al verbului to market care înseamnã, într-un sens mai
restrâns, a pune în vânzare, a vinde sau a lansa pe piaþã ori, într-un
sens mai larg, a tranzacþiona, a comercializa. Ulterior, termenul a fost
substantivizat, iar prin internaþionalizarea lui s-a impus regulilor gramaticale
corespunzãtoare limbilor care l-au asimilat.
În privinþa momentului apariþiei termenului ºi a ºtiinþei marketingului
au existat ºi încã existã multiple controverse. Unii autori situeazã apariþia
marketingului cu multã vreme în urmã, susþinând cã originea acestuia ar
putea fi identificatã încã de la primele tranzacþii realizate în antichitate.
Este evident cã, o serie întreagã de tehnici, în special cele legate de stabilirea
nivelului de preþ ºi a reducerilor, ori de promovare a vânzãrilor sunt utilizate
de foarte mult timp în comercializarea produselor sau serviciilor, dar,
activitatea de marketing nu poate fi rezumatã doar la aceste aspecte. Astfel
majoritatea specialiºtilor sunt de acord cã marketingul este o ºtiinþã a
secolului XX, care s-a dezvoltat foarte puternic în S.U.A. începând cu
sfârºitul secolului XIX ºi debutul secolului XX1 , iar propagarea sa cãtre
1

În studiul Din istoria gândirii de marketing, publicat de prof. univ. dr. Iacob
Cãtoiu în Buletinul de marketing nr. 1-2/1978 se semnaleazã existenþa unui curs de
Marketingul produselor în programul universitãþilor din Pennsylvania (1905) ºi Pittsburg
(1909).
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economiile ºi întreprinderile din alte þãri a fost foarte lentã într-o primã
fazã ºi de-a dreptul explozivã, începând cu jumãtatea secolului trecut.
Utilizarea tehnicilor de marketing a fost semnalatã pentru prima datã
în domeniul bunurilor de consum, iar ulterior, s-a extins cãtre alte sectoare
de activitate, cum ar fi: serviciile, bunurile cu destinaþie industrialã,
serviciile de administraþie publicã, politica etc..
1.2. Definirea marketingului
Existã foarte multe definiþii care au fost date marketingului. Practic
fiecare autor ori coordonator de manuale a încercat sã fie cât mai sugestiv
în definirea acestui termen. Unii definesc marketingul ca fiind preponderent
o ºtiinþã, iar alþii ca fiind preponderent o artã. Existã unele definiþii foarte
extinse, care prezintã pe larg noua viziune ori concepþie a marketingului,
ca stare de spirit menitã sã insufle o preocupare continuã de adaptare a
ofertei în raport cu cerinþele reale ale pieþei (ale consumatorilor), de
racordare permanentã a întreprinderii la cerinþele mediului, de ansamblu
coerent de activitãþi practice, sintetizând ºi instrumentarul de marketing
utilizat în diverse situaþii, dar ºi definiþii scurte (uneori amuzante) privind
marketingul.
Una din definiþiile care concilieazã caracteristicile prezentate ar putea
fi: Marketingul reprezintã arta ºi ºtiinþa procesului de schimb puse în
slujba asigurãrii satisfacþiei consumatorului ºi creºterii profitabilitãþii activitãþii întreprinderii.
În viziunea ºcolii româneºti de marketing, o definiþie cuprinzãtoare
a marketingului cuprinde: o concepþie modernã asupra orientãrii, organizãrii
ºi desfãºurãrii activitãþii economice a întreprinderii ce utilizeazã un ansamblu de metode ºi tehnici ºtiinþifice focalizate într-un sistem de activitãþi
practice menite sã asigure satisfacerea cerinþelor consumatorilor ºi creºterea
profitabilitãþii activitãþii întreprinderii.[3]
1.3. Funcþiile marketingului
Toate definiþiile date conceptului de marketing nu uitã sã sugereze
sau sã sublinieze obiectivele implementãrii marketingului la nivelul
întreprinderii, sau, mai exact, sã conþinã într-un fel sau altul rãspunsul la
întrebarea De ce este necesar sã implementãm marketingul în activitatea
oricãrei întreprinderi?. Rãspunsul la aceastã întrebare se regãseºte în
funcþiile obiectiv ale marketingului ºi se referã la:
• asigurarea satisfacþiei consumatorului;
• creºterea profitabilitãþii activitãþii întreprinderii.
12

Asigurarea satisfacþiei consumatorului în mod normal trebuie sã
constituie finalitatea activitãþii întreprinderii, recunoaºterea socialã a
concordanþei dintre oferta acesteia ºi cerinþele obiective sau subiective ale
purtãtorilor cererii. Realizarea acestei funcþii presupune desfãºurarea unui
ansamblu coerent de acþiuni în mãsurã sã genereze o atitudine favorabilã
la consumatori.
Creºterea profitabilitãþii activitãþii întreprinderii se bazeazã pe o
alocare corectã a resurselor întreprinderii ºi este o þintã a eforturilor depuse
de orice întreprinzãtor, dar ºi o recompensã primitã de la consumator
pentru nivelul de satisfacþie asigurat.
Cele douã funcþii obiectiv ale implementãrii activitãþii de marketing
la nivelul întreprinderii sunt foarte simplu de evidenþiat, deoarece ambele
se situeazã pe acelaºi nivel de importanþã (deosebitã) pentru orice societate
comercialã, redau sintetic scopul, finalitatea socialã ºi economicã a gândirii
ºi acþiunii de marketing, dar sunt destul de greu de atins în practicã. Spre
exemplu, preferinþele, nevoile, dorinþele ori aspiraþiile consumatorilor sunt
foarte dificil de monitorizat, prezintã o anumitã dinamicã, se schimbã de
la o perioadã la alta, la diverse intervale de timp (în funcþie de domeniu),
fãrã a urma neapãrat o logicã ºi devin diferite. În aceste condiþii cum sã
mai asiguri satisfacþia la consumator (aceastã mare necunoscutã a ecuaþiei
pieþei)? La fel se schimbã ºi acþiunile concurenþilor întreprinderii, care, în
principiu, urmãresc ºi ei cel puþin unul dintre scopurile deja enunþate:
creºterea profitabilitãþii activitãþii. Toate acestea, prin noutãþile care le
induc, perturbã activitatea oricãrei întreprinderi, indiferent de obiectul
principal de activitate.
Practic, orice întreprindere se confruntã cu un mediu ce prezintã o
anumitã evoluþie în timp, o anumitã dinamicã, mai pronunþatã sau mai
puþin evidentã. În aceste condiþii, pentru a rãspunde obiectivelor generale
enumerate, trebuie sã se raporteze ºi sã-ºi corecteze acþiunile în concordanþã
cu aceste schimbãri.
Conectarea activitãþii întreprinderii la dinamica mediului extern
reprezintã viziunea promovatã de marketing pentru atingerea obiectivelor
propuse, dar ºi funcþia mijloc, prin intermediul cãreia se asigurã
armonizarea relaþiei dintre potenþialul întreprinderii ºi caracteristicile ori
cerinþele mediului extern în care acþioneazã. Aceastã conectare nu trebuie
privitã în mod simplist, deoarece presupune existenþa unui flux permanent
ºi sistematic de informaþii dinspre mediu spre întreprindere.
Investigarea pieþei, a nevoilor, dorinþelor, preferinþelor ori aspiraþiilor
diverselor segmente de consumatori existente pe piaþã reprezintã funcþia
premisã a marketingului, deoarece precede celelalte funcþii ºi pregãteºte
13

condiþiile pentru realizarea lor. Prin aceastã funcþie se urmãreºte crearea
ºi gestionarea unei baze de date în mãsurã sã fundamenteze luarea deciziilor
favorabile pentru activitatea întreprinderii. Nucleul acestei baze de date se
referã la clienþi ºi la caracteristicile pieþei actuale, dar aria investigaþiei se
cuvine a fi extinsã ºi asupra celorlalte componente ale mediului în care
acþioneazã întreprinderea (demografie, culturã, politicã, legislaþie etc.) chiar
dacã influenþa acestora este indirectã
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CAPITOLUL 2

MEDIUL EXTERN AL ÎNTREPRINDERII
Primul pas în elaborarea politicii de marketing a oricãrei întreprinderi
este reprezentat de analiza mediului extern. Aceasta acþioneazã în condiþii
clar determinate ºi stabileºte un sistem de relaþii ce îi va influenþa întreaga
activitate.
Indiferent de domeniul de activitate, o întreprindere nu poate acþiona
decât într-un context determinat de o serie de factori ºi condiþii ce alcãtuiesc
mediul extern al firmei, iar prin acþiunile desfãºurate, are contacte cu o
serie întreagã de alte organizaþii ºi se aflã sub influenþa mai multor factori,
care, de cele mai multe ori, nu pot fi controlaþi.
Noþiunea de mediu extern (improprie marketingului, dar împrumutatã
din domeniul ºtiinþelor naturale, spre a sublinia complexitatea relaþiilor) al
întreprinderii este destul de dificil de cuprins într-o definiþie, datoritã structurii complexe ºi eterogene pe care o prezintã, dar, subliniazã, pluralitatea
acþiunilor factorilor externi în care acþioneazã orice întreprindere. Se poate
afirma, cã mediul extern al întreprinderii reprezintã o reþea de variabile
exogene aflate într-o permanentã dinamicã, cãrora întreprinderea le opune
un set de variabile endogene definite de resursele sale materiale, financiare
ºi umane.
Firmele de succes au ºi o viziune orientatã din exterior cãtre interior.
Acestea înþeleg cã, în mediul în care opereazã, se ivesc mereu oportunitãþi
sau ameninþãri ºi acordã o importanþã deosebitã urmãririi permanente ºi
adaptãrii continue a activitãþii la schimbãrile mediului. Prin supravegherea
sistematicã a mediului existã posibilitatea de a revizui ºi a adapta strategiile
de marketing, astfel încât sã facã faþã dificultãþilor ivite ºi sã valorifice
oportunitãþile.
În sens larg (teoretico-metodologic), mediul în care întreprinderea îºi
desfãºoarã activitatea poate fi definit ca un ansamblu de factori de naturã
economicã, culturalã, juridicã, politicã, demograficã, ecologicã etc., ce
alcãtuiesc o structurã complexã ºi eterogenã în mãsurã sã influenþeze în
mod direct sau indirect activitatea acesteia. Viziunea macroeconomicã ne
15

indicã faptul cã ºi întreprinderile sunt parte a mediului, în primul rând a
componentei economice a acestuia.
Mediul extern al întreprinderii mai poate fi definit (în sens operaþional)
ca un ansamblu de riscuri ºi de oportunitãþi pentru întreprindere. Orice
variaþie a mediului poate constitui o oportunitate sau o ameninþare pentru
activitatea întreprinderii, depinde pe ce poziþie se aflã. Spre exemplu,
devalorizarea monedei naþionale, pe termen scurt, pentru exportatori
conduce la o impulsionare a activitãþii, în timp ce pentru importatori
determinã o restrângere a activitãþii. Raportarea eficientã la tendinþele de
evoluþie ale mediului extern presupune o cercetarea atentã a tuturor componentelor, a interacþiunii dintre acestea, precum ºi a impactului lor asupra
pieþei ºi, evident, asupra activitãþii întreprinderii.[19]
Cunoaºterea fizionomiei ºi cerinþelor mediului extern în care acþioneazã întreprinderea prezintã o importanþã deosebitã pentru conectarea
activitãþii la dinamica acestuia. Astfel, întreprinderea îºi poate propune sã:
• dezvolte cererea pentru anumite produse ºi servicii;
• înnoiascã cu frecvenþã ridicatã oferta de mãrfuri;
• perfecþioneze distribuþia produselor sau serviciilor sale;
• realizeze acþiuni promoþionale eficiente, etc.
Pentru a fi mai uºor de investigat, în funcþie de tipul de relaþii ce
apar între întreprindere ºi mediul extern, acesta poate fi împãrþit în douã
componente sau zone:
• micromediul extern;
• macromediul extern.
Aceastã clasificare uºureazã procesul de analizã a mediului extern,
grupând influenþele exercitate asupra întreprinderii în directe (micromediu)
ºi indirecte (macromediu), iar, în paralel, evidenþiind atenþia deosebitã ce
trebuie acordatã micromediului, din perspectiva politicii de marketing pe
care o va adopta întreprinderea. Cercetarea mediului extern semnificã, în
primul rând, un proces de identificare ºi cunoaºtere a factorilor de influenþã
asupra activitãþii întreprinderii, precum ºi a evoluþiei acestora.
2.1. Micromediul extern al întreprinderii
Grupeazã acele componente ale mediului extern, cu care întreprinderea
dezvoltã relaþii directe, necesare unei bune derulãri a activitãþii zilnice ºi
atingerii obiectivelor propuse: clienþi, concurenþi, furnizori de mãrfuri,
prestatori de servicii, furnizori de forþã de muncã ºi organisme publice.
Aceste componente influenþeazã activitatea oricãrei întreprinderi direct,
puternic ºi permanent.
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Clienþii
Firmele care doresc sã cunoascã succesul sau sã supravieþuiascã într-un
mediu puternic instabil au nevoie de un nou mod de abordare a pieþei, care
sã punã în centrul atenþiei clientul ºi sã îi ofere un avantaj. Aceste firme
vor deveni creatori de cerere ºi vor dobândi abilitate ºi în crearea clientelei,
nu numai în crearea de produse.
Clienþii reprezintã întreprinderi, organizaþii sau persoane fizice cãrora
le sunt adresate bunurile (serviciile) întreprinderii ºi, în viziunea marketingului, formeazã cea mai importantã componentã a micromediului
întreprinderii. În funcþie de statutul lor, de natura solicitãrilor faþã de
produsele ºi serviciile întreprinderii, clienþii se pot grupa în:
• consumatori (persoane fizice);
• utilizatori industriali;
• întreprinderi distribuitoare (comerciale);
• agenþii guvernamentale etc.
Concurenþii (direcþi)
Concurenþii reprezintã o categorie aparte de componenþi ai micromediului extern al întreprinderii. În situaþia de concurenþi apar întreprinderile care îºi disputã aceleaºi categorii de clienþi, iar în unele cazuri
aceiaºi furnizori sau prestatori de servicii. Competitorii se deosebesc între
ei prin rolul pe care îl joacã în raporturile cu clienþii, atitudinea faþã de
noutãþi, formele de comunicare cu consumatorii, stilul de intervenþie pe
piaþã etc. Pornind de la aceste elemente de diferenþiere, se pot distinge
lideri, inovatori, conservatori sau timizi.
Dacã pe piaþã se pot distinge mai multe categorii de concurenþi, în
cadrul micromediului sunt incluºi numai cei direcþi. Aceºtia sunt relativ
uºor de identificat ºi reprezintã agenþii economici care se adreseazã pieþei
cu produse similare ºi îºi disputã acelaºi segment de consumatori.[3]
Tendinþa de liberalizare a comerþului la nivel mondial, urmare a
reducerii nivelului de protecþie a pieþelor interne prin taxe vamale, a condus
la o accentuare a concurenþei la nivel mondial. În acest context, cunoaºterea
concurenþei a dobândit noi valenþe în fundamentarea politicii de marketing
ºi în planificarea activitãþilor aferente. O firmã trebuie sã-ºi compare în
mod constant produsele, preþurile, canalele de distribuþie ºi acþiunile de
promovare cu cele ale concurenþei. Astfel, se pot identifica avantaje ºi
dezavantaje în relaþie directã cu aceºtia ºi se pot lansa atacuri precise.
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Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra nivelului concurenþial existã
cinci forþe care trebuie analizate:
• concurenþa directã;
• puterea de negociere a furnizorilor;
• puterea de negociere a beneficiarilor;
• concurenþii potenþiali ºi noii intraþi pe piaþã;
• produsele de substituþie.
O companie este bine sã culeagã permanent informaþii despre
strategiile, obiectivele, punctele forte sau slabe ale concurenþilor, ori despre
modul în care aceºtia reacþioneazã la atacurile împotriva lor.
Identificarea punctelor forte ºi slabe ale concurenþilor permite firmei
sã-ºi perfecþioneze strategia în aºa fel încât sã profite de neputinþele
acestora ºi sã evite un angajament direct în situaþia în care concurenþii
sunt mai puternici. Cunoaºterea modului de reacþie a concurenþilor ajutã
firma sã-ºi aleagã, la momentul oportun, miºcãrile cele mai potrivite.
Furnizorii de mãrfuri ºi prestatori de servicii
Furnizorii de mãrfuri sunt, în general, firme ºi mai rar persoane
fizice care, pe baza unor contracte de vânzare-cumpãrare, asigurã
întreprinderii resursele materiale necesare derulãrii activitãþii (materii prime,
materiale, echipamente, maºini, utilaje etc.). Din acest punct de vedere
sunt la fel de importanþi precum clienþii. Cunoaºterea posibilitãþilor de
ofertã ale acestor agenþi prezintã o deosebitã importanþã pentru buna
desfãºurare a activitãþii întreprinderii. Informaþiile necesare se referã la
calitatea ºi dimensiunile ofertei, preþurile practicate, condiþiile de livrare
practicate etc. În acelaºi timp, asigurarea unor relaþii de piaþã cu o
desfãºurare normalã impune cunoaºterea ºi a unor aspecte referitoare la
mediul intern al firmei furnizoare sau a altor elemente care, la un moment
dat, s-ar putea constitui în factori perturbatori ai relaþiei comerciale.[3]
Prestatorii de servicii sunt agenþi economici (firme / persoane fizice)
care oferã, pe baze contractuale, gama de servicii necesarã îndeplinirii
obiectului de activitate al întreprinderii. Din aceastã categorie fac parte
firmele specializate în distribuþie sau în transporturi, agenþiile de publicitate,
prestatorii de servicii bancare, de servicii de consultanþã, societãþi de
asigurare, prestatori de service etc.
Selectarea furnizorilor de mãrfuri ºi a prestatorilor de servicii are o
importanþã deosebitã pentru buna desfãºurare a activitãþii oricãrei
întreprinderi, dar criteriile de selecþie pot fi diferite.
18

Furnizorii de forþã de muncã
Furnizorii de forþã de muncã au menirea de a realiza legãtura dintre
piaþa forþei de muncã ºi întreprinderi asigurându-se astfel resursele umane
necesare derulãrii activitãþii. Se pot distinge douã categorii: furnizori de
forþã de muncã slab sau mediu calificatã ce poate ocupa poziþii (posturi)
joase sau de mijloc în structura organizatoricã a unei companii ºi furnizori
de forþã de muncã înalt calificatã ce poate ocupa funcþii importante, funcþii
de conducere (director de departament, director executiv).
În prima categorie pot fi incluse firmele sau oficiile specializate în
plasarea forþei de muncã (deþinãtoare de baze de date mai mult sau mai
puþin structurate cu persoane aflate în cãutarea unui loc de muncã), unitãþile
de învãþãmânt sau chiar persoanele fizice care cautã un loc de muncã pe
cont propriu.
În cea de a doua categorie se încadreazã agenþiile de consultanþã
cunoscute ºi sub denumirea de vânãtori de creiere (head hunter) care
sunt solicitate în vederea recrutãrii specialiºtilor ce vor ocupa direct posturi
de conducere în cadrul companiilor. Firmele specializate în acest domeniu
sunt puþin prezente în cadrul micromediului românesc, estimându-se cã nu
existã mai mult de 10 firme importante în domeniu (Leadership
Development Solutions, Alexander Hughes etc.). Recrutarea persoanelor
pentru funcþii de conducere presupune utilizarea unor metode speciale ºi
urmeazã etape diferite de cele obiºnuite. Piaþa þintã, în multe situaþii, este
reprezentatã chiar de companiile concurente sau de cele care au un obiect
de activitate conex. Aceastã piaþã este foarte restrânsã în România, cifra
de afaceri anualã fiind estimatã la maxim 1,52 milioane euro (de 10 ori
mai micã decât în Ungaria), în condiþiile în care, pentru o singurã persoanã
identificatã, contractele variazã între 10.000 ºi 30.000 euro.
Organismele publice
Organismele publice reprezintã cea mai eterogenã componentã a
micromediului care antreneazã întreprinderea într-o reþea de raporturi de
o mare diversitate. În aceastã componentã se includ o serie de instituþii ale
statului faþã de care întreprinderea are anumite obligaþii (Garda financiarã,
Administraþia financiarã, Direcþiile vãmilor, Poliþia sanitar-veterinarã,
Poliþia economicã etc.) ºi Asociaþiile de protecþie ale consumatorilor, Asociaþiile profesionale, Avocatul poporului, mediile de informare în masã,
precum ºi opinia publicã.
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2.2. Macromediul extern al întreprinderii
Grupeazã o serie întreagã de factori de ordin general care influenþeazã
în mod indirect, slab ºi, de cele mai multe ori, pe termen lung activitatea
oricãrei întreprinderi, dar pe care aceasta, la rândul sãu, nu-i poate influenþa
decât într-o mãsurã foarte redusã ºi numai în anumite situaþii. Macromediul
este acelaºi pentru toþi agenþii economici, iar componentele acestuia pot fi
diferenþiate pe domenii: mediul demografic, economic, tehnologic, cultural,
politico-legislativ ºi natural.
Mediul demografic se referã la caracteristicile populaþiei ce se aflã
în zona de activitate a întreprinderii. În cazul întreprinderilor ce produc
bunuri de larg consum, mediul demografic reprezintã unul din factorii
formativi ai cererii de mãrfuri, iar evoluþiile înregistrate de unii indicatori
specifici, cum ar fi numãrul populaþiei, repartiþia pe zone (urban/rural),
densitatea populaþiei, structura pe sexe ºi grupe de vârstã, numãrul de
familii, dimensiunea medie a unei familii, rata natalitãþii etc. pot favoriza
sau frâna dezvoltarea întreprinderii. Analiza acestor indicatori ºi
identificarea tendinþelor de evoluþie pot reprezenta punctul de pornire în
evaluarea dimensiunii cantitative a cererii. Potrivit raportului UNICEF
Tendinþe sociale, elaborat împreunã cu Institutul Naþional de Statisticã,
populaþia României va scãdea treptat, iar pentru anul 2020 se estimeazã
cã va ajunge sub 20 de milioane de locuitori, cu aproximativ 2,9 milioane
mai puþin decât în 2000. Populaþia în vârstã de pânã la 14 ani va scãdea
ca pondere, concomitent cu creºterea ponderii celor de 65 ani ºi peste.
Dupã 2005, în segmentul de populaþie în vârstã de pânã la 14 ani se vor
regãsi generaþiile mai puþin numeroase nãscute dupã 1990, în timp ce
generaþiile nãscute dupã decretul de interzicere a avorturilor, din 1966, se
vor apropia de 40 de ani. Conform prognozelor, populaþia României se
estimeazã cã va ajunge în 2012 la 21 de milioane locuitori.
Mediul economic este alcãtuit din ansamblul caracteristicilor macroeconomice ale spaþiului în care acþioneazã întreprinderea ºi care îi va
influenþa activitatea, atât în prezent, cât ºi în viitor. [19] Acesta include,
între altele, forþe ºi grupuri de interese care acþioneazã în viaþa economicã
a societãþii. Pentru caracterizarea acestuia se pot lua în consideraþie structura
pe ramuri a activitãþii economice, nivelul de dezvoltare pe ansamblu ºi pe
fiecare ramurã, gradul de ocupare a forþei de muncã, situaþia financiar-valutarã etc. Este recomandabil ca întreprinderea sã monitorizeze
evoluþia mai multor variabile macroeconomice, cum ar fi:
• ritm de creºtere economicã
• rata dobânzii;
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