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Perioadele deosebite cer soluţii pe măsură, astfel că şi 
companiile de pe piaţa din România au adoptat sau se 
gândesc să adopte noi modalităţi de gestionare a activităţii 
sau strategii de marketing inovative. Monitorizarea atentă 
a fluxului de lichidităţi, renegocierea contractelor cu 
furnizorii, regândirea strategiilor adoptate în relaţiile cu 
clienţii, dar şi soluţii mai drastice, ca disponibilizările de 
personal, sunt practici deja puse în aplicare de actorii de pe 
piaţa românească, potrivit unui studiu realizat de Compass 
Consulting, companie de management şi cercetare de 
marketing, pe un eşantion de 182 de companii, în perioada 
23 ianuarie-8 februarie 2009. 

Criza se va prelungi şi în 2010, 
când nesiguranţa locurilor de 

muncă, scăderea vânzărilor şi dimi
nuarea investiţiilor vor continua. Es
te opinia celor mai mulţi dintre 
reprezentanţii companiilor partici
pante la studiu. Acestea au început 
deja implementarea unor soluţii de 
susţinere, dar cele mai multe se ţin 
încă departe de gesturile extreme, 
ca relocarea activităţii sau întreru
perea parţială ori totală a acesteia. 
Potrivit celor intervievaţi, această 
perioadă de incertitudine financiară 
şi instabilitate economică este încă 
departe de a se fi terminat. Peste 
74% dintre respondenţi cred că du
rata crizei va fi mai mare de nouă 
luni, fiind posibil să se extindă pe 
doi ani, iar 13,3% consideră că pe
rioada nu poate fi estimată. Doar 
0,6% sunt de părere că în momen
tul de faţă în România nu există cri
ză economică şi că nici nu se va ivi 
în perioada următoare. 

Cursul euro, principala 
grijă în 2009 
Dintre companiile intervievate, 

mai mult de jumătate găsesc evolu
ţia cursului valutar ca fiind princi
palul factor de risc la nivel macroe
conomic în 2009 şi doar 2,7% din
tre acestea se află la polul opus, 
managerii lor considerând respecti
vul risc drept deloc important. 

Cursul valutar este o variabilă 
esenţială în cazul acelor segmente 
de activitate care se bazează pe im
porturi şi exporturi, cum sunt trans
porturile şi comerţul. în ceea ce pri
veşte companiile de transport res-
pondente, 66,7% au nominalizat 
acest risc drept cel mai important în 
2009, 27,8% l-au considerat impor
tant, iar 5,6% i-au acordat o impor
tanţă medie. în ianuarie, mai exact 
pe 23, leul a atins un nou minim 
istoric, de 4,31 lei pentru un euro. 

Datoriile către bănci 
au crescut în 2008 
Companiile în general, inclusiv 

cele de transport, consideră politica 
de creditare şi finanţare a băncilor 
drept al doilea risc în ordinea im
portanţei. Respondenţii au catalo
gat acest risc drept important sau 

foarte important în proporţie de cir
ca 73%, în timp ce la polul opus, 
considerând politica de creditare şi 
finanţare a băncilor drept deloc im
portantă, se află 7 , 1 % , restul fiind 
de părere că acest risc are o impor
tanţă medie sau redusă. 

Potrivit studiului menţionat, din 
activele bancare de 79 de miliarde 
de euro înregistrate în 2008, credi
tele însumează peste 62%, în creş
tere faţă de 2007, când reprezentau 
59%. De asemenea, 0,31% din ac
tivul net total al băncilor era consti
tuit din credite restante şi îndoielni
ce în decembrie 2008, aproape du
blu faţă de decembrie 2007. La ni
velul sectoarelor, politica de credi
tare şi finanţare a băncilor este con
siderată, în principiu, drept impor
tantă, cu o medie de 2,97, pe o sca
ră de 1 la 5. în cazul companiilor 
de transport, 44,4% dintre cele care 
au răspuns percep acest risc ca a-
vând o influenţă foarte importantă 
asupra activităţii lor. 

Investiţii străine 
în scădere 
Potrivit unei previziuni a Comi

siei Naţionale de Prognoză, citată 
în acest studiu, volumul investiţiilor 
străine în România va scădea puter
nic, de la 9.030 de milioane de eu
ro în 2008 la 4.700 în 2009. Impac
tul acestei scăderi este cu atât mai 
mare cu cât în ultima perioadă s-au 
înregistrat, de la an la an, creşteri 
semnificative ale volumului de in
vestiţii străine în România. 

O posibilă măsură care ar putea 
contribui la susţinerea investiţiilor o 
reprezintă şi fluidizarea modului de 
contractare a finanţărilor din fonduri 
structurale. Diminuarea investiţiilor 
reprezintă pentru firme un factor de 
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risc important sau chiar foarte im
portant la nivel macroeconomic, 
fiind catalogat astfel de 39%, res
pectiv 2 9 , 1 % dintre respondenţi. 
Aceeaşi tendinţă se observă şi în 
răspunsurile date de reprezentanţii 
companiilor de transport, care cred 
că scăderea investiţiilor străine e un 
factor de risc important (55,6%) sau 
foarte important (33,3%). 44,4% 
dintre companiile de transport au 
catalogat drept foarte important şi 
factorul de risc ce'ţine de instabili
tatea politică. 

Scăderea puterii 
de cumpărare 
îi afectează pe toţi 
La nivel de industrie/sector pen

tru anul în curs, scăderea puterii de 
cumpărare este văzută drept princi
palul factor de risc, peste 80% din
tre companii catalogându-l drept 
important sau foarte important. Scă
derea cererii are un impact major a-
supra companiilor din transporturi, 
distribuţie şi comerţ, iar firmele de 
transport chiar au catalogat acest 
risc drept important sau foarte im
portant în proporţie de 100% 
(33,3%, respectiv 66,7%). Acestea 
au răspuns similar şi în ceea ce pri
veşte un alt factor de risc, presiunea 
exercitată de cumpărători pentru 
scăderea preţurilor, care influenţea
ză în special transporturile şi dis
tribuţia, atât din cauza scăderii vo
lumelor de mărfuri, cât şi din nevo
ia de optimizare a activităţii. La ni
velul companiilor în general, 
7 9 , 1 % consideră presiunea cumpă
rătorilor pentru scăderea preţurilor 
drept un factor de risc important 
sau foarte important. 

Vor apărea greutăţi 
în menţinerea preţurilor 
La nivel de companie, principa

la provocare este menţinerea volu
mului de vânzări şi a preţurilor, 
57% dintre ele găsind acest lucru 
foarte important, iar alte 29%, im
portant. Acesta are o pondere chiar 
mai mare în cazul companiilor de 
transport, ai căror reprezentanţi 

sunt de părere că reprezintă o vari
abilă importantă (44,4%) şi foarte 
importantă (55,6%). Potrivit studiu
lui Compass, transporturile şi dis
tribuţia resimt cel mai puternic a-
cest risc. Amânarea sau anularea 
investiţiilor reprezintă, de aseme
nea, un motiv de îngrijorare în rân
dul managerilor. Potrivit studiului, 
companiile se tem că ocurenţa a-
cestui factor ar periclita poziţia 
competitivă şi ar influenţa negativ 
performanţele angajaţilor, în speci
al a celor din poziţii-cheie, din ca
uza imposibilităţii de motivare a a-
cestora. 

Astfel, peste 65% dintre res
pondenţi găsesc acest factor ca f i
ind foarte important sau important, 
cu efecte majore asupra poziţiei 
competitive a companiilor. Şi repre
zentanţii companiilor de transport 
consideră amânarea sau anularea 
investiţiilor drept un factor de risc 
major, însă nu la aceeaşi intensitate 
ca riscul de menţinere a volumului 
de vânzări şi a preţurilor. 

Monitorizarea 
lichidităţilor, 
principala preocupare 
pe timp de criză 

Blocarea lichidităţilor cauzată 
de criza financiară a afectat cel mai 
mult companiile în ultimele trei 
luni. 71,7% dintre respondenţi au 
declarat că au dificultăţi mai mari la 
încasarea facturilor faţă de perioa
dele anterioare. La fel, 66,7% dintre 
companii întâmpină greutăţi la rea
lizarea de vânzări noi, care sunt tot 
mai limitate. Soluţiile de combatere 
a acestui fenomen diferă de la in
dustrie la industrie şi de la o com
panie la alta, însă unele măsuri de 
reducere a efectelor negative sunt 
universal valabile şi se referă la re
ducerea capacităţii de producţie, 
pentru a nu fabrica peste cerere şi a 
produce stocuri care vor duce, în 
cele din urmă, la pierderi. De ase
menea, reorientarea ar trebui să fie 
cuvântul de ordine în industrii, care 
sunt nevoite să producă game mai 
economice sau să ofere servicii mai 

puţin complexe şi, deci, mai ieftine. 
Acesta nu este însă un pas uşor de 
făcut, mai ales pentru industriile a 
căror reorientare presupune investi
ţii majore în cercetare şi utilaje sau 
schimbarea aproape în întregime a 
liniilor de producţie, cum este in
dustria auto. De asemenea, potrivit 
studiului, o bună administrare şi gă
sirea de noi metode de finanţare, 
precum şi o abordare inovativă în 
ceea ce priveşte investiţiile în utila
je, dar şi recalcularea preţurilor şi 
tarifelor sunt atitudini pe care orice 
manager ar trebui să le ia în consi
derare în această perioadă. îmbună
tăţirea relaţiilor cu clienţii şi con
centrarea pe departamentele de 
vânzări, dar şi adoptarea unor mă
suri coerente de loializare a clienţi
lor sunt, de asemenea, schimbări 
necesare. Un semn că managerii au 
devenit mult mai precauţi este şi 
deschiderea acestora faţă de soluţii 
care, nu cu mult timp în urmă, erau 
trecute cu vederea sau tratate su
perficial, aşa cum este planificarea 
cu minimum trei scenarii a bugete
lor şi planurilor de afaceri, strategie 
pe care o aplică deja 44,3% dintre 
intervievaţi şi pe care alţi 35,3% se 
gândesc să o implementeze. 

De asemenea, practica de revi
zuire periodică a planificării se află 
pe lista lucrurilor de făcut pentru a-
proape 60% dintre companiile in
tervievate, în timp ce 29,3% au în 
vedere adoptarea acestei strategii. 
Totuşi, cea mai populară abordare 
este monitorizarea mai atentă a plă
ţilor şi încasărilor, astfel că peste 
80% dintre companiile participante 
la studiu îşi supraveghează fluxul 
de lichidităţi mult mai vigilent, iar 
12% iau în considerare această 
practică. 

Toţi vor să câştige 
la renegociere 
In acelaşi timp, renegocierilede 

contracte, fireşti la început de an, 
sunt caracterizate de presiuni din 
partea clienţilor, care cer scăderea 
preţurilor pentru produsele/servici
ile oferite. • 



• Dintre participanţii la studiu, 
50% s-au declarat afectaţi de acest 
aspect. Companiile se confruntă 
însă şi cu dificultăţi sau limitări din 
cauza băncilor, care sunt mult mai 
reticente în acordarea de finanţări. 

Astfel, 33,9% dintre companii 
au declarat că au fost mai afectate 
de acest aspect în ultimele luni de
cât de obicei, iar 1 7,2% din partici
panţii la studiu au recunoscut că au 
probleme şi din cauza plecării unor 
specialişti sau manageri. Şi pentru 
transportatori principala problemă 
o reprezintă dificultăţile sporite în 
ceea ce priveşte încasările, 29,4% 
semnalând acest aspect. în plus, a-
tragerea de noi contracte, dar şi re-
negocierea celor vechi le-au creat 
greutăţi în ultima perioadă transpor
tatorilor, după cum au declarat 
19,6%, respectiv 25,5% din cei in
tervievaţi. Un alt factor care a parti
cipat la îngreunarea activităţii trans
portatorilor, semnalat de 15,7% 
dintre aceştia, îl reprezintă limitarea 
impusă de bănci, care nu mai acor
dă finanţări la fel de uşor. Atenţia 
sporită pe toate planurile de activi
tate se poate dovedi neaşteptat de 
eficientă, iar renegocierea terme
nilor contractuali cu furnizorii este 
una din practicile adoptate deja de 
57% dintre managerii chestionaţi. 
Pentru un răspuns mai bun la ce
rerea pieţei, 46,7% dintre companii 
au recurs la o studiere mai atentă a 
comportamentului clienţilor şi a-
doptarea unor măsuri de promova
re a propriilor servicii şi produse la 
cerinţele în schimbare ale acestora. 
Şi tendinţa de regândire a strategiei 
de marketing se află în vizorul com
paniilor: astfel, 37,7% din cele 
chestionate intenţionează să inves
tească mai mult pe acest plan. 

Economiile nu se fac 
prin neplata datoriilor 
Potrivit studiului, întârzierea 

încasărilor se produce mai ales din 
cauza atitudinii rezervate a firmelor 
care, chiar dacă au bani, încearcă 
să îşi protejeze disponibilităţile. 
Această atitudine nu este sănătoasă 

pentru economie însă, deoarece 
produce blocaje ale lichidităţilor, şi 
aşa din ce în ce mai puţine. în plus, 
acumularea de datorii către furni
zori poate duce, în cele din urmă, 
la stoparea livrărilor, penalizări sau 
imposibilitatea de a obţine finanţări 
de la bănci. Pentru depăşirea aces
tei perioade critice, economisirea 
de numerar ar trebui să fie reală, 
adică susţinută de eficientizarea 
procesului de producţie, reducerea 
costurilor operaţionale, eliminarea 
pierderilor şi optimizarea stocurilor. 

Noi disponibilizări 
sunt posibile viitor 
Una din soluţiile de reducere a 

cheltuielilor, care a fost deja pusă 
în practică de 28% dintre compani
ile chestionate, este reducerea de 
personal, disponibilizările fiind în 
vizorul a încă 19% dintre partici
panţi. Cele mai multe companii ca
re au procedat astfel activează în 
industrie şi servicii profesionale. 

Aproximativ 50% dintre com
paniile respondente consideră că în 
perioada de criză schimbările orga-
nizaţionale sunt mult mai uşor de 
acceptat şi implementat, iar o posi
bilă explicaţie o constituie faptul că 
angajaţii devin mai conştienţi de 
instabilitatea locurilor de muncă, 
ceea ce îi determină să se gândeas
că la o posibilă pierdere a poziţiei 
din cadrul companiei. Una dintre 
oportunităţile care apar însă în pe
rioada de criză este atitudinea flexi
bilă a furnizorilor, de care se poate 
profita pentru renegocierea preţuri
lor sau tarifelor. Dintre companiile 
care au răspuns, 5 4 , 1 % spun că au 
identificat această tendinţă în rela
ţiile cu furnizorii proprii. De aseme
nea, o altă oportunitate, identificată 
de 43,3% dintre respondenţi, este 
posibilitatea de creştere cu costuri 
mai mici, datorită ieftinirii propri
etăţilor imobiliare, de exemplu. 

Relocarea sau 
sistarea activităţii, 
doar ca ultimă soluţie 
Relocarea activităţii sau 

optimizarea costurilor prin externa-
lizarea unor servicii nu reprezintă, 
în opinia celor mai multe companii 
intervievate, o soluţie prea atrăgă
toare. Aproximativ 50% au declarat 
că nu intenţionează să apeleze la 
astfel de soluţii. întreruperea parţia
lă sau totală a activităţii este, de 
asemenea nedorită, iar 7 0 , 1 % din
tre companii nu au de gând să facă 
acest pas. Această măsură, ca şi re
ducerea de personal şi/sau renego
cierea contractelor angajaţilor sunt 
decizii radicale, nu numai privite 
cu teamă, dar şi amânate atât timp 
cât implementarea altor soluţii este 
încă posibilă. 

Efectele imediate, 
principalul factor 
de selecţie a soluţiilor 

Potrivit studiului, companiile 
par mai interesate de soluţii a căror 
aplicare să îşi facă simţit efectul cât 
mai repede. Astfel, 50% dintre 
acestea nu se arată gata să formeze 
celule de criză, prin care să se în
cerce găsirea de soluţii pentru ate
nuarea efectelor negative ale peri
oadei pe care o traversăm. Cu toate 
acestea, se impune o analiză atentă 
a situaţiei companiei, pentru recur
gerea la acele strategii care dau re
zultate. Dar nu numai trecerea pes
te această perioadă dificilă ar trebui 
să preocupe managerii companii
lor, ci şi găsirea unor metode de 
reabilitare concretă şi sustenabilă, 
după încheierea crizei. 

Aproximativ jumătate dintre 
companiile chestionate s-au arătat 
deschise către primirea unui sprijin 
exterior care să ajute la găsirea şi 
implementarea măsurilor potrivite. 

Ponderea celor care au menţio
nat că ar avea nevoie de asistenţă 
externă este mare, dacă luăm ca 
termen de comparaţie numărul 
companiilor româneşti care apelea
ză în condiţii obişnuite la consul
tanţă în management. 

Procentul este ceva mai mic în 
cazul companiilor de transport, 
doar 40% declarând că ar recurge 
la acest tip de consultanţă. • 


