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Abstract
Small and medium businesses have
become more and more important in our
society, as employment opportunity suppliers
and key elements for the welfare of the local
and regional community. The small and
medium European businesses hold 99.8 % of
the entire European businesses and 67.1 % of
the private business area job market.
Entrepreneurial business demands special
abilities like responsibility, spontaneity,
adaptability, clear-sightedness, initiative and
management talent. Although European
business environment and industry are up to
date and competitive most of the time, the
reality is that they cannot afford to take a
passive stand towards the challenges that
innovation and globalization bring.
In a world of constant change the
anticipation before action principle is as
important as it is in a stable environment. In
order to reach a goal, choices need to be
made, actions need to be planed, resources
need to be allocated, and the environment
evolution has to be observed.
To establish how predictable the
Romanian economical environment is and by
which
degree
it
encourages
the
entrepreneurial initiative the systematical
study of several political, economical, social,
ecological and legal influential factors is
necessary.
Cuvinte
cheie:
Entrepreneurial
environment, SME, strategic reflection,
environmental diagnosis.

1. REFLEXIA STRATEGICĂ
ASUPRA MEDIULUI
ANTREPRENORIAL
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Reflexia strategică permite orientarea
acţiunii întreprinderii şi anticiparea viitorului.
Această
reflexie
este
indispensabilă
supravieţuirii şi dezvoltării întreprinderii. În
general reflexiile strategice şi diagnosticul
strategic sunt chestiuni percepute ca fiind mai
degrabă legate de marile întreprinderi decât
de cele mici şi mijlocii acestea din urmă deşi
numeroase fiind considerate lipsite de resurse
şi marcate de viziunea şi intuiţia egocentristă
a creatorului lor. În realitate, strategia unui
IMM este “legată de personalitatea intimă a
conducătorului ei” [1].
Într-o primă carte despre antreprenoriatul
românesc scrisă de un antreprenor român de
succes, Marius Ghenea menţionează:
“antreprenorii români sunt, în marea
majoritate, convinşi că nimeni nu va putea
înţelege, conduce, coordona şi restructura
afacerea lor mai bine decât ei înşişi” [2].Cu
toate acestea constatăm că luarea deciziei în
mod intuitiv nu este suficientă pentru
dezvoltarea sustenabilă a IMM-ului.
Conducătorul unei microîntreprinderi
analizează mai degrabă factorii ce
influenţează mediul cel mai apropiat cum ar
fi: evoluţia clientelei sau puterea de
negociere cu furnizorii decât schimbările
survenite
în
macromediu.
Neglijând
macromediul, mulţi antreprenori nu au înţeles
la timp cauzele crizei şi rapiditatea de
propagare a efectelor ei. Modele ce ar putea
să sistematizeze abordarea relaţiei cu mediul
precum „Modelul celor cinci forţe” ale lui
M.Porter, Modelul SWOT, sau Matricea
BCG nu sunt în general cunoscute de către
micii
antreprenori
români
a
cărei
omniprezenţă în partea operaţională a
societăţii le fură timpul necesar unei reflexii
strategice.
Unul din aceste modele de diagnosticare a
macromediului organizaţiilor este modelul
PESTEcJ. Punctul forte al acestui model este
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acela că intrările (informaţiile din
macromediu)
se
pot
folosi
pentru
întreprinderi cu activităţi diferite ce ar putea
permite IMM-urilor să se grupeze cu scopul
de a achiziţiona astfel de date pe care ulterior
să le prelucreze separat. “Modelul PESTEcJ
are ca funcţie relevarea potenţialelor
cratologice ale macromediului, de natura
influenţelor politice, economice, socioculturale, tehnologice, ecologice şi juridice”
[3]. Pornind de la acest model se pot
identifica factorii cei mai importanţi, cu
influenţă asupra mediului antreprenorial.
2. FACTORII IMPORTANŢI DE
INFLUENŢĂ
ASUPRA
MEDIULUI
ANTREPRENORIAL
În condiţiile economiei de piaţă şi a unui
mediu complex şi în continuă schimbare
stabilitatea şi sustenabilitatea nu este un
deziderat uşor de atins. Dezvoltarea şi mai
ales supravieţuirea unei întreprinderi depinde
în primul rând de modul în care agenţii
economici înţeleg schimbările din mediu,
consecinţele acestora şi viteza cu care îşi
adaptează strategiile la mediu. Există deci o
acţiune reciprocă între antreprenori şi mediul
în care aceştia îşi desfăşoară activitatea.
Fiecare
întreprindere
constituie
o
microsocietate particulară ce cuprinde un
ansamblu de caracteristici proprii cum ar fi:
identitatea (nume, loc, logo, produse etc.),
misiunea, strategia, modul de organizare ceea
ce constituie la un moment dat cultura
organizaţională. Proiectele antreprenoriale
răspund unei necesităţi de mobilizare a
resurselor realizând o simbioză între
componenta economică şi cea socială precum
şi o sinergie între mediul intern şi cel extern.

2.1. Factorii de natură legislativnormativă (componenta juridică)
Aceşti factori sunt generaţi de organele
statului român sau ale Uniunii Europene. În
general sunt compuși din legi, acte,
ordonanţe de guvern, dispoziţii sau proiecte
de legi care se referă direct la mediul
antreprenorial sau care influenţează indirect
prin efectele lor mediul antreprenorial.
Întreprinderile luate separat nu pot
influenţa aceşti factori indiferent de talia
acestora, de statutul sau domeniul de

desfăşurare al activităţii, există însă
organizaţii profesionale sau organizaţii
patronale care îi reprezintă pe antreprenori în
relaţia acestuia cu statul român şi de care
legislatorul cel puţin teoretic trebuie să ţină
cont în momentul elaborǎrii documentelor
legislativ-normative. Principala lege la care
se raporteazǎ mediul antreprenorial din
România este Legea numǎrul 31 din
16/11/1990 privind societǎţile comerciale.

2.2. Factorii socio-culturali
Aceşti factori au un caracter dual astfel că
îi putem întâlni atât în mediul extern cât şi în
mediul intern al întreprinderii. Factorii sociali
externi sunt reprezentaţi de interesaţii externi
ce
interacţionează
cu
întreprinderea:
furnizorii, clienţii, posibilii investitorii,
funcţionari ai diferitelor instituţii ale statului
sau parteneri de afaceri. Relaţia dintre o
societate comercială şi aceştia este ghidată de
cutume comerciale ce s-au format în timp.
Factorii sociali interni sunt în general
angajaţii reprezentaţi de sindicate sau
acţionarii afiliaţi diferitelor organizaţii
patronale.
Antreprenorii
exercită
o
responsabilitate socială iar Codul Muncii şi
Drepturile de Proprietate Intelectuală
reglementează relaţiile dintre angajator şi
angajat.
În ceea ce priveşte presiunea demografică
toate statisticile arată că România în perioada
1989-2010 a fost marcată de un continuu
declin demografic fiind un fenomen fără
precedent în istoria modernă. Acest declin
demografic a constat în diminuarea şi
îmbătrânirea populaţiei, precum şi a forţei de
muncă dar şi în accentuarea migraţiei
tinerilor şi deci a forţei de muncă spre statele
din Europa Occidentală. Fenomenul migraţiei
a avut atât efecte negative dar şi efecte
pozitive asupra economiei româneşti şi deci a
mediului antreprenorial. Pe de o parte efectul
negativ constă în faptul că aceştia fiind
purtători de cerere prin migrare au generat
diminuarea consumul de bunuri şi servicii din
piaţa autohtonă dar pe de altă parte odată cu
migraţia acestora fluxul de valută intrat în
ţară de altfel greu de cuantificat au ajutat întro oarecare măsură cursul de schimb.
Presiunea consumerismului s-a manifestat
încă din anii 90 când datorită unor tensiuni
cumulate în anii 80 create prin plata datoriei
externe cu preţul frânării forţate a cererii s-a
10
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manifestat printr-o explozie a importurilor
odată cu liberalizarea acestora. Creşterea
cererii interne de produse din import şi lipsa
unor măsuri de stimulare a exporturilor a
condus la o penurie de valută. Într-o astfel de
piaţă spiritul antreprenorial s-a manifestat
mai degrabă în sectorul comercial decât în
celelalte sectoare cu valoare adăugată mai
ridicată.
După câţiva ani de la revoluţie lucrurile în
acest plan al cererii autohtone s-au schimbat
iar micii antreprenori în marea majoritate
comercianţi s-au confruntat cu două
probleme strategice majore: pe de o parte cu
o presiune concurenţială foarte ridicată iar pe
de altă parte cu diminuarea substanţială a
puterii de cumpărare.

2.3. Factori de ordin economicofinanciari
Analiza factorilor financiari generează
informaţii relevante ce ajută ulterior la
diagnosticul antreprenorial. Pe baza acestora
se pot face verificări, evaluări dar şi
previziuni. De acurateţea şi relevanţa unor
astfel de informaţii depinde de fapt în mare
măsură
predictibilitatea
mediului
antreprenorial. Accesul la creditare de pe
piaţa bancară sau din alte surse cum sunt
fondurile europene sau împrumutul de stat
sunt elemente care influenţează atât cererea
de bunuri şi servicii cât şi investiţiile.
Principalii actori în categoria factorilor de
ordin financiar sunt: instituţiile financiarbancare, indirect Banca Naţionalǎ a
României (BNR), Fondurile de investiţii.
Bursa de Valori Bucureşti (BVB). Se
constată că accesul la creditare de pe piaţa
bancară se face mai greu sau cu costuri
ridicate, datorită creşterii riscului, decât
înaintea crizei.
Constat că nu toţi aşa zişi antreprenori văd
proiectele de finanţare din fondurile europene
în termeni de cost beneficii. Esenţa unui
demers strategic vizează în primul rând piaţa,
nevoile existente în ea, ca pe baza analizei
acestor nevoi să se creeze cupluri: nevoie–
produs, produs–tehnologie finanţarea fiind
ulterioară analizei mediului cu toate
componentele lui. Oportunităţile sunt cele
care generează demersul antreprenorial.
Necesarul de finanţare se calculează ulterior.
Marius Ghenea identifică de asemenea
limpede faptul că tocmai asta este problema:
11

”Majoritatea fondurilor de acest tip sunt
contractate de afaceri care nu sunt deţinute şi
conduse de antreprenori adevăraţi ci de
oameni cu puţină experienţă antreprenorială,
dar cu „contacte” în locurile potrivite şi care
în plus ştiu să contacteze un consultant
priceput pe fonduri europene” [4].
Identificarea
factorilor
de
natură
legislativ-normativă
este
extrem
de
importantă în orice demers antreprenorial dar
mai ales în diagnosticarea macromediului
organizaţiilor. Din păcate o privire atentă
asupra acestor factori scoate în evidenţă mai
degrabă influenţa negativă în ultima perioadă
şi aşa cuprinsă de criză, asupra mediului
antreprenorial. În principal am identificat ca
„responsabili” de această influenţă negativă
următorii factori: măsura de introducere a
”taxei forfetare” (factor de natură fiscală),
mărirea cotei TVA cu 5% şi împrumutul de
la Fondul Monetar Internaţional. N-am luat
în considerare scopul pentru care aceste
măsuri au fost luate. Bugetul statului este
dependent de prelevarea taxelor de la agenţii
economici însă creşterea fiscalităţii poate
diminua spiritul antreprenorial şi aşa fragil în
contextul
în
care
libera
iniţiativă,
componenta indispensabilă a economiei de
piaţă a reapărut în România după o lungă
perioadă în care aceasta împreună cu
proprietatea privată şi interacţiunea liberă
între cerere şi ofertă au dispărut complet.
Noua grilă de impozitare minimă se aplică şi
în cazul microîntreprinderilor care optează
pentru plata impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor. De la 1 mai 2009 a
intrat în vigoare impozitul forfetar. Acesta
presupune plata unei taxe fixe în funcţie de
cifra de afaceri, dar indiferent dacă firma e
profitabilă sau nu. Antreprenorii şi analiştii
au susţinut în nenumărate rânduri că
impozitului
forfetar
loveşte
spiritul
antreprenorial şi îi va determina pe micii
întreprinzători să îşi închidă afacerile sau să
găsească modalităţi prin care să declare
venituri mai mici. Efectele negative ale
acestei măsuri le-au resimţit în primul rând
micile companii (cu o cifră de afaceri mai
mică de 4,3 de milioane de lei - aproximativ
1 milion de euro).
Celelalte companii care au resimţit
negativ acest impozit sunt cele care au un
profit mai mic decât taxa pe care au fost
nevoite să o achite şi cele cu o marjă de
profitabilitate
redusă,
indiferent
de
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dimensiune. „Pentru firmele cu o marjă de
profitabilitate redusă acest nivel al
impozitului forfetar va fi mai uşor de suportat
decât pentru companiile mici”[5]. Se poate
constata că acele companii care înregistrează
profit vor avea de plătit şi impozitul pe profit,
de 16%. Iar dacă impozitul pe profit pe care
trebuie să îl plătească este mai mic decât
impozitul forfetar, firmele vor plăti doar
impozitul forfetar. Dacă însă impozitul pe
profit este mai mare decât cel forfetar, va fi
plătit doar impozitul pe profit. Fac excepție
firmele din producţie - dacă acestea au un
impozit pe profit mai mic decât impozitul
forfetar, vor achita impozitul pe profit.
Modificările fiscale au limitat de
asemenea anumite deduceri. Pe cale de
consecinţă firmele vor putea deduce doar
cheltuielile
ce
privesc
întreţinerea,
funcţionarea şi repararea de autoturisme.
Combustibilul fiind dedus doar în anumite
cazuri. În plus, companiile nu vor deduce nici
cheltuielile pentru combustibil în cazul
autoturismelor cu o anumită capacitate
destinate transportului rutier de persoane
fiind exceptate de la această situaţie doar
vehiculele utilizate pentru intervenţie,
curierat, reparaţii, pază şi protecţie, transport
de personal şi de la locul desfăşurării
activităţii.

2.4. Factorii tehnologici
Trebuie
menţionat
faptul
că
o
întreprindere nu se reduce doar la
caracteristicile sale comerciale. Fiecare
întreprindere aparţine unui sector de
activitate în cadrul căreia există o dinamică
industrială care impune crearea unor strategii
diferite. De altfel fiecare întreprindere
dispune de un potenţial tehnologic particular
care constituie unul din resorturile strategiei
sale.
Accelerarea
progresului
tehnologic
contribuie la creşterea eficacităţii altor
procese, la scurtarea duratei de viaţă a
produselor, la crearea unor noi bunuri şi
servicii şi la generarea astfel de noi nevoi.
Vârful de lance al accelerării progresului
tehnologic este deci puterea cercetăriidezvoltării. Din păcate fondurile destinate
cercetării nu sunt deloc de invidiat:
“România a cheltuit 2980,7 milioane lei
pentru activitatea de cercetare şi dezvoltare în
anul 2008, adică 0,59% din PIB. Conform

INS, la 31 decembrie 2008 lucrau in
activitatea de cercetare-dezvoltare 43.502
persoane (din care 19.988 erau femei,
reprezentând 45,9%), menţinându-se un
procent similar cu anul 2007” [6].
Prin rolul său esenţial pe care îl are în
jocul concurenţial tehnologia a devenit o
veritabilă variabilă strategică. Practic
fondarea unei strategii globale, analiza
concurenţială a domeniilor de activitate
strategică trebuie să fie completată şi de o
analiză industrială a sectorului de activitate în
care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea.
Evoluţia tehnologică are efecte atât asupra
obiectului principal de activitate al firmei cât
şi altor aspecte generatoare de avantaj
competitiv.
Din punct de vedere strategic impactul pe
care îl pot avea furnizorii asupra forţelor
competiţionale dintr-o industrie depinde de
importanţa produsului în procesul de
producţie al industriei respective. Când
produsul unui anumit furnizor este rar sau
reprezintă o parte semnificativă din costurile
totale de producţie sau când are o influenţă
directă asupra calităţii produsului final, creşte
puterea de negociere a furnizorului.
Disponibilitatea internetului de bandă
largă este un indicator-cheie al dezvoltării
tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor.
De două ori pe an, Comisia dă publicităţii
rapoarte privind evoluţia pieţelor serviciilor
de bandă largă în UE, rapoarte bazate pe date
validate de statele membre. Raportul
Comisiei Europene din 18 noiembrie 2009
pune în evidenţă faptul că România se află în
luna iulie a anului 2009 pe penultimul loc în
UE în ceea ce priveşte gradul de penetrare a
serviciilor de internet broadband fix la suta
de locuitori, cu 12,3%, depăşind doar
Bulgaria. În schimb rapiditatea oferită de
majoritatea conexiunilor broadband situează
Bulgaria pe primul loc, iar România pe locul
patru in UE, cu 54,8% si respectiv 45% din
totalul conexiunilor având viteze de
descărcare a datelor de cel puțin 10 Mbps.

2.5. Factorii politici
Aceştia stau la baza dezvoltării mediului
antreprenorial. Ideologia sau regimul politic
au influenţat şi influenţează în mod decisiv
apariţia
şi
dezvoltarea
mediului
antreprenorial într-o ţară sau o zonă
geografică. Principala raţiune de a fi a
12
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politicului într-o societate democratică rezidă
în formularea, adoptarea şi susţinerea
politicilor publice. Mişcarea pieţelor de
capital dar mai ales bursele sunt cele mai
sensibile la orice tip de instabilitate, factorii
politici fiind deosebit de importanţi.
,,Dinspre mediu, sistemul politic primeşte
un flux de ,,impulsuri”, constând în
evenimente, influenţe, cerinţe, necesităţi –
formulate de indivizi sau filtrate şi
coordonate de partide, grupuri de interese,
mişcări politice, organe informaţionale ş.a.
Ansamblul acestor cerinţe, ,,impulsuri”, ale
mediului, cărora sistemul politic trebuie să le
dea curs, să le satisfacă, să le găsească o
soluţionare, sunt desemnate prin termenul de
inputuri (intrări) şi reprezintă condiţiile în
care componentele sistemului politic şi
sistemul politic însuşi trebuie să funcţioneze.
,,Intrările”, ,,impulsurile” sunt captate şi
asimilate de sistemul politic, prelucrate şi
traduse în rezolvări, denumite output-uri
(ieşiri).”[7]
Modelul PESTEcJ presupune corelarea
celor şase componente ale sale cu scopul
diagnosticării macromediului organizaţiei.
Aceste
componente
le
consider
interdependente. De exemplu în ceea ce
priveşte forţa mobilităţii sociale (element al
componentei socio-culturale din model) este
destul de probabil ca adâncirea crizei
economice internaţionale să genereze în
România o serie de proteste sociale pe fondul
creşterii şomajului şi implicit a scăderii
nivelului de trai generând de asemenea un
risc de instabilitate politică a ţării.

2.6. Factorul ecologic
În secolul XXI protecţia mediului a
devenit una din mizele majore ale multor
societăţi având în vedere faptul că acesta se
degradează continuu datorită activităţilor
industriale poluante. Există deci o presiune
exercitată de către protecţia mediului asupra
organismelor de stat şi a antreprenorilor
indiferent de domeniul în care aceştia îşi
desfăşoară activitatea. ”Protecţia mediului
reprezintă
ansamblul
reglementărilor,
măsurilor şi acţiunilor care au ca scop
menţinerea, protejarea şi îmbunătăţirea
condiţiilor naturale de mediu, ca şi reducerea
sau eliminarea, acolo unde este posibil, a
poluării mediului înconjurător şi a surselor de
poluare” [8].
13

În principal presiunea protecţiei mediului
se traduce prin două mari orientări: prima
vizează utilizarea energiilor regenerabile ca
surse alternative utilizării combustibililor
fosili iar a doua vizează obligativitatea
prelucrării deşeurilor. La baza politicii
Uniunii Europene referitoare la mediu stau
prevederile şi principiile incluse în Tratatul
CE. Acestea nu pot fi modificate prin
legislaţia viitoare. Directivele se adresează
Statelor Membre şi impun acestora obligaţia
de a obţine anumite rezultate într-un anumit
orizont de timp, însă hotărârea cu privire la
actele normative cele mai potrivite pentru a
obţine rezultatul impus rămâne la latitudinea
fiecărui Stat Membru. Aceste directive fac
referire la aspecte cum ar fi: condiţiile ce
trebuie să le îndeplinească transportatorii,
volumul admis al substanţelor poluante,
condiţii pentru asigurarea calităţii apei
potabile, etc. În România energia este
considerată scumpă dacă ne raportăm la
puterea de cumpărare a consumatorilor
casnici. Acest nivel al preţurilor se poate
explica prin următoarele aspecte: energia nu
poate fi stocată, nivelul ridicat al
importurilor, captivitatea consumatorilor,
ineficienţa în producerea energiei, relaţii
internaţionale
defectuoase
cu
statele
furnizoare.
Am identificat două programe ale
guvernului cu dublă valenţă strategică atât
pentru comunitate cât şi pentru antreprenori ,
o situaţie „win-win”. Acestea pot genera
efecte benefice asupra eficienţei energetice
iar în acelaşi timp pot stimula activitatea
antreprenorială prin generarea de oportunităţi
prin cererea internă : „Programul Casa verde”
ce vizează stimularea utilizării energiei
alternative şi „Programul de reabilitare
termică a blocurilor” ce vizează creşterea
eficienţei în consum. Ca un efect de
externalitate pozitivă a „Programul Casa
verde” în opinia mea este şi spargerea în
anumite arealuri ale pieţei energiei a
monopolului pe care îl deţin furnizorii de
energie. Primul program, în anul 2008 a
generat un semnal „purtător de oportunitate”
transmis în mediul antreprenorial ce a fost
receptat rapid de către antreprenori.
Administraţia Fondului de Mediu (AFM) a
fost luată pur şi simplu pe nepregătite la
vremea respectivă. Mai concret, iniţial, data
limită până la care Administraţia Fondului de
Mediu (AFM) trebuia să valideze lista
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instalatorilor acreditaţi pentru montarea de
sisteme generatoare de energie alternativă era
15 decembrie 2008, dar din cauza numărului
mare de dosare depuse, termenul a fost
amânat până pe 29 decembrie 2008 ca apoi să
fie prelungit din nou. Programul Casa Verde
este aplicabil, dar viteza cu care s-a încercat
aplicarea lui fără un studiu de piaţă prealabil
şi eficace a creat inadvertenţe cauzate de
numărul mare de cereri. Cel de al doilea
program: „Programul de reabilitare termică a
blocurilor” vizează diminuarea risipei de
energie prin eficienţa în consum generată de
izolarea termică. În Europa de Vest legile
condiţionează acordarea subvenţiei la
instalaţii de producere a energiei alternative
de o bună izolare a clădirilor. Practic
comunităţile locale au generat prin legislaţia
locală sinergii între cele două programe iar
ordinea ce respectă principiul economic al
efortului minim presupune o eficienţă în
consum înainte de eficienţa în producţie cu
scopul evitării risipei. În opinia mea din
punct de vedere strategic presiunea protecţiei
mediului trebuie văzută astăzi în strictă
corelaţie cu considerente de cost legate direct
de evoluţia preţului petrolului în continuă
creştere şi cu industriile complementare
acestuia.

2.7. Factori de ordin global
Aceştia trateazǎ cu precǎdere efectele pe
care le au evenimentele din economiile
puternice ale lumii, politica statelor care
deţin monopol pe o anumitǎ piaţǎ, conflictele
armate,
acordurile
privind
circulaţia
mǎrfurilor sau ultimele descoperiri în
domeniu. FMI-ul defineşte globalizarea ca şi
“creşterea în interdependenţa economică a
ţărilor din întreaga lume, prin creşterea
volumului şi a varietăţii tranzacţiilor de
bunuri şi servicii peste graniţe, fluxul de
capital internaţional mult mai liber şi mai
rapid, dar şi o difuziune mai largă a
tehnologiei” [9]. Globalizarea reduce distanţa
geografică acesta fiind un factor tot mai puţin
important în stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor
transfrontaliere de natură economică, politică
şi socioculturală. Rețelele de relaţii şi
dependenţe dobândesc un potenţial tot mai
mare de a deveni internaţionale şi mondiale.
Interconectarea pieţelor regionale creează
intercondiţionări reciproce.

3. CONSECINŢELE NEGATIVE
ALE FACTORILOR DE
INFLUENŢĂ A MEDIULUI
ANTREPRENORIAL
Conform datelor ONRC se constată că
dinamica antreprenorială s-a manifestat
printr-o creştere a numărului suspendărilor de
activitate, a dizolvărilor şi a radierilor
societăţilor comerciale în anul 2009 faţă de
anul 2010 [10]. Anul 2009 a fost anul cel mai
nefast pentru firmele româneşti când şocul
crizei şi impozitul forfetar au influenţat
căderea a circa 200 000 de firme din circa
600 000 câte erau înainte de criză, un număr
foarte mare faţă de 30 000 de firme
desființate în 2008. Numărul firmelor intrate
sub incidenţa legii 85/2009 numai în anul
2010 este de 21692 [11].
Efectele negative constau în: reducerea
consumului, închiderea afacerilor, creşterea
şomajului, diminuarea puterii de cumpărare.
Împrumutul de la FMI nu a însemnat mai
mulţi antreprenori dispuşi să-şi deschidă o
afacere, mai multe locuri de muncă sau o
bunăstare mai mare. Majorarea TVA cu 5% a
avut ca efect scumpiri ale produselor.
Producătorii şi comercianţii au transferat
efectul
fiscalităţii
mai
mari
către
consumatori. Reducerea consumului şi deci a
cererii s-a repercutat ulterior şi asupra
mediului de afaceri. Presiunea prin majorarea
cotei TVA face ca furnizorii să reducă marja
de profit a intermediarilor scurtând drastic
lanţul de distribuţie şi scoţându-i pe aceştia
din piaţă. Cei mai afectaţi sunt micii
comercianţi care nu fac de obicei achiziţii în
cantităţi mari şi care nu beneficiază de
efectele de scară ca marii comercianţi a căror
putere de negociere le permite preluarea mai
uşor a majorării TVA. Lipsa cererii
diminuează de asemenea efectele de scară şi
determină creşterea presiunii în sensul
diminuării costurilor. Revizuirea acestora
presupune de multe ori şi diminuarea
schemei de personal ce implică inevitabil
generarea de şomaj.

4. CONCLUZII
Calea antreprenorială nu este una deloc
simplă, antreprenorul este cel care duce cel
puţin în faza de început al proiectului său
povara greutăţilor specifice acestuia. Ca
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vizionar şi mobilizator îşi pune semnificativ
amprenta asupra culturii organizaţionale.
Formarea antreprenorului s-a făcut într-un
mediu românesc extrem de dinamic uneori
foarte ostil şi la umbra unor ideologii apuse
recent.
În România ruta antreprenorului de la idee
la proiect iar apoi implementarea acestuia
trece mai întâi prin făgaşul excesului
birocratic prezent parcă încă din faza de
“gestaţie“ ca apoi chingile presiunii fiscale
identificate aici prin măsura de majorare a
TVA sau introducerea impozitului forfetar
să-l facă pe acesta mai puternic după cum
spune proverbul românesc “Ceea ce nu te
omoară te întăreşte!“, asta în cazul în care
răzbeşte şi nu ajunge o simplă variabilă
statistică de domeniul trecutului cum este
aici: dizolvarea, suspendarea sau radierea.
Prima parte a articolului identifică factorii de
influenţă asupra mediului antreprenorial
românesc utilizând ca bază de pornire
modelul PESTEcJ iar cea de a doua parte
sintetizează câteva efecte negative care au
putut fi provocate de criză dar şi de măsurile
considerate nepotrivite. Acest cuplu cauză –
efect poate fi verificat şi analizat ulterior în
mod aprofundat prin mijloace econometrice.
Modelul PESTEcJ poate fi utilizat şi în
cadrul IMM-urilor pentru a permite reflexia
strategică asupra oportunităţilor dar şi pentru
identificarea, caracterizarea şi prezentarea
mediului antreprenorial din România.
Modelul poate permite înţelegerea impactului
viitor al factorilor de mediu asupra
potenţialului de
succes sau eşec al
organizaţiei, el este practic utilizat în relaţie
cu analiza SWOT. În realitate nu toţi
antreprenorii îşi permit o abordare strategică
sistematică susţinută de modele, dar exercită
intuitiv căutarea oportunităţilor pe care
schimbările de natură politică, economică,
socială, tehnologică, ecologică sau juridică le
creează. Orice model de veghere a
oportunităților de business necesită în opinia
mea o corelare cu strategia naţională de
dezvoltare economică şi socială ce se
constituie ca intrarea, „inputul” principal al
modelelor şi care poate aduce macromediului
mai multă stabilitate.
Modelele de reflexie strategică se pot
adapta şi acestor entităţi cu responsabilitate
socială atât de prezentă, având în vedere
faptul că IMM-urile europene reprezintă
majoritatea locurilor de muncă din mediul
15

privat. Reflexia strategică ar putea conţine
atât
diagnosticarea
macromediului
organizaţiilor prin modele ca cel sugerat aici
dar şi diagnosticarea internă pe baza altor
modele sau cel puţin a unor checklist-uri
adaptate. Consider că multe din modelele
utilizate în strategie pot fi de fapt adaptate
pentru ca antreprenorul să înţeleagă mai bine
atât mediul extern cât şi cel intern al
organizaţiei. Această înţelegere îi permite să
încerce să anticipeze schimbările din mediu
şi să elaboreze planuri specifice de acţiune.
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