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Abstract
The paper enumeratesthe factors that determinethe production potentialof the company,points
out the referencesto theopinionsofeconomicexpertsin terms of productive investment. The criteria
are"inferred" and economically interpreted. Decision making isbased oninitial information,ona
number ofcriteriathat must beledby the manager ofthe company.Productive potential ofthe
enterprise can bedeterminedonlyconditionally.Business potentialdepends ona number
ofexogenous and endogenousfactors includingprofessionalqualitiesof the entrepreneur. In this
context,the potential success ofthe companyis determined by theentrepreneur, which is the
"motoric" force of the enterprise and needs to possesscertain professional, psychological and
analytical qualities.
În sens general, „potenţialul economic” poate fi definit ca fiind totalitatea resurselor naturale,
umane, materiale, ştiinţifice, tehnologice şi informaţionale de care dispune o ţară la un moment dat şi
care exprimă posibilităţile de dezvoltare a acesteia. Potenţialul economic include mijloacele şi factorii
aflaţi pe teritoriul ţării respective şi care-i aparţin, precum şi cei aflaţi pe teritoriul altor ţări [1].
Împărtăşim opinia autorilor care afirmă, că ”baza potenţialului economic, temelia lui, o constituie
potenţialul de producţie, ce uneşte posibilităţile tuturor ramurilor a sectorului producţiei material,
capacitatea lor de a crea totalitatea bunurilor materiale” [2, p.57].
Astfel, în scopul evaluării dezvoltării potenţialului economic al întreprinderii, este necesar să fie
enumeraţi factorii care determină potenţialul productiv al întreprinderii, analizate opiniile specialiştilor
din bibliografia economică cu privire la efectuarea investiţiilor productive, formulate criteriile ce trebuie
să fie “deduse”, interpretate economic. Procesele de luare a deciziilor trebuie să se bazeze pe informaţia
iniţială, pe un şir de criterii de care trebuie să se conducă managerul întreprinderii. Potenţialul
întreprinderii este în anumită dependenţă de antrepriză, formele de organizare a pieţelor, calitatea şi
originalitatea produselor finale, calitatea pieţelor de desfacere, nivelul preţurilor la produsele finale
respective şi materiile prime, cererea pieţelor, relaţiile economice, sociale şi politice cu partenerii
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economici, nivelul de performanţă al
tehnologiilor
productive
utilizate
la
întreprindere, nivelul acestora
la
alte
întreprinderi similare, evoluţia tehnologiilor
productive şi a structurii produselor finale,
disponibilul de date (indicatori) economice de pe
pieţele interne şi externe, nivelul de creativitate
a angajaţilor întreprinderii.
Implementarea în ultimele două decenii a
relaţiilor libere de piaţă bazate pe concurenţă a
fost însoţită de o adaptare încetinită la
mecanismele şi dinamismul economiei de piaţă
şi motivarea slabă a dezvoltării subiecţilor sferei
comerciale şi cooperaţiei de consum [3, p.394].
În alt context, unitatea internă a sistemului,
atinsă pe calea balansării intereselor elementelor
diverse ale lui, permite sporirea radicală a
potenţialului organizaţional-economic al firmei,
aflate în stare de criză, din contul efectului
emergenţei [4, p.55].
Unii cercetători, consideră că un factor
important al creşterii eficienţei economice a
potenţialului de producţie sunt relaţiile
economice externe. Principalul obiectiv pe
termen lung, pe care statele îl urmăresc cu
ajutorul instrumentelor şi măsurilor de politică
comercială,
este
protejarea
dezvoltării
economice naţionale de concurenţa străină [5,
p.60].
Economiştii agrarieni, în primul rând,
subliniază că, analiza existenţei şi asigurării cu
resurse de producţie a întreprinderilor agricole a
ţării – ca părţi componente a potenţialului de
producţie, trebuie începută cu analiza resurselor
funciare - parte componentă a factorului de
producţie „natura” [6, p.13].
Alţii consideră că un rol deosebit în
evaluarea
potenţialului
economic
al
întreprinderii urmează să revină potenţialului
muncii [7, p.153].
Evaluând eficienţa potenţialului economic,
unii economişti atestă că ”din poziţia intereselor
naţionale, întreprinderea este eficientă, dacă
produce producţia finală cu consumuri de
resurse materiale şi de muncă, care nu depăşesc
nivelul raţional; din poziţia intereselor colective
– dacă se asigură condiţia de reproducţie lărgită;
din poziţia intereselor private – dacă se creează
condiţii pentru satisfacerea cerinţelor materiale
şi morale ale membrilor colectivului [8, p.17].
Aşadar, în accepţie proprie, la nivel
microeconomic, potenţialul economic al
întreprinderii ar presupune, prin sinteză, toate
posibilităţile unităţii economice ca obiect de
gospodărire. Potenţialul productiv este parte
componentă a celui economic, presupunând
volumul potenţial al producerii, capacitatea
6

întreprinderii de a îndeplini un anumit volum de
lucru şi care include un sistem complex de
mijloace fixe, resurse de muncă, tehnologia,
resurse energetice şi informaţionale aflate la
dispoziţia întreprinderii pentru activitatea sa
creativă.
Întreprinderea poate executa în permanenţă
unele şi aceleaşi lucrări. În acest caz potenţialul
productiv
al
întreprinderii
corespunde
antreprizei, adică lucrării executate de către
întreprindere. Modificarea lucrării, efectuate de
către întreprindere, poate spori sau reduce
potenţialul întreprinderii. Afirmaţia poate fi
interpretată pentru întreprinderi cu profil
comercial. Întreprinderea specializată pentru
comercializarea unor anumite produse îşi
creează infrastructura respective (depozite,
frigidere, magazine, personal etc.). Factorii, care
au un anumit impact asupra potenţialului
productiv al întreprinderii, pot fi grupaţi în:
factori, care pot fi influenţaţi de managementul
întreprinderii, numiţi factori endogeni (en);
factori, care sunt generaţi din exterior, numiţi
factori exogeni (ex). Enumerarea tuturor
factorilor endogeni, exogeni cu impact asupra
potenţialului productiv al întreprinderii, este
problematică. În continuare admitem, că
mulţimea factorilor endogeni este constituită
din: antreprize posibile (en1); forme de
organizare a antreprizei respective (en2);
modalităţi de calculare a indicatorilor endogeni,
de prognozare a factorilor endogeni (en3);
structuri posibile ale produselor finale (en4);
calitatea şi originalitatea produselor finale (en5).
Mulţimea factorilor exogeni este constituită din:
nivelul de creativitate a angajaţilor (ex1); nivelul
de performanţă a tehnologiilor productive,
generate de progresul tehnico-ştiinţific (ex2);
nivelul de perfecţionalitate a pieţelor interne,
externe (piaţa este perfectă când toţi participanţii
la ea dispun de informaţie veridică despre ofertă,
cerere, preţ, calitate, performanţe), de existenţă
monopoliştilor, monopsoniştilor (ex3); cererea
pieţelor interne, externe la produsele finale ale
întreprinderii (ex4); politicile economice din ţară
(ex5); politicile economice din ţările parteneri
economici (ex6); evoluţia preţurilor la materiile
prime, necesare întreprinderii (ex7). Fiecare
factor endogeni enj, j = 1,2…5; exogen exi, i =
1,2…7, la rândul său este constituit din
submulţimi de variante posibile. Pentru factorul
en1 pot exista mai multe lucrării (antreprize)
care pot fi executate (efectuate) de către
întreprindere, en1 = (en11, en12,...en1n1);
întreprinderea poate utiliza diverse forme de
organizare a îndeplinirii lucrărilor respective,
en2 = (en21, en22,...en2n2); managerii se pot
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folosi de cele mia diverse metode analitice,
empirice de calculare a indicatorilor endogeni,
de prognozare a factorilor endogeni, en3 =
(en31, en32,...en3n3); în dependenţă de situaţiile
economice, tehnice întreprinderea poate asigura
diverse structuri ale produselor finale, en4 =
(en41, en42,...en4n4); produsele finale ale
întreprinderii pot fi de diverse calităţi, de diferit
nivel de originalitate, en5 = (en51,
en52,...en5n5). Similar constatăm şi pentru
factorii exogeni: ex1 = (ex11, ex12,...ex1m1);
ex2 = (ex21, ex22,...ex2m2); ex3 = (ex31,
ex32,...ex3m3); ex4 = (ex41, ex42,...ex4m4); ex5
= (ex51, ex52,...ex5m5); ex6 = (ex61,
ex62,...ex6m6); ex7 = (ex71, ex72,...ex7m7).
Altfel spus, factorii endogeni sunt constituiţi din
vectorii enj = (enj1, enj2,...enjmj); j = 1,2,...,5,
cei exogeni - exi = (exi1, exi2,...eximi), i=
1,2,...,7. Factorii endogeni creează situaţii sigure
de funcţionare a întreprinderii; factorii exogeni,
cu anumită probabilitate P1, i = 1,2...7, creează
anumite stări, situaţii economice (figura 1.1).
Convenţional,
potenţialul
productiv
al
întreprinderii îl vom echivala cu beneficiul sau
cu profitul întreprinderii. Notăm prin B = Bij

 

matricea m*n a profitului, realizat de
întreprindere, i = 1,2,...m; j =1,2,...,n. În cazul
examinat m=7; m=5. Succesul potenţial al
întreprinderii este determinat de antreprenor,
care este forţa “motrică” a întreprinderii, trebuie
să posede anumite calităţi profesioniste,
psihologice, analitice; să dispună de posibilităţi
de calculare, prognozare a indicatorilor
economici. Lucrările (antreprizele) care trebuie
executate de către întreprindere sub impactul
cererii,
a
progresului
tehnico-ştiinţific,
evoluează, în timp se modifică.
Nivelul de creativitatea a angajaţilor la
întreprindere, în mare măsură, este determinat de
iscusinţa managerului de formare a echipei
adecvate antreprizei, responsabilă, de crearea
unui sistem de motivaţii pentru executarea
calitativă a lucrărilor. Selecţia unei echipe de
către manager este în dependenţă de nivelul de
pregătire a specialiştilor în profilul respectiv de
către instituţiile de educaţie, instruire, de
posibilităţile de stagiere a angajaţilor potenţiali
în alte ţări, industrial, tehnologic performante.
Angajaţii
pentru
executarea
antreprizei
respective, în viziunea lui Mircea Maliţa, Costin
Murgescu sunt selectaţi în baza a 5 postulate [9]:
cel al “refuzului” identităţii specialiştilor
(angajaţii trebuie să se complimenteze reciproc
nu să se dubleze); angajaţii trebuie să
conştientizeze că echipa angajaţilor în ansamblu
există atât timp cât este necesar pentru

executarea antreprizei respective; managerului
formal trebuie să se identifice în calitate de
manager real; fiecare angajat al întreprinderii în
domeniul lucrărilor pe care le execută, trebuie să
trateze problemele sistemic; tratările individuale
ale angajaţilor identifică tratarea echipei.
Algoritmul constituirii echipei de angajaţi la
întreprindere poate fi expus schematic (figura
1.2).
Conform autorilor [9], “managerul echipei
este recomandat să nu provină din domeniul
ştiinţific sau profesional.” Afirmaţia, în viziunea
noastră, este discutabilă. Calităţile individuale
ale managerului sunt rezultatul activităţilor în
cele mai diverse domenii. În viziunea [10],
antreprenorul “este” şi manager şi organizator al
unei afaceri, antreprize. Antreprenorul “plăteşte”
anumit preţ pentru un produs, pentru o activitate
cu anumite riscuri (Richard Cantillon); combină
factorii de producţie, analizează posibilităţile de
inovare (John Stuart Mill); asigură un nivel înalt
de competitivitate (Alfred Marshall); acceptă
inovaţiile (Joseph Schumpeter); caută schimbări
efective (Peter Drucker); acceptă riscul (Shapero
Albert); devine lider în procesul creativ (Robert
Hisrich) [11-15].
Deci, nu domeniul de provenienţă
determină calităţile managerului, ci calităţile
individuale ale acestuia de a acumula şi a
valorifica potenţialul ştiinţific, analitic, practic.
Antreprenorii pot fi clasificaţi în dependenţă de
domeniile de activitate [16]. Antreprenorul poate
fi extremist în raport cu cel normal (ordinar) prin
optimismul său în procesul de luare a deciziilor
(Woo C., Cooper A., Dunkelberg W.), prin
nivelul inovativ (Tom O’Malia), prin axarea pe
decizia în condiţii de incertitudine (Nafzider
Wayne), prin abilitate implicită (Ensley M.D.,
Carland J.W.), prin renovarea strategică (Katz
J.A., Shepherd D.A.) [17-21].
Antreprenorul este“motorul” creşterii
economice [22]. Nivelul profesional al unui
antreprenor imaginar a fost determinat de
şcolile, universităţile de prestigiu: şcoala
Winchester; şcolile din Paris, Chartres, Orleans,
Tours, Loan, Reims, Liège; şcolile din Germania
Köln, din Anglia York şi Canterbury, Oxford
[23, 24]. Gândirea şi spiritul antreprenorial au
devenit obiecte de studiu în diverse universităţi
[25, 26]. Tratările enumerate au „ceva” comun:
ţin de constatare şi nu sunt constructive.
Conform [27], “caracteristica esenţială a
bunurilor corporale constă în faptul că participă
la mai multe cicluri de producţie, se uzează în
timp şi îşi transmit treptat valoarea asupra altor
bunuri fără a-şi pierde forma fizică.” În viziunea
noastră, aceste bunuri, în procesele de producţie,
7
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nu-şi menţin nici forma fizică, nici valoarea
exprimată numeric. Patrimoniul întreprinderii
este supus “atacului” progresului tehnicoştiinţific, cererii şi ofertei de pe pieţele interne,
externe. Bohatereţ V.М. în [28] enumeră etapele
de evaluare a terenurilor agricole. În acest caz
autorul are dreptate. Terenurile agricole sunt
patrimoniu nu numai al unei întreprinderi, ci şi a
naţiunii în ansamblu. Acestea nu pot fi evaluate
după metode similare evaluării unor strunguri.
Terenurile agricole dispun de anumite
caracteristici calitative, numite “bonitare” [29].
Clasele de calitate, notele de bonitate,
calificativele terenurilor agricole sub impactul
tehnologiilor agricole evoluează [30].
Patrimoniul
întreprinderii,
spre
deosebire de cel agricol, are o durată de
funcţionare relativ mult redusă. În România
primul specialist care a realizat o evaluare a
terenului agricol a fost Mihai Şerban [31].
Evaluarea terenurilor agricole poate fi efectuate
prin cele mai diferite metode, pornind de la
diferite ipoteze [32]. Modelele de evaluare a
construcţiilor diferă după destinaţia acestora şi
categoriile de valori care se calculează [33]. Unii
autori tratează evaluarea întreprinderilor prin
metoda comparărilor [34], încearcă să cuantifice
durata
de
fabricaţie
[35].
Evaluările
întreprinderilor şi evaluările potenţialului
întreprinderilor nu pot fi identice.
Potenţialul productiv al întreprinderii
poate fi determinat doar condiţionat. Potenţialul
întreprinderii depinde de un şir de factori
exogeni, endogeni, inclusiv de calităţile
profesioniste ale antreprenorului (figura 1.3).
Antreprenorul este obligat de concurenţa de
pe piaţă să fie original prin optimismul său în
procesele de adoptare a deciziilor; să fie inovator
în situaţiile problematice; să posede cunoştinţe
de adoptare a deciziilor în situaţii incerte; să nu
fie depăşit moral de progresul tehnico-ştiinţific;
să posede gândire şi spirit antreprenorial; să
posede cunoştinţe la nivelul şcolilor şi
universităţilor de prestigiu; sistemic să-şi
actualizeze metodele manageriale; să fie un bun
analist economic în teoria creşterii economice.
Antreprenorul în activităţile sale se foloseşte şi
de expuneri formalizate. De exemplu,
întreprinderea A dispune de două alternative de
antreprize; fiecare antrepriză poate fi efectuată
prin două forme posibile de organizare; pentru
realizarea fiecărei variante de funcţionare a
întreprinderii, sunt necesare date, informaţii care
pot fi calculate prin două modalităţi; pentru
fiecare alternativă de funcţionare, întreprinderea
îşi poate stabili două structuri ale produselor
finale; produsele finale pot fi de două calităţi.
8

Având două valori posibile pentru fiecare factor
endogen, se constată lesne că întreprinderea are
2 5 = 32 variante posibile de desfăşurare a
activităţilor. Antreprenorul îşi pune problema
alegerii celei mai bune dintre cele 32 variante
posibile. Fiecare din cele 32 de variante asigură
întreprinderii un anumit profit. Arborescenţa
variantelor posibile de desfăşurare a activităţilor
întreprinderii poate fi cea mia diversă, în
dependenţă de alternativele posibile ale
factorilor endogeni. Criteriile de alegere şi
clasificare ale variantelor pot fi: criteriul valorii
medii a profitului total; criteriul dispersiei
profitului total; criteriul dominaţiei, al dublei
comparaţii absolute; criteriul mediei dispersiei
(al aversiunii la risc); criteriul riscului minim de
ruinare sau al şansei maxime de succes
economic.
Presupunând că întreprinderea are s
antreprize, 1  s  q , care nu se condiţionează
reciproc în realizare, pentru întreprindere
preferabil poate fi antrepriza care-i asigură, din
profiturile posibile B s , s=1,2,...q, profitul max

Bs 

s

(tabelul 1.1). Antrepriza  este strict

preferabilă antreprizei  , scriind A  > A  ,
dacă profitul mediu Bs realizat de la antrepriza
s este mai mare decât cel realizat de la antrepriza


 , B >B
dacă





şi că este preferată A  A  ,


B  B . Antreprizele

A  şi A  sunt


echipreferabile, scriind A  ~ A  , dacă B =


B . În aşa mod întreprinderea îşi poate
ierarhiza antreprizele posibile pentru a fi
preluate (tabelul 1.1). Antrepriza poate fi
considerată preferabilă în sensul dispersiei

q B  B   . Şi în acest

1

profitului, dacă min 
s

2
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caz antrepriza A este preferată antreprizei A 
1
 2
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min  B s  B  ≤
s

q


















1
 2
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q
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2
1
1
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min  B s  B  = min  B s  B  .
s
s


q
q
Antrepriza
simultan





A  domină antrepriza A  , dacă
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Fig. 1.1. Factorii cu impact asupra potenţialului productiv al întreprinderii (elaborat de autor)
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Fig. 1.2. Algoritmul constituirii echipei de angajaţi la întreprindere(elaborat de autor)
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Fig. 1.3. Calităţile de care dispune antreprenorul - elaborat de autor
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