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Abstract: Se spune că atunci când Peter Druker, considerat de către The Economist ca fiind ,,Cel mai 
mare gânditor pe care ştiinţa managementului l-a creat vreodată”, i-a prezentat unui interlocutor al său 
schimbările previzibile,  l-au făcut pe acesta din urma să exclame :,, Ce mi-ai spus îmi taie respiraţia’’. 
Replica marelui savant a fost semnificativă şi fără echivoc: ,,Învaţă să respiri altfel pentru că numai aşa 
ne vom mai  întâlni şi în viitor’’. Desigur că, nu orice schimbare este dintre cele benefice, dar în 
contabilitatea de gestiune libiană se impun schimbări radicale. Pentru a aprecia schimbările care se 
impugn este necesar să cunoaştem mai întâi contextual istoric, economic şi socio-cultural în care a apărut 
şi s-a dezvoltat contabilitatea în Libia, precum şi modul în care contabilitatea libiană percepe 
responsabilitatea socială internă. 
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1. Introducere 
 
În prezent întreprinderile din întreaga lume se confruntă cu numeroase necunoscute şi 

probleme specifice perioadelor de criză economică. În acest context, cunoaşterea şi stăpânirea 
nivelului costurilor dobândeşte o importanţă sporită. Organizarea contabilităţii de gestiune şi 
calculaţiei costurilor pe baze ştiinţifice în întreprinderile din industria fierului şi oţelului asigură 
premisele pentru realizarea unui management adecvat al activităţii economice. 

Contabilitatea (privită ca activitate practică şi ca ştiinţă) şi dezvoltarea economico-
socială se află într-un raport de interdependenţă strictă. Dezvoltarea societăţii umane în 
ansamblul ei, evoluţiile tehnologice, modernizarea, restructurarea şi diversificarea economiei 
duc la creşterea cererii de informaţii contabile.  Apar astfel noi exigenţe impuse cunoaşterii 
contabile: realitate, operativitate, actualitate, claritate, relevanţă, credibilitate etc. Gestionarea 
optimă a resurselor naturale limitate solicită contabilităţii soluţii pentru diminuarea continuă a 
cheltuielilor şi maximizarea profitului. 

În economia de piaţă întreprinderea este supusă riscurilor iar acest fapt face ca informaţia 
contabilă să fie indispensabilă managementului. În acest context, cunoştinţele de contabilitate 
trebuie posedate nu numai de către persoanele care lucrează în cadrul compartimentului 
contabil, ci şi de către cei care administrează şi răspund de patrimoniul întreprinderii. 

În organizarea şi conducerea contabilităţii unei întreprinderi, un rol important îl 
exercită (pe lângă nevoile manageriale) influenţele politice, culturale şi religioase, aşa cum le 
regăsim din plin în cazul Libiei. 
 

2. Contextul istoric, economic şi socio-cultural în care a apărut şi dezvoltat 
contabilitatea în Libia 

 
Libia se deosebeşte de statele europene şi de cele nord-americane prin mai mult aspecte 

precum: sistemul politic, cultural şi religios. 
În perioada 1951-1969 (de la obţinerea independenţei până la revoluţia socialistă), 

sistemul economic libian a fost unul de tip capitalist. Proprietatea privată a existat cu 
interferenţe guvernamentale minime. După revoluţia din 1969, ţara a trecut de la capitalism la 
socialism. Filosofia socialistă adoptată de Libia după anul 1969 a afectat în mare măsură dreptul 
de proprietate asupra unei afaceri, precum şi obiectivele întreprinderii. Începând cu anii 70, 
companiile au trecut sub controlul statului iar în anii 1980 s-a ajuns ca atât sectorul producţiei 
cât şi cel al serviciilor să fie deţinute, controlate şi supravegheate de către instituţiile 
guvernamentale. 

În plus, în conformitate cu obiectivul socio-economic de dezvoltare a țării, scopul 
principal al acestor întreprinderi a devenit acela de a oferi servicii și bunuri pentru public, şi mai 
puţin obţinerea de profit după cum arată N.Ahmed şi S.Gao  (3). 

S.Alqadafi (5) consideră că dominația statului asupra activității economice a dus la un 
număr de probleme, cum ar fi utilizarea inadecvată a resurselor economice, niveluri mai scăzute 
de productivitate, o creştere a costurilor de producţie, produse de calitate inferioară şi un control 
slab în sectorul public. 

Profesia contabilă din Libia este încă în fază incipientă, având ca responsabilitate 
principală întocmirea rapoartelor financiare externe şi de audit care sunt cerute de Codul 
Comercial Libian, elaborat în 1953 şi care cere companiilor să pregătească un raport anual, 
inclusiv o declaraţie de venit, precum şi bilanțul contabil.  Se pune mai puţin accent pe 
producerea de  informaţii interne în scopuri manageriale. Mai mult decât atât, nu există 
principii de contabilitate sau standarde de audit în Libia. În lipsa acestor principii şi standarde, 
companii din diferite industrii sau chiar din aceeaşi industrie au aplicat principii diferite de 
contabilitate. Fiecare întreprindere şi-a elaborat propriile reguli, metode şi procedee. Astfel, 



organizarea contabilităţii de gestiune este lăsată în întregime la latitudinea întreprinderilor. 
Apreciem că, în contextul actual în care Libia trece de la economia socialistă la o 

economie de piaţă, se impune cu necesitate organizarea pe baze ştiinţifice solide a 
contabilităţii de gestiune în companiile libiene. 

G.Hofstede (11) a realizat o clasificare a statelor lumii pe mai multe criterii, inclusiv 
culturale. Conform acestui studiu, Libia are un nivel ridicat de distanţă interumană dată de 
putere şi se caracterizează prin evitarea incertitudinii. 

Libia a fost puţin studiată în mod particular, cele mai multe studii fiind efectuate asupra 
statelor arabe din Orientul Mijlociu, cu caracteristici similare.  

În urma studiilor efectuate de H.Kabaskar și M.Bodul (13)  a reieşit că în aceste state este 
o puternică orientare către grup, ierarhia socială prezintă mare importanţă, elementul masculin 
este dominant şi există o orientare scăzută către viitor. Acest ultim aspect este deosebit de 
important în opinia noastră având în vedere orientarea către viitor a contabilităţii de gestiune. 

În 2004, Libia avea peste 190 de întreprinderi mari de stat (N.Ahmad şi S.Gao, 3). 
Principalul scop al acestor întreprinderi este acela de a oferi servicii şi bunuri pentru public şi 
mai puţin obţinerea de profit.  

În general, variabilele politice, religioase şi economice au o relaţie importantă cu 
atitudinile şi comportamentul oamenilor. Religia islamică şi limba arabă sunt cele două 
dimensiuni care caracterizează în linii mari cultura libiană. Conform autorului G.Hofstede (11), 
cultura poate fi definită ca „programarea colectivă a minții care distinge membrii unei categorii 
de oameni din cele ale altuia”. Fiecare cultură are propriile valori şi norme, care sunt dezvoltate 
de mai multe generații. Cultura joacă un rol important în raţionamentul indivizilor, în etica şi 
atitudinile acestora. În primul rând, valorile culturale sunt transmise membrilor unei culturi de 
către părinţi, prin socializare, educaţie şi religie.  

În ceea ce privește cazul particular al Libiei, E.A.Aghila (1) a indicat că familia, religia 
şi limba au un impact semnificativ asupra atitudinilor şi comportamentelor indivizilor, atât în 
Libia cât şi în societatea arabă în general. Familia libiană funcţionează ca o mică societate, 
membrilor săi fiindu-le atribuită o ordine ierarhică, în funcţie de vârstă şi de generaţia din care 
fac parte.  

Mai mult decât atât, ca şi alte state arabe, Libia este caracterizată de familia extinsă 
(clanul, tribul şi satul) care joacă un rol semnificativ în viaţa societăţii şi a relaţiilor care se 
stabilesc între oameni (Agnaia, 2). În plus, relaţiile personale şi de familie pot juca un rol mai 
important în numeroase decizii cu privire la afaceri şi promovarea carierei decât 
experienţă practică sau calificarea academică. Astfel, comportamentele etice ale indivizilor 
sunt mult mai probabil să fie influenţate de mai mulţi „actori” din cadrul societăţii.  

Bubaker Shareia (19) subliniază că pe măsură ce Libia se îndreaptă către dezvoltarea 
economică, nevoia de o forţă de muncă bine instruită în domeniul contabilităţii din această ţară, 
devine tot mai acută.  

Nu există documente care să arate precis începuturile profesiei contabile în Libia. 
Începând cu anii 1950,   profesia contabilă din Libia a fost influenţată de sistemul de 
învăţământ, preferinţele companiilor internaţionale, expertiza firmelor internaţionale de 
contabilitate şi schimbările rapide din Libia în plan social, economic şi legislativ. Contabilitatea 
ca obiect de studiu a devenit populară odată cu înfiinţarea in 1957 a Facultăţii de Economie şi 
Comerţ la Universitatea Garyounis. 

Organismele profesionale şi universităţile din Marea Britanie şi SUA au exercitat cea 
mai mare influenţă asupra contabilităţii din Libia, conform autorilor M.Bakar şi A.Russell (6).  
Preferinţa pentru sistemul contabil american s-a datorat, pe de o parte influenţei puternice a 
acestei ţări, iar pe de altă parte faptului că mulţi profesionişti contabili din Libia făcuseră studiile 
în SUA. Un alt aspect care a contat au fost relaţiile bune pe care Libia le avea cu SUA la acea 
vreme, după cum arată B.Shareia (20). 



De altfel, ca un rezultat al forţelor de globalizare, aşa cum afirmă M.Z.Mir şi A.S 
Rahaman (18) la care se raliază  B Shareia (19) precum şi B.M.A.Derwish şi A.A.Elghli (8), 
multe ţări în curs de dezvoltare şi emergente au adoptat sistemele de contabilitate a ţărilor 
occidentale dezvoltate, acordând însă puţin interes acestor sisteme pentru a crea informaţie 
necesară managementului, fără o înţelegere a dinamicii politice, economice, sociale şi religioase 
unice ale acestor economii.  

La adoptarea sistemelor de contabilitate americane şi/sau britanice au contribuit, pe 
lângă organizaţiile internaţionale (FMI, OCDE) marile firme de contabilitate (Deloitte, Ernst şi 
Young, KPMG, Pricewaterhouse Coopers) care din anul 2010 au început să fie prezente în Libia 
deoarece economia s-a deschis, iar profesia contabilă este şi va fi influenţată de modelul vestic. 

Deşi beneficiile pe care le-a adus importarea sistemelor de contabilitate americane sau 
britanice au fost substanţiale (însuşirea limbii engleze, calificarea profesională oferită de organismele 
contabile profesionale de peste mări, schimburile educaţionale), există argumente puternice pe care 
M.Bakar şi A.Russel (6) le aduc sugerând că un sistem contabil importat dintro ţară occidentală este 
puţin probabil să răspundă nevoilor de informare din ţările în curs de dezvoltare în încercarea lor de a 
urmări obiectivele de dezvoltare economică. 

B.Mahmud şi A.Russell (15) au identificat o serie de bariere în calea dezvoltării 
educaţiei şi practicii contabile în Libia între care lipsa de societăţi profesionale active şi lipsa 
înţelegerii publice adecvate a rolului contabilităţii. Alţi factori identificaţi au fost curricula 
contabilă învechită şi lipsa de manuale moderne în limba arabă. De asemenea, autorii citaţi au 
susţinut că Libia are nevoie de un plan strategic pentru modernizarea educaţiei în domeniul 
contabilităţii dar şi a contabilităţii ca activitate practică.  

Libia, ca orice economie în curs de dezvoltare, are factori istorici şi de mediu care diferă 
de cei similari din ţările dezvoltate, aşa cum se observă din tabelul nr.1. 

 

Criteriu de comparaţie Libia Ţările dezvoltate 
Finanţarea activităţilor 
economice 

Puternic dependentă de veniturile din 
petrol (OCDE, 2008; Ernst şi Young, 
2010) 

Dezvoltare echilibrată a ramurilor 
economice care asigură o finanţare 
echilibrată 

Prezenţa activităţilor 
economice 

Activităţile economice slab conturate, 
predomină extracţia petrolului şi 
gazelor 

Prezenţa activităţilor economice în 
toate sectoarele 

Prezenţa sectorului privat Predomină sectorul public Predomină sectorul privat în toate 
activităţile 

Eficienţa economică 
legată de proprietate 

Ineficienţa activităţilor economice 
legate de proprietatea din sectorul 
public (Bait el-Mal, 1990) 

Eficienţă economică asociată cu 
concurenţa şi dreptul de proprietate 
privată 

Intervenţa statului Intervenţia continuă a statului în 
stabilirea planurilor de dezvoltare  (Bait 
el-Mal, 1990) 

Limitată 

Reglemntarea profesiei 
contabile 

Profesie contabilă ineficientă şi 
standarde profesionale slab 
reglementate de către stat, limitate de 
oportuni-tăţile de educaţie contabilă 
(Bait el-Mal, 1990) 

O profesie contabilă bine reglemntată 
prin intermediul organismelor 
profesionale şi autorităţilor publice, 
inclusiv existenţa unui sistem adecvat 
de educaţie contabilă  

Funcţionarea pieţelor de 
capital 

A existat o bursă care a funcţionat o 
perioadă scurtă de timp (Banca 
Centrală a Libiei, 2006) 

Pieţele de capital joacă un rol activ în 
finanţarea activităţilor economice 

Sursa: Prelucrare după B.Shareia, The Libyan Accounting Profession:Historical Factors and Economic 

Consequences, 2010, http://apira2010.econ.usyd.edu.au/conference_proceedings/APIRA-2010-091-Shareia-The-
Libyan-accounting-profession.pdf 
 

Tabelul nr.1. Studiu comparativ a factorilor istorici şi de mediu care diferenţiază Libia de ţările 

dezvoltate 
 

Fără îndoială că adoptarea sistemului de contabilitate american şi/sau britanic, în 



condiţiile în care contabilitatea este conturată foarte puţin, ar preznta o îmbunătăţire. Cu 
toate acestea, trebuie avut în vedere contextul social, politic şi economic în care fiecare 
ţară a evoluat, deoarece obiectivele de managemnt sunt semnificativ diferite, cu atât mai 
mult cu cât structura tribală a relaţiilor sociale joacă încă un rol cheie în cadrul 
comunităţii. 

Orice întreprindere, indiferent de mărimea sa, trebuie să-şi dovedească permanent 
puterea de funcţionare, capacitatea de adaptare şi de a face faţă concurenţei chiar daca ea este 
dură iar mediul economic şi social se află în permanentă transformare. Ori, pentru aceasta este 
necesară recunoaşterea la toate nivelurile a rolului contabilităţii în complexitatea sa, respectiv 
contabilitate financiară (generală) şi contabilitate de gestiune (analitică). 

În abordarea costurilor, tendinţele moderne de problematizare privesc volumul şi 
dinamica lor. Acestea sunt subordonate actelor decizionale de minimizare a costurilor şi de 
economisire a resurselor. Evidenţierea distinctă a mai multor categorii de costuri demonstrează 
actualitatea calculului economic pentru majoritatea domeniilor de activitate. În acest sens, se 
folosesc şi se calculează tot mai frecvent costul informaţiei, costul timpului, costul calităţii etc. 
În literatura de specialitate, costul este abordat şi tratat nu numai ca expresie a consumului de 
factori de producţie, ci şi ca şansă sacrificată. Astfel avem un cost al renunţării la producerea sau 
alegerea de altceva, concept ce poartă numele de cost de oportunitate. 
           O activitate economică poate fi condusă corect în condiţiile în care formularea deciziei, 
aplicarea şi controlul executării ei sunt bazate pe informaţii operative, corecte şi complete.  În acest 
context, este nevoie pe de o parte de realizarea unui management al contabilităţii pentru ca ea să 
ofere informaţiile necesare dar şi de o contabilitate care serveşte nevoilor managerului.  

In susţinerea aceste idei este necesară cunoasterea modului de gandire  managerială, 
pentru abordarea aspectelor necesare inchiderii favorabile a conului de rezulatate,precum şi 
inregistrearea in contabilitate a tuturor operaţiilor economice ce au avut loc astfel in cat sa da 
posibilitatea cunoasterii reale a situaţiei de fapt. 

Costul este utilizat în calitate de criteriu de fundamentare pentru opţiunile şi deciziile 
întreprinderii. Dacă avem în vedere ritmul şi nivelul înalt atins de producţie, acest aspect implică 
o răspundere sporită pentru managerii întreprinderii în vederea obţinerii rentabilităţii la toate 
produsele fabricate. Atingerea acestor obiective necesită adoptarea unui sistem eficient de 
calcul, de planificare, de urmărire şi control al costurilor. 

Reuşita afacerii în întreprindere este esenţială printr-un management al contabilităţii şi o 
contabilitate a managemenului şi paralel suprapunându-se de multe ori cu acesta contabilitatea 
propriu–zisă prin cele două laturi ale sale: financiară şi de gestiune. Dacă prin contabilitatea 
generală se oferă informaţii care se prelucrează unitar, realizând legătura întreprinderii cu 
mediul, luarea deciziilor la nivel managerial este posibilă numai în urma primirii  informaţiilor 
de care are nevoie.  Aceste informaţii sunt furnizate de contabilitatea de gestiune, care primeşte, 
înregistrează şi analizează datele contabilităţii financiare. 

Organizarea contabilităţii de gestiune nu este supusă unor norme unitate, reglementate, 
dar organizarea ei se impune deoarece trebuie să aibă un caracter unitar pentru a facilita 
activitatea de control  privind modul de gestionare, gospodărire şi folosire eficientă a 
patrimoniului întreprinderii.  

De asemenea, o organizare raţională a contabilităţii de gestiune, pornind de la 
dezvoltarea în analitice a conturilor de gestiune internă, este necesară având în vedere  faptul că 
trebuie  asigurat  modul de agregare a costurilor produselor. Aceasta, deoarece preţurile formate 
pe piaţă nu pot fi indiferente producătorilor care au un cost efectiv care va fi comparat cu preţul 
pieţei, demonstrând  eficienţa sau ineficienţa activităţii lor. 

Pentru organizarea şi conducerea activităţii de producţie, costurile determinate au la bază 
o serie de calculaţii care se deosebesc în funcţie de momentul elaborării, de metodele care stau 
la baza lor, de obiectele în raport cu care se determină,  în funcţie de momentul calculaţiilor faţă 



de perioada în care are loc procesul de producţie şi care pot fi: antecalculaţii şi postcalculaţii 
(sau calculaţii privind costul efectiv). 

Nivelul costurilor de producţie este influenţat între altele şi de perfecţionarea continuă a 
proceselor tehnologice, de inovaţiile introduse în procesul tehnologic. Reducerea nivelului 
costurilor de producţie exprimă valoric eficienţa întreprinderii în direcţiile amintite. Obţinerea 
unei producţii cu un nivel minim al cheltuielilor reprezintă scopul final al exercitării funcţiei de 
management sub aspectul previzionării, organizării raţionale, informării, analizei, deciziei 
prompte şi controlului permanent în cadrul întreprinderii.  

 

3. Responsabilitatea socială internă şi percepţia  acesteia de contabilitatea libiană 
 
Abordarea unei astfel de problematici nu se poate realiza în afara punerii în discuţie a 

aspectelor de responsabilitate socială a afacerilor, concept cunoscut cel mai frecvent sub 
denumirea de RSC sau responsabilitate socială corporativă. Conceptul este destul de vechi şi 
aparţine lui H.R.Bowen (7) pe care îl defineşte printro serie de obligaţii ce conduc la politici, 
decizii şi linii de conduită compatibile cu obiectivele societăţii. 

Aprofundând conceptul de RSC, Comitetul pentru Dezvoltare Economică (21) face 
referinţă la trei aspecte: 

•  responsabilitatea bazată pe funcţiile esenţiale ale întreprinderii, respectiv producţie, 
locuri de muncă şi creştere economică; 

•  responsabilitatea cu privire la evoluţia societăţii cu luarea în considerare a problemelor 
legate de protecţia mediului, relaţiilor sociale sau a informaţiilor privind consumatorii; 

•  exercitarea responsabilităţilor care apar şi conduc la ameliorarea mediului (ţintele pentru 
locurile de muncă în favoarea populaţiilor defavorizate). 
De la problema unei datorii „morale” a întreprinderilor de a contribui, mai ales sub 

forma unei filantropii la bunăstarea comunităţii, L'Etang (14) mută atenţia către o abordare de 
tip unilitarist cunoscută sub denumirea de RS (responsabilitate socială) a afacerilor şi care este 
privită mai mult din perspectiva costurilor şi a beneficiilor implicate. 

Dominată de studii empirice preluate din Europa de Vest, SUA şi Australia, Libia nu a 
beneficiat de practicile RSC, în literatura de specialitate fiind cunoscute puţine studii efectuate, 
în schimb există studii pentru alte ţări arabe. Astfel, B.Gharaibeh (10) a realizat un studiu pentru 
a investiga gradul de aplicare a contabilităţii responsabilităţii şi impactul acesteia asupra 
profitabilităţii şi eficienţei operaţionale în corporaţii industriale din Iordania. Rezultatele indică 
faptul că structura organizaţională a companiilor iordaniene este împărţită în centre de 
responsabilitate, dar nu există nicio relaţie între centre şi ratele de rentabilitate calculate. 
Administratorii centrelor de responsabilitate trebuie să deţină puteri pe măsură şi se impune 
existența unor stimulente care să fie legate de rezultatele acestor centre. Studiul a recomandat 
creşterea atenţiei pentru divizarea structurii organizatorice pe centre de responsabilitate şi 
identificarea obiectivelor care trebuie realizate de fiecare centru. 

Tot În Iordania, I.Meedah (17) a realizat un studiu pentru a prezenta aplicarea practică a 
contabilităţii responsabilităţii în companiile industriale din această ţară. Studiul a constatat că în 
66% din companii nu se aplică acest sistem pe deplin şi nici pe baze ştiinţifice solide. Meedah a 
recomandat societăţilor să aplice responsabilitatea contabilă folosind metodele ştiințifice, având 
în vedere importanţa mare a acesteia. 

În schimb, Al-Khater şi Naser  privesc responsabilitatea prin prisma raportării şi 
publicării informaţiilor contabile. Constatăm că după 10 ani nu s-a schimbat nimic în 
mentalitatea autorilor libieni. Aşa se explică opinia autorilor A.A.Mashat, B.Ritchie, Ch.Lovatt 
şi Dr.J.Pratten (16) care susţin că „responsabilitatea poate fi văzută ca un factor cheie pentru 
angajarea largă a comunităţii ca un important actor în activitatea de afaceri”, fără a depăşi 
viziunea strictă legată de necesitatea de raportare şi publicare a informaţiilor contabile. 



Dacă acceptăm ideea responsabilităţii sociale a afacerilor din perspectiva costurilor 
şi a beneficiilor implicate, atunci, în opinia noastră o atenţie deosebită trebuie acordată 
costurilor de producţie. 

Investigând aplicarea contabilităţii responsabilităţii în întreprinderile industriale libiene, 
A.Ghalaa (9) constată că există posibilitatea unei  identificări clare a poziţiilor de 
responsabilitate. Constatările au arătat de asemenea, faptul că în aceste companii rapoartele nu 
sunt întocmite în mod periodic şi nu a existat nici un sistem eficient de stimulare. Studiul a 
recomandat adoptarea urgentă a sistemului de stimulente, utilizarea costurilor standard, şi 
compararea performanţei reale cu performanţa propusă. 

Prin funcţiile sale, costul este un indicator factorial, rezultativ şi de eficienţă, extrem de 
util în adoptarea tuturor deciziilor economice. Întrebarea este, ce vrem să fie costul ? Dacă 
dorim să fie un simplu instrument de măsură şi evaluare a activităţii, atunci este suficientă 
contabilitatea financiară (generală) şi cu ajutorul cheltuielilor, producţiei şi a veniturilor se pot 
determina corelaţiile necesare între eforturile depuse şi efectele obţinute. Dacă dorim să fie un 
instrument de control şi reglare a activităţii, atunci costul trebuie să devină o pârgie în 
fundamentarea şi luarea deciziilor privind performanţele întreprinderilor. 

Plecând de la funcţia obiectiv  „beneficiul total al întreprinderii”, afirmă C.Iacob şi 
R.M.Drăcea (12) se poate scrie : 
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cu restricţia: 
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în care: 
 jb  - beneficiul unitar pe produs jS  

            d – disponibil de resursă iB  

 ija
 - consum specific de resursă iR  pentru realizarea lui jS

 

     jx
 - nivele de activitate. 

 

Această funcţie-obiectiv admite un model dual reprezentat de  minimizarea 
consumurilor de resurse. Deci: 
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cu restricţia: 
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în care ∑
=
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iijpa = valoarea totală a resurselor consumate pentru jS . 

De menţionat însă că problema nu trebuie rezolvată la modul general, ci trebuie 
adâncită prin descompunerea valorii totale a resurselor consumate pe elemente 
componente: materiale, salarii, timp maxim disponibil de utilizare a capacităţilor de 
producţie etc. prin rezolvarea acestor probleme parametrice se obţin mai multe soluţii, cea 
optimă fiind cea care satisface cel mai bine condiţia pusă, aceste aspecte impunând 
utilizarea unor metode adecvate de calcul al costului spre care ne îndreptăm atenţia prin 



cercetarea ce o întreprindem. 
O altă direcţie spre care trebuie să-şi îndrepte atenţia întreprinderile libiene, prin urmare 

şi Compania Libiană de Fier şi Oţel (LISCO) vizează reducerea costului de producţie care 
trebuie să constituie un obiectiv de prim rang pentru  managementului unei activităţi economice 
întrucât conduce la maximizarea profitului. În condiţiile economiei contermporane caraterizate 
prin concurenţă acerbă între producători, preţul de vânzare al produselor se stabileşte pe piaţă, 
pe baza raportului între cerere şi ofertă. Pentru a putea rezista concurenţei, întreprinderile trebuie 
să-şi vândă produsele la un preţ mai mic decât media preţului practicat pe piaţa respectivă.  

În vederea realizării acestui deziderat întreprinderile trebuie să gestioneze eficient 
factorii de producţie de care dispun, deoarece partea din preţul de vânzare ce reprezintă profitul 
poate fi majorată pe seama reducerii continue a părţii ce reprezintă costul produsului. 

Preocuparea primordială a oricărei întreprinderi este de a-şi acoperi costurile şi de a 
obţine un profit cât mai mare. În condiţiile economiei de piaţă actuale caracterizatre prin 
globalizare şi concurenţă acerbă între producătorii din industria fierului şi oţelului, o 
întreprindere care nu îşi acoperă costurile, nu poate fi rentabilă, şi va ajunge în cele din urmă la 
faliment întrucât nu numai că nu crează valoare, ci iroseşte valoare.  

De aceea, reducerea costurilor în general şi a costului de producţie în special reprezintă o 
latură deosebit de importantă a managementului oricărei întreprinderi, cu implicaţii majore 
asupra nivelului performanţei economico-financiare. 

O caracteristică a economiei concurenţiale este că preţul de vânzare al produselor se 
stabileşte pe piaţă, prin confruntarea cererii cu oferta. Pentru a putea rezista concurenţei în 
domeniu, producătorii de fier şi oţel trebuie să-şi vândă produsele la un preţ mai mic decât 
media preţurilor practicate pe piaţa respectivă. Pentru atingerea acestui scop, ei trebuie să 
gestioneze eficient factorii de producţie, întrucât partea din preţul de vânzare ce reprezintă 
profitul producătorului poate fi majorată pe seama reducerii continue a părţii ce reprezintă costul 
de producţie. 

Pentru eficientizarea acţiunilor de reducere a costurilor de producţie  se recomandă 
elaborarea unui program concret de măsuri tehnico-organizatorice. Pe baza acestui plan se va 
acţiona în direcţia reducerii cheltuielilor pe fiecare articol de calculaţie faţă de o perioadă 
considerată ca bază de comparaţie. Rezultatul va fi o reducere a costurilor atât pe fiecare produs 
în parte, cât şi pe total producţie.  

În cadrul întreprinderilor din industria fierului şi oţelului, se poate acţiona pentru 
reducerea costurilor de producţie în mai multe direcţii. O primă direcţie de reducere a 
costurilor de producţie în întreprinderile din industria fierului şi oţelului o reprezintă 
perfecţionarea activităţii de aprovizionare. 

Atingerea acestui obiectiv  se poate realiza prin promovarea unor măsuri care conduc la 
reducerea costurilor de achiziţie pentru materiile prime şi materialele necesare procesului de 
producţie. Pentru redefinirea strategiei de aprovizionare managerii întreprinderilor din industria 
fierului şi oţelului pot adopta măsuri precum:  

� semnarea unor contracte de aprovizionare numai cu materiale de calitate şi pe termen 
lung. Compania Libiană de Fier şi Oţel poate încheia contracte de aprovizionare cu fier 
vechi care prezintă o serie de avantaje comparativ cu minereul de fier (în special privind 
costurile mult mai scăzute de prelucrare); 

� căutarea unor furnizori cât mai apropiaţi din punct de vedere geografic pentru a 
minimiza cheltuielile cu transportul; 

� stabilirea unor alianţe strategice cu alţi producători din domeniu pentru anumite 
ansamble;  

� raţionalizarea activităţii din cadrul depozitelor;  
� dimensionarea optimă a stocurilor întrucât cheltuielile cu stocarea au o pondere 

însemnată; 



� vânzarea unor materiale ce formează stocuri cu mişcare lentă sau fară mişcare. Această 
măsură are de asemenea ca efect reducerea cheltuielilor de depozitare; 

� stocurile de materiale trebuie dimensionate la un nivel minim, deoarece majoritatea 
întreprinderilor din industria fierului şi oţelului au dificultăţi financiare şi imobilizarea resurselor 
duce la amplificarea acestor dificultăţi. 
O altă direcţie de urmat este reducerea consumurilor de materii prime şi materiale. În 

acest scop trebuie avute în vedere următoarele căi:  
� perfecţionarea tehnologiilor de fabricaţie pentru evitarea risipei şi consumului inutil de 

energie;  
� introducerea dispozitivelor cu grad mare de flexibilitate; 
� organizări complexe de fabricaţie;  
� reorganizarea fluxurilor tehnologice prin simplificarea schemelor de producţie;  
� achiziţia de licenţe pentru noi tehnologii la preţuri căt se poate de avantajoase;  
� elaborarea de standarde cantitative fundamentate ştiinţific şi urmărirea strictă a încadrării 

consumurilor efective în aceste standarde;  
� stabilirea de modalităţi de valorificare a rebuturilor în cadrul întreprinderii. Apreciem că 

în cadrul companiilor din industria fierului şi oţelului acest deziderat poate fi uşor pus în 
practică având în vedere specificul tehnologic; 

� organizarea mai bună a producţiei şi a muncii în vederea evitării pierderilor din rebuturi. 
Astfel se vor obţine economii în special la consumul de energie; 

� aplicarea unui sistem de asigurare şi control al calităţii produselor de la recepţia 
materiilor prime şi până la finalizarea produselor; 

� realizarea unui control serios al calităţii produselor obţinute. 
Dintre metodele şi procedeele cele mai frecvent folosite în vederea reducerii consumului 

de materiale, F.Radu ş.a. enumeră următoarele: analiza tehnică a valorii, antecalcularea 
costurilor, analiza concurenţei, metoda combinaţiilor, analiza punctelor slabe, analiza procesului 
de fabricaţie, analiza de repartiţie. 

Creşterea productivităţii muncii reprezintă o altă modalitate de scădere a nivelului 
costurilor de producţie în întreprinderile din industria fierului şi oţelului. Ridicarea 
productivităţii muncii influenţează costurile de producţie sub două aspecte: în primul rând, prin 
scăderea cheltuielilor cu salariile la 1000 u.m. producţia exerciţiului sau cifră de afaceri, iar în al 
doilea rând prin reducerea valorii absolute a acestora în costul unitar pe produs. 

Reducerea cheltuielilor cu exploatarea utilajelor reprezintă, de asemenea, o direcţie de 
acţiune pentru reducerea costurilor de producţie în întreprinderile din industria fierului şi 
oţelului. Folosirea mijloacelor moderne de producţie implică un efort investiţional mare din 
partea întreprinderilor şi cheltuieli cu amortizarea ridicate, dar are ca efect o productivitate mai 
mare şi o calitate superioară a producţiei obţinute. 

Reducerea cheltuielile administrative se poate asigura prin realizarea unor proporţii 
optime între personalul productiv şi cel auxiliar, informatizarea lucrărilor de calcul, evidenţă, de 
birou şi de gestiune etc. 

Reducerea cheltuielilor de desfacere în întreprinderile din industria fierului şi oţelului se poate 
realiza, în principal prin utilizarea unei politici comerciale bine fundamentate pe studii de marketing. 
Mai trebuie avute în vedere: 

� repartizarea sarcinilor în domeniul activităţii de desfacere în funcţie de aptitudinile şi 
înclinaţiile fiecărui colaborator;  

� recrutarea şi instruirea de personal capabil să negocieze; 
� remunerarea personalului utilizat în activitatea de desfacere pe bază de 
comision, pentru a spori interesul acestuia;  
� concentrarea efortului de desfacere asupra clienţilor deosebit de importanţi prin 

practicarea unor preţuri mai atractive. 



4. Concluzii 
 
Considerăm că diminuarea costului pe unitatea de produs este o condiţie decisivă a 

creşterii rentabilităţii întreprinderii dar nu trebuie să afecteze calitatea bunurilor, ci trebuie să 
aibă loc prin implicarea tehnologiei de vârf în realizarea produselor. Astfel, creşterea 
randamentului factorilor de producţie ce se utilizează are un rol hotărâtor în minimizarea 
costurilor, în condiţiile utilizării inovaţiilor tehnologice şi răspândirii spiritului de economisire a 
resurselor întreprinderii. Apreciem că reducerea consumului de factori de producţie pe unitatea 
de produs depinde de gestiunea resurselor limitate de care dispune întreprinderea, de 
preocuparea permanentă a managerilor de la fiecare nivel ierarhic pentru reducerea sau evitarea 
risipei. 

În opinia noastră, din aceste afirmaţii rezultă că pe umerii contabilului de gestiune apasă 
sarcina derulării procesului de normalizare, în timp ce decizia privind startul acestui proces 
aparţine managerilor. Mai mult, considerăm ca imperativă implicarea până la un anumit punct a 
statului libian în acest proces, prin crearea unui cadru legislativ care să prevadă obligativitatea 
organizării contabilităţii de gestiune la nivelul întreprinderilor.  
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