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Abstract: Într-o lume complex a afacerilor în care riscurile financiare i perturb rile frecvente
de activitate abund , numeroase organiza ii se confrunt cu e ecul financiar. E ecul financiar al
întreprinderii reprezint un domeniul larg studiat în literatura de specialitate. De regul , e ecul
financiar este v zut ca o consecin a naturii afacerii i localiz rii acesteia. Explica ia este
departe de a fi adev rat . Adev ratul motiv ine de strategia întreprinderii, de modul în care
aceasta tie s creeze valoare pentru client. Pentru a în elege mai bine acest fenomen, prin
articolul de fa ne-am propus s aducem în discu ie percep ia global i regional a riscurilor
de e ec financiar sub impactul a numero i factori care le determin .
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INTRODUCERE
Cunoscut din literatura anglo-saxon sub expresia de „business failure”, fenomenul de
e ec este studiat imediat dup criza economic din anii 1929, dar primele lucr ri în care s-a
procedat la o abordare predictiv a e ecului în afaceri apar in lui Fitzpatrik (1934) i Saliers
(1938)1.
Interesul manifestat de cercet tori cu privire la cre terea fenomenului de e ec financiar
al întreprinderilor îi determin pe ace tia s - i îndrepte aten ia c tre posibilitatea de prevenire a
acestui fenomen i emit opinia potrivit c reia riscul de e ec se perpetueaz în situa iile
financiare cu mult timp înainte de producerea fenomenului.
Eterogenitatea terminologic a conceptului de e ec îi determin pe A.Smida i N.Khelil
2
(2010) s considere ca fiind dificil definirea acestuia, iar pe H.Bellihi i M.El-Agy (2014)3 s
afirme c defini ia este înc neclar .
În încercarea de redefinire a conceptului de e ec, Smida i Khelil (2010)4 au propus un cadru
de analiz care integreaz trei dimensiuni, i anume:
1. prima dimensiune se refer la abord rile axate pe prevalen a mediului privit din
perspectiva determinist a teoriei ecologice a popula iei organiza ionale i care
analizeaz e ecul în termeni de încetare a activit ii unei întreprinderi tinere, respectiv o
întreprindere care are o durat de via mai mic de 15 ani conform reglement rilor unor
Direc ii de Studii i Previziuni Financiare, a a cum este cea din Maroc;
2. cea de a doua dimensiune are în vedere teoria fondat pe resurse i care se manifest prin
deteriorarea stadiului de s n tate al întreprinderilor tinere. Teoria bazat pe resurse a fost pus
în discu ie pentru prima dat de B. Wernerfelt (1984)5 i continuat de al i cercet tori precum
Barney, 1991; Conner, 1991; Teece, Pisano i Shuen, 1997 etc. i relev leg tura dintre
resursele companiei, caracteristicile sectorului de activitate i rezultatul probabil pentru
supravie uire;
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3. cea de a treia dimensiune se bazeaz pe teoria realiz rii obiectivelor conforma c reia
satisfac ia este perceput în func ie de ceea ai i ceea ce vrei.
Combina ia dintre cele trei dimensiuni – desfiin area unei noi întreprinderi, distrugerea
resurselor, decep ia antreprenorilor – în opinia lui Smida i Khelil (2010) demonstreaz
existen a a dou extreme teoretice, i anume „e ecul total” i „e ecul zero”. În realitate, între
aceste dou extreme teoretice, se pot pune în eviden trei configura ii de e ec par ial, respectiv:
supravie uire marginal , încetare de activitate cu distrugerea de resurse i încetarea activit ii cu
decep ia antreprenorului. Pe de alt parte, combina ia celor trei dimensiuni relev i trei
configura ii ale e ecului marginal, respectiv: supravie uire cu decep ia antreprenorului,
supravie uire cu distrugere de resurse i încetare de activitate pentru a evita distrugerea de
resurse.
1. FACTORII CARE DETERMIN E ECUL FINANCIAR
Dincolo de diversitatea terminologic a conceptului de e ec, suntem de acord cu
M.S.Cardon, C.E.Stevens i D.R.Potter (2011)6 care afirm c „e ecul este un fenomen
important care include atât cauzele, cât i consecin ele pentru persoanele fizice, organiza ii i
societate”. Afirma ia lui M.S.Cardon i colab. ne sugereaz faptul c trebuie s aducem în
discu ie factorii care stau la baza e ecului financiar al întreprinderii i efectele riscului de e ec
antreprenorial.
F când o privire general , atât a literaturii de specialitate, cât i a activit ii practice
remarc m c e ecul financiar al întreprinderilor depinde de o serie de factori, mai mult
sau mai pu in detalia i.
S.Sammut (2001)7 referindu-se la crearea noilor întreprinderi atrage aten ia asupra
factorilor care pot conduce la e ecul de faliment al acestora concretiza i în :
• caracteristicile intrinsece ale antreprenorului : lipsa de experien , lipsa de competen e,
lipsa de preg tire în domeniu etc.;
• factori de mediu : ni strategic necorespunz toare, dificultatea de direc ionare a
clien ilor, diversificarea insuficient a clientelei ;
• factori lega i de resurse : capitaluri proprii insuficiente, lips de lichidit i;
• factori lega i de organizarea activit ii : echip ineficient , lipsa spiritului de echip ,
lipsa de coeziune.
L.J.Filion i C.Borges (2010)8 sus in ideea c pot fi ad uga i i al i factori, cum ar fi :
segmentarea inadecvat a activit ii;
în elegerea cu dificultate a pie ei;
stabilirea incorect a pre ului produselor/serviciilor;
lipsa de disciplin i organizarea inadecvat a personalului;
6
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controale insuficiente;
lipsa de sprijin.
La rândul lor, A.D.Hamrouni i I.Akkari (2012)9 adaug factorilor enun a i de Filion i
Borges al i cinci factori de risc de e ec, astfel:
• lipsa de abilit i manageriale;
• lipsa de experien în acela i sector de activitate;
• lipsa resurselor financiare;
• lipsa de monitorizare;
• slaba gestionare a resurselor financiare.
Avalan a de publica ii pe aceast tem denot importan a care este acordat de c tre
diver i autori i sugereaz c înc sunt necesare cercet ri suplimentare.
Mult mai pragmatic este viziunea lui S.Bucsan (2008)10 care, pornind de la observa iile
practice, sus ine c e ecul de faliment poate fi întâlnit în cadrul oric rei afaceri, indiferent de
m rimea sau de profilul activit ii i se datoreaz ac iunii a zece factori, i anume:
cumularea pierderilor minore, sus inând c „micile pierderi, cumulate, duc la faliment”;
dezinteresul fa de resursele umane : aglomerarea personalului în spa ii mici, lipsa
deleg rii de autoritate, lipsa motiv rii personalului;
dezvoltarea nejustificat a întreprinderilor de tip familial în care „nepotismul” afecteaz
activitatea în plan managerial;
nearhivarea corespunz toare a actelor contabile conduce la apari ia lipsei de informa ii
necesare lu rii deciziilor;
neglijarea determin rii i analizei costurilor de produc ie, element care st la baza
form rii pre urilor i analizei profitului;
dezvoltarea afacerilor sus inut de resurse insuficiente;
exclusivitatea acordat unui singur client;
conservatorismul manifestat în derularea activit ii f r a se ine seama de progresul
înregistrat în doemniu;
ignorarea rolului exper ilor consultan i pe diverse probleme;
neluarea în considerare a gre elilor efectuate de concuren
Dac unii autori români, atunci când vorbesc despre e ecul întreprinderilor, au în vedere
patru factori pe care îi grupeaz în : factori de natur nefinanciar (incompeten a
antreprenorului; lipsa de experien
managerial ) i factori de natur financiat
(supraîmprumuturile; subcapitalizarea), al i autori vorbesc despre factorii care influen eaz
vulnerabilitatea întreprinderii facând referire la o serie de factori de natur legislativ-normativ ,
socio-cultural , de ordin economico-financiar, de natur tehnologic , de natur politic , de
natur ecologic i de ordin global.
2. MODUL DE PERCEP IE A RISCURILOR GLOBALE
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Analiza efectuat de Forumul Economic Mondial (2016)11 scoate în relief faptul c în
întreaga lume întreprinderile func ioneaz într-un mediu în continu schimbare, fiind conturate
cinci categorii de riscuri:
• economice;
• de mediu;
• geopolitice;
• societale;
• tehnologice.
Unele categorii de riscuri s-ar p rea c nu au leg tur cu e ecul întreprinderilor, dar
formele pe care le îmbrac
i interconectarea acestora au un impact negativ asupra
comunit ilor de afaceri de la nivelul diferitelor regiuni i ri.
De o manier general , categoriile de riscuri enun ate anterior, în termeni de impact i
probabilitate sunt prezenta i în tabelul nr.1.
Tabelul nr.1. Percep ia riscurilor globale
Categoria de risc
economic

Cel mai frecvent risc în termen de
impact
oc al pre ului energiei
Crize fiscale

Cel mai probabil risc
omaj sau subocuparea for ei
de munc
Comer ilicit

Supraevaluarea activelor

de mediu

E ecul adapt rii la schimb rile
climatice

Evenimente
extreme

Distrugerea biodiversit ii
ecosistemului

E ecul adapt rii la schimb rile
climatice

i a

meteorologice

Catastrofe naturale
geopolitic

Arme de distrugere în mas

Conflicte inetrstatale
E ecul guvern rii

societal

Criza de ap

Migra ie involuntar

Migra ia involuntar

Criza de ap

R spândirea bolilor infec ioase
Instabilitate social
tehnologic

Atac cibernetic i/sau furt de
date

Sursa: World Economic Forum - The Global Risks. Report 2016, 11th Edition
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E ECUL ÎNTREPRINDERILOR, PE ZONE GEOGRAFICE ALE LUMII
Riscurile în afaceri difer de la ar la ar . Dac în rile dezvoltate, riscurile economice
i cele tehnologice sunt pe primul plan, în rile emergente i cele în curs de dezvoltare situeaz
pe primul plan omajul sau subocuparea for ei de munc i cre terea pre urilor la energie,
riscurile de mediu neconstituind o preocupare a liderilor de afaceri de i Forumul Economic
Mondial situeaz pe primul loc e ecul adapt rii la schimb rile climatice ca impact i pe locul
doi ca probabilitate.
Analiza regional efectuat de Forumul Economic Mondial relev faptul c intensitatea
cu care sunt percepute anumite riscuri este diferit , dup cum urmeaz :
a. În Europa, în ordinea descresc toare a intensit ii sunt percepute urm toarele riscuri:
- criza fiscal ;
omajul;
- e ecul mecanismelor financiare sau al institu iilor;
ocul pre urilor la energie;
- supraevaluarea activelor.
Criza fiscal se afl pe primul loc al preocup rilor tuturor rilor europene deoarece
conduce la cre terea datoriei publice;
omajul este caracteristic întregii Europe, dar cu un pronun at mod de manifestare în Cipru,
Grecia, Italia, Portugalia, Spania. Ratele ridicate ale omajului, al turi de migra ia involuntar poate
explica riscul de instabilitate social ;
De i atacul cibernetic nu prezint o preocupare deosebit în Europa, cu excep ia unor ri ca
Estonia, Germania, Elve ia i rile de Jos, acesta poate fi un risc poten ial în conxtul ramifica iei
comunica iilor dintre ri.
b. America de Nord, se confrunt cu:
- atacuri cibernetice;
- supraevaluarea activelor;
ocul pre ului energiei electrice;
- criza fiscal ;
- e ecul infrastructurii critice;
- e ecul adapt rii la schimb rile climatice;
- atacuri teroriste;
- fraudarea datelor sau furtul de date.
Decalajul procentual între atacurile cibernetice (100%) i celelalte riscuri (50% la nivelul
fiec rui eisc) se datoreaz faptului c , pe de o parte 87% din popula ie apeleaz la tranzac iile
electronice, pe de alt parte atacurile teroriste din ultimul timp reprezint o preocupare deosebit
pentru Canada
c. Asia Central i Rusia :
- criza fiscal ;
- escaladarea infla iei;
omajul;
- conflicte interstatale;
- e ecul mecanismelor financiare sau al institu iilor.
Constat m c : combinarea factorilor atrage dup sine cre terea infla iei; rile din regiune se

caracterizeaz printr-o slab preocupare de aplicare a reformelor fiscale; interven iile militare ale
Rusiei din Ucraina, Crimeea i Siria produc atingere afacerilor.
d. Asia de Est i Pacific :
ocul pre ului la energie;
- supraevaluarea activelor;
- atacuri cibernetice;
- criza fiscal ;
- catastrofe naturale
omaj;
- escaladerea inflatiei:
Constatarea noastr are în vedere faptul c : cre terea pre urilor la energie reprezint
principalul factor; turbulen ele de pe pie ele de capital din China au condus la supraevaluarea
activelor din 7 ri (Australia, Cambodgia, China, Hong Kong, Myanmar, Noua Zeeland i
Thailanda); catastrofele naturale (cutremure, tsunami, erup ii vulcanice etc.) duc la încetinirea
dezvolt rii afacerilor.
e. Asia de Sud :
ocul pre ului la energie;
- e ecul guvernan ei na ionale;
- criza fiscal ;
omaj;
- e ecul adapt rii la schimb rile climatice.
Constat m c : lumea afacerilor este dominat de riscuri economice; politica instabil a
guvernelor constituie o real amenin are pentru func ionarea întreprinderilor
f. America Latin i Caraibe:
- e ecul guvernan ei na ionale;
ocul pre ului la energie;
omaj;
- instabilitatea social accentuat ;
- criza fiscal .
Constat m c , mari exporatoare de m rfuri, rile Americii Latine sunt afectate de sc derea
pre urilor materiilor prime i escaladarea pre ului petrolului, gazelor, fier i cupru; pe de alt parte,
pia a for ei de munc este rigid , datoria public ridicat ceea ce contribuie la o cre tere economic
sc zut .
g. Orientul Mijlociu i Africa de Nord :
omaj;
ocul pre ului la energie;
- criza fiscal ;
- atacuri teroriste;
- supraevaluarea activelor;
- conflict interstatal.
Se poate constata c rile mari exportatoare de petrol se simt amenin ate modificarea pre ului
la energie; pe de alt parte, factorilor enun a i li se pot ad uga i al ii, în special criza de ap –
principala resurs în multe industrii i agricultur
h. Africa Sub-Saharian :
omaj;
ocul pre ului la energie;
- e ecul guvernan ei na ionale;
- e ecul infrastructurii critice;
- criza fiscal .
Constat m c : Africa Sub-Saharian dispune de cea mai tân r for de munc care va fi apt

de lucru în 2035, în condi iile în care popula ia se estimeaz a se tripla în 2025; reformarea pie ei
for ei de munc de izbe te de instabilitatea social ; sc derea pre ului la petrols e reflect nefavorabil
în pre ul bunurile destinate exportului;
Indiferent de contextul teoretic în care sunt descri i factorii care pot determina e ecul
unei întreprinderi, de sursa de declan are a acestora (mediul na ional sau interna ional) trebuie
s avem în vedere consecin ele negative pe care ace tia le produc.
Principala consecin a factorilor care conduc la vulnerabilitatea întreprinderilor este
reprezentat de suspendarea, dizolvarea i/sau radierea firmelor. Efecetele negative se pot
m sura îns i în reducerea consumului, cre terea omajului, diminuarea puterii de cump rare,
cre terea datoriei publice etc.
Inciden a m surilor fiscale privind impozitele i taxele conduc în cele mai frecvente
cazuri la transferarea efectului acestora asupra consumatorilor i astfel se intr într-un cerc
vicios în care transferul efectuat se întoarce ca un bumerang c tre mediul de afaceri.

CONCLUZII
Principala consecin a factorilor care conduc la vulnerabilitatea întreprinderilor este
reprezentat de suspendarea, dizolvarea i/sau radierea firmelor. Efecetele negative se pot
m sura îns i în reducerea consumului, cre terea omajului, diminuarea puterii de cump rare,
cre terea datoriei publice etc.
Rezumând aspectele desprinse din literatura de specialitate rivind e ecul afacerilor,
consider m c pot fi punctate urm toarele idei:
• cauzele care conduc la e ecul financiar al întreprinderilor difer de la o zon geografic
la alta, de la o ar la alta, de la un domeniu de activitate la altul, de la o întreprindere la
alta;
• întreprinderile tinere sunt mai vulnerabile decât întreprinderile cu activitate îndelungat ,
iar e ecul acestora deriv din lipsa de resurse financiare, incompeten în gestionare – în
general, în gestionarea resurselor financiare – în special.
Într-un cuvânt, vorbim de cultura organiza ional ca principal factor de succes sau de
e ec în conformitate cu modul lor de finan are sau de guvernare.
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