Management
Atributul de previziune
al managementului producţiei

A

bordarea întreprinderii economice ca sistem
de producţie înseamnă, pe de o parte, o
adaptare a gândirii economice la schimbările
profunde actuale, iar, pe de altă parte, consolidarea formei
eficiente de management operaţional.
În esenţa sa, sistemul de producţie (figura 1) conferă
întreprinderii
flexibilitate
şi
adaptabilitate
la
incertitudinea, concurenţa şi riscurile economice de piaţă,
capacitatea de a inova, de a experimenta şi de a oferi o
diversitate de produse caracterizate prin calitate, utilitate şi
oportunitate în livrare.
Pentru a fi eficient, managementul producţiei trebuie
să fie dinamic, capabil să asigure întreprinderii o organizare
performantă, atât sub aspectele de profitabilitate, cât şi sub
cele ecologice şi socio-umane. De asemenea, trebuie să-i
confere întreprinderii strategii şi politici de competitivitate
pe piaţă.

Între funcţiile întreprinderii, ale sistemului de
producţie respectiv, şi managementul său se stabilesc
legături strânse, în sensul că există o serie de procese şi
relaţii de management specifice activităţilor incluse în
funcţiile întreprinderii
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Figura 1
Atributele managementului producţiei
Funcţionalitatea unei întreprinderi este asigurată de
armonizarea relaţiilor de management cu cele de execuţie,
astfel încât să poată fi atins obiectivul fundamental propus:
produse competitive pe piaţă, livrate la performanţe
economice avantajoase. De asemenea, managementul
asigură şi supervizează îndeplinirea celor cinci funcţiuni
(figura 2) de întreprinderi: cercetare-dezvoltare, comercială,
de producţie, de resurse umane şi financiar-contabilă.
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Figura 2 Raportul management – funcţii întreprindere
Ca urmare, managementul producţiei studiază
procesele şi relaţiile de management corespunzătoare
activităţilor care compun funcţiile întreprinderii şi
fundamentează metodologia necesară operaţionalizării
acestora, având următoarele atribute: de previziune,
organizare, coordonare, antrenare şi căutare, evaluare
(figura 3).
Atributul de previziune al managementului
producţiei
În managementul producţiei, previziunea reprezintă
o problemă fundamentală a eficienţei şi se derulează,
potrivit orizontului de timp, astfel:
− pe termen lung, pentru definirea orientărilor
strategice ale întreprinderii;
− pe termen mediu şi scurt, pentru administrarea
domeniilor de activitate productivă şi comercială a
întreprinderii.
Din punct de vedere tehnic, atributul de previziune a
managementului producţiei se concretizează în trei etape
(figura 4):
- prognoza;
- planificarea;
- programarea.
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Management
− tehnologiile moderne de producţie permit
diversificarea produselor, mărirea calităţii şi performanţelor
acestora;
− consumatorii îşi sporesc exigenţele sub raportul
calitate-preţ;
− procesul de globalizare accentuează concurenţa pe
piaţă;
− cibernetizarea şi informatizarea sporesc calitatea
conducerii şi comunicării.
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Figura 3 Atributele managementului producţiei
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Figura 5 Factorii noii concurenţe pe piaţă
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Figura 4 Structuralitatea previziunii
Prognoza şi planificarea constituie surse de
reducere a incertitudinii activităţii economice, în timp ce
programarea asigură operaţionalitatea previziunii.
Pentru prognoză şi planificare se folosesc rezultatele
analizelor şi ajustarea datelor statistice, precum şi studiile
pe care se bazează prognozele de producţie. La rândul lor,
programele pot fi definite ca ansambluri de scopuri
operaţionale, pe intervale reduse de timp şi pe subsisteme,
condiţionate de strategii normative şi concretizate în
sarcini, operaţiuni şi paşi care trebuie urmaţi pentru
atragerea obiectivelor propuse, în limita resurselor alocate.

Pentru a contracara aceşti factori de turbulenţă pe
piaţă, strategiile întreprinderilor trebuie să facă faţă
următoarelor exigenţe:
− să asigure întreprinderii un rol primordial pe piaţă;
− să impună realizarea de noi produse sau ritmuri
ridicate de modernizare a celor impuse deja în economia de
piaţă;
− să asigure o perfecţionare continuă a structurilor
astfel încât acestea să se poată adapta ritmurilor rapide de
modernizare a tehnologiilor, creşterii vitezei de circulaţie a
produselor pe piaţă, diversificării cerinţelor şi scăderii
continue a raportului preţ-calitate.
Strategia economică (figura 6) a unei întreprinderi
reprezintă atât un concept complex, cât şi un instrument
de conducere care defineşte ansamblul obiectivelor
întreprinderii în motivarea competitivităţii sale pe piaţă.
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Termen Mediu

CONCEPT
COMPLEX

Strategiile
Elaborarea şi punerea în aplicare a unei strategii
economice de către o întreprindere trebuie să ţină seama de
mediul concurenţial în care îşi desfăşoară activitatea,
precum şi de condiţiile interne în care funcţionează, astfel
încât aceasta să-şi menţină competitivitatea sau să se
dezvolte.
Pe de altă parte, adaptarea unei strategii depinde de
o serie de factori din câmpul concurenţial (figura 5), astfel:
− concurenţa dintre firme devine tot mai acerbă, pe
măsură ce piaţa devine tot mai îngustă;
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Figura 6 Structura strategiei economice
a unei întreprinderi
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Obiectivele care constituie baza formalizării
strategiilor economice pot fi definite pe termen lung, mediu
sau scurt şi pot fi organizaţionale, departamentale sau
divizionare.
Scopul reprezintă un element care se realizează prin
punerea în practică a obiectivelor şi are un orizont de timp
ceva mai larg.
Misiunea defineşte produsele sau serviciile de
executat, precum şi sursele de obţinere a veniturilor.
Pentru punerea în practică a unei strategii
economice, în concurenţă cu misiunea întreprinderii, se
definesc politicile economice de aplicare.
La rândul lor, politicile economice se concretizează
(figura 7) prin politici manageriale de producţie care
permit conversia varietăţilor de intrare în performanţe de
ieşire (produse, servicii etc.) prin care se ating obiectivele
stabilite.
Potrivit modelului de elaborare a unei strategii
economice prezentat în figura 9, în procesul de elaborare se
disting patru etape:
− analiza situaţiei curente în care se identifică
strategia curentă şi/se diagnostichează performanţele
înregistrate;
− examinarea perspectivelor pentru viitor în care
se definesc obiectivele pe termen lung, precizându-se
produsele fabricate, pieţele în vedere, costurile, momentele
lansărilor, perioadele de recuperare a investiţiilor, mărimea
profiturilor, termenele de atingere a obiectivelor;
− elaborarea mai multor variante strategice
permite analiza comparatorie a acestora şi alegerea celei
mai bune, care să fie, deci în concordanţă cu obiectivele pe
termen lung şi să evidenţieze căile posibile de dinamizare a
situaţiei de producţie;
− implementarea strategiei adoptate se realizează
pe baza unor politici economice de aplicare adecvate şi,
apoi, a unor politici manageriale de producţie, care să
permită definirea strategiilor funcţionale şi acţiunea asupra
factorilor organizatorici.
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Funcţia de conversie (transformare) permite
transformarea forţei de muncă, activelor fizice şi de resurse
financiare în produse cu valori superioare, într-un regim de
eficienţă care să permită valorificarea maximă a
elementelor de organizare, conducere şi tehnologie de
producţie.
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Figura 7 Concretizarea strategiei economice
Pentru aplicarea politicilor manageriale de producţie
se elaborează proceduri şi reguli.
Procedurile definesc modul în care se desfăşoară o
anumită activitate, precizând sau algoritmizând succesiunea
operaţiilor, durata lor de timp, rezultatele intermediare şi
variabilele de decizie în continuarea sau reluarea procesului
interactiv de desfăşurare a activităţii.
Regulile precizează subseturile de operaţii care
trebuie urmate pentru a realiza o procedură. Deoarece
stabilesc elemente de tactică de acţiune, regulile sunt, de
obicei, rigide şi trebuie respectate întocmai.
În figura 8 este prezentată o tipologie a strategiilor
economice.
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CRITERII
nivel de elaborare şi
aplicare
dinamica obiectivelor
starea evolutivă
a sistemului
sectorul de dezvoltare

•

TIPURI DE STRATEGII
la nivelul organizaţiei
la nivel de centru de afaceri
funcţionale
de dezvoltare
de redresare
de consolidare
statice
dinamice
de penetrare
de dezvoltare a produsului
de diversificare
bazate pe costuri mici
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ECONOMICE
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rezultatul urmărit şi zona
de aplicare
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anvergura de piaţă
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sfera de cuprindere
grad de evidenţiere

obiective funcţionale
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de firmă
economice
funcţionale
de creare
de dominare
de diversificare
de segmentare
de anvergură geografică
de mondializare
de anvergură produs
de concentrare
de specializare
de investiţii
globale
parţiale
independente
integrate
tehnologice
de piaţă
de produse
de calitate
investiţionale
de cercetare-dezvoltare
de personal
de export
cu caracter financiar
creştere internă

în raport cu creşterea
întreprinderii

de segmentare
de concentrare
de specializare

de inovare
de clientelă
integrare pe orizontală

creştere externă

integrare pe verticală
de diversificare

Figura 8 Tipologia strategiilor
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Analiza situaţiei curente

Identificarea misiunii
Identificarea strategiei
prezente şi trecute

Diagnoza performanţei
prezente şi trecute
Examinarea perspectivelor pentru viitor
Set de obiective pe termen lung

Analiza factorilor din
mediul înconjurător

Analiza situaţiei
interne

Elaborarea unui set de variante strategice pentru viitor
Compararea variantelor strategice
Variante strategice la nivel
de organizaţie economică superioară

Variante strategice de afaceri
la nivel de întreprinderi

Implementarea strategiei adoptate
Definirea strategiilor
funcţionale

Acţionarea asupra factorilor
de natură organizatorică

Evaluarea strategiei şi controlul
asupra aplicării acesteia
Figura 9 Modelul elaborării unei strategii economice
După implementarea strategiei adoptate, se trece la
evaluarea rezultatului acesteia şi se execută controlul asupra
modului de realizare a strategiei.
Evaluarea strategiei se realizează după patru criterii:
− compatibilitatea cu obiectivele definite;
− consonanţa cu manifestările mediului sistemului
de producţie;
− avantajele aplicării materializate în resurse
superioare, eficienţa productivă şi superioritatea pe piaţă;
− fezabilitatea privind rapiditatea aplicării şi
minimizarea consumului de resurse.
Conf. univ. dr. Ilie GHEORGHE
Conf. univ. dr. Roxana ŞTEFĂNESCU
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