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INTRODUCERE 

In contextul PMM-urilor , competitivitatea se refera la capacitatea acestora de a întelege 
si de a se adapta cât mai bine pietei, de a face fata altor firme similare prin calitatea si 
diversitatea serviciilor,  eficienta, management modern si bineinteles un tarif optim. 

Societatile mici sunt adesea nevoite sa aplice tarife fixe pentru a le permite companiilor o 
certitudine bugetara, acest sistem fiind conceput pentru furnizarea serviciilor de baza.  

Această tema oferă o perspectivă asupra progreselor tehnologice disponibile societatilor 
mici în ceea ce privește serviciile prestate clienților și modul în care aceste servicii pot fi 
afectate de incertitudine economică. 
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COMPETITIE 

In linii generale, sa fii competitiv intr-o societatea prestatoare de servicii reprezinta 
adoptarea celor 3 “P-uri” clasice – servicii prompte, profesionale si personale. 

Daca aveti un sistem bun de practica sau ati obtinut o desemnare de calitate recunoscuta 
prin care  adaugati un plus de valoare serviciilor dvs. puteti mentiona un alt “P” pentru 
performanta. 

In scopul de a acoperi toate aspectele referitoare la furnizarea de servicii veti oferi 
servicii Perene, Prompte, Profesionale si Personale la un cost Predictibil. Prezentarea si 
Performanta vor reprezenta un beneficiu de imagine pentru companie, iar clientul va 
dispune de servicii de calitate. 
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Promptitudine 

• Incercati sa anticipati problemele comune ale clientilor si pregatiti raspunsuri 
standard pentru ai asista (proactivitate). 

Profesionalism 

• Identificati-va abilitatile si fiti pregatiti sa oferiti raspunsuri clare pentru intrebarile 
adresate de catre client, fara o intarziere prelungita; 

• Clientul trebuie sa aiba incredere ca serviciile furnizate de dvs. sunt calitative si 
fiabile; 

• Intotdeauna mentineti o abordare calma fata de client indiferent de starea acestuia. 

Personal 

• Asigurati-va ca puteti fi contactat direct de catre clienti cu usurinta chiar si in afara 
orelor/programului de lucru daca acesta considera ca fiind urgent; 

• Fiti agreabili cu clientii. Un serviciu personal functioneaza mai bine daca va agreaza si 
au incredere in dumneavoastra. 
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Perenitate 

• Clientii au mai multa incredere in companiile longevive. Accentuati acest aspect in 
orice informatie de marketing furnizata; 

• Companiile durabile au tendinta de a obtine mai multe recomandari din partea 
clientilor si pe masura ce baza de clienti creste, aceeasi reactie intervine si in cazul 
recomandarilor. 

Prezentare 

• Incercati sa oferiti informatii suplimentare in raportari, pe care clientul le poate 
considera folositoare, in cazul in care se pot intocmi automat, fara efort aditional. 
Acest aspect va poate clasa in fata competitiei; 

• Cu cat mai usor de inteles este prezentarea informatiei, cu atat mai bine; 

• Incercati sa prezentati compania ca un brand/o marca, nu doar ca un serviciu. 
Utilizati un antet, stil de nume distinct si o sigla. Dezvoltati un website la un cost 
redus, in functie de dimensiune; 

• Personalul si persoanele asociate cu societatea dumneavoastra ar trebui sa arate 
profesional si sa se prezinte bine tot timpul; 

• Aratati ca un contabil, actionati ca un contabil, fiti un profesionist; 
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• Luati in considerare profilul de varsta al clientului. A – sub 30, B –intre 31 si 49, C – 50 sau peste. 
A si C sunt mai susceptibili in a raspunde la abordarea Retro (vechi este nou) in timp ce B are o 
abordare, mai probabil, a tehnologiei; 

• Tot mai multi clienti, in special cei straini, imbratiseaza produsele ecologice sau organice. Folositi 
hârtie reciclată și folositi logo-ul verde in email-uri pentru a salva un copac. Intr-un cuvant "Be 
Green!“; 

• Indiferent de dimensiune, incercati sa aveti o strategie de marketing fundamentala, de exemplu 
sa fiti membru al unei Camere de Comert, sa participati la evenimente de socializare.  
(Preocupare!); 

• Evidentiati premiile, realizarile sau capabilitatile unice. 

Performanta 

• Acuratetea este extrem de importanta atunci cand sunt intocmite rapoarte, indiferent de 
sistemul utilizat. Clienții pot fi ușor de pierdut în cazul în care descoperă erori de procesare, în 
special erori materiale; 

• Alocati timp de instruire si resurse pentru personal pentru a va asigura ca va poate reprezenta 
sau sprijini compania bine din punct de vedere tehnic. 

Un alt avantaj ar putea fi buna localizare a sediului, existenta unui birou spatios si modern.  



TEHNOLOGIA 

Este definita ca fiind colectarea de tehnici, aptitudini, metode și procedee utilizate în 
producția de bunuri sau servicii sau în îndeplinirea obiectivelor, cum ar fi cercetările 
științifice. 

Unul dintre cele mai ambitioase procedee tehnologice de contabilitate a fost adoptarea 
sistemului de contabilitate in partida dubla. 

Luca Pacioli, un calugar franciscan si colaborator al lui Leonardo da Vinci, a fost numit 
adesea “parintele contabilitatii” deoarece el a fost primul care a publicat o descriere 
detaliată a sistemului de contabilitate in partida dubla, permițând astfel si altora să-l 
studieze și să-l folosească. 

Cea mai veche înregistrare descoperită a unui sistem complet de contabilitate in partida 
dubla sunt conturile Messari ale Republicii Genova în 1340. 
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ECHIPAMENT 

Odata cu aparitia computerelor, imprimantelor, scan-urilor si faxurilor, activitatea de 
procesare si control a informatiilor a devenit mai rapida permitand astfel companiilor sa 
furnizeze informatii catre mai multi clienti si informatii suplimentare acelorasi clienti. 

Capacitatile de stocare sporita permit acum abilități enorme de gestionare a bazelor de 
date, desi cu dezvoltarea continua spre “solid state drives” SSD accentul nu se va mai 
pune pe marirea continua a stocarii pentru utilizator ci tendinta este pentru transferul 
datelor in "cloud". 

SOFTWARE 
Programele de software special concepute pentru contabilitate ajuta profesionistii 
contabili sa fie mai eficienti in: asistarea organizarii interne a companiei, a raportarilor 
externe catre clienti cat si intocmirea situatiilor financiare catre autoritatile competente. 
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Pachetele de software achizitionate anterior vor fi, in cele din urma, inlocuite de module 
de abonamente manageriate din ”cloud” cu actualizari aplicate automat fara a necesita 
altele aditionale, iar costurile companiei vor fi reduse. 

Astfel, pe viitor companiile indiferent de dimensiune ar trebui sa furnizeze informatii 
aditionale clientilor, in functie de necesitatile acestora, cu putin efort suplimentar. 

INTERNET 
Dezvoltarea de hardware și software în direcția de prelucrare integrată a fost posibilă 
numai cu dezvoltarea serviciilor de internet de mare viteză. 

Printre alte beneficii, internetul include marketing, partajarea datelor si informatiilor, 
facilitate de cercetare, asistenta in instruire (cursuri de dezvoltare profesionala continua), 
etc. 

Mai presus de toate, abilitatea enorma de a transmite aproape orice informatie 
structurata pe e-mail reprezinta acum un avantaj puternic de comunicare, ceea ce 
inseamna ca viitorii profesionisti contabili vor trebui sa fie mai receptivi la tehnologie. 
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PLUSUL DE VALOARE ADUS SERVICIILOR 

Combinatia cu tehnologia informatiei integrate oferă baza producției plusului de valoare 
aduse serviciilor, care poate fi percepută ca un plus sau pur și simplu o îmbunătățire a 
serviciului existent. 

Plusul de valoare adus serviciilor: 

• Managementul performantei; 

• Previzionarea; 

• Deciziile de afaceri;  

• Deciziile de investitii.  
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INCERTITUDINE ECONOMICA 

Incertitudine economică se referă la variațiile activității economice care nu respectă 
elementele economice fundamentale. 

Cauze: 

Incertitudinea economica masurata prin elementele funamentale este cauzata, in 
principiu, de reducerea investitiilor in domeniile cu risc. Cu toate ca exista aceeasi suma 
de bani in sistem, investitorii aloca fondurile in investitii mai stabile, de exemplu 
obligatiunile de stat, etc. 

Acest lucru tinde sa apara in cicluri si termenul de “expansiune periculoasa” / “boom and 
bust” este inventat pentru a exprima modelul de regularitate. 

Pe această bază, putem concluziona că incertitudinea economică este un ciclu garantat și 
poate avea, de asemenea, un impact aleatoriu. 
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Consecințele unei incertitudini economice asupra PMM-urilor. 

Incertitudinea economica afecteaza adesea clientii mici in ceea ce priveste volumul de activitate si 
profitabilitate. Acest lucru poate duce la alocarea cu regularitate a unui timp suplimentar din 
partea profesionistilor contabili pentru furnizarea de informatii mai detaliate si cu o 
probabilitate scazuta de a fi plătiti la timp sau chiar deloc. 

Nivelul tarifelor pot scadea, iar tarifele de incasat sa fie in crestere. 

Unii clienti pot fi in dificultate financiara ceea ce poate duce la reducerea tarifului in schimbul 
alocarii unui timp suplimentar de munca din partea contabilului. 

Dificultatile financiare extreme duc, deseori, la inchiderea companiilor ceea ce presupune si 
reducerea bazei de clienti. Firmele mici care se bazeaza pe un numar limitat de clienti mari si 
foarte multi clienti mici vor fi extem de afectate daca  unul dintre clienti mari inceteaza 
colaborarea. 

Venitul redus sau plata cu intarziere a tarifelor face mai dificila respectarea nivelurilor salariale 
pentru personalul de conducere ceea ce duce la diminuarea numarului de angajati, care, la 
rândul său ar putea afecta eficiența și calitatea serviciilor. 

Instruirea este, de regula, amanata, iar dezvoltarea profesionala continua minimalizata. 
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In concluzie, incertitudinea economica duce la un impact tangibil si material asupra 
clientilor, ceea ce poate duce la un impact disproportional asupra companiilor indiferent 
daca acestea au funcționat eficient în trecut. 

Avand in vedere ca incertitudinea economica nu poate fi prezisa in totalitate, nu există 
acțiuni de atenuare precise care pot fi invocate cu o certitudine suficienta. 

Cu toate acestea se considera ca, in general, firmele care au adoptat tehnologia la un 
grad foarte ridicat sunt plasate cel mai bine pentru a face fata “furtunilor” economice. 

Cele mai bune metode de abordare sunt: 

•Economisiti in perioadele favorabile; 

•Actualizati-va complet tehologia; 

•Dezvoltati aria calificarilor de specialitate; 

•Luati in considerare utilizarea mai multor servicii de subcontractare; 

•Socializati prin aderarea la o Camera de Comert sau Asociatie; 
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• Fiti activi pe piata, efectuati procedee de marketing constant, nu asteptati 
recomandari sau sa fiti abordati de catre clienti; 

• Folositi orice abilitati lingvistice pentru a atrage clientii straini. 

Acesta lista nu are un caracter exhaustiv, dar va ofera cateva sugestii pentru ameliorarea 
ciclului de recesiune. 

Mai presus de toate, este putin probabil ca incertitudinea economica sa se incheie, astfel 
ciclurile de recesiune vor ramane o parte a mediului de afaceri.   

 

Dunlop Mills 
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