DE LA „CERCUL VICIOS” LA „CERCUL
VIRTUOS”, PRIN SISTEMUL DE
MANAGEMENT AL CALITATII
În România sunt bine cunoscute efectele a numeroase „cercuri vicioase” ce conduc pe cei care le
adoptă din rău în mai rău dar, din păcate, sunt încă prea puţin cunoscute şi utilizate „cercurile
virtuoase” ce permit celor care le adoptă să evolueze din bine în mai bine. Un exemplu de asemenea
„cerc virtuos” este celebrul „Ciclu PDCA” (ciclu pentru implementarea căruia, de exemplu, în
Japonia se acordă „Premiul Deming pentru calitate”) cu diferitele sale variante, inclusiv cea
corespunzând unui sistem de management al calităţii conform standardelor internaţionale ISO 9000.
Din practica celor 510.616 de întreprinderi (din 161 de ţări) ce au fost certificate ISO 9000, conform
statisticilor ISO, până la sfârşitul anului 2001, rezultă că implementarea acestui sistem de
management al calităţii a determinat următoarele efecte benefice:
•

reducerea costurilor non-calităţii

•

creşterea valorii adăugate pentru client în cadrul diferitelor procese ale întreprinderii

•

creşterea profitului şi a ratei profitabilităţii

•

creşterea numărului de clienţi şi a segmentului de piaţă prin generarea încrederii în
capabilitatea întreprinderii de-a furniza în mod continuu exclusiv produse/ servicii de calitate
La acelaşi moment de referinţă, Europa (având 38; de ţări) reprezenta 269.250 de întreprinderi
certificate (adică 51.57%), din care România avea 1670 de întreprinderi certificate (dintre care
87 de întreprinderi - pe baza noii ediţii a standardelor ISO 9000: 2000).

De menţionat că, în conformitate cu statisticile RENAR, până la sfârşitul anului 2002, în România, au
fost certificate în total, conform standardelor ISO 9000, peste 2200 de întreprinderi. Deşi, aparent,
numărul acestor întreprinderi pare a fi suficient de mare (mai ales, comparativ cu alte ţări) şi dacă
ştim că avem în România cca. 10.000 de agenţi economici profitabili (din cei peste un milion de
agenţi economici înregistraţi!) rezultă că am putea avea şi mai multe întreprinderi ce au implementat
şi certificat un sistem de management al calităţii, conform standardelor internaţionale ISO 9000. Este
suficient, de exemplu, să îmbunătăţim eficacitatea sistemelor de management al calităţii
implementate în diferite întreprinderi, dar care, din diferite motive, nu au putut fi încă certificate.
Dar calea sine-qua-non este reprezentată de informarea, instruirea şi consultanţa necesară oferite
agenţilor economici ce doresc să implementeze un asemenea sistem de management. Din fericire,
avem în România, în prezent, o piaţă substanţială a acestor tipuri de servicii şi a prestatorilor lor.
Astfel, treptat, şi la noi, pentru tot mai mulţi agenţi economici, CALITATEA va deveni diferenţa
specifică dintre „reuşită” şi „eşec”.
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