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Rezumat. În contextul economic actual în care criza își face încă 
resimțită prezența, iar activitățile economice ale instituțiilor economice 
au depășit de mult granițele naționale încercând să acapareze noi piețe 
de desfacere, imaginea pe care și-o creează aceste instituții joacă un rol 
din ce în ce mai important. De aceea numeroase instituții economice 
încearcă să-și construiască o imagine favorabilă în mediul în care 
activează, imagine care poate reprezenta un avantaj competitiv pe piață, 
de cele mai multe ori decisiv. Se poate observa că tot mai multe firme 
încep să investească sume din ce în ce mai mari în imaginea lor și acordă 
mai multă atenție decât în trecut relației cu angajații, clienții, partenerii 
de afaceri, instituțiile publice etc. Astfel se poate observa că imaginea 
joacă un rol cheie în dezvoltarea economică actuală, de ea depinzând 
succesul sau eșecul în afaceri al multor firme. Chiar și în cazul atragerii 
de investiții străine în țara noastră se vorbește adesea despre imaginea 
pe care ne-am creat-o, situație în care România poate fi percepută ca o 
țară în care se poate investi sau nu se poate investi. 
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Introducere 
 
În prezent imaginea instituțiilor economice joacă un rol foarte important 

în cadrul economiei globale. În condițiile în care toți jucătorii de pe piață 
încearcă să obțină un avantaj competitiv în raport cu concurența, o imagine 
favorabilă în fața clienților poate duce la îndeplinirea acelui avantaj. 

Din momentul în care numeroase instituții economice au început să 
activeze și în afara granițelor țărilor de proveniență, este important ca acestea să 
ia în calcul orice posibilitate de a-i depăși pe principalii competitori de pe piață 
(în condițiile în care concurența a devenit mult mai acerbă). 

În contextul economic actual imaginea instituțiilor economice este un 
factor foarte important și demn de luat în seamă. Cine reușește să-și creeze o 
imagine favorabilă și ajunge într-un final să-și construiască un brand de 
notorietate va avea un avantaj mult mai mare în comparație cu ceilalți în ceea ce 
privește supremația pe piața pe care activează. 

Astfel, se poate observa că numeroase branduri încearcă să se mențină pe 
piață sau să acapareze și mai mult din piața pe care activează apelând la diferite 
strategii de construire a imaginii: 

 Promovarea produselor și serviciilor oferite de instituțiile economice 
sau promovarea imaginii acelei instituții (în acest sens va exista un 
buget bine stabilit pentru publicitate, reclame, campanii de relații 
publice). În cazul acesta (în funcție de locul pe care îl ocupă pe piață 
firma și de notorietatea acesteia) se poate apela la o campanie de 
promovare agresivă sau defensivă. 

 O atitudine și un comportament în comunicarea cu mediul extern, dar 
și intern, prin intermediul cărora instituțiile economice să se poată 
identifica cu clienții pe care îi au. 

 Un raport calitate preț care să se ridice la așteptările publicului țintă. 
 Oferirea de produse și servicii de calitate (este foarte important și de 

multe ori foarte dificil ca instituțiile economice să-și mențină produsele 
și serviciile la aceeași calitate). 

 O politică de produs prin intermediul căreia să reușească să-și mențină 
clienții fideli (de fiecare dată trebuie venit cu ceva nou pentru produsul 
sau serviciul oferit spre vânzare, încercându-se să se păstreze aceeași 
calitate sau chiar îmbunătățirea acesteia). 

  O politică de preț adaptată contextului economic actual, cerințelor 
publicului țintă, dar și pieței pe care instituțiile economice activează (în 
funcție de strategiile de preț ale concurenților). 

 O strategie de comunicare internă eficientă și o cultură organizațională 
bazată atât pe satisfacerea clienților, dar și a propriilor angajați. În 
momentul în care în cadrul unei instituții economice există sau nu 
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deficiențe la nivelul comunicării interne acestea se vor observa în 
exterior prin calitatea produselor și serviciilor oferite. Foarte important 
este și modul în care instituțiile economice reușesc să-și motiveze 
angajații, deoarece aceștia sunt în numeroase situații interfața cu 
clienții a acelei instituții. Dacă angajații sunt bine instruiți și motivați 
atunci ei vor avea un aport ridicat la crearea unei imagini favorabile a 
firmei, organizației, instituției în fața publicului extern (clienți, 
parteneri de afaceri, furnizori, mass-media). 

 O cooperare permanentă cu reprezentanții mass-media. Este cunoscut 
faptul că mass-media este un multiplicator de imagine și în această 
situație se poate ajunge la crearea unui avantaj competitiv prin 
imaginea favorabilă pe care o poate avea o firmă. 

 O transparență ridicată în comunicarea cu mediul extern poate ajuta de 
cele mai multe ori instituțiile economice să-și creeze o imagine 
pozitivă și un avantaj în fața concurenților de pe piață, care de multe 
ori poate fi decisiv.  

În momentul în care instituțiile economice și-au creat o imagine 
favorabilă pe piață este important ca acestea să continue să investească timp și 
resurse financiare în acea imagine, deoarece publicul țintă poate fi atras de 
concurență. Nu de multe ori sunt cunoscute cazurile în care poți ajunge pe 
primul loc destul de ușor, dar mai greu este să te menții pe această poziție.   

 
Imaginea instituțiilor economice 
 
De-a lungul timpului s-a putut observa că trăim într-o societate şi într-o 

economie globală în care instituţiile economice, dar și produsele şi serviciile 
oferite spre vânzare de acestea există şi supravieţuiesc pe baza construirii unei 
identităţi ferme şi a modului în care această identitate este percepută de către 
publicul țintă. Felul în care sunt percepute instituțiile economice de mediul 
extern (clienți, concurență, partenerii de afaceri, furnizori) și mediul intern 
(angajații) reprezintă imaginea acestora din urmă. În general principalele 
instrumente prin intermediul cărora se încearcă construirea acestor percepţii le 
reprezintă de cele mai multe ori marketingul şi comunicarea economică. 

Privită în sens larg, imaginea poate fi definită ca reprezentând  ansamblul 
percepţiilor pe care un individ le are faţă de un obiect. În același timp imaginea 
instituțiilor economice este o multitudine de reprezentări ale sentimentelor, 
atitudinilor, ideilor, credinţelor mai mult sau mai puţin explicite, mai mult sau 
mai puţin conştiente, mai mult sau mai puţin profunde având un conţinut 
emoţional mai mult sau mai puţin important, mai mult sau mai puţin dens. 

Imaginea reprezintă rezultatul procesului de comunicare, aceasta 
ajungând să aibă o influenţă puternică asupra comportamentului oamenilor. 
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Este foarte important ca instituțiile economice să cunoască imaginea pe care o 
are publicul țintă despre produsele și serviciile oferite spre vânzare, deoarece 
imaginea a ajuns să influenţeze comportamentul clienților. Astfel, de foarte 
multe ori consumatorii ajung să decidă dacă vor cumpăra un produs în funcție 
de modul în care aceștia percep imaginea firmei care îl comercializează. 

Imaginea instituțiilor economice poate fi văzută și ca o funcție de semnale 
organizaționale care determină percepția stakeholderilor cu privire la acțiunile 
unei organizații (Riordan et al., 1997, p. 401). De aceea semnalele pe care le 
poate transmite pe piață o instituție economică în contextul economiei globale 
poate avea o influență puternică asupra modului în care aceasta este percepută 
de publicul țintă, concurență, parteneri de afaceri, dar și de angajați. În acest 
sens fiecare semnal pe care urmează să-l transmită o instituție economică este 
foarte bine calculat și analizat. În această situație putem vorbi despre semnale 
precum: implicarea în activități de responsabilitate socială (semnal care poate 
transmite, spre exemplu, că firma respectivă vrea să se implice mai mult în 
ajutorarea regiunilor mai puțin dezvoltate); campanii de promovare agresive sau 
mai puțin agresive (semnal care poate transmite intenția firmei respective cu 
privire la păstrarea cotei de piață sau la creșterea cotei de piață); calitatea 
produselor și serviciilor oferite clienților (semnal care poate transmite intenția 
firmei de a pune accentul pe satisfacerea clienților); prețurile produselor sau 
serviciilor (prin intermediul acestora se poate observa locul pe care se află firma 
pe piață și clienții cărora vor să se adreseze); o relație de colaborare cu mass-
media (semnal care se poate traduce printr-o transparență comunicațională în 
relațiile instituțiilor economice cu mass-media și implicit cu publicul țintă). 

În prezent când se discută despre imaginea instituțiilor economice este 
luată în calcul și identitatea acestora. Identitatea instituțiilor economice poate fi 
interpretată pe două planuri distincte: punerea în aplicare a unei tactici a 
identității vizuale a simbolurilor organizaționale (logo-uri, mărci comerciale, 
publicitate, materiale de marketing, site-uri web etc.), precum și viziunea 
strategică a comportamentului instituțiilor economice și cultura organizațională 
care se află în centrul performanței instituțiilor economice (Camara, 2011,  
p. 48). În literatura de specialitate majoritatea definițiilor care fac referire la 
identitatea instituțiilor economice aduc în discuție cultura organizațională, 
valorile și comportamentul firmelor plus aspectul vizual al acestora (Melewar, 
Jenkins, 2002, pp. 76-90). Este foarte greu în contextul economic actual pentru 
o instituție economică să supraviețuiască dacă nu sunt luate în considerare toate 
aspectele legate de identitatea acestora și care vor duce în viitor la o imagine 
pozitivă în rândul publicului țintă. Din acest motiv, pe lângă aspectul vizual 
(logo, culori reprezentative), numeroase instituții economice au ajuns să pună 
accentul și pe dezvoltarea unei culturi organizaționale foarte bine puse la punct. 
Cultura organizațională are rolul de a crea standarde colective de gândire, 
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valori, norme, atitudini, convingeri și obiceiuri în rândul angajaților. Aceasta 
are un rol foarte important în dezvoltarea productivității muncii în rândul 
angajaților plus realizarea unor relații comunicaționale eficiente care vor duce 
la o mai bună îndeplinire a sarcinilor. Astfel, se poate observa că rolul 
angajaților în formarea identității instituțiilor economice și mai apoi a imaginii 
acestora este foarte mare și din acest motiv firmele care vor să aibă succes pe 
piața pe care activează investesc în crearea unor condiții de muncă cât mai bune 
pentru angajații lor, dar și în instruirea și motivarea continuă a acestora. 

Reputația pe care ajunge la un moment dat să o dețină o instituție 
economică este o problemă demnă de luat în calcul în momentul formării 
imaginii. Reputația este măsurată prin prisma modului în care este percepută 
activitatea instituțiilor economice de clienți, angajați, furnizori, parteneri de 
afaceri, competitori și comunitățile în care activează (Camara, 2011, p. 49). 
Reputația este crucială în abilitatea instituțiilor economice de a atrage clienți, 
angajați, dar și un număr mai mare de investitori. De asemenea, este importantă 
în reducerea costurilor tranzacționale și în îmbunătățirea relațiilor cu furnizorii 
și autoritățile locale, dar are și efecte asupra strategiilor de marketing, cum ar fi 
stabilirea prețurilor premium (Camara, 2011, pp. 49-50). O reputație bună prin 
calitatea produselor și serviciilor, precum și o politică de comunicare eficientă 
cu clientul duc la stabilirea unor prețuri mai ridicate. Astfel, reputația 
instituțiilor economice se poate defini ca fiind modul în care aceste instituții 
sunt percepute de către reprezentanții mediul extern și intern plus experiențele 
pe care le-au avut aceștia în momentul în care au interacționat cu o anumită 
instituție economică. 

În cazul imaginii și reputației instituțiilor economice se poate vorbi despre 
o diferență între cei doi termeni. În acest sens este posibil să-ți formezi o părere 
despre imaginea unei instituții economice fără să intri în contact direct cu 
aceasta, însă în cazul reputației trebuie să existe o experiență în ceea ce privește 
interacțiunea dintre clienți și firme (Chun, 2005, pp. 157-179). O instituție 
economică poate avea o reputație bună, însă posedă încă o imagine de modă 
veche sau, dimpotrivă, instituția economică poate avea o imagine puternică pe 
care a dezvoltat-o prin identitatea sa vizuala și programul de marketing, însă nu 
este însoțită de o reputație convingătoare (Bennett, Gabriel, 2003, pp. 276-289). 

Aceste aspecte sunt valabile în momentul în care ne referim la imaginea 
pe care o posedă instituțiile economice doar din punct de vedere vizual 
împreună cu strategiile de promovare pe care le adoptă. În cazul în care se 
discută la modul general despre imaginea instituțiilor economice se pot lua în 
calcul atât identitatea, cât și reputația acestora în formarea imaginii generale pe 
care o au pe piața pe care își desfășoară activitatea. O reputație negativă poate 
duce și la crearea unei imagini negative. 
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În condiţiile economiei de piaţă actuale pentru a supravieţui concurenţei 
din ce în ce mai acerbe, instituțiile economice trebuie să transmită mesaje 
simple, ușor de reținut și persuasive, mesaje care alături de reputația formată în 
timp ajută la dezvoltarea unei imagini pozitive. 

 
Imaginea instituțiilor economice în contextul economiei globale 
 
Din punct de vedere economic, globalizarea este în antiteză cu 

naționalismul economic și cu protecționismul. Economia globală este o 
economie de piață liberă ce se apropie de neoliberalism. Economia globală a 
luat naștere din momentul dezvoltării și inovării din domeniul comunicațiilor, 
infrastructurii și al mijloacelor de transport. 

Sunt patru aspecte care se referă la globalizarea economică ce indică patru 
tipuri de fluxuri peste granițe, și anume: fluxuri de bunuri/servicii; de exemplu, 
liber schimb; fluxuri de persoane, de capital și de tehnologie (sursa: 
http://ro.wikipedia.org/wiki/Globalizare).  

În cazul economiei globale schimburile comerciale se desfășoară între 
instituțiile economice din țări diferite și din regiuni situate la distanțe foarte 
mari, distanțe care au ajuns să nu mai reprezinte în prezent un impediment în 
desfășurarea schimburilor comerciale. 

În acest sens se poate observa că în economia globală (unde există o 
concurență foarte mare pe piață) imaginea instituțiilor economice, modul în 
care sunt acestea percepute de către mediul intern (angajații în general) și 
mediul extern (clienți, concurenți, furnizori, parteneri de afaceri, instituțiile 
locale) joacă un rol important, putând face diferența în numeroase situații.  

În contextul economiei globale, unde concurența se face simțită în orice 
domeniu de activitate, este necesar ca instituțiile economice să fie întotdeauna 
cu un pas înaintea principalilor competitori de pe piață. În acest sens sunt luate 
în calcul studiile de piață prin intermediul cărora se poate cerceta și analiza 
comportamentul clienților și modul în care sunt percepute instituțiile economice 
(imaginea pe care și-au creat-o acestea în rândul publicului țintă). De asemenea, 
pentru a nu pierde, orice companie trebuie să cunoască principalele semne care 
anunţă pierderea cotei de piaţă, perceperea unei imagini negative a companiei, 
precum şi pierderea respectului (Rogojanu, Badea, 2009, p. 141).  

În ceea ce privește construirea unui avantaj competitiv pe piață prin 
intermediul imaginii trebuie luat în calcul faptul că totul poate porni de la 
angajații pe care îi au instituțiile economice. În acest caz trebuie construită o 
cultură organizațională care să ajute angajații să dea un randament ridicat în 
activitățile desfășurate plus o calitate a bunurilor și serviciilor oferite clienților. 
Cu toate acestea, în cazul unei concurențe din ce în ce mai crescute, managerii 
trebuie să dea dovadă de inventivitate în deciziile pe care le iau, deoarece 
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acestea le pot oferi acel avantaj de care au nevoie pe piață. În acest context, 
managerii trebuie să ia în considerare faptul că poate fi utilă practicarea unei 
culturi corporative altfel decât convenţională (Rogojanu, Badea, 2009, p. 149).  

În ceea ce privește crearea unui avantaj competitiv în contextul economiei 
globale trebuie luată în calcul ca un factor esențial și criza economică, care încă 
a lasă urme la nivel internațional. Din această cauză instituțiile economice 
încearcă să-și mențină sau să-și îmbunătățească imaginea prin diferite strategii 
care să nu fie costisitoare. În acest sens un prim exemplu este cazul instituțiilor 
economice care se promovează prin intermediul internetului (costurile în unele 
cazuri fiind egale cu zero) pe anumite site-uri de socializare. Astfel, se poate 
intra în contact direct cu publicul țintă realizându-se o interacțiune continuă 
care poate ajuta la formarea unei imagini pozitive și, implicit, la câștigarea unor 
noi clienți.  

Un alt exemplu este utilizarea tehnicilor de promovare de tip BTL (Below 
The Line) sau mai exact publicitatea de tip BTL. Publicitatea de tip BTL este 
acea formă de publicitate care foloseşte alte suporturi decât cele convenţionale 
sau le foloseşte pe acestea într-un mod atipic (Nicola, Petre, 2001, p. 17). În 
cazul publicității de tip BTL există două moduri prin intermediul cărora poate 
acționa: evenimentele și suporturile/obiectele. În cazul utilizării acestei forme 
de publicitate în comparație cu utilizarea tehnicilor de publicitate clasice ATL 
(Above The Line) se poate vorbi de costuri mult mai reduse de finanțare a 
campaniilor de promovare. În cazul publicității de tip ATL în comparație cu 
publicitatea de tip BTL se utilizează canalele convenționale de comunicare 
media (radio, televiziune, presă scrisă, cinema și afișaj stradal). Prin utilizarea 
publicității de tip BTL, instituțiile economice ajung să construiască o legătură 
directă cu anumite grupuri restrânse de public.  

O altă strategie de îmbunătățire  a imaginii instituțiilor economice sunt 
campaniile de responsabilitate socială. Acestea ajută la formarea unei imagini 
pozitive în rândul publicului țintă și la sensibilizare unei alte părți a publicului 
țintă care poate alege în urma unei astfel de campanii să cumpere bunurile unei 
firme în detrimentul alteia. În cazul campaniilor de responsabilitate socială 
instituțiile economice se implică în diferite domenii cum sunt: protejarea 
mediului înconjurător (plantarea de copaci sau reciclarea hârtiei), ajutarea 
dezvoltării comunităților locale (prin diferite donații), ajutorarea persoanelor cu 
dizabilități etc. S-a putut observa în acest sens implicarea unui număr din ce în 
ce mai mare de instituții economice în astfel de campanii. 

În prezent instituțiile economice apelează din ce în ce mai mult la 
strategiile de promovare a imaginii care sunt mai puțin costisitoare. Se poate 
spune că, în contextul economiei globale, instituțiile economice dau dovadă de 
foarte mult pragmatism în construirea și promovarea propriei imagini.  
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Imaginea României în contextul atragerii investițiilor străine 
 
În momentul în care este adusă în discuție tema brandului de țară este de 

analizat și modul în care România poate fi percepută la nivel de imagine de 
către investitorii străini. Astfel, imaginea pe care o poate avea o țară din punct 
de vedere economic poate influența în mod pozitiv sau negativ investitorii 
străini. Este normal ca în contextul economic actual potențialii investitori străini 
să-și ia toate măsurile de precauție cu privire la banii pe care urmează să-i 
investească. În cadrul economiei globale investitorii vor căuta să-și desfășoare 
afacerile în acele țări în care vor avea cele mai multe beneficii. 

Este de notorietate faptul că România a încercat să atragă investiții în 
domeniul turismului și mai ales a încercat să construiască o imagine pozitivă a 
țării noastre ca destinație turistică. Astfel, prin marketingul pentru turism s-au 
oferit clienților informații complete și responsabile care au condus la creșterea 
respectului pentru mediul natural și cultural al zonelor vizitate și a gradului de 
satisfacere a turiștilor (Minciu, Hornoiu, 2009, pp. 34-43). Însă, cu toate că 
România deține un potențial turistic ridicat, imaginea pe care o avem în acest 
domeniu până în momentul de față nu ne oferă un avantaj competitiv prea 
ridicat în raport cu alte țări care au o tradiție mai bogată în acest sector. Din 
această cauză numărul turiștilor străini alături de investitorii străini în acest 
domeniu este încă destul de redus. Pentru a reveni în competiţia turistică 
internaţională se impune, alături de dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii 
generale şi specifice, crearea unor produse turistice noi, moderne şi originale; în 
acest context, dezvoltarea şi promovarea ecoturismului prin amenajări adecvate, 
ca şi prin intensificarea activităţii de marketing, pot asigura României multiple 
posibilităţi de afirmare ca principală destinaţie turistică europeană (Hornoiu, 
2009, p. 212). Astfel, țara noastră poate câștiga mai mult la capitolul imagine în 
acest domeniu, iar încasările pot ajunge să reprezinte un procent important din 
PIB (din păcate veniturile la PIB în acest domeniu sunt undeva la 1,4%). 

În afara turismului, România trebuie să încerce să atragă investiții străine 
și în alte domenii. În acest sens trebuie făcută o analiză din punct de vedere 
economic a imaginii țării noastre: 

 Forța de muncă în România este destul de ieftină în raport cu alte țări 
din regiune. Acest aspect poate fi privit ca un avantaj în atragerea de 
investiții străine și poate aduce un plus la imagine. 

 Infrastructura. Din păcate acesta este un segment unde țara noastră nu 
stă foarte bine și pierde destul de mult la imaginea pe care și-au 
format-o investitorii străini. 

 Indicele de percepție a corupției. În acest caz imaginea României are 
foarte mult de suferit deoarece ne situăm pe locul 75 din 183 de state 
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analizate în 2011 cu un scor de 3,6 puncte din 10 și pe locul 25 din 27 
de state membre UE (sursa: http://www.transparency.org.ro). 

 Birocrația de multe ori sufocantă îngreunează desfășurarea activităților 
economice în condiții optime, ceea ce din păcate face ca imaginea 
României să aibă de suferit în fața potențialilor investitori străini. 

 Fiscalitatea ridicată și în continuă schimbare face ca investitorii străini 
să fie foarte nesiguri dacă să investească sau nu în România. Numărul 
mare de taxe și impozite (116 față de 16,97 media Uniunii Europene) 
face foarte dificilă activitatea instituțiilor economice.  

 Rating-ul de țară. În acest caz agenția de evaluare a riscului de țară, 
Coface, a menținut rating-ul B al României (sursa: www.ziare.ro). În 
ceea ce privește rating-ul pentru datoriile pe termen lung în valută și 
lei, agenția de evaluare financiară Moody's a dat rating-ul la Baa3 cu 
grad scăzut de investiții (sursa: www.mediafax.ro). De aici se poate 
trage concluzia că România nu are o imagine pozitivă în atragerea de 
investiții străine. 

Din analiza de mai sus reiese că imaginea României nu este una 
favorabilă în atragerea investițiilor străine, fapt confirmat și de numărul scăzut 
de investiții străine din ultimul timp. În anul 2011 s-a înregistrat un flux net de 
investiții străine în valoare de numai 1,185 miliarde euro, conform datelor 
furnizate de BNR și INS. 

 
Concluzii 
 
În prezent se poate constata cât de importantă este imaginea instituțiilor 

economice într-o economie globală cu o concurență puternică în care orice 
detaliu poate face diferența. Din acest motiv este foarte important ca toate 
instituțiile economice care doresc să reziste pe piață să ia în calcul toți factorii 
care ajută la construirea imaginii. 

Chiar dacă în prezent încă se mai discută de criza economică, instituțiile 
economice trebuie să investească în continuare bani în imaginea pe care o au, 
ce-i drept de această dată sumele de bani vor fi mai reduse, iar strategiile de 
promovare alese vor fi cele cu implicații financiare mult mai reduse, dar poate 
mai eficiente. În acest sens jucătorii de pe piață trebuie să dea dovadă de foarte 
mult pragmatism, originalitate și inovare. 

În ceea ce privește imaginea pe care și-au creat-o țările din punct de 
vedere al atragerii de investitori străini este foarte important ca pe viitor să se 
găsească soluții prin care România să atragă mai multe investiții străine decât în 
prezent. 
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