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Abstract: The current crisis, more than any other disturbing factor, provoked a rough 

breach in the management’s daily routine, involving major transformations, especially in the 

enterprises’ strategic management. The complex reality in which a modern company activates, 

its position, role and responsibilities, makes its strategic management an extremely complex one, 

a tridimensional process, its three dimensions being: rational and analytic (economic dimension); 

political (human dimension); bureaucratic (organizational dimension). The strategic management 

implies taking into consideration simultaneously the three dimensions, each dimension having its 

role and importance according to the respective context.  

Omitting a dimension or favouring one of them against another without taking into 

consideration the context may lead to inadequate, incomplete and sometimes even destructive 

strategic and organizational behaviours.  
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1. Introducere 

Raportându-ne, în ultimii douăzeci de ani, tot timpul la economiile occidentale, de la care 

am căutat să copiem şi pe care am încercat să le imităm, pare firească şi adoptarea unor concepte 

care sună frumos când le pronunţi, dar care, în realitatea practică economică de la noi, sunt 

lipsite de conţinut. Aşa s-a întâmplat în ultimile două decenii şi cu conceptele de strategie și 

management strategic.  

Toţi şi la toate nivelurile vorbeau despre strategii și management strategic şi propuneau 

strategii. Şi, „am avut” stategii, în toate domeniile şi pentru cele mai nesemnificative probleme: 

strategii de restructurare a fostelor întreprinderi socialiste, strategii de retehnologizare, apoi,  

stategii de privatizare, strategii de trecere la economia de piată, strategii de reformare a 

sistemului sanitar, a sistemului de învăţământ, a administraţiei publice etc., strategia de închidere 

a combinatului X, strategia de vânzare a companiei Y pe 1$, strategii de salvare a economiei din 

actuala criză (deşi, formulate în zece puncte pe o pagină A4)... „strategii” din care nu prea se 

înţelegea mare lucru şi care se schimbau de la o zi la alta, și care, mai mult decât atât, rămâneau 

prăfuite într-un sertar încuiat. 
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De asemenea, intrarea acestui termen în limbajul cotidian (strategia copiatului la examen, 

strategia unui meci de fotbal etc.) a dus la banalizarea acestui concept, la minimalizarea 

demersului de elaborare  și operaționalizare a unei strategii şi, în acelaşi timp, a creat foarte 

multă confuzie vis-a-vis de ce înseamnă cu adevărat o strategie și managementul strategic. Iar, 

dacă avem în vedere  că mulţi consideră strategia un mare secret, care trebuie păstrat în seiful 

companiei şi la care nu au acces decât cei din vârful companiei (existând teama că unii 

competitori ar putea folosi aceste informaţii în avantajul propriu), misterul din jurul acestui 

concept se adânceşte şi mai mult. Ori, atitudinea trebuie să fie exact inversă, impunându-se o 

bună comunicare atât în interiorul companie cât şi în exterior (Porter, 2008). 

În urmă cu 10 ani, managerul pe România a unei mari companii multinaţionale, povestea 

cum peste 20 de country manageri, participând  la o reuniune având drept scop formularea 

strategiei diviziei de vânzări a companiei, după două săptămâni de discuţii, dezbateri, şedinţe de 

brainstorming etc., nu au reuşit să finalizeze nici măcar formularea misiunii și să stabilească 

obiectivele strategice. 

Concluzia: nu este ușor să formulezi o strategie, ea nu se poate formula peste 

noapte, așa cum, din păcate se întâmplă nu de puține ori, la noi (îndeosebi dacă ne referim 

la nivel macroeconomic) și cu atât mai mult să o și implementezi.  

 

2. Impactul crizei asupra managementului strategic al companiei 

  

Această criză, mai mult decât orice alt factor perturbator, a provocat o ruptură 

brutală a rutinei cotidiene a managementului, presupunând schimbări majore în procesul 

de management, cu implicaţii în ansamblul funcţiilor managementului. Criza 

managementului poate fi explicată apelând la clasica metaforă a „scoaterii apei din piatră 

seacă”. Pe de-o parte,  într-un context de criză, este nevoie, din ce în ce mai mult, de un 

management performant, iar pe de altă parte, există din ce în ce mai puţină poftă, competenţe şi 

voinţă de al exercita. (Deac, 2010) 

Dacă ne raportăm la managementul strategic al companiei, un prim aspect al 

raportului criză-management strategic este cel al necesităţii existentei unui demers 

strategic coerent al companiei care să-i asigure performanţa necesară competiţiei 

concurenţiale.  

Dacă conceptul de strategie are o istorie mai lungă, mult timp fiind rezervat artei militare 

și numai în ultimile şase decenii, intrând în vocabularul cotidian al managerilor, consacrarea  

conceptului  „management strategic” a fost  făcută cu ocazia primei „Conferințe Internaționale 

de Management Strategic” organizată de I. Ansoff în anul 1973 la  Universitatea Vanderbilt 

(SUA).  Legat de conținutul acestui concept au existat și încă mai există numeroase discuții, unii 

autori considerându-l ca o extensie a conceptului „planificare strategică” sau chiar echivalentul 

acestuia. Însă, majoritatea specialiștilor sunt de părere că managementul strategic 

reprezintă o formă superioară de conducere, apărută ca răspuns la noile schimbări apărute 

(Russu, 1999). 

În anii ’70 companiile economice s-au confundat cu o serie de probleme noi şi o acutizare 

a celor existente,  metodele de planificare strategică dovedindu-se neadecvate pentru o tratare 

corectă, fapt ce a determinat o criză de încredere în planificarea strategică. 

Mondializarea pieţei, care a stimulat dezvoltarea schimburilor internaţionale şi a 

investiţiilor în străinătate, dar şi creşterea riscului asociat acestor operaţiuni (cuzat de 

instabilitatea ordinii mondiale), apariţia concernelor multinaţionale, dezvoltarea foarte rapidă a 



tehnologiilor şi dispariţia frontierelor între tehnologii, creşterea influenţei diferiţilor actori 

(sindicate, organisme internaţionale, stat, asociaţii publice etc.), la care se adaugă efectele crizei 

petroliere din 1973, sunt numai câteva aspecte care au dat o lovitură serioasă credibilităţii 

previziunilor pe termen lung. 

În condiţiile în care „viitorul nu mai este ceea ce era”, iar sistemele de planificare 

strategică se bazau tocmai pe raportarea asupra viitorului a evoluţiei anterior constatate statistic, 

este firească criza de încredere în planificare, principalele critici aduse fiind (Deac, coord.,2012): 

- privilegierea opţiunii de dezvoltare prin expansiune a activităţilor existente 

în detrimentul activităţilor noi (plecând de la logica modelului lui I.Ansoff, dominant în 

aceea perioadă); 

- limitarea studiului mediului companiei la un singur aspect, cel economic, 

în condiţiile în care acesta nu este singurul; 

- plecarea de la ipoteza de stabilitate relativă, aspect invalidat de realitatea 

economică; 

- concretizarea acesteia printr-un proces administrativ, derulat constant, 

inapt reperării şi rezolvării rapide a problemelor noi; 

- reducerea creativităţii şi deschiderii spre schimbare, a organului de 

management; 

- constituie un obstacol în utilizarea metodelor moderne de analiză 

strategică. 

În consecinţă, planificarea strategică se găseşte, la sfârşitul anilor ’70, destabilizată prin 

conjugarea criticilor celor care nu au crezut niciodată în ea, cu perplexitatea celor care au 

practicat-o şi propunerile marilor cabinete de consultanţă care proclamau că este suficient „să iei 

o decizie bună la momentul bun”. Apare ideea că planificarea strategică nu mai este cadrul 

obligatoriu de reflexii libere şi profunde.  

Managementul strategic, de altfel în plină dezvoltare, apare ca alternativa 

planificării strategice. El tinde să se dezvolte în afara procesului de planificare, adesea 

redus la dimensiunea operaţională, adică la un rol de releu între opţiunile strategice, în 

amonte, şi concretizarea acestora în acţiuni concrete, în aval. 

Primul dicționar de management editat în țara noastră definește managementul strategic 

”categorie de management bazată pe strategie, prin care managerii urmăresc să asigure 

evoluția și performanțele companiei pe termen lung, accentul situându-se pe formularea 

riguroasă a strategiei, pe implementarea sa sistematică și eficace și pe evaluarea continuă a 

evoluțiilor.”
3
   

În literatura de specialitate sunt prezentate diferite definiții și abordări ale 

managementului strategic, existând însă un anumit consens între diversele puncte de vedere 

exprimate de autori, respectiv acela că managementul strategic reprezintă o formă modernă de 

conducere previzională a unei organizații, bazată pe o anticipare a evoluției mediului extern, pe 

evaluarea potențialului intern companiei în corelație cu cerințele mediului din care face parte și 

adoptarea acelor opțiuni strategice de acțiune care să-i permită realizarea obiectivelor strategice 

și a misiunii companiei. 

Exercitarea managementului strategic în cadrul unei organizații determină mutații 

fundamentale în ansamblul comportamentului acesteia și a mecanismelor sale de funcționare cu 
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efecte pozitive directe competitivității și performanțelor sale, cele mai semnificative avantaje 

fiind următoarele: (Popa, 2004) 

- asigură unitatea de concepție și de acțiune la toate nivelurile ierarhice din 

cadrul companiei. Strategia companiei este reperul esențial în funcție de care se definesc 

toate celelalte elemente care fac posibilă funcționare în continuare a companiei: strategii 

parțiale, politici, planuri, programe etc.. Chiar dacă compartimentele din cadrul unei 

organizații au un grad ridicat de autonomie funcțională, strategia de ansamblu a 

companiei este numitorul comun la care se raportează permanent conducerea și 

funcționarea acestora; 

- asigură coerența deciziilor strategice cu cele tactice și curente și 

coordonarea mai bună a tuturor compartimentelor operaționale și funcționale din cadrul 

companiei; 

- contribuie la clarificarea și înțelegerea misiunii și a scopului companiei și, 

în consecință, la creșterea nivelului de angajare a întregului personal pentru realizarea 

acestora și a strategiei companiei și, implicit, la crearea și dezvoltatea unei culturi 

organizaționale, cu rol major în asigurarea unei evoluții performante pe termen lung; 

- managementul strategic constituie forma de conducere cea mai bine 

adaptată pentru anticiparea problemelor viitoare pe care le va avea compania, a 

oportunităților și amenințărilor cu care se va confrunta, în condițiile în care asistăm la o 

creștere a ritmului schimbărilor. 

În momentul actual de criză întrebarea pe care o ridică mulți din cei avizați este: “trebuie 

formulată o strategie sau, poate, este mai bine ca managementul companiei să se 

concentreze pe fructificare oportunităților ivite în acest context?” Greu de formulat o 

concluzie pertinentă la această întrebare! Din discuțiile avute în acești ani de criză cu diverși 

specialiști în domeniu, dar și cu manageri de companii, a rezultat că părerile sunt împărțite, 

dacă teoreticenii managementului converg spre un răspuns categoric pozitiv, practicienii 

managementului sunt mult mai evazivi. Criza, în țara noastră, a afectat nu numai micile companii 

ci și marile companii multinaționale, multe încetându-și activitate (un exemplu tipic fiind 

compania Nokia). Îmi amintesc spusele managerului general, de peste 15 ani, al unei mari 

companii multinaționale (care, în urmă cu trei ani, când compania a ieșit de pe piața României a 

optat pentru a-și dezvolta propria sa afacere): ”când am făcut această opțiune m-am bazat pe 

niște proiecte de afaceri, pe care le-am gândit și analizat foarte riguros și eram sigur că acestea o 

să-mi permită să rezist și după pensionare (după calculele mele cel puțin opt ani). După trei ani 

mi-am dat seama că aproape 70% din portofoliu actual de afaceri reprezintă afaceri neprevăzute, 

fructificate ca urmare a unor noi oportunități ivite pe piață.”  

Și aspect m-a făcut să reflectez la opinia lui I.Ansof (unul din întemeietorii abordării 

ştiinţifice a strategiei companiei), care după 25 de ani de studii şi cercetări, arăta: “Strategia 

rămâne un concept evaziv şi mai degrabă abstract. Este evident că simpla sa formulare 

rămâne fără efect concret imediat privind funcţionarea companiei. Mai curând, aceasta 

este un proces care consumă timp şi bani. Gestiunea este o activitate pragmatică, care 

urmăreşte rezultatele concrete, se poate pune întrebarea dacă un concept atât de abstract 

cum este strategia poate contribui util la îmbunătăţirea performanţelor companiei”. 

(Ansoff,1989) 

 

3. Dimensiunile managementului strategic al companiei într-un context de criză 
 



  Realitatea complexă în care activează o companie modernă, locul, rolul și 

responsabilitățile cei revin,  determină ca și procesul de formulare și implementare a strategiei, 

managementul strategic, în general, să fie unul extrem de complex, după unii autori, un proces 

tridimensional și anume: 

- rațional și analitic (dimensiunea economică); 

- politic (dimensiunea umană); 

- birocratic (dimensiunea organizațională).
4
  

Cele trei demersuri se axează, în esență, pe găsirea unor răspunsuri pertinente la mai multe 

întrebări, fapt ce implică parcurgerea mai multor etape, acestea fiind prezentate sistematizat în 

tabelul 1. (Thietart, 2009) 

Termenul „politic” este utilizat, în această abordare, într-o accepțiune puțin diferită de 

cea obișnuită. Dimensiunea politică cuprinde tot ceea ce este legat de influența și presiunea 

exercitată de diferite grupuri sau indivizi din cadrul companiei sau din exterior (organizații 

sindicale, salariați, grupuri informale, organizații politice, ecologiști, ONG-uri, instituții ale 

statului etc.), denumite generic ”actori”, în tentativa acestora de exercitare a  puterii 

asupra diferitelor opțiuni strategice ale companiei. 

   

Dimensiunile managementului strategic                        Tabelul 1. 

 
Procesul rațional și analitic 

(dimensiunea economică) 

Procesul politic 

(dimensiunea umană) 

Procesul birocratic (dimensiunea 

organizațională) 

 1. Ce vrea compania? 

  - formularea misiunii 

  - fixarea obiectivelor 

  - alegerea portofoliului de activități 

1. Care sunt actorii în prezent? 

  - identificarea actorilor 

  - analiza dinamică a legăturilor 

dintre companie și actori 

  - căutarea unei baze politice și 

evaluarea opoziției 

1. Ce formă de organizare? 

  - stabilirea gradului de 

descentralizare 

  - determinarea mărimii unităților 

operaționale 

  - stabilirea mijloacelor de 

coordonare 

  - elaborarea sistemului 

informațional 

2. Care este situația ei? 

  - analiza mediului 

  - evaluarea resurselor 

  - determinarea ecartului de 

planificare  

2. Ce pot să facă actorii? 

  - analiza influențelor politice 

interne și externe 

  - evaluarea sistemului politic al 

actorilor 

  - anticiparea reacției actorilor 

2. Ce proces de luare a deciziilor? 

  - alegerea tipurilor de planuri 

  - determinarea etapelor de 

elaborare a planurilor 

  - explicarea conținutului planurilor 

  - alegerea orizontului de planificare 

  - elaborarea procesului de decizie 

3. Ce ar vrea să facă? 

  - formularea strategiilor și 

politicilor 

  - evaluarea strategiilor și politicilor 

3. Ce se poate face cu sau 

împotriva actorilor? 

  - căutarea independenței strategice 

  - selectarea alianțelor și coalițiilor 

3. Ce metode de antrenare? 

  - determinarea nivelului participării 

la procesul decisional 

  - elaborarea sistemului evaluare și 

recompense  

4. Ce va face? 

  - alegerea strategiei 

  - stabilirea programelor, planului 

de acțiune și bugetului 

4. Ce decide să facă? 

  - formularea strategiei politice 

  - anticiparea reacțiilor opozanților 

4. Ce metode de control? 

  - stabilirea gradului de concentrare 

a controlului 

 - determinarea frecvenței și 

nivelului controlului 

 - alegerea gradului de detaliere a 
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controlului și a tipului de control 

 

Cele trei procese sunt complementare, ”economicul ” vine să întărească ”politicul”, 

iar aceste două sunt integrate și ghidate de cel ”organizațional”, rolul și importanța fiecărui 

proces putând fi diferite de la o perioada la alta. Ori, managementul strategic implică luarea în 

considerare simultan a celor trei dimensiuni, cu rolul și importanța cuvenită fiecărei dimensiuni 

în funcție de contextul respectiv. Să ne amintim situația  fostelor întreprinderi socialiste, care în 

anii 90 trebuiau și poate voiau să facă altceva, dar erau reticente atunci când se punea problema 

schimbărilor organizaționale necesare. Nu poți face ceva fundamental diferit de ceea ce ai 

făcut până la momentul respectiv păstrând sistemul de management actual!  Ori, într-un 

context de criză, nu puține sunt situațiile în care aspectele privind rolul diferiților actori, 

îndeosebi sindicate și organizații politice, capătă o importanță mai mare, subaprecierea puterii 

acestora putând pune în pericol implementarea strategiei adoptate și, în consecință, trebuie 

acordată o importanță mai mare ”dimensiunii politice”  

 Efectiv, se va căuta în permanență o corelare a obiectivelor generale ale companiei cu 

particularitățile și caracteristicile indivizilor și grupurilor din interiorul și exteriorul acesteia, care 

pot influența realizarea acestor obiective. Cele două procese („economic” și „politic”) sunt 

complementare și se echilibrează unul pe altul, iar adaptarea sistemului de management acestor 

două preocese (procesul „organizațional”) reprezintă cea mai bună garanție a rigorii și coerenței 

necesare pentru punerea în aplicare a strategiei adoptate. 

Omiterea unei dimensiuni sau privilegierea uneia în detrimentul alteia poate conduce la 

tipuri de comportamente strategice și organizaționale inadecvate, incomplete și uneori chiar 

distructive (Figura 1). (Deac, 2000) 

 

 

 
      

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 
Figura 1. Comportamente strategice 
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Legendă: 

-A:  „Birocrație excesivă” 

- B: „ Mecanică oarbă” 

- C: „Sistem rațional” 

- D: „Imobilism absolut” 

- A’: „Organizare autarhica” 

- B’: „Management strategic” 

- C’: „Mișcare continuă” 

- D’: „Coaliții imprevizibile” 

 

 

 



Atunci când „procesul birocratic” predomină, în detrimentul celorlalte două, se ajunge la 

situația denumită „birocrație excesivă”, ilustrând o situație puțin sensibilă la mediu. Totul este 

reglat în interiorul companiei pe baza procedurilor și politicilor în vigoare. Accentul este pus pe 

rezolvarea corectă a a unei succesiuni de probleme specificate în ordinea contribuirii lor la 

îndeplinirea obiectivul fundamental al companiei, care, de cele mai multe ori, este pierdut din 

vedere de personalul companiei. Este vorba de o birocrație în care finalitatea acțiunii este 

uitată în beneficiul activității cotidiene.  
 În cazul în care ”dimensiunea politică” este privilegiată, ne vom confrunta cu situația 

numită ”coaliții imprevizibile”, în care singurul lucru care contează este căutarea și constituirea 

unor grupuri de interese (aspect des întâlnit într-un context de criză). Crearea acestor coaliții este 

determinată de diverse situații conjuncturale, fără a ține seama de o anumită direcție de urmat 

stabilită în mod rațional sau de anumite reguli formale structurând modul de dezvoltare stabilit. 

În situația în care ”dimensiunea economică” este cea care domină, ne vom găsi în cazul 

unul ”sistem rațional”, în care compania este percepută ca fiind un actor unic, vizând un 

obiectiv clar definit, stabilit în urma unei analize a mediului extern și a unei diagnosticări 

riguroase a activității acesteia. Totul se desfășoară ca și cum ansamblul problemelor companiei 

ar putea fi soluționate de o manieră rațională fără a ține cont de impactul acțiunilor grupurilor din 

interiorul și exteriorul companiei. 

Combinarea a două dimensiuni duce, de asemenea la comportamente strategice de un tip 

particular. Astfel, punând accentul pe ”dimensiunea politică” și ”dimensiunea economică”, 

ajungem la situația denumită ”mișcare continuă”. Compania se va confrunta cu o mare 

instabilitate strategică cauzată de absența cadrului organizațional care să permită consolidarea a 

ceea ce s-a obținut și urmăririi permanente a acțiunilor ce urmeză  a fi puse în practică pentru 

implementarea strategiei adoptate și realizării obiectivelor stabilite. 

”Dimensiunea politică” combinată cu ”dimensiunea organizațională” conduc la ceea ce se 

numește ”organizare autarhică”. Singurele  obiective luate în considerare sunt obiectivele 

personale ale diferiților ”actori”, care vor căuta să orienteze eforturile organizaționale într-o 

direcție conformă cu interesele lor. Se poate ajunge la situația paradoxală în care o analiză 

aprofundată este realizată în ”termeni politici”, dar organizarea nu are timp să se adapteze pe 

plan structural coalițiilor succesive constituite, cu excepția cazului unor sisteme ”ad-hoc” 

constituite de o manieră conjuncturală și cu un scop unic (situație foarte des întâlnită în 

economia  în economia noastră). 

Atunci când ”dimensiunea organizațională” este combinată cu ”dimensiunea economică” 

ne vom afla în fața unei situații ce poate fi numită ”mecanică oarbă”. Această situație pune în 

evidență absența totală a dimensiunii umane, sociale, politice în procesul de formulare a 

strategiei. Avem de a face cu o mecanică bine reglată, rațională, răspunzând unei perfecte 

informări asupra consecințelor fiecărei acțiuni, asupra mediului extern și caracteristicilor interne 

ale companiei. Contrat ”organizării autarhice”, foarte instabile, această situație este perfect 

stabilă, dar considerată total inadaptată unei situații reale pentru ca ia să fie stăpânită. 

Absența simultană a celor trei dimensiuni duce la situația de „imobilism absolut”, 

caracterizată prin lipsa legăturii cu realitatea concretă și imposibilitatea de a acționa sau 

reacționa față de influențele mediului. Este cazul unei companii care nu dispune nici de 

mijloacele, nici de voința necesare îndeplinirii unei sarcini și care nu cunoaște ce obiectiv 

vizează (situație des întâlnită în anii ‘90 în țara noastră).  

În sfârșit, luarea în considerare simultan a celor trei dimensiuni, conduce la situația de 

„management strategic”.  Efectiv, se va căuta în permanență o corelare a obiectivelor companiei 



cu particularitățile și caracteristicile indivizilor și grupurilor din interiorul și exteriorul acesteia, 

care pot influența realizarea acestor obiective. Cele două procese, respectiv „economic” și 

„politic” sunt complementare și se echilibrează unul pe altul, condiție indispensabilă într-un 

context de criză, iar adapratea sistemului de management acestor două procese (procesul 

„organizațional”) reprezintă cea mai bună garanție a rigorii și coerenței necesare pentru 

implementarea și evaluarea strategiei adoptate. 

Precizăm că o bună cunoaștere a situației în care se găsește compania constituie un 

prim pas în vederea luării unor măsuri cu caracter corectiv pentru eliminarea deficiențelor 

existente  și evitarea unor comportamente strategice neadecvate contextului. 

Așa cum s-a subliniat anterior, managementul strategic presupune și implementarea  

sistematică și eficace a strategiei formulate și evaluarea continuă a evoluțiilor. Ori, așa cum 

sublinia M. Porter, la conferința ținută în România în noiembrie 2007, referindu-se la eșecul 

companiilor în a avea o strategie sublinia  și faptul că foarte mulți manageri lasă strategiile să 

decadă și să se estompeze în timp. Dând exemplul companiilor japoneze, care au fost actorii 

principali ai eficienței operaționale în urmă cu 30 ani,  M. Porter sublinia faptul că, în cazuri 

foarte rare, companiile japoneze au dezvoltat strategii proprii (cele care au făcut-o - Sony sau 

Canon, spre exemplu, - sunt mai degrabă excepții), companiile japoneze imitându-se unele pe 

altele, presupunând că rivalii ştiu ceva în plus. Acest aspect a constituit cea mai mare greşeală 

strategică, ducând la o escaladare a rivalităţii, care la rândul ei duce la preţuri mai mici şi la 

costuri mai mari, intrând, în fapt, în ceea ce se numeşte „competiţie distructivă” (aspect cu 

efecte negative mult amplificate într-un context de criză), M. Porter arătând că salvarea acestora 

este strategia, care presupune „crearea unei poziţii unice şi valoroase care implică un set de 

activităţi diferite de ale competitorilor”. (Porter,1986) 

Un alt aspect al raportului criză-management strategic este cel al necesităţii 

existentei nevoii de leadership. (Thevenet. 2009) Diferitele opţiuni ale managementului unei 

companii pentru depăşirea unor anumite situaţii extreme sau pentru minimizarea unor efecte 

negative ale actualei crize nu este ceva ce trebuie formulat în urma unui proces de jos în sus în 

care trebuie să obţii un conses. Companiile care vor depăşi această criză sau chiar vor ieşi 

învingătoare (de ce nu?) vor fi cele care au un CEO puternic, căruia nu îi este frică să conducă, 

să opteze şi să ia decizii, chiar dacă unele din aceste decizii  nu sunt pe placul angajaţilor sau 

altor categorii de actori. Managementul companiei, într-un context de criză, este pus la 

„încercare” în fiecare moment, şi doar un lider puternic şi consecvent poate păstra direcţia 

atunci când diferiţi actori (salariaţi, sindicate, clienţi etc.) vin cu tot felul de argumente sau 

noi idei care ar determina o schimbarea a opţiunilor. Este nevoie de un lider, mai mult decât 

de un manager, cu multă încredere, care acţionează cu convingere şi care să posede reale 

aptitudini de comunicare (nu poți să comunici salariaților micșorări de salarii cu zâmbetul pe 

buze!). Este esenţial ca oricine din interiorul companiei să înţeleagă demersurile acestuia 

pentru depăşirea acestei situaţii critice şi să acţioneze în acest sens, aspect ce presupune şi o 

mare transparenţă, o bună comunicare și capacități de convingere.   
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