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„Este evident că noua carte a lui Rumelt ridică la un alt nivel 
discut�ia cu privire la strategii. Prin exemple elocvente s�i idei 
pătrunzătoare, Strategii bune, strategii rele oferă liderilor 
modalităt�i noi s� i eficiente de a depăs�i obstacolele cu care 
se confruntă. Conceptele de «nucleu» s� i de «obiectiv pro-
xim» sunt absolut remarcabile. Orice persoană care condu-
ce o companie, o agent�ie guvernamentală sau orice alt tip 
de organizat�ie ar trebui să cumpere această carte.” 

– Robert A. Eckert, președinte și CEO al companiei Mattel

„Maniera profundă î�n care Rumelt abordează strategiile este 
nemaipomenită! Este o plăcere să cites� ti această carte, 
î�ntrucât ea explică ce sunt s� i ce nu sunt strategiile bune s� i 
gândirea strategică bună. Am fost captivat de povestirile, 
de anecdotele s�i de exemplele ment�ionate î�n cuprinsul aces-
tei cărt�i foarte bine scrise. ”

– Brian Farrell, președinte și CEO al companiei THQ Inc.

„I�n această nouă carte incitantă, Richard Rumelt ne dezvă-
luie un adevăr incomod: majoritatea companiilor au stra-
tegii nerealiste, confuze s� i nediferent�iate. Acest lucru nu 
este deloc surprinzător, fiindcă, î�n ultimii ani, î�nsăs� i ideea 
de strategie a fost demonetizată printr-o sumedenie de sfa-
turi naive s� i concepte simpliste. Rumelt î�s� i croies�te drum 
prin această î�nvălmăs�eală s� i le amintes� te managerilor 
că esent�a unei strategii constă î�n formularea unui punct 
de vedere clar s� i adaptat contextului, care să sprijine act�i-
unile puternice s� i coerente. Bazându-se pe o mult�ime de 
exemple, Rumelt identifică trăsăturile fundamentale care 



deosebesc strategiile puternice de cele ineficiente – s�i oferă 
o î�ntreagă arhivă de sfaturi, care te ajută să-t�i construies�ti 
o strategie demnă de această denumire. Dacă es�ti sigur că 
firma ta este deja pregătită să-s� i depăs�ească adversarii s� i 
să facă fat�ă cu succes provocărilor viitoare, nu cumpăra 
cartea asta. Dar, î�n cazul î�n care ai fie s� i o urmă de î�ndoială, 
cumpăr-o numaidecât!”

– Gary Hamel, coautor al cărții Competing for the Future 
(Competiția pentru viitor)

„Richard Rumelt chiar s-a prins de cum stă treaba! Mult prea 
multe cărt�i despre strategii analizează subiecte ezoterice 
s� i ignoră faptul că strategia î�nseamnă, de fapt, act�iune. 
Rumelt ne reamintes�te că strategia este setul de act�iuni pe 
care o organizat�ie sau o echipă ar trebui să le implementeze 
s� i, la fel de important, act�iunile pe care compania ar trebui 
să le evite pe măsură ce avansează pe piat�a ei. Cum spunea 
s� i generalul George S. Patton, citat adesea: «Un plan bun, 
pus î�n aplicare azi cu hotărâre, este mai bun decât un plan 
perfect, pe care î�l vei pune î�n aplicare săptămâna viitoare». 
Strategii bune, strategii rele î�l determină pe cititor să se con-
centreze pe elaborarea unui set de act�iuni bazate pe anu-
mit�i factori declans�atori s� i să î�ntreprindă aceste act�iuni cu 
multă hotărâre. Cartea cont�ine multe studii de caz care ilus-
trează argumentele autorului. Richard Rumelt subliniază 
faptul că strategia nu este un obiectiv sau un t�el. Strategia 
este un plan de bătaie î�n vederea act�iunii, conceput pe baza 
unui set unic de atribute sau de condit�ii («nucleul»), care 
diferent�iază o organizat�ie î�n raport cu rivalii săi (atuuri) 
s� i care duce la obt�inerea unor profituri except�ionale s� i 
sustenabile.” 

– Chuck Harrington, CEO al Parsons Corporation



„Asta este prima carte despre strategii pe care am citit-o s� i 
pe care mi-a venit greu să o las din mână. I�n viziunea lui 
Rumelt, strategia nu este nici mai mult, nici mai put�in decât 
gândirea inteligentă s� i structurată cu privire la afaceri. Iar 
această carte te î�nvat�ă cum să gândes�ti astfel.”

– John Kay, London Business School

„S-au publicat put�ine cărt�i despre strategiile corporative. 
S� i mai put�ine sunt cărt�ile care explică diferent�a dintre stra-
tegiile bune s� i cele rele, oferind exemple clare de situat�ii î�n 
care anumite organizat�ii s-au bucurat de succes ori au dat 
gres� . Această carte este o lectură obligatorie pentru CEO s� i 
pentru planificatorii al căror job depinde de găsirea solut�ii-
lor corecte!”

– Kent Kresa, fost președinte al General Motors  
și fost CEO al companiei Northrop Grumman

„Orice persoană cu funct�ie de conducere, care cites�te această 
carte, va fi motivată să examineze s� i să evalueze strategia 
firmei sale, să emită o judecată cu privire la ea s� i, apoi, să 
î�ncerce să o dezvolte sau să o î�mbunătăt�ească. Nenumăra-
tele exemple fascinante de strategii bune ne oferă informat�ii 
valoroase, î�nsă exemplele de strategii «rele» sunt s�i mai va-
loroase. Rumelt scrie cu o vervă extraordinară s� i nu se as-
cunde după degete, identificând cu precizie as�a-numitele 
«păcate» din sfera strategiilor, precum balivernele, obiecti-
vele idealiste s� i refuzul de a î�nfrunta problemele.”

– James Roche, fost secretar al Forțelor Aeriene  
și președinte al companiilor Electronic  

Sensors & Systems și Northrop Grumman



„Foarte put�ine cărt�i te ajută să î�t�i reevaluezi gândirea, î�mbu-
nătăt�indu-t�i totodată performant�ele. O astfel de carte este 
strălucita lucrare a lui Richard Rumelt, Strategii bune, stra-
tegii rele – un punct de cotitură î�n domeniul strategiilor, atât 
sub aspect teoretic, cât s� i practic. Precizând clar care este 
diferent�a dintre succes s� i es�ec, Rumelt foloses�te exemple 
elocvente atât din lumea contemporană a afacerilor, cât s�i din 
istoria universală, pentru a-t�i arăta cum să recunos�ti ceea 
ce este bun, cum să respingi ceea ce este rău s� i cum să faci 
din strategiile bune o fort�ă vie î�n cadrul organizat�iei tale.“

– John Stopford, președinte al TLP International  
și profesor emerit în cadrul London Business School

,,Strategii bune, strategii rele identifică diferent�a crucială 
dintre diagnostic s� i act�iunile ce constituie o strategie bună, 
pe de o parte, s�i balivernele s�i es�ecurile care cauzează o stra-
tegie rea, pe de altă parte. Cercetător, profesor s� i consul-
tant, Richard Rumelt a scris un manual de strategii bogat 
exemplificat s� i convingător argumentat, destinat tuturor 
celor aflat�i î�ntr-o pozit�ie de lider, care trebuie să gândească 
s� i să act�ioneze strategic.”

– Michael Useem, profesor de management în cadrul  
Școlii Wharton a Universității din Pennsylvania; autor al cărții  

The Leadership Moment (Momentul leadershipului)
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INTRODUCERE


OBSTACOLE COPLEȘITOARE

I�n anul 1805, Marea Britanie se confrunta cu o problemă. 
Napoleon cucerise port�iuni mari din Europa s�i plănuia să in-
vadeze Anglia. I�nsă, pentru a putea traversa Canalul Mânecii, 
trebuia să smulgă controlul mării din mâinile englezilor. 
I�n apropierea coastei de sud-vest a Spaniei, o flotă formată 
din 33 de nave franceze s� i spaniole s-a î�ntâlnit cu o flotă 
britanică mai mică, de 27 de nave. I�n acea vreme, tactica mi-
litară atent elaborată impunea ca cele două flote adversare 
să se alinieze una î�n fat�a celeilalte s�i să î�nceapă să tragă una 
î�n cealaltă. I�nsă Lordul Nelson, amiralul britanic, a avut o 
idee strategică. A î�mpărt�it flota britanică î�n două coloane pe 
care le-a condus către flota franco-spaniolă, pozit�ionându-le 
perpendicular fat�ă de aceasta. Vasele englezes�ti din prima 
linie s� i-au asumat un risc enorm, dar Nelson s-a gândit că 
tunarii francezi s� i spanioli, mai slab antrenat�i, nu aveau 
cum să facă fat�ă furtunii din acea zi. La sfârs� itul Bătăliei de 
la Trafalgar, francezii s� i spaniolii pierduseră 22 de vase 
– două treimi din flota lor. Englezii nu pierduseră niciu-
nul. Nelson a fost rănit fatal, devenind, după moarte, cel 
mai mare erou naval al Marii Britanii. Anglia s� i-a asigurat 
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supremat�ia pe mare, supremat�ie care nu i-a fost contestată 
vreme de un secol s� i jumătate.

Provocarea cu care s-a confruntat Nelson a fost î�nsăs� i 
flota lui depăs�ită din punct de vedere numeric. Strategia lui 
a fost să ris�te sigurant�a navelor din prima linie, pentru a 
distruge coerent�a flotei inamice. Fără această coerent�ă, s-a 
gândit el, căpitanii englezi mai experimentat�i aveau să iasă 
î�nvingători î�n î�ncăierarea ce avea să se producă. Aproape 
î�ntotdeauna, strategia bună este foarte simplă s� i evidentă, 
s� i nu trebuie să fie explicată cu ajutorul unui s� ir lung de 
slide-uri î�n PowerPoint. Strategia bună nu poate fi extra-
să dintr-un instrument, dintr-o matrice, dintr-un triunghi, 
dintr-un grafic sau dintr-o schemă de tip ,,completează 
spat�iile punctate”, specifice ,,managementului strategic”. I�n 
schimb, un lider talentat identifică unul sau două aspecte 
critice î�ntr-o anumită situat�ie – ,,pivot�ii” care pot spori efi-
cacitatea efortului –, apoi î�s� i concentrează planurile de act�i-
une s� i resursele î�n direct�ia acelor probleme.

I�n pofida numeroaselor voci care sust�in că strategia este 
sinonimă cu ambit�ia, cu leadershipul, cu „viziunea”, cu plani-
ficarea sau cu logica economică a competit�iei, î�n realitate, 
strategia nu este niciunul dintre aceste lucruri. Esent�a muncii 
de elaborare a strategiilor este mereu aceeas�i: să identifici 
cei mai important�i factori critici î�ntr-o anumită situat�ie s�i să 
concepi o modalitate de a-t�i coordona s� i de a-t�i concentra 
act�iunile pentru a face fat�ă acelor factori. 

Cea mai importantă responsabilitate a unui lider este să 
identifice cele mai mari provocări care stau î�n calea progre-
sului s�i să conceapă o abordare coerentă î�n scopul depăs�irii 
lor. Strategia joacă un rol important î�n contexte variate – de 
la conducerea unei corporat�ii până la sigurant�a nat�ională. 
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Cu toate acestea, ne-am obis�nuit atât de mult să percepem 
strategia ca pe un simplu î�ndemn la act�iune, î�ncât nici nu 
clipim atunci când un lider debitează sloganuri s� i enunt�ă 
obiective măret�e, considerând că un asemenea amalgam 
constituie o „strategie”. Iată patru exemple care ilustrează 
acest sindrom:

• Evenimentul era un „retreat strategic”*. CEO-ul î�l con-
cepuse după modelul unui eveniment asemănător, 
la care participase î�n urmă cu cât�iva ani s� i care fuse-
se organizat de British Airways. Aproximativ 200 de 
manageri cu funct�ii î�nalte din toată lumea s-au adu-
nat î�n sala de evenimente a unui hotel, unde liderii au 
prezentat o viziune pentru viitor: să ajungă cea mai 
de succes s� i mai respectată companie din domeniu. 
A fost difuzat un film realizat special pentru acea oca-
zie, î�n care se arăta că serviciile s� i bunurile produse 
de companie erau utilizate î�n diverse locuri pitores�ti 
din lume. CEO-ul a t�inut un discurs, cu muzică dra-
matică î�n fundal, pentru a evident�ia obiectivele „stra-
tegice” ale companiei: leadership la nivel global, 
dezvoltare s� i profituri mari pentru act�ionari. Pentru 
a facilita discut�iile s� i participarea, oamenii s-au î�m-
părt�it î�n grupuri mai mici. S-au î�nălt�at baloane colo-
rate. S-au făcut de toate, numai strategiile nu s-au 
discutat. I�n calitate de invitat la eveniment, am fost 
dezamăgit, î�nsă nu surprins.

* Joc de cuvinte: în lb. engleză, cuvântul retreat poate însemna atât 
„vacanță/ tabără de recreere”, cât și „retragere”, prin urmare, sintagma 
strategy retreat poate fi tradusă și prin „retragere strategică”. (n. ed.)
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• Specializată î�n obligat�iuni, compania Lehman Brothers 
fusese un pionier î�n noul val de garant�ii ipotecare care 
asigurase supraviet�uirea bursei de pe Wall Street 
î�n perioada 2002-2006. I�n 2006, semnele crizei deja 
î�ncepuseră să apară: î�n Statele Unite, vânzările de 
locuint�e atinseseră punctul culminant la mijlocul lui 
2005, iar pret�urile locuint�elor î�ncetaseră să mai 
crească. O us�oară cres�tere a ratei dobânzii î�n Siste-
mul Federal de Rezerve dusese la î�nmult�irea numă-
rului de executări silite. Răspunsul lui Richard Fuld, 
CEO-ul corporat�iei Lehman, a constat î�ntr-o ,,strate-
gie”, oficializată î�n anul 2006, potrivit căreia com-
pania trebuia să î�s� i mărească î�n continuare cota de 
piat�ă, dezvoltându-se mai rapid decât celelalte firme 
care î�s� i desfăs�urau activitatea î�n acea industrie. I�n 
jargonul Wall Street, Lehman avea să realizeze acest 
lucru prin cres�terea „apetitului său pentru risc”. Cu 
alte cuvinte, firma urma să accepte afacerile pe care 
adversarii ei le respingeau. I�ntrucât funct�ionau cu un 
capital propriu de doar 3%, iar o mare parte din da-
torii trebuia achitată î�ntr-un timp foarte scurt, acea 
politică ar fi trebuit să fie î�nsot�ită de modalităt�i bine 
gândite de atenuare a riscului crescut. O strategie bună 
recunoas�te natura unei provocări s�i oferă o modalitate 
de a o depăs� i. Simpla ambit�ie nu constituie o stra-
tegie. I�n anul 2008, Lehman Brothers s� i-a î�ncheiat 
activitatea de 158 de ani ca bancă de investit�ii, cu o 
prăbus� ire care a aruncat sistemul financiar global 
î�n haos. I�n această situat�ie, o strategie rea a avut con-
secint�e dezastruoase pentru Lehman, pentru Statele 
Unite s� i pentru î�ntreaga lume.
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• I�n 2003, pres�edintele George W. Bush a autorizat ocu-
parea Irakului de către armata Statelor Unite. Invazia 
a decurs rapid. După î�ncheierea conflictului militar, 
liderii administrat�iei se as� teptau să gestioneze o 
tranzit�ie rapidă către o societate civilă democratică, 
î�n Irak. I�n schimb, pe măsură ce insurgent�a violentă 
a luat amploare, unităt�i individuale ale armatei ame-
ricane au init�iat, din bazele lor militare securizate, 
misiuni de tipul „caută s�i distruge” – aceeas�i abordare 
care es�uase lamentabil î�n Vietnam. Americanii aveau 
numeroase t�eluri măret�e – libertate, democrat�ie, re-
construct�ie, sigurant�ă –, dar nicio strategie coerentă 
pentru a face fat�ă insurgent�elor.

Schimbarea s-a produs î�n 2007. Generalul David 
Petraeus, care, de curând, scrisese The Army/Marine 
Corps Counterinsurgency Field Manual (Manualul ope-
rațiunilor de contrainsurgență pentru forțele armate 
terestre și navale), a fost trimis î�n Irak, î�nsot�it de î�ncă 
cinci brigăzi de trupe. I�nsă Petraeus nu a venit doar 
cu mai mult�i soldat�i, ci s� i cu o strategie adevărată. 
Ideea lui era că insurgent�ele ar putea fi î�nfrânte, dacă 
majoritatea civililor ar sust�ine un guvern legitim. 
S� mecheria era ca trupele să nu se concentreze asupra 
misiunilor de patrulare, ci să protejeze populat�ia. 
Dacă civilii nu s-ar mai fi temut de represaliile venite 
din partea insurgent�ilor, ar fi oferit informat�iile ne-
cesare pentru izolarea s� i î�nfrângerea minorităt�ii care 
participa la insurect�ii. Această schimbare, ce a constat 
î�n î�nlocuirea unor obiective vagi cu o strategie reală, al 
cărei scop era rezolvarea unei probleme, a î�nsemnat o 
diferent�ă enormă pentru rezultatele obt�inute.
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• I�n noiembrie 2006, am luat parte la o scurtă conferin-
t�ă pe tema businessurilor Web 2.0. Aparent, termenul 
„Web 2.0” făcea referire la o nouă abordare a servici-
ilor web, dar niciuna dintre tehnologiile utilizate nu 
era cu adevărat nouă. I�n realitate, acest termen era 
un nume de cod pentru companii precum Google, 
MySpace, YouTube, Facebook s�i pentru multe alte afa-
ceri care î�s� i desfăs�urau activitatea î�n mediul web s� i 
care deveniseră brusc foarte profitabile. La prânz, s-a 
nimerit să fiu as�ezat la o masă rotundă, alături de alt�i 
s�apte participant�i la conferint�ă. Cineva m-a î�ntrebat 
cu ce mă ocupam. I-am explicat pe scurt că lucram î�n 
cadrul UCLA*, unde predam s� i efectuam cercetări cu 
privire la strategii, s� i că ofeream consultant�ă mai 
multor organizat�ii, tot pe probleme de strategie. 

Chiar î�n fat�a mea, se afla CEO-ul unei companii 
care oferea servicii web. Omul a lăsat furculit�a din 
mână s� i mi-a zis: „Strategia î�nseamnă să nu te dai bă-
tut până când nu vei î�nvinge”. Nu eram absolut deloc 
de acord cu el, dar nu venisem acolo ca să mă cert 
sau să t�in o prelegere. „Să î�nvingi e mai bine decât să 
pierzi”, i-am spus eu, s�i conversat�ia s-a î�ndreptat spre 
alte subiecte. 

Ideea centrală care stă la baza acestei cărt�i este repre-
zentată de lect�ia pe care mi-am î�nsus� it-o cu mari eforturi, 
după o viat�ă î�ntreagă, î�n munca de elaborare a strategiilor 
– î�n calitate de consultant pentru organizat�ii, consilier per-
sonal, profesor s� i cercetător. O strategie bună face mai mult 
decât să ne î�ndemne să act�ionăm spre realizarea unui t�el 

* Universitatea din California, Los Angeles. (n. trad.)
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sau a unei viziuni. O strategie bună recunoas�te cu onestitate 
provocările cu care ne confruntăm s� i ne oferă o modalitate 
de a le depăs�i. S� i, cu cât provocarea este mai mare, cu atât 
strategiile bune concentrează s� i coordonează mai eficient 
eforturile pe care le depunem ca să dăm cu adevărat lovi-
tura din punct de vedere competitiv sau ca să ne rezolvăm 
problemele.

Din păcate, strategiile bune reprezintă except�ia, nu re-
gula. Iar această problemă apare din ce î�n ce mai des. Tot 
mai mult�i lideri de organizat�ii sust�in că au o strategie, des� i 
nu este as�a. I�n schimb, aces�ti lideri adoptă ceea ce eu nu-
mesc strategii rele. Strategiile rele tind să treacă cu vederea 
anumite detalii enervante, cum ar fi problemele. Ele ignoră 
puterea alegerii s� i a concentrării, î�ncercând î�n schimb să 
reconcilieze o multitudine de cereri s�i de interese contradic-
torii. Asemenea unui coordonator de joc care nu s�tie să le 
spună coechipierilor decât: ,,Hai să câs�tigăm!”, o strategie 
rea î�s� i maschează incapacitatea de a î�ndruma apelând la 
cuvinte precum ,,obiective generale”, „ambit�ie”, „viziune” s�i 
„valori”. Desigur, toate aceste elemente constituie o parte 
importantă a existent�ei umane. I�nsă, ele singure nu pot î�nlo-
cui munca asiduă a elaborării strategiilor.

***

De-a lungul anilor, s-a adâncit discrepant�a dintre strategiile 
bune s�i amestecătura de elemente pe care lumea le numes�te 
„strategie”. I�n anul 1966, când am î�nceput să studiez stra-
tegiile de afaceri, existau doar trei cărt�i pe această temă 
s� i niciun articol. Astăzi, rafturile bibliotecii mele sunt pli-
ne de cărt�i despre strategii. Firmele de consultant�ă se 
specializează î�n strategii, sunt acordate titluri de doctor 
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î�n strategii s� i sunt publicate nenumărate articole despre 
acest subiect. Totus�i, această abundent�ă nu a oferit clarita-
te. Mai degrabă, semnificat�ia conceptului de ,,strategie” a 
fost extinsă atât de mult, î�ncât expert�ii î�l asociază cu orice, 
de la viziuni utopice s� i până la reguli pentru asortarea cra-
vatei la cămas�ă. Mai mult decât atât, pentru mult�i dintre 
cei care lucrează î�n afaceri, î�n sistemul de î�nvăt�ământ sau 
î�n aparatul guvernamental, termenul „strategie” a devenit 
un tic verbal. Discursul din lumea afacerilor a transformat 
marketingul î�n „strategie de marketing”, procesarea date-
lor î�n „strategie IT” s� i efectuarea de achizit�ii î�n „strategie 
de cres� tere”. Scade nis� te pret�uri s� i un observator î�t�i va 
spune că ai o „strategie bazată pe pret�uri mici”.

O confuzie s� i mai mare se creează î�n momentul î�n care 
se pune semnul egal î�ntre strategie s� i succes sau î�ntre stra-
tegie s� i ambit�ie. Asta i s-a î�ntâmplat s� i acelui CEO al firmei 
de servicii web, care pretindea că „strategia î�nseamnă să 
nu te dai bătut până când nu vei î�nvinge”. Din păcate, î�ntâl-
nim din ce î�n ce mai des acest talmes�-balmes�  de elemente 
din cultura pop, din sloganuri motivat�ionale s� i din jargonul 
specific mediului de afaceri. Un astfel de discurs „scurtcir-
cuitează” inventivitatea s� i nu reus�es�te să deosebească î�n-
tre diferitele sarcini s� i virtut�i ale managementului de nivel 
superior. Strategia nu poate fi un concept util, dacă este 
echivalată cu succesul. S� i nu poate fi nici un instrument 
util, dacă este confundată cu ambit�ia, cu determinarea, cu 
leadershipul motivat�ional sau cu inovat�ia. Ambit�ia î�nseam-
nă stimul s� i zel pentru atingerea excelent�ei. Determinarea 
î�nseamnă angajament s�i tărie de caracter. Inovat�ia î�nseam-
nă descoperirea s� i conceperea unor noi moduri de a face 
lucrurile. Leadershipul motivat�ional î�i determină pe oameni 
să se sacrifice pentru semenii lor s� i pentru binele comun1. 
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Iar strategia, care răspunde la inovat�ie s� i la ambit�ie, alege 
calea identificând cum, de ce s� i unde este nevoie de leader-
ship s� i determinare. 

Un cuvânt care poate î�nsemna orice î�s�i pierde fort�a. Pen-
tru a oferi un î�nt�eles unui concept, trebuie stabilite anumite 
limite, care să marcheze ce semnifică s� i ce nu semnifică 
acesta. Pentru a porni î�n călătoria spre claritate, ne-ar fi 
util să admitem că, adesea, termenii „strategie” s�i „strategic” 
sunt folosit�i la î�ntâmplare pentru a descrie hotărârile luate 
de oficialii de la cel mai î�nalt nival. Spre exemplu, î�n lumea 
afacerilor, de cele mai multe ori, fuziunile s�i achizit�iile, inves-
tit�iile î�n sedii noi s�i costisitoare, negocierile cu furnizorii sau 
cu client�ii important�i, precum s� i designul organizat�ional 
î�n ansamblul lui, sunt, î�n general, considerate „strategice”. 
Totus�i, atunci când vorbes�ti despre „strategie”, nu este de 
ajuns să indici nivelul de salarizare al persoanei cu rol 
decizional. Mai degrabă, cuvântul „strategie” ar trebui să 
î�nsemne un răspuns logic la o provocare importantă. Spre 
deosebire de o hotărâre de sine stătătoare sau de un t�el, o 
strategie î�nseamnă un set coerent de analize, de concepte, 
de politici, de argumente s� i de act�iuni menite să răspundă 
unei provocări cu miză mare.

Mult�i oameni presupun că o strategie reprezintă o di-
rect�ie generală s� i de ansamblu, separată de orice act�iune 
specifică. Dar, dacă strategia este definită prin concepte 
generale, făcându-se astfel abstract�ie de act�iune, se creea-
ză o prăpastie adâncă î�ntre ,,strategie” s� i „implementare”. 
Iar dacă accept�i această prăpastie, elaborarea strategiilor 
devine, î�n mare parte, o muncă depusă î�n van. De altfel, 
acesta este s� i aspectul de care se plâng cei mai mult�i când 
vine vorba de strategii. I�n ton cu mult�i alt�ii ca el, un director 
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mi-a spus: „Avem un proces strategic complex, dar î�ntâm-
pinăm mari probleme pe partea de execut�ie. Aproape î�n-
totdeauna es�uăm î�n î�ndeplinirea t�elurilor pe care ni le 
propunem”. I�n cazul î�n care mi-ai urmărit argumentat�ia, î�t�i 
pot�i da seama care este cauza acestei nemult�umiri. O stra-
tegie bună implică o serie de act�iuni coerente. Acestea nu 
sunt detalii de „implementare”, ci constituie cea mai im-
portantă parte a strategiei. O strategie care nu reus�es�te să 
definească un ansamblu de act�iuni imediate, plauzibile s� i 
fezabile, este o strategie căreia î�i lipses�te o componentă 
fundamentală.

De obicei, cei cu funct�ii de conducere care se plâng î�n 
privint�a problemelor de ,,execut�ie” confundă strategia cu 
stabilirea unor t�eluri. Atunci când procesul de elaborare a 
unei „strategii” devine un simplu joc prin care sunt stabili-
te nis�te obiective de performant�ă – atât profit s� i atâta cotă 
de piat�ă, atât�ia absolvent�i de liceu, atât�ia vizitatori la mu-
zeu –, atunci se cască o mare prăpastie î�ntre aceste ambit�ii 
s� i act�iune. Strategia vorbes�te despre cum va merge î�nainte 
o anumită organizat�ie. Să elaborezi o strategie î�nseamnă să 
î�t�i dai seama cum vei promova interesele acelei organizat�ii. 
Desigur, un lider poate să stabilească anumite t�eluri s�i, apoi, 
le poate delega altora sarcina de a se gândi la ce au de fă-
cut. I�nsă, aceasta nu este o strategie. Dacă as�a este condusă 
respectiva organizat�ie, haide să fim sinceri s� i să î�i spunem 
pe nume: stabilirea obiectivelor.

***

Scopul acestei cărt�i este să te facă să î�nt�elegi diferent�ele 
urias�e dintre strategiile bune s�i cele rele s�i să î�t�i dea o mână 
de ajutor î�n vederea elaborării unor strategii reus�ite.
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O strategie bună are o structură logică esent�ială, pe care 
eu o numesc nucleu. Nucleul unei strategii cont�ine trei ele-
mente: diagnosticul, liniile directoare s� i act�iunile coerente. 
Liniile directoare specifică abordarea necesară pentru de-
păs�irea obstacolelor descoperite î�n cadrul diagnosticului. 
Sunt asemenea unui indicator care marchează direct�ia î�n 
care trebuie să mergi, fără a-t�i oferi î�nsă o hartă detaliată. 
Act�iunile coerente sunt politici coordonate s�i fezabile, anga-
jamente asumate î�n raport cu resursele s� i act�iuni menite 
să pună î�n aplicare liniile directoare.

Odată ce î�t�i va fi us�or să î�nt�elegi structura s�i elementele 
fundamentale ale unei strategii bune, vei dobândi s� i capa-
citatea paralelă de a detecta prezent�a unei strategii rele. Cum 
nu trebuie să fii regizor ca să î�t�i dai seama că un film este 
prost, tot as�a nu e nevoie nici să ai cunos�tint�e deosebite î�n 
domeniul economic, financiar sau î�n alte domenii alambi-
cate, pentru a putea face diferent�a î�ntre o strategie bună s� i 
una rea. Spre exemplu, dacă analizezi „strategia” elaborată 
de guvernul american pentru gestionarea crizei financiare 
din 2008, vei vedea că lipsesc anumite elemente esent�iale. 
Mai precis, nu a existat niciun diagnostic oficial al maladiei 
care a cauzat această criză. Prin urmare, nu a putut exista 
nicio concentrare pe resurse s� i act�iuni î�n vederea identi-
ficării unui leac. Singurul lucru care s-a realizat a fost o re-
direct�ionare a resurselor din sectorul public î�nspre bănci. 
Nu ai nevoie de un doctorat î�n macroeconomie pentru a 
ajunge la o astfel de judecată – ea derivă din î�nt�elegerea 
naturii unei strategii bune.

O strategie rea este mai mult decât absent�a unei stra-
tegii bune. O strategie rea are propria ei viat�ă s� i propria ei 
logică, un edificiu fals construit pe o fundat�ie gres� ită. Este 
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posibil ca o strategie rea să evite cu orice pret� analiza ob-
stacolelor, atunci când un lider este de părere că gânduri-
le negative î�i stau î�n cale. Liderii pot concepe o strategie 
proastă considerând, î�n mod eronat, că munca de elaborare 
a strategiilor î�nseamnă stabilirea unor t�eluri, s� i nu rezolva-
rea unor probleme. Sau, ar putea evita alegerile dificile, din 
dorint�a de a nu jigni pe nimeni – elaborând o strategie rea 
prin care va î�ncerca să răspundă tuturor nevoilor, î�n loc să 
î�s� i concentreze resursele s� i act�iunile.

Răspândirea graduală a strategiilor rele ne afectează 
pe tot�i. I�mpovărat de t�eluri s� i sloganuri, guvernul federal a 
devenit din ce î�n ce mai put�in capabil să rezolve probleme. 
Consiliile corporative aprobă planuri strategice, care nu sunt 
cu mult mai bune decât nis� te dorint�e des�arte. Sistemul 
nostru educat�ional abundă î�n obiective s� i standarde, dar 
este sărac î�n ceea ce prives�te capacitatea de a î�nt�elege s� i a 
evita sursele es�ecurilor. Singura solut�ie este să cerem mai 
mult de la cei care ne conduc. Pe lângă carismă s� i viziune, 
trebuie să le cerem strategii bune. 



 

PARTEA I

STRATEGII BUNE  
ȘI STRATEGII RELE

Ideea care stă la baza unei strategii este să pui î�n aplicare 
punctele forte î�mpotriva punctelor slabe. Sau, dacă vrei, să-t�i 
î�ndrept�i punctele forte către cea mai promit�ătoare oportu-
nitate. Teoriile standard moderne cu privire la strategii au 
extins această idee, devenind o discut�ie amplă asupra po-
tent�ialelor puncte forte, numite î�n ziua de astăzi „avantaje”. 
Dacă es�ti cel care face „prima mutare”, vei putea beneficia 
de anumite avantaje: dimensiune, amploare, efect de ret�ea, 
reputat�ie, brevet, brand s� i sute de alte avantaje). Niciunul 
dintre ele nu este gres�it din punct de vedere logic, s�i fiecare 
poate fi important. Cu toate acestea, din tot acest cadru de 
nivel mediu lipsesc două surse urias�e ale puterii, ambele 
incredibil de importante: 

1. Elaborarea unei strategii coerente, care să coordoneze 
politicile și acțiunile. O strategie bună nu se bazează 
doar pe punctele forte existente, ci generează fort�ă, 
datorită felului coerent î�n care a fost proiectată. Ma-
joritatea organizat�iilor, indiferent de mărimea lor, nu 
respectă acest principiu. Mai degrabă, urmăresc mai 



multe obiective care nu au legătură î�ntre ele sau, mai 
rău, obiective contradictorii.

2. Crearea unor noi puncte forte, prin schimbări subtile 
de perspectivă. O reinterpretare inteligentă a unei 
situat�ii competitive poate crea tipare complet noi de 
avantaje s� i de puncte slabe. Cele mai puternice stra-
tegii provin din astfel de idei revolut�ionare.

Aceste două aspecte esent�iale ale strategiilor bune sunt 
explorate î�n capitolul 1, „Strategiile bune sunt neas�teptate”, 
s� i î�n capitolul 2, „Descoperirea puterii”.

Este posibil ca liderul unei organizat�ii care nu dispune 
de o strategie bună să considere pur s� i simplu că strategia 
este inutilă. Totus�i, mai adesea, absent�a unei strategii bune 
se datorează prezent�ei unei strategii rele. La fel ca buruie-
nile care sufocă iarba, strategiile rele le î�ngrădesc pe cele 
bune. Liderii care adoptă strategii proaste nu numai că s�i-au 
stabilit obiective gres� ite sau au făcut gres�eli de implemen-
tare. Mai degrabă, ei au o perspectivă eronată asupra stra-
tegiei s� i a felului î�n care funct�ionează. Capitolul 3, „Strategii 
rele”, prezintă dovezi ale existent�ei strategiilor rele s�i explică 
elementele specifice ale acestora.

Odată ce am vorbit despre natura strategiilor bune s� i 
ale celor rele, î�n capitolul 4 voi oferi răspunsul la o î�ntrebare 
evidentă: „De ce există atâtea strategii rele?”. Iar capitolul 
5, „Nucleul unei strategii bune”, oferă o analiză a structurii 
logice a unei strategii bune – structură care are rolul de a-t�i 
călăuzi judecata s� i care te va î�mpiedica să elaborezi strate-
gii rele.

 



CAPITOLUL 1


STRATEGIILE BUNE SUNT  
NEAȘTEPTATE

Primul avantaj firesc al unei strategii bune apare pentru 
că, deseori, alte organizat�ii nu au as�a ceva. S� i pentru că se 
as�teaptă ca nici tu să nu ai una. O strategie bună se bazează 
pe coerent�ă, pe act�iuni coordonatoare, pe politici s� i pe re-
surse menite să ducă la î�ndeplinirea unui scop important. 
Cel mai adesea, multor organizat�ii le lipsesc toate acestea. 
I�n schimb, au diverse t�eluri s� i init�iative care simbolizează 
progresul, î�nsă nicio abordare coerentă care să ducă la 
materializarea acelui progres, cu except�ia principiului „să 
cheltuim s� i să ne străduim mai mult”.

APPLE

După lansarea din anul 1995 a sistemului de operare mul-
timedia Microsoft Windows, compania Apple Inc. a căzut 
î�ntr-o spirală a mort�ii. Pe 5 februarie 1996, revista Busi-
nessWeek a pus pe copertă celebrul logo Apple, pentru a 
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ilustra articolul principal al edit�iei: ,,The Fall of an American 
Icon” („Prăbus�irea unei embleme americane”).

CEO-ul Gil Amelio s-a străduit să t�ină î�n viat�ă compania 
î�ntr-o lume î�n care se consolida rapid dominat�ia calcula-
toarelor ce funct�ionau pe baza sistemului Windows-Intel. 
A concediat o parte din personal. A reorganizat numeroa-
sele produse ale firmei î�n patru categorii: Macintosh, dispo-
zitive informatice, imprimante s� i periferice s� i „platforme 
alternative”. Un nou Grup de Servicii pe Internet a fost adă-
ugat Grupului de Sisteme de Operare s�i Grupului de Tehnolo-
gie Avansată. 

Revista Wired a publicat un articol intitulat „101 Ways to 
Save Apple” (,,101 modalităt�i de a salva Apple”). Articolul 
includea sugestii precum „Vindet�i compania către IBM sau 
Motorola”, „Investit�i masiv î�n tehnologia Newton” s�i „Profitat�i 
de avantajul pe care î�l avet�i pe piat�a educat�iei «K–12»”*. Ana-
lis� tii de pe Wall Street sperau s� i recomandau insistent ca 
Apple să ajungă la un acord cu Sony sau cu Hewlett-Packard.

Până î�n septembrie 1997, Apple era la două luni distan-
t�ă de faliment. Steve Jobs, unul dintre fondatorii companiei 
din 1976, a fost de acord să revină î�ntr-o formă reorganizată 
a consiliului director s� i să ocupe funct�ia de CEO interimar. 
Acest lucru i-a î�ncântat peste măsură pe fanii î�nrăit�i ai pri-
mului model Macintosh, dar, î�n general, mediul de afaceri 
nu avea as�teptări prea mari.

I�n decurs de un an, lucrurile s-au schimbat radical la 
Apple. Des�i mult�i observatori se as�teptaseră ca Jobs să î�n-
curajeze dezvoltarea unor produse avansate sau să î�ncheie 
un acord cu Sun, el nu a făcut niciunul dintre aceste lucruri. 

*  Expresie ce face referire la ciclul complet de învățământ: de la grădini-
ță (Kindergarten, în limba engleză) până la clasa a XII-a, inclusiv. (n. red.)
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Ceea ce a făcut a fost evident s�i neas�teptat deopotrivă. A re-
dus Apple la o scară adaptată realităt�ii naturii sale de 
producător de nis�ă pe piat�a foarte competitivă a calcula-
toarelor. A redus Apple la un nucleu care avea capacitatea 
de a supraviet�ui.

Steve Jobs i-a convins pe cei de la Microsoft să inves-
tească 150 milioane de dolari î�n Apple, profitând de î�ngrijo-
rarea lui Bill Gates cu privire la impactul pe care falimentul 
Apple l-ar fi putut avea asupra relat�iei conflictuale dintre 
Microsoft s� i Departamentul de Justit�ie. Jobs a redus toate 
modelele de desktopuri – erau 15 – la 1. A redus toate mo-
delele portabile s� i compacte la un singur laptop. A renun-
t�at complet la imprimante s� i la alte dispozitive periferice. 
A renunt�at la o parte din inginerii proiectant�i. A redus dez-
voltarea de software. A renunt�at la anumit�i distribuitori s� i 
la cinci din cei s�ase retaileri de la nivel nat�ional. Practic, a 
renunt�at la toată echipa de product�ie, mutând acest depar-
tament peste granit�e – î�n Taiwan. Cu o linie simplificată de 
produse fabricate î�n Asia, Steve Jobs a redus inventarul cu 
peste 80%. Un nou magazin online a î�nceput să vândă pro-
dusele Apple direct consumatorilor, renunt�ându-se astfel 
la distribuitori s� i la dealeri.

Remarcabil la strategia inovatoare a lui Jobs pentru 
compania Apple este că, des� i s-a bazat atât de mult pe no-
t�iuni elementare de business, a fost î�n mare măsură neas�-
teptată. Bineî�nt�eles că trebuie să-t�i reduci cheltuielile s� i să 
simplifici radical lucrurile, pentru a-t�i reveni dintr-un picaj 
financiar. Bineî�nt�eles că Steve Jobs a avut nevoie de ver-
siuni actualizate ale software-ului Microsoft Office, care să 
funct�ioneze pe calculatoarele Apple. Bineî�nt�eles că mo-
delul celor de la Dell din cadrul lant�ului de aprovizionare 
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asiatic, cu un ciclu scurt de product�ie s� i cu capital de lucru 
negativ, era un model de vârf î�n domeniu, care merita să fie 
imitat. Bineî�nt�eles că Jobs a oprit dezvoltarea unor noi sis-
teme de operare – tocmai adusese cu el cel mai bun sistem 
de operare existent de la NeXT.

Fort�a strategiei lui Jobs derivă din abordarea directă a 
celei mai importante probleme, printr-un set de act�iuni con-
centrate s� i coordonate. Steve Jobs nu a anunt�at t�eluri ambi-
t�ioase legate de venituri sau de profituri; nu s-a lăsat pradă 
iluziilor mesianice cu privire la viitor. S� i nici nu a tăiat î�n 
stânga s� i-n dreapta, fără să gândească – a reproiectat com-
plet logica businessului, pornind de la o linie simplificată 
de produse, vândute prin intermediul unui număr limitat 
de centre comerciale.

I�n mai 1998, î�n timp ce î�ncercam să ajut la î�ncheierea 
unui acord î�ntre Apple s� i Telecom Italia, am avut s�ansa să 
discut cu Steve Jobs despre abordarea pe care o folosise 
pentru a schimba din temelii compania Apple. El mi-a ex-
plicat, î�n doar câteva fraze, esent�a s� i coerent�a ideii sale:

Linia de produse era prea complexă, iar compania pier-
dea o groază de bani. O prietenă de familie m-a î�ntrebat ce 
calculator Apple să-s� i cumpere. Nu-s� i dădea seama care 
erau diferent�ele î�ntre modelele de calculatoare s� i nici eu 
nu am putut să o lămuresc pe deplin. Am fost s�ocat de 
faptul că nu exista niciun calculator destinat utilizatori-
lor individuali, care să coste mai put�in de 2.000 de dolari. 
I�nlocuim toate acele desktopuri cu unul singur, Power 
Mac G3. Renunt�ăm la cinci dintre cei s�ase retaileri – ono-
rarea cererii din partea lor a î�nsemnat prea multe modele, 
la prea multe variante de pret�, precum s�i un adaos comer-
cial mult prea mare. 
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Acest tip de act�iune concentrată este departe de a fi ceea 
ce se î�ntâmplă î�n mod obis�nuit î�n industria IT. Cu 18 luni î�n 
urmă, fusesem implicat î�ntr-un studiu la scară largă, spon-
sorizat de firma Andersen Consulting, care avea ca obiect 
strategiile folosite î�n industria electronică, la nivel global. 
Lucrând î�n Europa, am intervievat un număr de 26 de per-
soane cu funct�ii de conducere – tot�i fiind manageri de divizii 
sau CEO î�n industria electronică s� i î�n sectorul telecomu-
nicat�iilor. Planul meu pentru interviu a fost simplu: i-am 
cerut fiecăruia să numească cea mai importantă firmă 
concurentă din domeniul său de activitate. I-am î�ntrebat 
cum a reus� it acea firmă să devină lider – cerându-le să-s� i 
prezinte propria teorie cu privire la lucrurile care func-
t�ionează. Iar apoi, i-am î�ntrebat care era strategia actuală 
a companiei lor.

I�n general, aceste persoane cu funct�ii de conducere nu 
au î�ntâmpinat nicio dificultate î�n a descrie strategiile lide-
rilor din sectoarele î�n care activau. Povestea tipică era că 
se schimbase cererea sau că apăruse o nouă tehnologie – 
se deschisese o „fereastră de oportunitate” –, iar actualul 
lider fusese primul care intrase pe acea ,,fereastră” s� i care 
profitase de acea oportunitate. Nu fusese neapărat primul 
care făcuse o mutare, ci primul care făcuse o mutare corectă.

Totus� i, atunci când i-am î�ntrebat despre strategiile 
implementate de propriile companii, răspunsurile lor au 
fost foarte diferite. I�n loc să ment�ioneze următoarea fe-
reastră de oportunitate, sau măcar posibilitatea aparit�iei 
unei astfel de oportunităt�i, mi-au prezentat o mult�ime 
de proiecte superficiale, prin care voiau să demonstreze 
cât de ocupat�i erau. Formau aliant�e, organizau sesiuni de 
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feedback la 360 de grade*, căutau piet�e externe, stabileau 
obiective strategice dificile, transformau software-ul î�n firm-
ware, facilitau actualizarea firmware-ului pe internet s�i as�a 
mai departe. Tot�i mi-au prezentat formula succesului din 
industria electronică a anilor ’90 – să ocupi repede o pozi-
t�ie bună atunci când se ives�te ocazia –, î�nsă niciunul dintre 
ei nu mi-a zis că s-ar concentra pe acest lucru, s� i nici măcar 
nu l-a ment�ionat ca parte a strategiei firmei.

Având î�n vedere aceste răspunsuri, am vrut să aflu ce 
ar fi avut de spus s� i Steve Jobs cu privire la viitorul Apple. 
Oricât de inteligentă s�i de spectaculoasă ar fi fost, strategia 
pe care el o folosise pentru a asigura supraviet�uirea compa-
niei nu avea cum să-i asigure s�i viitorul. La vremea respecti-
vă, Apple det�inea mai put�in de 4% din piat�a calculatoarelor 
personale. Standardul de facto era Windows-Intel s�i părea 
că Apple nu avea altceva de făcut decât să t�intească î�n conti-
nuare o nis�ă restrânsă.

I�n vara lui 1998, am avut ocazia să discut din nou cu 
Jobs. I-am spus:

— Steve, transformarea Apple este impresionantă. Dar 
tot ce s�tim despre piat�a calculatoarelor ne indică faptul că 
Apple nu are s�anse reale să obt�ină mai mult decât o mică 
pozit�ie de nis�ă. Efectele de ret�ea sunt pur s� i simplu prea 
puternice pentru ca standardul Wintel să poată fi detronat. 
Deci, ce î�ncerci să faci pe termen lung? Care-i strategia?

Jobs nu m-a contrazis. S� i nici nu m-a aprobat. Doar a 
zâmbit s� i a zis:

— O să as�tept următoarea oportunitate majoră.

*  Proces în cadrul căruia participanții primesc feedback atât din par-
tea superiorilor ierarhici, cât și din partea colegilor de serviciu sau a 
clienților. (n. red.)
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Steve Jobs nu a enunt�at obiective mediocre de dezvol-
tare, sau care vizau cres�terea cotei de piat�ă. Nu a pretins 
că, prin act�ionarea unor pârghii, Apple avea să redevină, ca 
prin minune, lider pe piat�a calculatoarelor. I�n schimb, s-a 
concentrat asupra surselor succesului î�n domeniul său de 
activitate s� i asupra barierelor din calea acestui succes – 
identificând următoarea fereastră de oportunitate s� i ur-
mătorul ansamblu de fort�e pe care le-ar fi putut utiliza î�n 
avantajul său s� i fiind apoi suficient de rapid s� i de inteligent 
î�ncât să profite de această oportunitate, asemenea unui pră-
dător feroce. Jobs nu a pretins că astfel de oportunităt�i ar 
apărea î�n fiecare an, sau că aparit�ia lor ar putea fi declan-
s�ată de stimulente sau trucuri manageriale. Jobs s�tia cum 
merg lucrurile. Mai făcuse asta cu Apple II, cu Macintosh, iar 
apoi cu Pixar. De asemenea, î�ncercase să fort�eze situat�ia cu 
NeXT, î�nsă lucrurile nu ies� iseră bine. De-abia peste doi ani 
avea să mai facă un astfel de salt cu iPod-ul s� i, după aceea, 
cu muzica î�n mediul online. Iar ulterior, cu iPhone-ul.

Răspunsul pe care Steve Jobs mi l-a dat î�n ziua aceea – 
„O să as�tept următoarea oportunitate majoră” – nu este o 
formulă generală pentru succes. I�nsă a fost o abordare î�nt�e-
leaptă a situat�iei î�n care se afla Apple la vremea respectivă, 
î�n acea industrie î�n care numeroase tehnologii noi păreau 
să fie chiar după colt�. 

FURTUNĂ ÎN DEȘERT

Un alt exemplu de surpriză cu privire la existent�a unei 
strategii a survenit la sfârs� itul primului Război din Golf, î�n 
anul 1991. Lumea a fost surprinsă să descopere că liderii 
militari ai SUA chiar aveau o strategie concentrată pentru 
a-i î�nfrânge pe invadatorii irakieni din trans�ee.
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Pe 2 august 1990, Irak a invadat statul Kuweit. Condus�i 
de trupe de elită care efectuau operat�iuni militare î�n aer, 
pe apă s�i pe uscat, precum s�i de patru divizii ale Gărzii Repu-
blicane, 150.000 de soldat�i irakieni au pătruns î�n Kuweit s� i 
au ocupat t�ara. Probabil că motivul principal pentru care 
Saddam Hussein a hotărât să invadeze Kuweitul a fost de 
ordin financiar. Războiul de opt ani pe care î�l declans�ase 
invadând Iranul î�n anul 1980 a făcut ca regimul său să acu-
muleze datorii urias�e fat�ă de Kuweit s� i fat�ă de alte state din 
zona Golfului. Ocupând Kuweitul s� i transformându-l î�n cea 
de-a nouăsprezecea provincie a Irakului, Saddam s� i-ar fi 
anulat datoriile către această t�ară s� i ar fi putut folosi profi-
turile urias�e rezultate din prospectarea resurselor de petrol 
pentru a-s� i plăti datoriile fat�ă de celelalte state.

Cinci luni mai târziu, o coalit�ie de 33 de state, organiza-
tă de George H.W. Bush, pres�edintele Statelor Unite, a î�nce-
put să efectueze atacuri aeriene î�mpotriva fort�elor irakiene 
s� i să î�s� i consolideze rapid fort�ele terestre. La rândul său, 
Irakul s� i-a mărit efectivele stat�ionate î�n Kuweit la peste 
500.000 de soldat�i. Se spera ca fort�ele aeriene să determine 
solut�ionarea războiului; î�n caz contrar, ar fi fost necesară s� i 
o ofensivă terestră, pentru a răspunde la invadarea Irakului 
s�i ocuparea Kuweitului.

Coalit�ia avea, fără nicio î�ndoială, capacitatea de a-i fort�a 
pe irakieni să se retragă. Dar care ar fi fost costul unei ast-
fel de act�iuni? I�n octombrie 1990, ziarul francez L’Express 
estimase că eliberarea Kuweitului avea să dureze aproxi-
mativ o săptămână, timp î�n care trupele americane ar fi pu-
tut pierde 20.000 de soldat�i. Pe măsură ce fort�ele irakiene 
cres�teau î�n număr s�i î�s� i construiau pozit�ii de apărare, discu-
t�iile din presă, din televiziune s�i de pe holurile Congresului 
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î�ncepuseră să evoce imagini ale luptelor î�n trans�ee din tim-
pul Primului Război Mondial. I�n Congres, Bob Graham, sena-
tor democrat din Florida, observa că „irakienii au avut deja 
cinci luni la dispozit�ie pentru a face săpături s� i fortificat�ii, 
s� i s-au t�inut de treabă. Kuweit are fortăret�e care amintesc 
de cele din Primul Război Mondial”. I�n aceeas�i notă, New 
York Times î�i descria pe soldat�ii dintr-un batalion al Regi-
mentului 16 Infanterie ca pe nis�te ,,oameni care se as�teaptă 
să aibă sarcina de a lupta până la moarte î�n trans�eele din 
Kuweit, î�n mână cu armele lor M-16 s� i cu mitralierele 
M-60”. Revista Time descria defensiva irakienilor î�n felul 
următor: 

I�ntr-o regiune cam cât statul Virginia de Vest, irakienii au 
pătruns cu 540.000 de soldat�i din armata lor de un mili-
on de oameni, cu 4.000 din cele 6.000 de tancuri de care 
dispun s� i cu mii de alte vehicule blindate s� i piese de arti-
lerie... Unităt�ile armatei irakiene s-au ascuns î�n clasicele 
lor forturi triunghiulare, construite din nisip bătătorit, î�n 
timp ce un regiment de infanterie echipat cu mitraliere 
stă de pază la fiecare colt�. Soldat�ii sunt apărat�i de adă-
posturi portabile din beton sau de buncăre construite din 
tablă s� i din nisip. Tancurile sunt băgate adânc î�n pământ, 
sprijinite de saci de nisip. Piesele de artilerie sunt dispuse 
î�n format�ie de luptă la vârful fiecărui triunghi, î�ndreptate 
către ,,zonele de război” create de schimbul de focuri din 
trans�ee s� i terenurile minate1. 

I�n ajunul asaltului terestru, publicat�ia Los Angeles Times 
le amintea cititorilor că „trupele irakiene de pe linia fron-
tului au pozit�iile bine stabilite, iar atacarea unor astfel de 
fortificat�ii reprezintă î�ntotdeauna o chestiune riscantă. 
Dezastrele de la Cold Harbor, de pe Somme s�i din Peninsula 
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Gallipoli sunt o amintire tragică a consecint�elor unui es�ec. 
I�nsă chiar s� i victoriile, precum cele de la Tarawa, de la Oki-
nawa sau de la Hamburger Hill, pot avea un cost urias�”2. 

I�nsă, aces�ti comentatori nu anticipaseră s� i că generalul 
Norman Schwarzkopf, s�eful Comandamentului Central al 
armatei americane, avea o strategie pentru războiul teres-
tru – strategie pe care o dezvoltase î�ncă de la î�nceputul lunii 
octombrie.

Se estima că planul init�ial conceput de subalternii lui, 
care presupunea un atac direct î�n Kuweit, ar fi putut să se 
soldeze cu 2.000 de mort�i s� i 8.000 de rănit�i. Schwarzkopf a 
respins această abordare î�n favoarea unui plan pe două di-
rect�ii. Ofensiva aeriană avea să reducă efectivele armatei 
irakiene la 50%. Apoi, Schwarzkopf a plănuit î�n secret un 
puternic „cros�eu de stânga”. I�n timp ce lumea î�s� i concentra 
atent�ia asupra reportajelor transmise de CNN 24 de ore 
din 24, 7 zile din 7, cu privire la trupele amplasate chiar la 
sud de Kuweit, coalit�ia avea să mute î�n secret o armată for-
mată din 250.000 de soldat�i la vest de Kuweit, care apoi 
urma să se deplaseze spre nord s� i să se pună pe pozit�ii î�n 
des�ertul din sudul Irakului. Odată î�nceput războiul teres-
tru, această fort�ă avea să continue să î�nainteze spre nord, 
iar apoi urma să se î�ndrepte spre est, definitivând astfel 
„cros�eul de stânga” s�i atacând flancul Gărzii Republicane ira-
kiane. Atacurile î�n direct�ia nord, pe teritoriul propriu-zis al 
Kuweitului, aveau să fie minore. Fort�ele terestre ale Marinei 
americane au primit ordin să pornească î�ncet spre nord, î�n 
Kuweit, aceasta fiind o tactică menită să ademenească tru-
pele irakiene din trans�ee î�nspre sud s� i să le facă să î�s� i pără-
sească fortificat�iile, pentru ca mai apoi să fie atacate din 
lateral de o parte din militarii urias�ului ,,cros�eu de stânga”. 



39Strategii bune, strategii rele

Trupele navale stat�ionate pe mare nu aveau să debarce, pre-
zent�a lor pe apă fiind o diversiune. 

Strategia ofensivei combinate s�i a ,,cros�eului de stânga”, 
concepută de Schwarzkopf, a avut un succes atât de mare, 
î�ncât acest război terestru intens a durat doar o sută de ore. 
Bombardamentele aeriene, care duraseră o lună, i-a obligat 
pe irakieni să se disperseze, să î�s� i ascundă tancurile s� i arti-
leria, să evite să stea î�n vehiculele lor s� i să t�ină motoarele 
oprite. Iut�eala s� i violent�a asaltului terestru al coalit�iei, 
î�n cadrul căruia au fost folosite tancuri, fort�ele infanteriei, 
elicoptere de atac s� i bombardiere, au fost decisive. Unităt�i-
le Gărzii Republicane au luptat cu vitejie, dar nu au reus�it 
să facă fat�ă sau să cheme trupe de rezervă suficient de re-
pede pentru a răspunde rapidităt�ii s� i ferocităt�ii acelui atac. 
I�n ultimul rând, s�i poate cel mai important, Saddam Hussein 
le ordonase comandant�ilor lui să nu recurgă la arme chimi-
ce. Acele proiectile, folosite pentru a stopa atacurile iranie-
ne din timpul războiului dintre Iran s� i Irak, ar fi provocat 
mii de victime î�n rândul soldat�ilor coalit�iei. Comandant�ii 
Marinei americane estimaseră că, î�n cazul î�n care ar fi fost 
atacat�i cu arme chimice, ar fi pierdut î�ntre 20% s� i 30% 
dintre efective3. Dar Saddam a fost descurajat – informat�i-
ile culese după război de la rus� i au dezvăluit că se temea de 
bombardamentele nucleare pe care americanii le-ar fi putut 
lansa ca represalii.

Irakienii au părăsit Kuweitul, armata lor invadatoare fi-
ind î�n mare parte distrusă4. Coalit�ia nu a suferit multe pier-
deri – î�n prima zi au fost 8 mort�i s� i 27 de rănit�i. Strategia 
ofensivei combinate s� i a ,,cros�eului de stânga” a fost atât 
de puternică, î�ncât expert�ii care se î�ngrijoraseră î�n luna fe-
bruarie cu privire la luptele din trans�ee, spuneau î�n martie 
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că, de fapt, coalit�ia adunase mai multe efective militare decât 
ar fi fost necesar s� i că deznodământul a fost clar.

I�ntr-un briefing de presă cu o audient�ă enormă, Schwar-
zkopf le-a dezvăluit tuturor strategia pe care o folosise î�n 
timpul războiului terestru. Majoritatea celor care au urmă-
rit acel briefing s� i care au văzut harta ,,cros�eului de stânga” 
au fost surprins� i s� i impresionat�i. Comentatorii de s�tiri au 
folosit cuvintele „genial” s�i „secret” pentru a descrie planul. 
Put�ini anticipaseră această manevră de î�nvăluire. Dar de 
ce nu o făcuseră? Departamentul Armatei publică manuale 
î�n care doctrinele s� i tacticile militare de bază sunt descrise 
î�n detaliu. FM 100-5, publicat î�n anul 1986 s� i intitulat Ope-
rațiuni, a fost descris ca fiind „principalul manual de război 
al armatei”. Partea a doua a documentului FM 100-5 a fost 
dedicată ,,operat�iunilor ofensive”, iar la pagina 101, ,,î�nvă-
luirea” era descrisă drept cea mai importantă manevră 
ofensivă – ,,Planul A” al armatei americane. I�n manual se 
preciza: 

I�nvăluirea evită frontul inamicului, unde fort�ele sale se 
bucură de protect�ie maximă s� i armele î�i sunt cel mai bine 
concentrate. I�n schimb, î�n timp ce distrage atent�ia adver-
sarului prin atacuri secundare sau diversioniste, atacato-
rul î�s� i va muta cele mai importante trupe de jur-î�mprejurul 
sau de-a lungul defensivei inamicului, pentru a le ataca 
din lateral sau din spate.

Pentru a ilustra această manevră, FM 100-5 − Operațiuni 
prezenta o diagramă reprodusă la pagina 42.

Dată fiind această imagine clară a fentei din centru, com-
binată cu puternicul „cros�eu de stânga”, nu pot�i să nu te 


