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Rezumat 
Sistemul strategic asociat unei firme reprezintă un ansamblu de compartimente 
funcţionale, între care există relatii deinterdependenţă şi au loc schimburi deinformaţii 
şi activităţi în vederea implementării strategiei globale a firmei. Aceasta influentează 
un numar de strategii specifice subsecvente şi stabileşte limitele şi sfera alegerilor 
opţionale. Ea implică un nivel de risc ridicat deoarece condiţionează şi domeniul 
celorlalte strategii. Pornindu-se de la obiectivele strategice fundamentale desprinse din 
strategia globală a unei firme (creşterea ratei profitului, sporirea cifrei de afaceri), 
proiectarea unor strategii parţiale viabile (având drept scop atingerea unor 
subobiective desprinse din cele fundamentale), care să conducă la realizarea acestora, 
reprezintă sinteza sistemului de strategii. 
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1. INTRODUCERE 
 

IMM-ul (producătorul) împreună cu gospodaria formează un sistem fundamental al 

microeconomiei. 

Firma, privită ca sistem, concentrează, combină şi organizează resurse cu scopul de a 

produce bunuri si/sau servicii destinate vanzarii pe piaţă. 

Sistemul firmei intâlnește anumite constrângeri, date de abilitatea managerilor de a 

controla şi orienta eficient evoluţia in timp a firmei. 

Apare astfel un flux circular generat de activitatea economică a firmelor, în cadrul căruia 

firmele nu numai că realizează produse şi servicii destinate vanzării dar oferă locuri de muncă 

muncitorilor şi plătesc impozite şi taxe către guvern în schimbul unor servicii oferite de acesta 

(educaţie, sănătate, apărare s.a.) pe care firmele nu le pot indeplini in mod eficient sau chiar 

deloc. Sistemul cibernetic al firmei reprezintă un sistem fundamental al economiei de piaţă. 

Sistemul cibernetic al firmei este alcătuit din multimea producatorilor individuali, deci a 

acelor subsisteme care, utilizând factori de producţie (muncă, capital, pământ, informatie 

tehnologica ş.a.), realizează bunuri si servicii destinate consumului intermediar sau 

consumului final. 

  

2. IMPORTANŢA STRATEGIILOR ECONOMICE ÎNTR-UN IMM 
 

In orice economie de piaţă, există o puternică concurenţă intre organizaţii, atât pe piaţa 

externă, cât si pe piaţa interna. Dupa ceun IMM îsi stabileşte obiectivele, pentru a le realiza, 

este necesar sa îşi fundamenteze niste strategii economice proprii. Datorită faptului că s-au 

realizat progrese in managment si marketing, precum si modificări pe piaţă, conducerea si 

organizarea activităţii cu ajutorul unei strategii economice, a obţinut o importanţă din ce in ce 

mai mare. 
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Aceasta necesitate a adoptării unei strategii economice a fost determinată de influenţa mai 

multor factori printre care se pot enumera: 

• Creşterea competiţiei intre firme atat pe piaţa externă, cat si pe cea internă; 

• Creşterea calităţii produselor si reducerea costurilor la materii prime datorită apariţiei 

unor tehnologii moderne si prin implementarea unor metode noi de productie; 

• Creşterea exigentelor consumatorilor, ca urmare a varietăţii de produse existente pe 

piata; 

• Folosirea unui sistem informatizat in managementul productiei prin cresterea 

performanţelor intreprinderii si optimizarea deciziilor luate; 

•   Cresterea productivităţii muncii prin elaborarea unor strategii avansate de prelucrare. 

Este necesar ca o buna strategie economică să satisfacă următoarele cerinte pentru o 

întreprindere: 

1. Să ofere posibilitatea confruntării cu alte firme, in condiţiile unui mediu concurential, 

aflat intr-un lung proces de evolutie. 

2.   Datorită modificărilor care actionează pe pieţele de desfacere, in tehnologii, precum si 

in preferintele consumatorilor, este necesara perfecţionarea structurilor existente. 

3. In funcţie de oferta de pe piaţă si de exigentele consumatorilor, se cere elaborarea unor 

produse noi prin oferirea unui preţ competitiv si a unei calităţi ridicate. 

In urma celor prezentate, se poate concluziona că o strategie economică are rolul de a 

defini direcţia de desfăşurare a activităţii unei întreprinderi, prin intermediul cresterii 

competitivitatii. 

 

3. STRATEGIILE DE DEZVOLTARE 
 
Prin strategia de dezvoltare se trasează traiectoria de evoluţie a firmei pentru o perioadă 

relativ indelungată. Aceasta determina şi o reducere substanţiala a riscurilor ce insoţesc orice 

activitate economic. Avantajul competitiv al firmei reprezintă un element decisiv pentru 

supravieţuirea si performanţele firmei in timp. In ţarile dezvoltate, firmele care işi bazează 

activitatea pe strategii de dezvoltare, obţin rezultate net superioare celorlalte. 

In cadrul diferitelor feluri de strategii posibile de adoptat de catre o intreprindere, strategia 

de dezvoltare ocupă un loc principal prin complexitatea cuprinsului, importanţa elaborării si 

amplificarii ei pentru activitatea economică viitoare. 
Caracterul complex al unei strategii de dezvoltare rezultă din faptul ca ea trebuie sa 

definească obiectivele de dezvoltare care trebuie realizate pentru o perioada viitoare, ţinand 

seama de accentuarea competiţiei pe diferitele pieţe şi de cerinţele asigurarii unei anumite 

rentabilitaţi pentru activitaţile desfaşurate. 

O strategie economică de dezvoltare prevede realizarea obiectivelor propuse in condiţiile 

utilizarii judicioase a potenţialului productiv existent, prin posibilitatile oferite de factorii de 

producţie, cu un accent deosebit pe introducerea in producţie a progresului tehnic. 

Comparativ cu celelalte tipuri de strategii, strategia de dezvoltare, poate fi intalnita la o 

mare parte din intreprinderi. 

Această preferinţa are la bază o serie de raţiuni dintre care cele mai importante sunt 

urmatoarele: 

a) Conducerea intreprinderii şi personalul sunt interesaţi să pună in aplicare o strategie de 

dezvoltare intrucât reuşita acesteia, concretizată in sporirea cifrei de afaceri si a profiturilor, 

asigura o imagine bună a intreprinderii atât în exteriorul intreprinderii cat şi in interiorul 

acesteia, condiţiile de bază pentru perenitatea întreprinderii. 

b) Realizarea cu succes a strategiei de dezvoltare conduce in mod direct la creşterea 

caştigurilor salariaţilor intreprinderii şi la obţinerea de premii sub forma de bonusuri 

suplimentare pentru organele de conducere ale întreprinderii. 
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c) Adoptarea strategiilor de dezvoltare este agreată de posesorii de acţiuni ai firmei şi de 

toate persoanele din afară, care, sunt interesate de creşterea sistematică a activităţii 

intreprinderii (in mod practic, investitorii sau instituţiile bancare, exercită presiuni asupra 

conducerii intreprinderii de a adopta strategii de dezvoltare). 

d) Realizarea cu succes a unei strategii de dezvoltare reprezintă o confirmare a calitaţilor 

de buni manageri ale organelor de conducere ale întreprinderii. Ca urmare a acestui fapt, la 

plecarea din întreprindere, persoanele doresc sa se mentioneze in caracterizarea făcută, faptul 

ca au participat la elaborarea şi punerea in practică cu succes a unei strategii de dezvoltare. 

Deciziile economice şi manageriale constituie astăzi un domeniu de interes ştiinţific si 

practic bine definit, adoptarea lor presupunând, de cele mai multe ori, nu numai apelul la 

inspiraţie, talent sau sansă, dar şi la un arsenal de metode ştiinţifice din ce în ce mai precise de 

abordare a problemelor conducerii sistemelor economice. 

“Deciziile economice constau in alegerea, din mai multe cursuri posibile ale actiunii sau 

din mai multe strategii (variante decizionale). Aceste alegeri se produc intr-un mediu asupra 

căruia decidentul are un control limitat sau nul. Gradul în care decidentul dispune de 

informaţii asupra stărilor naturii le grupează in două clase:  Stare de incertitudine și Stare de 

risc.” 

 

4. MODALITĂŢI DE REALIZARE A STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE 
 

Cele trei tipuri de strategii de dezvoltare prezentate mai sus, pot fi realizate prin mai multe 

modalităţi, dintre care se mcntionează: achizitiile, cererea internă, fuziunile si joint-venture. 

Achizitionarea are loc în momentul în care o unitate economică absoarbe intreaga 

activitate a unei aite unitati economice prin cumpărarea de active, obţinând astfel un grad de 

control asupra acesteia. Persoana fizică sau juridică dobandeşte un volum de actiuni care 

variază in procesul de deţinere al controlului. Operatiunea de achiziţionare are loc fie prin 

acorduri directe, fie pe piata secundara a titlurilor financiare. 

Cererea internă reprezintă extinderea produselor şi a cotei de piaţă ale unei companii, cu 

ajutorul surselor interne pe care aceasta le deţine. 

Fuziunea se prezintă sub trei forme: orizontală, conglomerată si concentrică. Aceasta are 

loc in momentul in care mai multe companii decid să işi unească activele şi pasivele. 

a) Fuziunea orizontală reprezintă unirea mai multor firme intr-o afacere, care prezinta 

aceleaşi caracteristici ale procesului de producţie. 
b) Fuziunea concentrică reprezintă unirea mai multor firme in afaceri, care au un aspect 

comun in ceea ce privesc procesele de productie, tehnologia şi piaţa de desfacere. 
c)Fuziunea conglomerată reprezintă unirea mai multor firme care nu au nici un aspect 

comun. 

O fuziune poate fi realizată atât forţat, vânzătorul neavând o alta opţiune, dar se poate 

realiza şi in cunostintă de cauza, fiind avantajoasă atât pentru cumpărător, cât şi pentru 

vanzaător. 

Cumpărătorul urmareşte prin fuziune să reducă competiţia, să marească profitabilitatea 

firmei, să diversifice gama de produse, cand acestea se afla in faza de declin, să marească 

vanzările şi caştigurile firmei şi să imbunătăţească valoarea actiunilor companiei. 

Vanzătorul doreste si el ca prin fuziune sa obţină o serie de avantaje precum: să marească 

rata dc creştere a firmei prin primirea mai multor resurse de la firma pe care o va achiziţiona 

si sa crească valoarea acţiunilor investitorilor. 

Exista si dezavantaje ale procesului de fuziune, deoarece relatiile interumane pot fi 

afectate. Comportamentul angajatilor se poate modifica din teama ca vor fi concediati, in 

momentul in care managerii companiei care achizitionează compania în care ei lucrează, dau 

senzatia de amenintare. 
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Dintre cele trei tipuri de fuziuni, fuziunea conglomerată se dezvolta cel mai rapid 

deoarece se achizitionează firme pentru actiuni, in momentul in care pretul actiunilor fimei 

care achizitionează este mult mai mare decat cel al firmei ţinta. Acest lucru conduce la o rata 

de crestere a companiei destul de mare, ca urmare a fuziunii si a unei cresteri interne foarte 

bune. 

Joint - venture reprezintă o asociere a resurselor a două sau mai multor firme, in vederea 

crearii unui produs nou. Aceasta poate tine locul unei cresteri interne sau fuziuni. Avantajele 

realizării unui joint-venture sunt: companiile sunt capabile, prin unirea forţelor, să realizeze 

lucruri pe care nu si le permiteau; riscul este impărţit intre firmele implicate; guvernele 

realizează proiecte care incurajează aceasta modalitate. Ea poate fi permanenta sau temporara. 

 

5. METODE DE FUNDAMENTARE A DECIZIILOR IN CONDITII DE 
CERTITUDINE 

 

Certitudinea defineşte acea stare de informare decizională în care decidentul cunoaşte 

apriori rezultatul specific la care fiecare variantă decizională conduce invariabil. Decidentul 

are deci informatie completă asupra mediului decizional şi a consecintelor variantei 

decizionale. 

Având in vedere existenta unei singure stari a naturii, matricea consecintelor va fi A=(aij), 

i=l,...,m, j=l,...,n, matricea, cu aij = consecinta variantei „i" in raport cu criteriul „j". 

Având in vedere necesitatea omogenizarii unor criterii pentru unele metode se va aplica 

metoda  normalizarii.   Notăm  cu   R=(rij),  i=l,...,m,  j=l,...,n,  matricea  consecinţelor 

normalizate, elementele acesteia pot fi obţinute prin:  

 

a. normalizarea vectorială 

rij =   sau rij =  

b. normalizarea prin transformări liniare 

- dacă criteriul este de maxim     rij = , unde  =  

- dacă criteriul este de minim     rij =1- , 

-  dacă criteriul este de maxim   rij = , unde  =  

- dacă criteriul este de minim    rij =  

Dacă datele din matricea decizională se vor alege după ambele tipuri de criterii, se 

folosesc metodele de transformari liniare. Dacă in matricea decizională avem criterii 

calitative, se realizează mai întâi o scalare a datelor pentru a le transforma în valori cantitative 

alegând un interval. 

 

5.1. Metoda Electre 
 

Aceasta metoda se poate aplica atunci când sunt cunoscute preferinţele cardinale asupra 

criteriilor. 

Pasul 1.Se normalizează matricea consecintelor; 

Pasul 2.Se determină elementele coeficientului de concordanţă; 

C(Vk,Vl) =  

Pasul 3.Se calculează coeficienţii de discordanţă pentru fiecare pereche de variante; 
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D(Vk,Vl) =    

α = max rij – min rij 

Pasul 4.Se introduce un criteriu de surclasare a variantelor decizionale conform caruia 

varianta Vksurclasează varianta Vl (Vk Vl) dacă şi numai dacă sunt indeplinite simultan 

conditiile: 

 c( Vk , Vl ) ≥ p 

  d( Vk , Vl ) ≤ q 

unde p si q sunt doua valori prag din intervalul [0,1] astfel incat p+q=l.  

Practic, se pleacă de la o valoare a lui p cât mai apropiată de 1 si o valoare a lui q cât mai 

apropiata de 0 şi, diminuând progresiv valoarea lui p si crescând corespunzător valoarea lui q, 

se incearcă obţinerea acelei variante decizionale care le domina pe toate celelalte. 

 

5.2. Metoda permutărilor successive (Bernard-Besson) 
 

Metoda aparţine aceleaşi clase din care face parte si metoda ELECTRE.  

Pasul 1.Se determină matricea coeficientilor. 

Pasul 2.Pentru permutarea h a variantelor decizionale, se calculeaza indicatorul 

  h = αh – βh , unde 

αh= suma elementelor de deasupra diagonalei principale a matricei coeficienţilor de 

concordanta; 

βh=suma elementelor de sub diagonala principală din matricea coeficientilor de 

concordanţă. 

Pasul 3.Se repeta primii doi pasi pentru cele m! permutari posibile ale variantelor 

decizionale, determinandu-se 

Πj= , ( ) j = 1,…,n  
*
 = h 

Ierarhia optima a variantelor decizionale este cea care corespunde lui 
*.  

 
5.3. Metoda momentelor (Deutch-Martin) 

 

Este o metoda care se aplică problemelor decizionale pentru care criteriile sunt 

echiimportante. 

Pasul 1.Se normalizează matricea consecinţelor. 

Pasul 2.Pentru fiecare linie se calculează momentul linie 

Mi
l
= , ( ) i = 1,…,m   

Pasul 3.Se ordonează liniile matricei consecintelor normalizate in ordine crescătoare după 

valorile momentelor linie. 

Pasul 4.Pentru fiecare coloană a noii matrici se calculează momentul coloană. 

Mj
c
= , ( ) j = 1,…,m   

Pasul 5.Se ordonează coloanele matricei în ordine crescătoare a valorilor momentelor 

coloană. 

Pasul 6.Se reia algoritmul de la pasul 2 până cand numai sunt posibile noi ordonări ale 

liniilor şi/sau coloanelor matricei consecintelor normalizate. 

Ultima ordonare a liniilor reprezintă clasamentul optim al variantelor decizionale. 
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6. CONCLUZII 
 

Strategiile de dezvoltare urmăresc imbunătăţirea sustenabilităţii producţei prin noi procese 

şi tehnologii, incorporând în acelaşi timp şi cerinţele clienţilor. Se pot promova soluţii cu un 

înalt potenţial în funcţie de reducerea costurilor susţinute de metode decizionale avansate şi 

corelate cu optimizarea resurselor şi eficienţa echipamentelor. 

Concluzia care se impune în urma analizării principalelor tipuri de strategii, care pot fi 

aplicate de o firmă in funcţie de situaţia economică a acesteia şi a unităţilor sale componente 

este aceea că alternativele conturate pot fi operaţionalizate ca atare sau în combinaţie, în 

întregime sau parţial sau pot fi inlănţuite în diferite modalităţi în funcţie de flexibilitatea 

strategică a firmei. Alegerea acelei strategii care corespunde cel mai bine condiţiilor interne şi 

externe în continuă schimbare trebuie să constituie preocuparea majoră a managementului 

superior. 
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