
organizacji 6/2009 3

,

niezmienne cechy dobrej strategii 
– kluczowe wybory i prostota

Krzysztof Obłój

Wprowadzenie

awsze  istnieje  pokusa  mnożenia  bytów 
i dlatego akademicy mają tendencję do dłu-
gich  wyliczanek,  a  praktycy  do mnożenia 

slajdów  w  swoich  prezentacjach  strategii  firmy . 
Spróbujmy  się  zastosować  do  zasady  angielskiego 
uczonego, filozofa i teologa Wiliama Ockhama i nie 
mnożyć bytów ponad miarę, ograniczając liczbę nie-
zmienników dobrej strategii do czterech: • kluczo-
wych wyborów • prostoty • wewnętrznej zgodności 
• i  zewnętrznego dopasowania .  Nie oznacza to, że 
każda  strategia,  która ma  te  cztery  niezmienniki, 
pozwoli  firmie na osiągnięcie nadzwyczajnego suk-
cesu .  Strategia  ma  bowiem  zawsze  dwa  odrębne, 
choć  powiązane  wymiary:  spekulacyjnej  koncepcji 
działania oraz wdrożenia jej w konkretnej rzeczywi-
stości rynkowej1) .  Punktem wyjścia każdej strategii 
jest pewien spekulacyjny osąd – założenie, że pewna 
spójna koncepcja (a więc abstrakcyjny zbiór powią-
zanych ze sobą wyborów odnośnie do rynku, para-
metrów produktów lub usług, sposobu ich dostarcze-
nia)  pozwoli  firmie  wykorzystać  lepiej  niż  innym 
firmom konkretne wyzwania, zmiany i szanse w oto-
czeniu .  Drugim wymiarem strategii jest wdrożenie, 
a więc konkretna alokacja zasobów i aplikacja umie-
jętności  firmy na  rzecz koncepcji  strategii  firmy2) . 
Dopiero  dobre  połączenie  intelektualnej  koncepcji 
strategii i praktycznego wdrożenia zapewnia sukces, 
ale dobra intelektualnie i praktycznie strategia ma 
zawsze te same  cztery elementy: ograniczony zbiór 
kluczowych  wyborów,  spójność  wewnętrzną,  spój-
ność zewnętrzną i prostotę3) . Są one niezmiennymi 
cechami  strategii  i  oznaczają  po  prostu,  że  firma 
zbudowała i wdrożyła strategię, która maksymalizu-
je jej policzalne szanse na sukces . 

kluczowe wybory, czyli gazy, ciecze  
i stany stałe

ierwszym i elementarnym niezmiennikiem 
strategii  są kluczowe wybory . Wydaje  się, 
że  to  stwierdzenie  trywialne,  ale  tak  nie 

jest .  Metaforycznie  można  powiedzieć,  że    firmy 
przechodzą przez  trzy  stany  skupienia – od gazu, 
poprzez ciecz aż do ciała stałego4) . W punkcie wyj-
ścia każda firma jest tylko gazem – skorupą prawną 
w formie spółki z jakimś minimalnym kapitałem po-
czątkowym . Z czasem firma staje się cieczą, bowiem 
jest  napełniana  pieniędzmi  (w  formie  przychodów 
i  zatrzymywanych  zysków),  infrastrukturą  nieru-
chomości,  maszyn  i  urządzeń  (zwaną  aktywami), 

ludźmi i zasobami niematerialnymi (marki, patenty, 
wiedza) . Firma przechodzi w stan stały, gdy dołoży-
my  dodatkowy  i  jednocześnie  bardzo  abstrakcyjny 
i ulotny element – podstawową ideę . Idea ta może 
istnieć już w momencie powołania firmy, ale to jest 
w  praktyce  stosunkowo  rzadki  przypadek .  Najczę-
ściej idea taka krystalizuje się powoli w czasie i to 
wcale nie zmniejsza jej  znaczenia . Istotny jest fakt, 
że jej konsekwencją jest jasny cel i ograniczona licz-
ba strategicznych wyborów, które stabilizują działa-
nie organizacji, bo dyktują decyzję o tym, co i  jak 
firma chce robić, a czego robić nie chce, nie powin-
na  lub  już nie może . W tym sensie są to wybory, 
które zmniejszają ogólną elastyczność organizacji5) .  

Kluczowe wybory oznaczają, że firma podejmuje 
zobowiązanie do   pewnego  sposobu działania,  któ-
re jest długofalowe i kosztowne – a więc praktycz-
nie nieodwracalne w krótkim lub średnim okresie . 
I dlatego prawdziwie strategiczne wybory mają dwie  
konsekwencje – inercję i wykluczenie6) . 

Po pierwsze, prawdziwie strategicznie wybory po-
wodują, że organizacje mają tendencję do inercji, bo 
każda  fundamentalna  zmiana  jest  ogromnym emo-
cjonalnym, czasowym i kapitałowym kosztem (wca-
le nie jest łatwo pozbyć się dedykowanych aktywów, 
takich jak: instalacja chemiczna, studio filmowe czy 
prasa drukarska)  i niesie trudne do oszacowania ry-
zyka . Dlatego, jak pisał wiele lat temu P . Gagliardi, 
organizacje czasami wolą zginąć, niż zmienić swoje 
strategiczne wybory i sposób  postępowania7) . Zjawi-
sko to D . Miller elegancko nazywał „Paradoksem Ika-
ra”, pokazując  empiryczne trajektorie inercji decyzji 
strategicznych prowadzące firmy do upadku8) .

Po drugie, strategiczne wybory oznaczają wyklu-
czenie i niosą ze sobą koszty utraconych możliwości 
– oznaczają po prostu  rezygnację  z pewnego zbio-
ru szans i  z innego możliwego sposobu działania, 
wymagałoby to bowiem innych wyborów rynkowych 
i innych zasobów organizacyjnych . Dlatego im więk-
sze  są  koszty  zdobycia  nowych  zasobów, wykształ-
cenia  nowych  umiejętności  i  reaktywacji  starych 
szans, tym większa jest skłonność firm do inercyj-
nego trwania przy raz podjętych wyborach . 

Spójrzmy przez chwilę na strategię IKEI, bo jest 
ona dobrym przykładem kluczowych wyborów i po-
zwala  lepiej  zrozumieć zarówno problem wyborów, 
jak i drugiej cechy dobrej  strategii – prostoty . 

Wybory te są niezmienne od lat,  jednoznaczne 
i ściśle ze sobą powiązane . Firma produkuje dobre, 
ale  dosyć  nietrwałe meble  o modułowej  konstruk-
cji (i podkreślała ich temporalny charakter w swo-
ich  reklamach!) .  Dzięki  temu  może  zminimalizo-
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wać  koszty  projektowania  i  produkcji  i  podzlecać 
produkcję do  fabryk w  tanich  lokalizacjach  (m .in . 
w Chinach i Polsce) . Lokalizacja (generalnie na pe-
ryferiach miast, gdzie koszty zakupu nieruchomo-
ści są mniejsze), wielkość i plan sklepu oraz sposób 
wystawienia produktów pozwala ograniczyć obsługę 
klientów i dodatkowo zmniejszyć koszty . Wszystko 
to pozwala na oferowanie bardzo szerokiego asor-
tymentu produktów po stosunkowo niskich cenach 
i  zapewnia  IKEI doskonałą  rentowność .  I  dlatego 
IKEA  powiela  swoją  strategię  i  model  biznesowy 
na całym świecie w praktycznie niezmieniony spo-
sób, a każdy pracownik i klient może je zrozumieć, 
patrząc na  jeden prosty rysunek . Inercja strategii 
IKEI jest ogromna i czasami przysparza jej kłopo-
tów . Na przykład w trakcie ekspansji na rynek ame-
rykański okazało się, że gabaryty jej łóżek, szafek, 
stołów, a nawet szklanek  (amerykańska kostka lodu 
jest większa niż europejska) są źle dostosowane do 
oczekiwań amerykańskiego rynku9) . Po okresie ne-
gacji  IKEA w  końcu  dostosowała  swoje  produkty, 
a modułowa konstrukcja mebli stała się sprzymie-
rzeńcem  procesu  adaptacji  wyrobów  do  lokalnych 
warunków . 

prostota

rugą niezmienną cechą dobrej strategii jest 
jej  prostota, którą dobrze widać także na 
przykładzie IKEI . Po prostu kilka elemen-

tarnych  wyborów  i  ściśle  określony  cel .  Strategia 
musi być w swoich fundamentach prosta, ale to nie 
oznacza,  że  jej  stworzenie  i  egzekucja  będą  łatwe . 
Wprost przeciwnie – często proste strategie są bar-
dzo  trudne  zarówno w  budowie,  jak  i  we wdroże-
niu . Stworzenie strategii Euro Banku zajęło całemu 

zespołowi  ludzi  pra-
wie  sześć  miesięcy 
i  dochodziliśmy  do 
niej  metodą  kolej-
nych  eksperymen-
tów  i  analiz .  Raz 
stworzona  strategia 
Euro Banku czy  No-
wego  Stylu,  Della, 
Toyoty,  IKEI,  Ryan-
aira  jest  od  lat  bar-
dzo prosta w swoich 
założeniach  i składa 
się  z  kilku  kluczo-

wych wyborów . Każda próba imitacji tych strategii 
jest  jednak bardzo trudna, bo kluczem do sukcesu 
jest rygorystyczne wdrożenie na poziomie operacyj-
nym . Kiedyś doliczyłem się w strategii Ryanaira tyl-
ko pięciu głównych wyborów, ale aż 80 programów 
operacyjnych  redukcji  kosztów .  Imitacja  wyborów 
jest tylko pozornie prosta, bo tak naprawdę trudno 
jest naśladować wdrożenie .

Poszukiwanie  prostoty  w  strategii  wymaga  za-
równo klarowności strategicznych wyborów, jak i ja-
snego określenia celu, który ma być osiągnięty . Jak 
słusznie zauważyli D . Collis i M . Rukstad, firmy czę-
sto mylą sens misji ze strategicznym celem10) . Misja 
jest generalnym określeniem sensu istnienia firmy . 
I  wiele  firm ma  de facto  podobne misje . Wszyst-
kie  firmy ubezpieczeniowe   mają  zapewnić bezpie-
czeństwo  finansowe  swoim klientom, uniwersytety 
edukować, a firmy telekomunikacyjne łączyć  ludzi . 
Pracownicy mogą wyrażać  te misje  innymi  słowy, 
a formalne sformułowania mogą być bardziej ogól-
ne lub precyzyjne, ale ich sens pozostanie podobny . 
Cel  strategiczny może  zawierać  w  sobie  elementy 
misyjne, ale ma być specyficzny i mierzalny . Ma być 
jak autostrada, na której firma odlicza kilometry do 
stanu końcowego, tak jak to ma miejsce w przypad-
ku celu strategicznego firmy doradztwa finansowego 
Edward Jones: „Do roku 2012 będziemy mieli ogól-
nonarodową sieć 17 000  indywidualnych doradców 
finansowych oferujących odpowiedzialną, bezpośred-
nią obsługę finansową konserwatywnym, indywidu-
alnym inwestorom, którzy gotowi są powierzyć nam 
swoje decyzje finansowe”11) .  

Potrzeba prostoty  strategii wynika  co najmniej 
z czterech powodów . Po pierwsze, prosta strategia 
jest  komunikatywna . Strategię  trzeba  ludziom wy-
jaśnić,  aby mogła  być  zaakceptowana  i  wdrożona . 

Rys. 1. Podstawowe cechy strategii organizacyjnej

Rys. 2. Kluczowe wybory strategiczne firmy IKEA
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Powinna mieć jednoznaczny cel, zakres oraz metody 
działania .  Nikt nie zrozumie 100-stronicowego do-
kumentu lub pokazu 80 slajdów ilustrujących strate-
gię, a nawet jeśli zrozumie, to trudno będzie mu ją 
zaakceptować,  zapamiętać  i wyjaśnić podwładnym . 
Mój  prywatny  test  prostoty  i  komunikatywności 
strategii jest od lat taki sam – dobrą strategię moż-
na narysować na jednej kartce papieru . 

Po  drugie,  prostota  i  jednoznaczność  wyborów 
ułatwiają właściwą alokację dwóch najważniejszych 
zasobów organizacyjnych – czasu i uwagi menedże-
rów oraz pracowników . P . Drucker pisał o tym już 
ponad  40  lat  temu:  „Aby  uzyskiwać  efekty  ekono-
miczne,  kierownictwo  powinno  skupiać  uwagę  na 
tych nielicznych dziedzinach działania, które mogą 
przynieść  istotne  wyniki  ekonomiczne  […]  Żadnej 
z zasad efektywności nie narusza się dziś tak bez-
ustannie,  jak  podstawowej  zasady  koncentracji”12) . 
Jest oczywiste, że im więcej rzeczy zaczyna być trak-
towanych  jako kluczowe w firmie,  tym trudniejsza 
jest koncentracja . 

Po trzecie, prostota strategii jest pewnym antido-
tum na złożoność dzisiejszej firmy i samego proce-
su zarządzania . Świat organizacji i zarządzania nie 
jest prosty . Komplikują go nowoczesne technologie 
produkcji, dystrybucji, rachunkowości, IT, potrzeba 
zarządzania  coraz  bardziej  wymagającym  i  mobil-
nym personelem . Wszystko to odbywa się w coraz 
większych  szybkościach,  w  warunkach  globaliza-
cji  rynków  i  skomplikowanych  regulacji  prawnych 
i  administracyjnych .  Dlatego  w  świecie  złożoności 
firmom szczególnie potrzebna jest klarowność i pro-
stota  wyborów  odnośnie  do  tego,  ku  czemu mają 
zdążać i jak mają to robić13) .

Wreszcie  po  czwarte,  prostota  strategii  uła-
twia  precyzyjne  określenie  zasobów  i  kompetencji 
niezbędnych  do  jej  praktycznej  realizacji .  Problem 
wielu  firm  nie  leży  w  tym,  że  nie  mają  zasobów 
i kompetencji, ale że mają ich bardzo dużo . Każda 
firma z czasem staje się zbiorem aktywów i wiedzy, 
która jest rozproszona i nikt nad nią nie panuje14) . 
W takiej sytuacji prawdziwym wyzwaniem staje się 
określenie kluczowych kompetencji firmy . Co umie-
my naprawdę robić najlepiej, co umiemy robić lepiej 
niż  inni, dlaczego  to umiemy,  i wreszcie kluczowe 
jest  pytanie,  czy  wykorzystujemy  te  umiejętności 
w praktyce? Są to bardzo trudne pytania, które za-
początkowały w latach 90 .  ub . wieku całą nową teo-
rię strategii (RBV – Resorce Based View) rozumianej 
jako zbiór  kluczowych kompetencji i umiejętności15 . 
Jeżeli  strategia  jest  bardzo  skomplikowana  i mało 
jednoznaczna,  to  określenie  kluczowych  dla  sukce-
su zasobów  i umiejętności staje się bardzo proble-
matyczne . Gdy strategia jest prosta, odpowiedź na 
pytanie, jakie zasoby i kompetencje są niezbędne do 
jej realizacji, nie jest wcale trywialna, ale jej poszu-
kiwanie jest znacznie lepiej ukierunkowane . Dlatego 
guru strategii często przywołują bajkową zasadę lisa 
i jeża – lisy wiedzą wiele rzeczy, ale jeż wie jedną 
ważną rzecz16) . Firmy z dobrą strategią wiedzą jedną 
ważną rzecz – jakie zasoby i umiejętności są kluczo-
we do jej realizacji .

prof . Krzysztof Obłój
Wydział Zarządzania  

Uniwersytetu Warszawskiego
Akademia Leona Koźmińskiego
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summmary
Author  proposes  to  look  at  strategy  as  a  two  step  process . 
In the first step managers create a speculative theory of key 
moves that ensure organization success . It is in essence a judg-
mental call . In the second step they implement this speculative 
theory . A good strategy process has four major attributes: key 
choices, simplicity, external and  internal consistency .  In this 
article author show why key choices and simplicity are impor-
tant ingredients of a strategy .
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