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pasja strategii 

Krzysztof Obłój

Teksty czysto teoretyczne (zwłaszcza autorstwa 
ekonomistów) dotyczące przewagi konkuren-
cyjnej, jak i te koncentrujące się na metodach 
i technikach, są coraz bardziej wyrafinowane, 
a zarządzanie strategiczne stało się dyscypliną 
trudną, techniczną i bardzo interdyscyplinarną1) . 
I w coraz bardziej technicznych analizach gubi się 
emocjonalny i niezbędny komponent każdej nie-
trywialnej strategii organizacyjnej – pasja lide-
rów . Pasja to tajemnicze pojęcie, a nad jej naturą 
pochylali się wielcy filozofowie i naukowcy . Jest 
obecna w każdym wielkim micie kulturowym, 
w każdej wielkiej historii2) . Jest również pięknym 
uczuciem, co trafnie ujął Sunil Kant Munjal, me-
nedżer indyjskiego producenta motocykli Hero: 
„Jeśli nie masz pasji zrobienia czegoś, to nie war-
to tego po prostu robić”3) . 

Pasja jest niezbędna przedsiębiorcom, gdy 
startują od zera, ale jest także koniecznym ele-
mentem wygrywających strategii istniejących już 
firm . W obu przypadkach pasja oznacza gotowość 
rzucenia rynkowi wyzwania w drodze podjęcia 
ataku na lidera rynkowego, zaoferowania przeło-
mowego produktu, resegmentacji odbiorców i two-
rzenia nowego rynku, budowania nowego modelu 
biznesowego . Źródłem wielkich biznesowych pasji 
są dwa klasyczne marzenia . 

Pierwsze, to marzenie każdego stratega 
o prawdziwej innowacji – stworzeniu nowej rze-
czywistości rynkowej . Jest to droga, która ma cha-
rakter nieprzetartego szlaku – pociągającego, ale 
ryzykownego . Jest to również droga bliższa sztuce 
niż nauce, jej efektem jest bowiem naprawdę rów-
nie nietypowe zdarzenie, jak powstanie impresjo-
nizmu czy fowizmu . Czasami innowacje mają cha-
rakter nowych, ciekawych produktów (vide kostka 
Rubika, Concorde, Segway lub wódka Belvedere), 
ale częściej rozpoczynają trwałe istnienie całych 
nowych przemysłów, rynków lub modeli bizneso-
wych . Tak było w przypadku stworzenia przez an-
gielską grupę Virgin swoistego inkubatora przed-
siębiorczości i marek, powstania tematycznego 
kanału telewizyjnego MTV czy informacyjnego 
CNN, zintegrowanego systemu produkcyjnego 
eCMMS (e-enabled Components, Module, Moves 
and Services) grupy Foxconn (największy świato-
wy producent komponentów i wyrobów elektroni-
ki użytkowej) . Ale niewielu pionierów dociera 
szczęśliwie do końca . Pośrednim dowodem może 
być to, że prawie wszystkie książki o innowacyj-
nych przedsiębiorstwach, są napisane o firmach: 
IKEA, Apple, 3M, Microsoft, Intel, Southwest 
Airlines i Ryanair, Nokia, Toyota, Virgin lub Oti-
con . O innych najbardziej innowacyjnych firmach 
końca lat 90 . ub . w . (pieszczochach amerykańskich 

bestsellerów zarządzania) lepiej nie mówić, bo 
albo wyparowały po pęknięciu bańki internetowej 
lub w niesławie zbankrutowały – na pewno w czę-
ści dzięki swojej innowacyjności . 

Drugim klasycznym marzeniem stratega jest 
zmiana . Jej punktem wyjścia jest wnikliwa inter-
pretacja istniejącej rzeczywistości rynkowej i spoj-
rzenie na lokalne otoczenie organizacji w nowy, 
inny sposób – taki, który pozwala na dostrzeżenie 
zjawisk i trendów najczęściej już istniejących, ale 
nie dla wszystkich oczywistych . Istotą pasji zmia-
ny jest gotowość kontestowania rzeczywistości, 
którą inni traktują jako daną, wyrażona w dwóch 
fundamentalnych pytaniach: dlaczego i dlacze-
go nie? Tylko osoby, które mają pasję potrafią 
dostrzec rzeczy dziwne, ciekawe w „normalnej” 
rzeczywistości lub wyobrazić sobie świat inaczej, 
mają gotowość do kwestionowania porządku świa-
ta pytaniami dlaczego? I potrafią wytrwać przy 
swoich pytaniach, wręcz o nie walczyć . 

Spójrzmy na zmianę, którą na rynku muzyki 
wykreowała w ostatnich latach firma Apple . Za-
nim powstał iPod i iTunes, grupa ludzi w firmie 
Apple oceniła konceptualnie możliwości przesyła-
nia muzyki stworzone przez internet (istniał już 
dużo wcześniej Napster, Kazaa i wiele innych por-
tali typu peer-to-peer, za pomocą których internau-
ci wymieniali pliki muzyczne), rozwój technologii 
odtwarzania MP3 oraz absolutną inercję i obronne 
postawy podstawowych graczy rynku, czyli wiel-
kich koncernów muzycznych . I stwierdziła intelek-
tualnie, w mniej lub bardziej precyzyjny sposób, 
że ta kombinacja zmian i technologii, w połącze-
niu z zasobami i kompetencjami Apple w zakresie 
projektowania innowacyjnych produktów, tworzy 
szansę zmiany logiki funkcjonowania tego rynku . 
Dlaczego nie? I okazało się, że firma miała rację . 
Nie powstała naprawdę żadna przełomowa inno-
wacja, ale stworzono nową rekombinację rzeczy 
już istniejących (podobnie jest z iPodem) . Pasja 
Steve’a Jobsa i jego współpracowników w Apple 
pozwoliła im dostrzec możliwość zmiany rzeczy-
wistości, sformułować koncepcję działania, zbudo-
wać produkty i usługi i wprowadzić je z ogrom-
nym sukcesem na rynek . 

W 2006 r . pokojową nagrodę Nobla otrzymał 
założyciel Grameen Banku, Muhammad Yunus . 
Jego koncepcja strategii Grameen Banku, trakto-
wana początkowo jako komunistyczna utopia albo 
sprytny biznes, zasługuje na uznanie i szacunek, 
ponieważ powstał zupełnie nowy model bizneso-
wy, będący skrzyżowaniem klanu, fundacji i fir-
my, który pomaga walczyć z ubóstwem, dając ko-
bietom (to prawie 90% klientów banku) w krajach 
azjatyckich szansę na podjęcie przedsiębiorczej 
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działalności . Jest także dochodowym biznesem 
i ma zupełnie fenomenalny wskaźnik zwrotu kre-
dytów na poziomie 98% . Logika funkcjonowania 
banku opartego na założeniu, że każdy biedny 
człowiek ma prawo do mikrokredytu, jest z grub-
sza następująca: bank nie ma praktycznie pra-
cowników, ale ma komitety kredytowe, do których 
należą wybrane kobiety w wioskach Bangladeszu . 
Przyznają one kredyty najbiedniejszym członkom 
swoich społeczności, ale pod warunkiem, że stwo-
rzą grupę 5-7–osobową (swoista grupa wsparcia), 
z której jedna lub dwie osoby dostają początkowo 
kredyt na cele biznesowe . Spłacają go w okresach 
dwutygodniowych i po spłacie całości kredytu 
mogą otrzymać pożyczkę następne osoby . Ponie-
waż wszyscy się znają i pochodzą z jednej wio-
ski – zarówno pożyczkobiorcy, jak i członkowie 
komitetu kredytowego, nie są potrzebne systemy 
scoringowe, umowy kredytowe oraz techniczny 
monitoring spłacania kredytu . Śledzenie sposobu 
wykorzystania kredytu jest proste i tanie . Bank 
zachęca także swoich kredytobiorców do przystą-
pienia do programów oszczędnościowych tak, aby 
budowali przyszłe zasoby finansowe . W chwili 
obecnej bank z racji swojej wielkości (ponad 7,5 
mln klientów!) ustrukturyzował działalność, ma 
swoje filie i pracowników oraz rozszerzył profil 
produktów (kredyty mieszkaniowe, telefonia ko-
mórkowa, pożyczki edukacyjne, nieoprocentowane 
pożyczki dla żebraków), ale generalna logika stra-
tegii pozostaje bez zmian . 

Skąd się pojawiają takie rynkowe okna, z jakich 
skorzystały Apple i Grameen Bank? Skądkolwiek 
i znikąd – by użyć frazy Petera Druckera . Nie 
mają żadnego jednego źródła4) . Z jednej strony, są 
pochodną pasji i wyobraźni stratega, z drugiej zaś 
są konsekwencją zmian ekonomicznych, społecz-
nych, technologicznych, prawnych, demograficz-
nych, efektem normalności, takiej jak: ubóstwo 
lub postęp technologiczny, kryzys, jaki zdarzył się 
w 2008 r . lub taki przełom, jak upadek gospo-
darki socjalistycznej itd . Jedyne, co można powie-
dzieć, to że im większe tempo zmian w otoczeniu 
i im bardziej są one skomplikowane, tym trudniej 
jest dokonać interpretacji takich szans, nadać im 
jednoznaczny biznesowy sens . Strategiczny osąd, 
symulacja przyszłej rzeczywistości, będą więc nio-
sły ze sobą duże ryzyka . Ale taka jest cena pasji . 
Trudno powiedzieć i wytłumaczyć marzycielom, 
że nie mają racji lub się mylą . Marzenia i pasje są 
emocjonalne, a nie logiczne . Dlatego pierwsze fir-
my, które podejmują swoje wybory w warunkach 
największej niepewności, popełniają często błędy 
będące pochodną spekulacji, która jest u podsta-
wy każdej pasji .

Punktem wyjścia każdej pasji strategicznej jest 
spekulacyjny osąd, hipoteza, że pewna spójna kon-
cepcja (a więc zbiór powiązanych ze sobą kluczo-
wych wyborów odnośnie do rynku, parametrów 
produktów lub usług, sposobu ich dostarczenia, 
typu poszukiwanej przewagi) pozwoli firmie do-
brze wykorzystać konkretne wyzwania, zmiany 
i szanse w otoczeniu . Hipoteza taka powstaje jako 
składanka trzech klocków: doświadczenia, oglądu 
rzeczywistości i wyobraźni stratega . 

Pierwszym i najprostszym klockiem jest do-
świadczenie przedsiębiorców i menedżerów . Lide-

rzy budujący hipotezy strategiczne powinni mieć 
wiedzę i doświadczenie, bo inaczej ich hipotezy 
będą albo trywialne, albo błędne . R . Mohn, który 
uczynił z Bertelsmanna jedną z największych kor-
poracji medialnych świata, zaczynał od rozwijania 
sprzedaży książek (to on założył słynny klub 
książkowy Bertelsmanna działający m .in . w Pol-
sce pod nazwą „Świat Książki”), wykorzystując 
wieloletnie tradycje i swoje doświadczenie w pro-
wadzeniu rodzinnego wydawnictwa . To prawdopo-
dobnie doświadczenie marketingowe i sprzedażo-
we R . Kroca pozwoliło mu dostrzec w knajpce 
braci McDonalds sprzedającej hamburgery inny 
potencjał niż jej właścicielom, podobnie jak H . 
Schulz wyobraził sobie możliwości rozwoju ka-
wiarni Starbucks założonej w deszczowym Seat-
tle, a D . Mateschitz dostrzegł w azjatyckim napo-
ju energetycznym Red Bull potencjał większy niż 
jego twórcy . Wielu polskich przedsiębiorców, któ-
rzy odnieśli sukces w latach 90 ., miało już wcze-
śniejsze doświadczenia, np . J . Starak przeniósł 
swoje doświadczenia ze spółki polonijnej Comin-
dex na rozwój kolejnych firm w sektorze farma-
ceutycznym i żywnościowym, a T . Chmiel zaczy-
nał budowę swojego imperium meblowego Black 
Red White na początku lat 80 . Zarówno przedsię-
biorcy, jak i liderzy firm są podobni w swojej 
zdolności do łączenia fragmentów rzeczywistości 
w nowy obraz, uzupełniania brakujących elemen-
tów swoim doświadczeniem lub wyobraźnią, 
i dzięki temu widzenia rzeczywistości inaczej niż 
pozostali gracze rynkowi . I nie robią tego bynaj-
mniej w sposób prosty . Doświadczenie pozwala 
im wypracować wyrafinowane schematy analizy, 
które niczym sito odrzucają różne fragmenty rze-
czywistości w poszukiwaniu wzorców, nietypo-
wych zależności i nowych możliwości . 

Drugim klockiem jest umiejętność holistycznej 
analizy rzeczywistości i dostrzegania powiązań 
i rzeczy nieomal oczywistych – najlepiej szybciej 
niż inni . I to jest właśnie ta umiejętność, która 
wyróżnia przedsiębiorców . Dlatego mówimy, że 
potrafią oni kreować i dostrzegać szanse na rynku 
tam, gdzie inni widzą tylko normalność . Co widzą 
przedsiębiorcy i stratedzy? Badania mówią, że wi-
dzą więcej i inaczej oraz że można się tego na-
uczyć, bo są to umiejętności będące funkcją do-
świadczenia oraz stałego procesu uczenia się5) . 
Pozwalają one strategom, jak doświadczonym sza-
chistom, kierowcom wyścigowym czy chirurgom 
dokonywać osądu holistycznie i szybko, przez pry-
zmat relacji pomiędzy elementami rzeczywistości, 
a nie samych elementów . Kiedy następują istotne 
zmiany technologiczne (np . internet, powstanie 
telefonów komórkowych), demograficzne (przedłu-
ża się oczekiwana długość życia ludzkiego, bo 
o 2,5 roku co 10 lat!), społeczne (późne zawieranie 
małżeństw i mniejsza liczba rodzących się dzieci, 
boom edukacyjny), organizacyjne (outsourcing i of-
fshoring), to właściwie widzi je każdy, co nie ozna-
cza, że wielu menedżerów potrafi spojrzeć na nie 
systemowo i potraktować jako tworzywo strate-
gii6) . Przykładem może być decyzja L . Qingde 
i jego wspólników o radykalnej zmianie profilu fir-
my Galanz . Założona na początku chińskiej trans-
formacji, w 1978 r . jako Guizhou Down Products 
Factory, była jedną z tysięcy fabryk tekstyliów 
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zbudowanych na południu Chin, w prowincji Gu-
andong . W końcu lat 80 . ub . w . rynek tekstyliów 
i ubrań stał się w Chinach ogromnie konkuren-
cyjny, a niskie bariery wejścia powodowały dalsze 
przyrastanie liczby konkurentów . Firmy w bran-
ży wykonały standardowe ruchy . Niewielka, silna 
finansowo grupa poszła drogą budowy własnych 
marek, inne stały się ich dostawcami, wreszcie 
duża liczba firm imitowała marki zachodnie . Tym-
czasem L . Qingde dokonał na przełomie lat 80 . 
i 90 . wraz z menedżerami starannej analizy branży 
i doszedł do wniosku, że po prostu nie ma w niej 
przyszłości . Po roku deliberacji i oceny trendów 
i szans rynkowych liderzy zdecydowali o przesu-
nięciu firmy do branży sprzętu domowego! Galanz 
zakupił technologię i maszyny od Toshiby (po dłu-
gich negocjacjach, bo nie był zbyt wiarygodnym 
partnerem) i w 1992 r . rozpoczął nowe życie jako 
producent kuchenek mikrofalowych . Wybór tego seg-
mentu był podyktowany dwiema obserwacjami . 
Był to z jednej strony bardzo szybko rosnący seg-
ment sprzętu kuchennego w Chinach, a z drugiej 
– marże większości światowych producentów zbli-
żały się do zera i szukali oni tanich dostawców . 
Galanz zobaczył swoją szansę stania się poddo-
stawcą (OEM – Original Equipment Manufacturer) 
dla markowych producentów dzięki bardzo niskim 
kosztom produkcji w Chinach . W 1996 r . Galanz 
produkował już dla ponad 250 korporacji między-
narodowych, ale dokonał tego w szczególny spo-
sób . Mianowicie w ramach porozumień żądał „od-
dania” fabryk; przenosił je do Chin i przy technicz-
nym wsparciu produkował jako OEM, uzyskując 
w ten sposób dostęp do technologii i stale rozwija-
jąc skalę produkcji . Jego fabryki pracują na trzy 
zmiany (około 140 godzin w tygodniu przez cały 
rok), pracownicy zarabiają miesięcznie między 100 
a 145 dolarów, co zapewnia mu wysokie wykorzy-
stanie aktywów i niskie koszty robocizny . W 1993 r . 
wyprodukował 10 tys ., a w  2006 r . ponad 22 milio-
ny kuchenek mikrofalowych, stając się ich najwięk-
szym światowym producentem7) . 

 Chyba równie trudno z menedżerskiego punk-
tu widzenia dokonać takiej holistycznej analizy 
zjawisk, trendów, szans, które pojawiają się na 
mniejszą skalę – w lokalnym otoczeniu i w da-
nym momencie . Kraje postsocjalistyczne były la-
boratorium takich lokalnych szans w latach 90 . 
ub . w . Ogromny boom gospodarczy i pojawienie 
się nowych rynków i produktów stworzyły za-
równo ogromne szanse, jak i problemy dla kon-
sumenta . Typowym przykładem może być rynek 
płytek ceramicznych i gresów . O ile w latach 80 . 
można było wybrać jeden rodzaj płytek jedynie 
w dwóch kolorach – co ogromnie ułatwiało de-
cyzję, to w latach 90 . nastąpiła eksplozja rynku . 
Ale po wykorzystaniu pierwszych szans pojawiły 
się setki dostawców, tysiące kolorów, wielkości 
i typów płytek . Stworzyły one zupełnie nowy pro-
blem dla odbiorcy – nadmiaru możliwości i trud-
ności wyboru . Tam, gdzie wszyscy widzieli tysiące 
możliwości wyborów produktów i sfrustrowanych 
klientów, menedżerowie Ceramiki Tubądzin zoba-
czyli nową szansę w powiązaniu tych elementów . 
Wspólnie z projektantami wnętrz zbudowali cie-
kawe całościowe rozwiązania ceramiczne dla łazie-
nek i toalet i pozwolili klientom kupować gotowe 

rozwiązania (łazienkę), zamiast martwić się pro-
blemem doboru konkretnych płytek . Powstała nie 
tylko ciekawa strategia i przewaga konkurencyj-
na, ale także nowy fragment rynku, na który oczy-
wiście za chwilę pognali także inni przedsiębiorcy . 

Trzecim i być może najbardziej istotnym kloc-
kiem budowy hipotez strategicznych jest wyobraź-
nia . Strateg próbuje ze strzępów informacji i fak-
tów, przypuszczeń i spekulacji, złożyć razem nowy 
obraz świata, wyobrazić sobie nową rzeczywistość 
lub nawet różne, nowe rzeczywistości, które może 
stworzyć wdrożenie konkretnej strategii . W gru-
pie, która projektowała wraz z Mariuszem Łukasie-
wiczem strategię Euro Banku, mieliśmy klasyczny 
konflikt analizy i wyobraźni . Zimna i metodyczna 
analiza danych podpowiadała, że nikomu nie jest 
potrzebny na rynku nowy bank . Wręcz przeciwnie 
– banków było i jest za dużo . Ale wyobraźnia  
M . Łukasiewicza, który był doświadczonym przed-
siębiorcą, mówiła mu, że istnieje wiele możliwych 
wariantów strategii wejścia na rynek i jest dużo 
miejsca na nowe modele biznesowe . I przekonał 
wszystkich do pracy nad nowymi możliwościami . 
W sumie powstały co najmniej trzy różne, pełno-
krwiste wizje – od mobilnego banku dla stosunko-
wo bogatych klientów (model „Ducatti” dla tzw . 
HNWI, czyli High Net Worth Individuals ) aż po pro-
sty, specjalizujący się w szybkiej obsłudze bank opar-
ty na oddziałach i stanowiskach w hipermarke-
tach i galeriach handlowych (model „McDonald’s”) . 
Każda z tych wizji była potencjalną strategią 
i każda była zbudowana pod niepełny i niepewny 
obraz przyszłej rzeczywistości . 

Egipski przedsiębiorca Onsi Sawiris stworzył 
w okresie dwudziestu ostatnich lat potężną firmę 
Orascom Group (prawie 5 mld dolarów obrotu 
w 2009 r .), głównie na rynku telefonii komórko-
wej . Zaczynał w swoim rodzinnym Egipcie, ale 
rozwinął się na najtrudniejszych rynkach Afryki 
i Azji . Wyobraźnia i pasja Sawirisa pozwoliły mu 
odważnie wchodzić na rynki, których zachodni 
operatorzy bali się jak ognia, bo były biedne, nie-
stabilne lub targane wojnami – począwszy od Pa-
kistanu poprzez Algierię, Demokratyczną Republi-
kę Konga, Togo, Czad i kolejne kraje afrykańskie, 
Bangladesz, aż po Koreę Północną w 2008 r . 

Inny wybitny przedsiębiorca, Subhash Chandra 
stworzył indyjskie imperium biznesowe Essen 
Group o obrotach rzędu 2,5 miliarda dolarów, 
działające w obszarach tak różnych, jak: media, 
budownictwo, parki rozrywki, edukacja podstawo-
wa, opakowania, loterie, mikrobankowość . Każde 
z nowych przedsięwzięć jest efektem jego niezwy-
kłej wyobraźni biznesowej, która pozwala mu od 
lat dostrzec szybciej niż innym szanse i tworzyć 
pierwsze firmy w danej branży lub na danym ryn-
ku . Chandra mówi o postrzeganiu szans w nastę-
pujący sposób: „wierzę, że jest to efekt talentu, 
który ma dana osoba . Talent jest czymś innym niż 
umiejętności, wiedza lub doświadczenie, które 
można nabyć, przetransferować albo się wyuczyć . 
Talent jest czymś, co się ma i to on decyduje, czy 
jesteś w stanie wyczuć szansę przed innym”8) . 

Strategia jako pasja i  hipoteza jest jednak tyl-
ko przybliżeniem i uproszczeniem, które trzeba 
przekształcić w zbiór ostatecznych wyborów i na-
stępnie konkretnych przedsięwzięć biznesowych . ,
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6 przeglàd

I w tym procesie dorobek teorii zarządzania stra-
tegicznego jest bardziej użyteczny niż w ocenie 
roli pasji, marzeń i jakości wstępnych hipotez . 

prof . dr hab . Krzysztof Obłój
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Akademia L . Koźmińskiego
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Summary
A winning strategy has two components: passion and 
discipline . A necessity of discipline – application of for-
mal methods and techniques of strategy development 
– is well understood and recognized phenomena, both 
in theory and practice . A necessity of passion is not 
so well recognized and analyzed . Passion helps to de-
velop a winning strategy in three ways . First, it facili-
tates creative thinking and opportunity seeking in the 
process of strategy testing . Second, it allows to scan 
environment and make sense of it in unconventional 
ways . Third it helps to develop perseverance and mo-
tivation . Therefore passion is a necessary element in 
treating strategy as a process of search and continuous 
improvement of organizational performance, instead of 
formal process that should end with development of 
strategy document .

wprowadzenie

lobalny kryzys gospodarczy nadszedł wczesną 
jesienią roku 2008 niespodziewanie i z szyb-
kością tsunami ogarnął cały świat . Liczne 

dyskusje nad tym, czy były czy nie było wyraźnych 
oznak nadejścia kryzysu na taką skalę, nie negują 
w zasadzie zakwalifikowania tego megazjawiska jako 
egzemplifikacji nieciągłości . Sceptycy i przeciwnicy za-
rządzania strategicznego, a w szczególności planowania 
strategicznego, dostali nowy oręż do walki z tą nauką . 
Podstawą takich postaw jest negowanie skuteczności 
przede wszystkim długoterminowego prognozowania 
gospodarczego w warunkach narastającej turbulencji 
otoczenia . W tradycyjnym zaś podejściu do planowania 
strategicznego, długoterminowe prognozowanie jest jed-
nym z filarów tego procesu . Dlatego też obrońcy zarzą-
dzania strategicznego, do których należę, z pewnością 
będą podejmować próby innego podejścia do zagadnień 
planowania strategicznego z przekonaniem, że dalej ten 
rodzaj aktywności ludzkiej jest nieodzowny w prowadze-
niu każdej firmy, z jakąkolwiek wizją przyszłości .

Jednym z interesujących kierunków modyfikacji pod-
stawy planowania strategicznego jest wykorzystanie albo 
niektórych elementów teorii chaosu, albo tylko jej ogól-
nej idei . Poniżej, bez szerszego tłumaczenia podstawo-
wych kategorii teorii chaosu (ze względów edytorskich), 
z przypomnieniem jednakże w encyklopedycznym skró-
cie przedmiotu zainteresowania tej teorii, rozpoczynam 
rozważania na temat jej wykorzystania w teorii i prak-
tyce planowania strategicznego . Przedmiotem opisu 
i badań teorii chaosu są zjawiska, których intensywność 
przejawiania się, w wyróżnionym stanie początkowym 
jest niewielka, ale w krótkim okresie wzrasta lawinowo 
w tempie co najmniej wykładniczym, dzięki mechani-
zmom dodatnich sprzężeń zwrotnych . Jest to tzw . efekt 
trzepotu skrzydeł motyla w jednej części świata, który 
w innej części powoduje huragan . Matematyczne modele 
opisu tego procesu, choć deterministyczne, nie napawa-
ją optymizmem w zakresie wykorzystania ich do celów 
prognostycznych . Niestety z samej teorii wynika, że 
praktyczne efekty modelowania matematycznego takich 
procesów są niewielkie . Zachowanie systemu w przeszło-
ści niewiele mówi o przyszłym zachowaniu systemu [Sta-
cey, 2007] . Z drugiej strony, choć teoria chaosu wchodzi 
w skład teorii złożoności, nie jest tak radykalna z punk-
tu widzenia potencjału przewidywalności, jak inne teorie 
złożoności (np . teoria struktur dyssypatywnych w ogóle 
eliminuje jakiekolwiek przewidywanie) . Niewielki więc, 
ale istniejący potencjał w zakresie przewidywania przy-
szłości, albo pomijania istotności tego przewidywania, 
tkwi więc albo w niektórych kategoriach teorii chaosu, 
albo choć w metaforze, której teoria ta jest podstawą . 
W okresach intermitencji (kategoria teorii chaosu), czyli 
braku jakichkolwiek podstaw do przyjmowania planów 
długookresowych, przynajmniej w ich klasycznych wyda-
niach, celowe wydaje się przyjęcie endogenicznych po-
staw przy identyfikowaniu strategii .

  
Krawędź chaosu 

o metaforyczne i nieomal mistyczne okreś-le-
nie stanu organizacji, charakteryzującego się 
częściowym uporządkowaniem (zgodne zwy-

kle z kanonami klasycznej teorii organizacji i zarządza-
nia) oraz częściowym nieuporządkowaniem, w sensie 
dopuszczenia do zindywidualizowanych działań jednostek . 
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