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dyskusja o treści strategii 

Rafał Krupski

zagadnienia wstępne  

ija już rok od wydania książki Koncepcje 
strategii organizacji (PWE, Warszawa 2009), 
której byłem inicjatorem i istotnym współ-

autorem . Przedstawiłem w niej wiele własnych kon-
cepcji treści strategii przedsiębiorstwa, których źró-
dłem były zarówno badania empiryczne, jak i mode-
lowa dedukcja . Przedstawiłem strategie w układzie 
statycznym, jak i dynamicznym, w kategoriach pro-
duktowo-rynkowych oraz zasobowych . Dostałem wie-
le pozytywnych opinii, ale również wiele słów kry-
tycznych . Z perspektywy roku pragnę się ustosunko-
wać do tych ostatnich . Ze względów edytorskich wy-
brałem jeden, ale podstawowy problem: czy jedynymi 
kategoriami wyrażania strategii przedsiębiorstwa są 
produkty i rynki, czy możliwy i zasadny jest opis 
strategii w kategoriach wyłącznie zasobowych? Na 
pierwsze pytanie odpowiadam – nie, na drugie – 
tak, przy czym proszę nie traktować tego jako odpo-
wiedzi osobistej, ale jako odpowiedź na podstawowe 
problemy identyfikacji strategii i podstawowe proble-
my zarządzania strategicznego współczesnymi przed-
siębiorstwami . Rynki czy zasoby? Oto jest pytanie . 

 
przyczyny konieczności zmian  
w zarządzaniu strategicznym 

ruizmem jest odwoływanie się do narastają-
cej turbulencji otoczenia . Jest ona faktem, 
choć mało jest badań ogólnych i branżo-

wych (poza sektorami high-tech) potwierdzających 
explicite te poglądy . Jeżeli jednak zgodzimy się ze 
stwierdzeniami o kilkunastoletniej już historii, że 
egzemplifikacją owej turbulencji jest istotne skraca-
nie się cyklów życia wyrobów, rynków lub inaczej 
– wzrost liczby innowacji [Chakravarthy, 1997] albo 
bardziej ogólnie – wzrost dynamiki zmian o charak-
terze nieliniowym [Bettis, Hitt, 1995], to konse-
kwencją tego są trudności w przewidywaniu przy-
szłości, a niewiarygodność prognoz tworzy kontekst 
niepewności – zwłaszcza w procesach decyzyjnych 
zarządzania strategicznego . W ogniu dyskusji na-
ukowych spotykałem się z poglądami, że to nie jest 
prawda, iż otoczenie jest nieprzewidywalne . No cóż, 
nawet odwołując się do konkretnych badań, można 
narazić się na zarzut demagogii i wybiórczego odwo-
ływania się do publikacji oraz badań wspierających 
dany pogląd . Tak to już jest w naukach społecznych . 
Demagogia demagogią, więc odwołam się do istot-
nego głosu w tej dyskusji – profesora A .K . Koź-
mińskiego, który w swej książce Zarządzanie w wa-
runkach niepewności . Podręcznik dla zaawansowanych 

stwierdził: „Przetrwanie w warunkach «uogólnionej 
niepewności» wymaga (…) rewolucji w zarządzaniu” 
(s . 8) . Profesor sformułował tezę o wpływie „uogól-
nionej niepewności” na zarządzanie z perspektywy 
mikro (warunków działania przedsiębiorstwa) . Po-
jednawczo jednak dodał, że „(…) w szybko zmienia-
jącym się świecie biznesu ciągle jeszcze pozostają 
enklawy stabilizacji, fragmenty rynków, gałęzi prze-
mysłu, przedsiębiorstw, gdzie nadal można i należy 
stosować tradycyjne reguły” (s . 9) . Ja jednak po-
szedłbym dalej – nawet jeżeli uogólniona niepew-
ność dotyczy tylko niewielkiego procentu firm i sek-
torów, problem istnieje i trzeba się nim zajmować, 
włączając wartościowe badania i próby rozwiązań 
zidentyfikowanych w nich problemów do teorii za-
rządzania w ogóle, a do teorii zarządzania strate-
gicznego w szczególności . Nie wolno ich negować, 
gniewać się, że nie pasują do istniejącej teorii lub, 
co gorsze, w ogóle udawać, że problem nie istnieje . 
Istnieje (sic!) .   

istota zmian 

eneralnie proponowane zmiany dotyczące 
pożądanej elastyczności i treści strategii 
w przywoływanej książce [Krupski, Niem-

czyk, Stańczyk-Hugiet, 2009] w kontekście niepew-
ności decyzyjnej zestawiono poniżej .  

Elastyczność strategii osiąga się:  
 z rezygnując z opisu przyszłości firmy w katego-

riach produktowo-rynkowych na rzecz opisu strate-
gii w kategoriach zasobów . Te zaś warunkują sku-
teczne wykorzystywanie okazji;   

 z przyjmując, że im dłuższy horyzont czasu, tym 
więcej w strategii zagadnień dotyczących pozyskiwa-
nia i wykorzystywania zasobów;  

 z przyjmując, że treścią strategii powinien być plan 
tworzenia warunków do wykorzystywania okazji;  

 z dopuszczając, że alternatywą powyższego ujęcia 
mogą być tak zwane proste zasady działania orga-
nizacji;  

 z przyjmując, że jedyną dopuszczalną postacią stra-
tegii w kategoriach produktowo-rynkowych jest jej 
dynamiczna postać w formie scenariuszy i przejść 
między nimi lub w formie opcji;  

 z przez niezbilansowanie planu strategicznego 
z założonymi przesadnie ambitnymi celami lub nad-
miarami zasobów .  

Strategia w języku okazji, to długofalowy plan or-
ganizacji zawierający między innymi:  

 z ustalenia, jakiego rodzaju zdarzenia w otoczeniu 
przedsiębiorstwo będzie identyfikować jako okazje 
(czyli przyjęcie filtru oraz przestrzeni okazji);  

PO 06 2010.indb   4 16/06/2010   17:23

https://doi.org/10.33141/po.2010.06.01 Przegląd Organizacji, Nr 6 (845), 2010, ss. 4-6 
www.przegladorganizacji.pl 

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) 
 



organizacji 6/2010 5

,

 z ustalenia, jakiego rodzaju zdarzenia we wnętrzu 
przedsiębiorstwa (najczęściej mające charakter inno-
wacji) będą identyfikowane jako okazje;   

 z zamiary w zakresie kształtowania redundancji za-
sobów własnych i systemu dostępności do zasobów 
obcych, który umożliwi wykorzystywanie okazji;  

 z rozwiązania w zakresie „organizacji w ruchu” 
(systemy procedur na różne okazje, symulacji, gene-
rowania pomysłów itp .) . 

krytyka koncepcji 

ajwięcej emocji budzi formułowanie stra-
tegii w języku zasobów . Klasyczna szko-
ła zasobowa zarządzania strategicznego 

uwzględnia co prawda planowanie od zasobów, ale 
językiem opisu strategii są jednak produkty i ryn-
ki . Moje propozycje poszły dalej . Treścią strategii 
w turbulentnym, nieprzewidywalnym otoczeniu po-
winny być zasoby, ich pozyskiwanie i eksploatowa-
nie w związku z wykorzystywaniem okazji . Różnice 
w klasycznym i proponowanym podejściu planistycz-
nym szkoły zasobowej syntetycznie przedstawia ry-
sunek 1 . Procedura 1 jest zwykle ustrukturalizowa-
na według propozycji R . Granta (1991) . Propozycje 
strukturalizujące procedurę 2 z rysunku 1 ogólnie 
przedstawiłem w innej publikacji [Krupski, 2006], 
a skonkretyzowałem z uwzględnieniem specyfiki 
poszczególnych rodzajów zasobów niematerialnych 
w inkryminowanej książce . 

 Takie ujęcie strategii przedsiębiorstwa rodzi 
wiele problemów teoretycznych . Jednym z najważ-
niejszych jest problem identyfikacji rozwoju przed-
siębiorstwa . Profesor A . Kaleta w jednej ze swoich 
ostatnich publikacji wyraźnie stwierdza, że pro-
dukty, rynki, zadania docelowe są wyznacznikami 
rozwojowymi niemożliwymi do zastąpienia innymi 
ogólniejszymi założeniami [Kaleta, 2010] . Ina-
czej mówiąc, według niego rozwoju przedsiębior-
stwa, a tym samym strategii przedsiębiorstwa nie 
można formułować w języku zasobów . Dyskusja jest 
dość trudna, bo siła przyzwyczajenia uniemożliwia 
inne definiowanie strategii jak tylko w języku pro-
duktów i rynków . Jeżeli planuje się rozwój zaso-
bów, to w klasycznej konwencji nie jest to strategia, 
a więc trudno o porozumienie . Ale, czy inwesto-
wanie przez studenta w naukę na przykład języka 
koreańskiego, bez konkretyzowania, czy chce zostać 
tłumaczem obsługującym dyplomatów czy biznes-
menem działającym na rynku koreańskim – nie jest 
strategią jego rozwoju? A o tym, czy zostanie pierw-
szym czy drugim, czy jeszcze kimś innym – zade-
cyduje przypadek . Czy firma komputerowa inwe-
stująca w najnowsze technologie informacyjne, bez 
konkretyzacji szczegółowych rynków i produktów, 
nie realizuje swojego rozwoju, nie realizuje strategii 
w języku zasobów?    

model planowania w przedsiębiorstwie 
działającym w turbulentnym otoczeniu  

sytuacji niepewnych rynków to, co bardziej 
pewne – to zasoby . Stwierdzenie to nie jest 
oryginalne . Już dość dawno temu R . Grant 

tak właśnie argumentował zasadność szkoły zaso-
bów zarządzania strategicznego (1996) . Wydaje się 
więc, że dla przedsiębiorstw, które działają w nie-
pewnym, nieprzewidywalnym otoczeniu, treścią stra-
tegii powinien być plan przede wszystkim pozyski-
wania zasobów (lub przynajmniej dostępu do nich), 
tworzenia ich nadmiarów (ponad potrzeby bieżącej 
działalności operacyjnej) w celu wykorzystywania 
nadarzających się okazji . 

Drugim ważnym komponentem, tak rozumiane-
go planu strategicznego, powinien być filtr okazji . 
Filtr jest niezbędny, ponieważ firmy subiektywnie 
jednak identyfikują różne zdarzenia w ich otocze-
niu jako okazje . Konstrukcję takiego filtru zapropo-
nowałem w przywoływanej książce (s . 168) – jednak 
w kategoriach otoczenia (sic!) . To, co najtrudniejsze 
do przewidzenia – zachowania rynków, schodzi na 
poziom taktyczno-operacyjny z krótkim horyzontem 
planowania . Zidentyfikowane dzięki filtrowi okazje, 
możliwe do wykorzystania dzięki zgromadzonym za-
sobom, albo ogólniej, dzięki zapewnionej dostępno-
ści do zasobów, są podstawą generowania projek-
tów . A zarządzanie projektami to już bardzo dobrze 
ustrukturalizowana metoda zarządzania, tak w teo-
rii, jak i praktyce . Wszystko to prezentuje poglądo-
wo rysunek 2 . W modelu można również uwzględ-
nić okazje płynące z wnętrza firmy jako innowacje, 
a projekty przyjmą postać eksperymentowania .    

Nie jest to model strategii emergentnych Mintz-
berga i Watersa, ponieważ obejmuje w istocie tylko 
strategię zamierzoną dotyczącą rozwoju zasobów, 
aczkolwiek w zakresie występujących w nim kate-
gorii produktowo-rynkowych na poziomie taktyczno- 
-operacyjnym jest z nim kompatybilny .   

zakończenie 

aproponowany model planowania strate-
gicznego wraz z poziomem taktyczno-ope-
racyjnym nie ma charakteru uniwersalne-

go . Tam, gdzie otoczenie jest przewidywalne dobrze 
ustrukturalizowana, istniejąca teoria planowania 
strategicznego (przede wszystkim szkoła planistycz-
na) jest wystarczająca do opisu i rozwiązywania pro-
blemów przyszłości przedsiębiorstwa we względnie 
dłuższej perspektywie . I w tym zakresie należy się 
zgodzić ze stwierdzeniem profesora K . Obłoja do-
tyczącym szkoły planistycznej, że „(…) planowanie 
strategiczne nie umarło (…), żyje i ma się (…) bar-
dzo dobrze [Obłój, 2007, s . 82] .  Jednakże tam, gdzie 
kontekst niepewności uniemożliwia podejmowanie 

1. Zasoby          strategia w kategoriach: produktów, rynków i wyników finansowych  

2. Zasoby          strategia w kategoriach: zasobów  

Rys. 1. Od zasobów do rynków lub do zasobów 
Źródło: opracowanie własne .  
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decyzji strategicznych w tradycyjnych kategoriach 
produktów, rynków i wyników finansowych, o przy-
szłości przedsiębiorstwa można myśleć inaczej, być 
może w kategoriach przetrwania, być może w ka-
tegoriach rozwoju zasobów, w celu wykorzystywa-
nia okazji . Tak czy owak, jest to alternatywa dla 
planowania scenariuszowego, planowania w katego-
riach opcji rzeczowych . A zasoby, które mają cieka-
wą własność multifinalności i tak można traktować 
jako punkt wyjścia przy konstrukcji dendrytu opcji 
rzeczowych . Ale to już inny bardzo ciekawy problem 
teorii i praktyki zarządzania strategicznego .  

Teoretyczne rozważania na temat: rynki czy zaso-
by w strategii przedsiębiorstwa zamierzam wesprzeć 
wynikami badań empirycznych, które prowadzę 
w ramach projektu badań własnych: N N115003938 . 
Jego skromną częścią jest również niniejszy artykuł .       

prof . dr hab . Rafał Krupski 
Wałbrzyska Wyższa Szkoła 

Zarządzania i Przedsiębiorczości 
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Summary 
The article presents basic assumptions of a radical version of 
resources school in strategic management . Consequently, it 
presents the criticism of these assumptions and the attempt 
to defend author’s views presented during the conference 
dedicated to the issues connected with organization strate-
gies and described in „Przegląd Organizacji” 2010, no . 4 .
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Rys. 2. Ontologia poziomów: strategicznego i taktyczno-operacyjnego organizacji działającej 
w warunkach niepewności 
Źródło: opracowanie własne . 
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