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Wojny wygrywa siĊ w pokoju sztabowym, a nie na polu walki.
(ang. Wars are won in the planning room, not in the battle field.)
— GENERAà DWIGHT EISENHOWER, 34. PREZYDENT USA

Rozdziaï 1.

Strategia dla kaĝdego

OTO STRATEGIA DLA KA¿DEGO
Sposób formuáowania strategii jest zawsze taki sam, bez wzglĊdu na to, gdzie
i dla kogo ona powstaje. NiezaleĪnie od sektora, w jakim pracujesz (publiczny,
biznes, non profit), niezaleĪnie od rodzaju organizacji (samorząd, firma, organizacja dobroczynna) i niezaleĪnie od poziomu (na przykáad korporacyjny, operacyjny, marki) - tworzenie strategii zawsze skáada siĊ z czterech kolejno po
sobie nastĊpujących etapów (rysunek 1.1).
Najpierw formuáujesz przewodnią zasadĊ (ang. guiding principle, wining
aspiration). Definiuje ona granice Twoich zainteresowaĔ i dziaáaĔ. NastĊpnie
w trzech krokach kreĞlisz istotĊ strategii — Twój autorski pomysá na osiągniĊcie
waĪnego dla Ciebie celu. Te trzy kroki to: diagnoza problemu (ang. diagnosis, key issues), koncepcja dziaáaĔ (ang. guiding policy, objectives & strategies) i plan akcji (ang. coherent action, action plan).
OczywiĞcie nawet najlepszy pomysá nie jest w stanie sam siĊ zrealizowaü.
Aby strategia zadziaáaáa, konieczne są odpowiednie zasoby do jej wprowadzenia.
W przeciwnym razie naraĪasz siĊ na ryzyko poraĪki. Zanim wiĊc zaczniesz
wdraĪaü strategiĊ, musisz siĊ upewniü, czego potrzebujesz, co i gdzie naleĪy
uzupeániü, aby udaáo siĊ zrealizowaü wszystkie zamiary. SáuĪy temu trzeci etap —
okreĞlenie koniecznych zasobów (ang. required resources, capabilities).
Potem pozostaje ostatni, czwarty etap — wykonanie (ang. sound execution).
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Rysunek 1.1. Etapy tworzenia strategii
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W wielu sektorach, na przykáad w branĪy FMCG, sposób wykonania decyduje
o sukcesie lub poraĪce strategii.
Aby stworzyü dobrą strategiĊ, nie musisz wcale pracowaü w wielkiej korporacji i nie musisz korzystaü z pomocy znanych firm konsultingowych. Wystarczy kartka papieru i trzymanie siĊ powyĪszego schematu. Ta prosta sekwencja
czterech etapów strategicznych sprawdza siĊ zawsze i wszĊdzie. Nie jest ona
wymysáem báyskotliwego naukowca czy menedĪera, lecz powstaáa z obserwacji
powtarzającej siĊ od wieków prawidáowoĞci zwyciĊstwa.

ZwyciÚstwo Aleksandra (Issos)
Aleksander MacedoĔski, rozbijając niezwyciĊĪoną armiĊ Dariusza III pod Issos
(333 p.n.e.), miaá przed sobą 400 tysiĊcy Persów i helleĔskich najemników,
a sam dysponowaá zaledwie 26 tysiącami piechoty i 5 tysiącami jazdy. Dwie
armie staáy naprzeciw siebie oddzielone niewielką rzeką Pinarus. Na kaĪdym
odcinku frontu Persowie mieli miaĪdĪącą przewagĊ. Wedáug reguá ówczesnej
sztuki wojennej pewne byáy dwie rzeczy. Po pierwsze, ogromna nierównowaga
siá jasno wskazywaáa zwyciĊzcĊ — Persów. Po drugie, bitwa musiaáa rozegraü siĊ
po tej stronie rzeki, gdzie staá Aleksander. A to z tej przyczyny, Īe przekraczając
rzekĊ, MacedoĔczycy straciliby moĪliwoĞü odwrotu, co oznaczaáoby natychmiastową rzeĨ. Ogólnie przyjĊte reguáy jasno wskazywaáy, co siĊ wydarzy.
Jednak Aleksander, wyksztaácony przez Arystotelesa, nie kierowaá siĊ
ogólnie przyjĊtymi reguáami, lecz wnioskami, jakie páynĊáy z analizy
konkretnej sytuacji. A oto jak ją oceniaá. ZaáoĪenie nr 1: Dariusz uwaĪa, Īe
bitwa musi siĊ rozegraü po tej stronie rzeki, gdzie stoją MacedoĔczycy. ZaáoĪenie
nr 2: Dariusz nie zmieni zwyczaju obowiązującego w dowodzeniu — król ze
Ğwitą stawaá poĞrodku swoich siá i z tego miejsca obserwowaá bitwĊ. ZaáoĪenie
nr 3: Dariusz jest armią — Dariusz panowaá nad podlegáymi ziemiami jak
„bóstwo” nad niewolnikami. Perska armia byáa armią zniewolonych Īoánierzy,
którzy biją siĊ, bo muszą, a nie dlatego, Īe walczą „za sprawĊ”.
Jakie byáy wnioski Aleksandra? MoĪemy siĊ tego domyĞliü, patrząc na
przebieg bitwy. Dariusz zaatakowaá lewe skrzydáo MacedoĔczyków, przeprawiając przez rzekĊ przewaĪające siáy helleĔskich najemników (rysunek 1.2.A).
MacedoĔczycy zaczĊli siĊ cofaü. Aleksander powinien byá wiĊc wesprzeü swoje
lewe skrzydáo. Jednak zamiast tego uderzyá na przeciwlegáe skrzydáo Persów,
którego oddziaáy leniwie obserwowaáy przebieg helleĔskiego ataku. Aleksander na czele doborowej jazdy báyskawicznie przeprawiá siĊ przez rzekĊ. Skoncentrowaá caáy impet uderzenia w jednym punkcie i natychmiast przeáamaá
opór zaskoczonego wroga. Przebiá siĊ przez pierwszą kolumnĊ wojska, wpadá
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ħródáo: opracowano na podstawie
rysunków z Wikipedia (The battle of Issus)

Rysunek 1.2. Przebieg bitwy pod Issos (333 p.n.e.)
— rozmieszczenie i ruchy wojsk

w lukĊ miĊdzy oddziaáami pierwszej i drugiej linii i tamtĊdy rozpocząá szaleĔczą
szarĪĊ wzdáuĪ siá wroga — wprost na ĞwitĊ otaczającą króla (rysunek 1.2.B).
Dariusz III, widząc w Ğrodku wáasnego wojska pĊdzącą jazdĊ Aleksandra, ucieká
przeraĪony! Armia perska wpadáa w popáoch. Wynik bitwy to 302 polegáych
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MacedoĔczyków i dziesiątki tysiĊcy zabitych Persów! Aleksander zdobyá obóz
peáen bogactw, pojmaá matkĊ Dariusza III, jego ĪonĊ i dwie córki.
Wygraá, poniewaĪ obmyĞliá manewr, który wynikaá z celnej diagnozy konkretnej sytuacji. Przeprowadziá go przy uĪyciu zasobów (wiernej i Ğwietnie wyszkolonej jazdy), które byáy wystarczające do wykonania tego zadania. A caáą akcjĊ
Ğwietnie skoordynowaá w czasie i przestrzeni.

ZwyciÚstwo Hannibala (Kanny)
Inny wielki wódz — Hannibal, nazywany ojcem strategii — rzuciá na kolana
potĊĪną republikĊ rzymską w bitwie pod Kannami (216 p.n.e.), dysponując
siáami ponad dwukrotnie mniejszymi niĪ ona: 50 tysiĊcy KartagiĔczyków stanĊáo przeciwko 120 tysiącom Rzymian. Rzymianie ustawili siĊ trzyrzĊdowym
czworobokiem, który zapewniaá mocne uderzenie w centrum siá wroga. Hannibal znaá tĊ taktykĊ. Ustawiá wiĊc swoje wojsko w sposób bardzo szczególny.
Wysunąá czoáo armii mocno do przodu, a pozostaáe oddziaáy cofnąá tak, Īe
uáoĪyáy siĊ w rodzaj trójkątnej kaskady. Jazda staáa na flankach. Nie byáo to
widoczne, ale armia Hannibala byáa znacznie bardziej rozciągniĊta od rzymskiej
(rysunek 1.3 A). Kiedy Rzymianie uderzyli, wysuniĊte oddziaáy KartagiĔczyków
zaczĊáy siĊ cofaü pod naporem przewaĪających siá. Oddziaáy ustawione z tyáu
musiaáy siĊ wiĊc odsunąü na bok, Īeby zrobiü miejsce cofającym siĊ Īoánierzom.
Podczas gdy Rzymianie brnĊli naprzód, armia Hannibala rozciągaáa siĊ na boki,
niepostrzeĪenie oskrzydlając przeciwnika (rysunek 1.3 B).
Rzymianie parli naprzód tak szybko, Īe w pewnym momencie wydali
triumfalny okrzyk zwyciĊstwa! Lecz byá to w istocie początek ich koĔca. KartagiĔskie oddziaáy zamykaáy juĪ manewr oskrzydlający, a jazda pognaáa flankami
i zaatakowaáa tyáy rzymskiego wojska. Oddziaáy republikaĔskie zostaáy okrąĪone.
Osiem doborowych legionów znalazáo siĊ w „kotle”. KartagiĔczycy atakowali
z impetem ze wszystkich stron. CóĪ z tego, Īe wojsko rzymskie byáo liczniejsze,
skoro mogli walczyü tylko Īoánierze stojący na obwodzie, pozostali zaĞ táoczyli siĊ
w Ğrodku, nie mogąc nawet dobyü miecza. Hannibal zyskaá przewagĊ liczbową,
mimo Īe dysponowaá ponad dwukrotnie mniejszą armią. ZaczĊáa siĊ rzeĨ. W ciągu
3 – 4 godzin zginĊáo 60 – 75 tysiĊcy Rzymian, przy stratach kartagiĔskich wynoszących 6 – 7 tysiĊcy wojowników. W caáej historii wojskowoĞci w tak krótkim
czasie nie polegáo w bitwie tak wielu Īoánierzy, ani wczeĞniej, ani póĨniej. Jak
to moĪliwe? Po raz kolejny zdecydowaá nietuzinkowy manewr, opracowany na
podstawie gáĊbokiej analizy okolicznoĞci. Zostaá on przeprowadzony przy uĪyciu
wystarczających zasobów, Ğwietnie skoordynowanych w czasie i przestrzeni.
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ħródáo: opracowano na podstawie
rysunków z Wikipedia (The battle of Cannae)

Rysunek 1.3. Przebieg bitwy pod Kannami (216 p.n.e.)
— rozmieszczenie i ruchy wojsk

Zarówno w przypadku obu opisanych bitew, jak i wielu innych zwyciĊstw
powtarza siĊ ten sam schemat:
x ZwyciĊzca kieruje siĊ przewodnią zasadą, przyĞwiecającą wszystkiemu, co
robi — „robiĊ to, do czego zostaáem powoáany” .
Aleksander pragnąá wyzwoliü podbite przez Persów miasta greckie w Azji Mniejszej
(Anatolii) i pomĞciü krzywdy z okresu wojen perskich. Hannibal chciaá narzuciü Rzymowi korzystny dla Kartaginy traktat handlowy na Morzu ĝródziemnym, co byáo kwestią
kluczową dla gospodarki fenickiego paĔstwa.
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x ZwyciĊzca wykonuje konkretny, wyrazisty i trudny manewr, który wynika
z wnikliwej analizy warunków zewnĊtrznych (diagnoza – koncepcja – plan
akcji).
x ZwyciĊzca dysponuje zasobami wystarczającymi do zrealizowania swojego
zamysáu.
x ZwyciĊzca realizuje swój zamysá w sposób skoordynowany w czasie i przestrzeni.
Schemat ten od wieków potwierdza swoją skutecznoĞü. Zobaczmy teraz, co
dokáadnie oznaczają hasáa związane z czterema etapami strategicznymi.

PIERWSZY ETAP STRATEGII
— PRZEWODNIA ZASADA
Przewodnia zasada to „filozofia Īycia”, podstawowa, zaáoĪycielska zasada przyĞwiecająca wszystkiemu, co robi organizacja. Z niej wynika nie tylko to, czego
organizacja siĊ podejmie, lecz takĪe to, jak to wykona. Wielka Orkiestra ĝwiątecznej Pomocy ratuje chore dzieci. Ta naczelna zasada istnienia jasno okreĞla
wąski obszar dobroczynnej aktywnoĞci WOĝP. DobroczynnoĞü moĪna praktykowaü na setki sposobów i mnóstwo organizacji dziaáa jednoczeĞnie w wielu
charytatywnych obszarach. Organizacje te nie są jednak tak wyraziste jak WOĝP,
która kieruje siĊ bardzo konkretną zasadą istnienia. Pomaga ona ogniskowaü
twórczą energiĊ, dziĊki czemu skuteczniej od innych przebija siĊ do publicznej
ĞwiadomoĞci.
JeĪeli masz zaáoĪycielską zasadĊ i kierujesz siĊ nią, Twoje dziaáania stają siĊ
jasne i autentyczne. AutentycznoĞü staáa siĊ wymiernym skáadnikiem kapitaáu
firm XXI wieku. Przewodnia zasada oprócz tego, co robisz, okreĞla równieĪ to,
czego nie powinieneĞ robiü. Nie powinieneĞ robiü rzeczy, które są poza
obszarem Twoich zainteresowaĔ, a zwáaszcza tych, które są w konflikcie z Twoimi zasadami. Akt odrzucenia jest najbardziej wymiernym
testem przewodniej zasady. W 2014 roku CVS, amerykaĔska sieü typu retail
pharmacy — taka zwielokrotniona asortymentowo sieü Super-Pharm — zrezygnowaáa z dystrybucji papierosów. Wedáug wyliczeĔ firmy oznaczaáo to utratĊ
obrotu rzĊdu dwóch miliardów dolarów rocznie! Prezes CVS Larry J. Merlo
wyjaĞniá swoją decyzjĊ nastĊpująco: „SprzedaĪ wyrobów tytoniowych jest niespójna z sensem naszego istnienia (ang. purpose), którym jest pomaganie ludziom
w ich drodze do lepszego zdrowia”1.
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Jednym z pryncypiów dziaáania Apple’a jest ochrona prywatnoĞci. Na swojej
stronie internetowej firma publikuje pisemne zobowiązanie Tima Cooka, obecnego prezesa. Czytamy w nim miĊdzy innymi, Īe firma „nigdy nie udostĊpniáa
i nie pozwoli na stworzenie furtki dostĊpu do swoich urządzeĔ, usáug i serwerów Īadnej paĔstwowej agencji z Īadnego kraju”2. I nie jest to „lanie wody”, lecz
rzetelne zobowiązanie. Zostaáo ono potwierdzone czynami, kiedy Apple odmówiá FBI udostĊpnienia kodów do iPhone’ów. Wywoáaáo to burzĊ medialną, falĊ
nacisków politycznych i powództwo sądowe, którym FBI staraáo siĊ zmusiü
Apple’a do wspóápracy. Ile firm gáoszących górnolotne hasáa byáoby gotowych
w obronie swych zasad powiedzieü „nie” potĊĪnemu FBI wspieranemu przez
Biaáy Dom? Apple udowodniá, Īe jest gotowy. Klienci doceniają taką postawĊ
i odpáacają siĊ z nawiązką. AutentycznoĞü ma wielką siáĊ rynkową dlatego wáaĞnie, Īe nie polega na sáowach, lecz na czynach.

TWORZENIE PRZEWODNIEJ ZASADY
Jak formuáuje siĊ przewodnią zasadĊ? Trzeba odpowiedzieü sobie na dwa bardzo
proste pytania. Pierwsze to: w jakim biznesie dziaáam? A drugie: co
chcĊ w nim osiągnąü? (rysunek 1.4).

Rysunek 1.4. Formuáowanie przewodniej zasady

1. Definiowanie swojego obszaru dziaïania
Najpierw stawiam pierwsze pytanie: jak widzĊ swój obszar dziaáalnoĞci? Co nim
jest? Ludzie, patrząc na to samo páótno, widzą inne obrazy. Podobnie jest
z patrzeniem na rynek: nie kaĪdy rozumie go w ten sam sposób — i wcale nie
musi. To, jak organizacja postrzega otaczające ją Ğrodowisko, decyduje o dzia-
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áaniach, jakie podejmie. Firma Schimano postrzega swój biznes w wąskich granicach — w mechanicznym osprzĊcie rowerowym i wĊdkarskich koáowrotkach.
Choü z powodzeniem mogáaby poszerzyü ofertĊ o akcesoria rowerowe i wĊdkarskie, a nawet produkowaü rowery i wĊdki, nie robi tego, bo nie mieĞci siĊ
to w granicach optyki biznesu, jaką przyjĊáa. Trzyma siĊ swojej optyki i dziĊki
temu jest tak skuteczna.
Farmaceutyczna firma Bionorica od początku swego istnienia zajmuje siĊ
lekami zioáowymi. Ale czyni to w bardzo szczególny sposób. W czasach medycyny opartej na dowodach naukowych (ang. evidence based medicine) leczenie zioáami, czyli fitoterapiĊ, uznano za zamierającą tradycjĊ. PrzyjĊáo siĊ, Īe
postĊp medycyny moĪe siĊ dokonywaü wyáącznie w lekach syntetycznych. Na
nich teĪ skupiáo siĊ zainteresowanie lekarzy. Bionorica dziaáa na przekór przyjĊtym normom — wierzy w postĊp medycyny w fitoterapii. Dlatego okreĞliáa swój
biznes jako phyto-engineering, co oznacza postĊpową, nowatorską fitofarmacjĊ.
DziĊki tej unikatowej optyce Bionorica, w przeciwieĔstwie do caáego sektora
„zioáolecznictwa”, produkuje dziĞ nowoczesne leki roĞlinne o udokumentowanym
naukowo dziaáaniu. Z powodzeniem konkurują one z syntetykami i zyskują
coraz wiĊkszą popularnoĞü w Ğrodowisku lekarskim.
Wielcy liderzy zawsze rozumieją biznes na wáasny sposób, inaczej
niĪ powszechnie przyjĊto. Steve Jobs wcale nie uwaĪaá Apple’a za firmĊ
komputerową. Dla niego Apple byá firmą rozwiązaĔ uĪytkowych opartych na
nowych technologiach. Jobs rozumiaá biznes na swój sposób i dlatego zaskakiwaá innych, robiąc rzeczy niepasujące do definicji firmy komputerowej, takie
jak iPod, iTunes, iPhone, iPad. Podczas jednego z publicznych wystąpieĔ wyjaĞniá wreszcie Ğwiatu, czym jest wedáug niego Apple: „Apple jest firmą przenoĞnych urządzeĔ osobistych” (ang. Apple is a mobile devices company)3.
Kiedy Amazon poszerzaá asortyment sklepu o nastĊpne produkty (inne niĪ
ksiąĪki), guru pozycjonowania Al Ries wieszczyá mu rycháy koniec. Lecz Ries nie
rozumiaá, Īe Jeff Bezos, zaáoĪyciel Amazona, po prostu inaczej widzi swój biznes.
„JesteĞmy firmą zorientowaną na konsumentów, a nie na ksiąĪki” (ang. We are
a consumer company, not a book company)4 — wyjaĞniá Bezos. Rozbudowując
asortyment sklepu, wprowadzając Kindle’a, tworząc Amazon Video i oferując
usáugi w chmurze, Bezos czyniá naturalne kroki rozwojowe, które innym nie mieĞciáy siĊ w gáowie z jednej prostej przyczyny — inaczej rozumieli jego biznes!
Nie ma dobrej czy záej definicji wáasnego biznesu. WaĪne jest,
Īeby ją mieü, Īeby wynikaáa ona z autentycznych przekonaĔ i Īeby
siĊ jej trzymaü. Wáasna optyka biznesu jest pierwszym krokiem do uzyskania
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przewagi konkurencyjnej. JeĪeli widzisz swój biznes inaczej niĪ inni, bĊdziesz
dziaáaá inaczej niĪ inni, inaczej siĊ specjalizowaá i po latach stworzysz osobliwy
model biznesowy, który bĊdzie trudny do powielenia.
Niektórzy krytykują firmĊ Mars, Īe nienowoczeĞnie patrzy na rynek, bo nie
dywersyfikuje odwaĪnie marek. Niesáusznie. Ta firma ma taką wizjĊ swojego
biznesu — wierzy w marki produktowe i wąską specjalizacjĊ. Dziaáa zgodnie ze
swoimi wewnĊtrznymi przekonaniami. DziĊki temu stworzyáa unikatowy model
biznesowy, obejmujący wąski asortyment, fantastyczną przewagĊ kosztową
i wielką siáĊ dystrybucyjno-merchandisingową. W pojmowanym po swojemu
biznesie osiąga przewagĊ nad kaĪdym producentem sáodyczy, który oferuje szeroki asortyment wyrobów.

2. OkreĂlenie swojej roli w obszarze dziaïania
Drugie pytanie przy formuáowaniu przewodniej zasady dotyczy tego, co chcemy
osiągnąü w zdefiniowanym „po naszemu” biznesie. Zadając sobie to pytanie, trzeba mieü na myĞli ostatecznego odbiorcĊ, tego, do którego kierowana jest oferta. NaleĪy wiĊc zapytaü siebie: jak chcĊ wpáynąü na Īycie
moich klientów? Co takiego bĊdĊ robiü, Īeby moje dziaáania zyskaáy w ich oczach
wartoĞü, Īeby poczuli, Īe moja firma jest przydatnym ogniwem ich Īyciowego
ekosystemu? Biznesem Kellogg’s jest ĪywnoĞü. A co ta firma chce w nim osiągnąü? Chce prawidáowo odĪywiaü rodziny, Īeby rozkwitaáy. Rozwija wiĊc portfel
pierwszorzĊdnych marek ĪywnoĞciowych, by w ten skromny sposób dostarczaü
rodzinom przyjemnoĞci.
Biznesem P&G są produkty konsumenckie. A jaka ma byü rola tych produktów? Mają polepszaü Īycie swoich odbiorców. Ambitna rola. Oznacza bowiem,
Īe firma musi nieustannie myĞleü o poprawie jakoĞci Īycia klientów. W obecnych czasach taka dynamiczna wizja „ulepszania” jest niezwykle trudna do zrealizowania. A.G. Lafley, stając na czele P&G, zauwaĪyá, Īe ulepszanie Īycia jest
moĪliwe wyáącznie dziĊki wyrazistym innowacjom. Celna obserwacja. Co zrobiá? Zacząá wyprzedaĪ marek ĪywnoĞciowych (na przykáad Folgers Coffee), bo
w tym obszarze wedáug niego nie daáo siĊ osiągnąü innowacyjnych postĊpów,
które realnie ulepszaáyby Īycie. Kupowaá natomiast firmy w tych kategoriach,
w których widziaá, Īe postĊp jest moĪliwy (miĊdzy innymi firmy Wella, Gillette).
Zmieniá równieĪ podejĞcie firmy do innowacji. Dotychczasowa wynalazczoĞü
P&G byáa ukierunkowana na wzmocnienie benefitu marki, na przykáad na opracowanie kolejnego enzymu, który zapewni jeszcze lepsze wybielanie. Problem
w tym, Īe takie innowacje wcale nie ulepszają Īycia w widoczny sposób. Kogo
dziĞ obchodzi nastĊpny enzym w proszku do prania? Lafley zmieniá wiĊc kieru-
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nek innowacji. Zamiast ciągle potwierdzaü ograne korzyĞci, skupiá siĊ na odkrywaniu nowych potrzeb i ich lepszym zaspokajaniu. Zaowocowaáo to produktowymi dywersyfikacjami wielu czoáowych marek: Olay Total Effects, Tampax
Pearl, Downy Single Rinse, Tide Coldwater itd.

OD WASNEJ OPTYKI
DO WASNEJ „TEORII BIZNESU”
Organizacja, która zdefiniuje po swojemu biznes i rolĊ, jaką ma w nim odegraü,
narzuca sobie swoistą optykĊ — indywidualny sposób postrzegania obiektywnej
rzeczywistoĞci. Patrzy na rzeczywistoĞü przez wáasne okulary i widzi ją inaczej
niĪ osoby z zewnątrz. W konsekwencji gdzie indziej dostrzega problemy, inaczej
ustala cele i inaczej je osiąga. Taka organizacja zaczyna dziaáaü wedáug innych
schematów niĪ Ğredni rynek, a jej sposób dziaáania jest trudny do przenikniĊcia dla konkurentów.
Swoista optyka po pewnym czasie wytwarza coĞ, co prof. Todd Zenger nazywa
wáasną teorią biznesu (ang. corporate theory)5. Jest to unikatowy pogląd
organizacji w trzech obszarach: rynku (ang. fore-sight), czynników sukcesu
(ang. in-sight) i formuáy budującej wartoĞü (ang. cross-sight). Firma wyznająca
wáasną teoriĊ biznesu rozumie swój rynek inaczej niĪ inni (ang. fore-sight). Gdzie
indziej widzi konieczne aktywa, jakie organizacja musi pozyskaü, aby osiągnąü
sukces (ang. in-sight). I w konsekwencji wypracowuje odmienną niĪ inni formuáĊ dziaáania (ang. cross-sight). Profesor Zenger twierdzi, Īe wáasna teoria
biznesu jest najtrwalszym Ĩródáem sukcesu w rynkowej rywalizacji. I przedstawia na to przekonujące dowody.
KaĪdy moĪe osiągnąü ten stan. Sedno zawiera siĊ w innoĞci, w indywidualizmie. MoĪna wiĊc dowolnie okreĞliü swój biznes i rolĊ firmy, pod warunkiem
Īe wynika to z gáĊbokiego przeĞwiadczenia o sáusznoĞci wáasnych zapatrywaĔ.
Takie szczere przeĞwiadczenie i determinacja decydują o sukcesie tej
lub innej optyki.
Twoja biznesowa optyka moĪe byü nawet tak szczególna jak poglądy Denisa
Cassidy’ego z Boddington Group PLC — zintegrowanej pionowo firmy browarniczej, która posiadaáa wáasne browary, hurtownie i duĪą sieü pubów w Wielkiej
Brytanii. WyobraĨ sobie, Īe stajesz na czele podobnej firmy o blisko dwustuletniej tradycji piwowarskiej. Nadchodzi okres wzmoĪonej konkurencji, na rynku
piwa rozpychają siĊ globalni gracze. Sprawy idą Ĩle, wiĊc musisz zrestrukturyzowaü firmĊ. Co byĞ zrobiá?
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A teraz posáuchaj, co zrobiá Cassidy: sprzedaá browary, sprzedaá hurtownie.
Zostawiá sobie tylko sieü pubów, a za pieniądze ze sprzedaĪy zacząá kupowaü
kurortowe hotele, restauracje, domy opieki i kluby fitness. Czy postąpiábyĞ podobnie? Bo ja akurat zrobiábym odwrotnie! Sprzedaábym puby i hurtownie, a skupiábym siĊ na rozwijaniu marek z zapleczem produkcyjnym. Ale ja mam optykĊ
ustawioną na marki, no i nie znaáem tej firmy od wewnątrz. Cassidy znaá swoją
firmĊ i zauwaĪyá, Īe jej kompetencje w zarządzaniu pubami są znacznie wiĊksze
od kompetencji w zarządzaniu produkcją, markami i dystrybucją. W rzeczywistoĞci Boddington Īyá kulturą pubów — kulturą obsáugi i podtrzymywania miĊdzyludzkich wiĊzi. Piwo zaĞ produkowaá, bo akurat takiego produktu oczekiwali
klienci. Cassidy doszedá do wniosku, Īe rzeczywistym biznesem Boddington Group
PLC nie jest warzenie piwa i marketing, lecz retailing & hospitality. WáaĞnie
w kierunku tego intratnego i dynamicznie rozwijającego siĊ sektora zacząá przeksztaácaü firmĊ. To zupeánie wyjątkowe spojrzenie na biznes spowodowaáo, Īe
Cassidy poczyniá kroki, które innym nawet nie przyszáyby na myĞl.

PRZEWODNIA ZASADA
A MISSION STATEMENT
W latach 90. ubiegáego wieku spopularyzowaá siĊ w zarządzaniu dziwny twór:
vision – mission – values, nazywany potocznie mission statement. Miaá
on okreĞlaü firmowe credo i wizjĊ rozwoju. Wkrótce zacząá przybieraü coraz to
bardziej rozbudowane formy aĪ po: wizja – misja – wartoĞci – sens – zasady
(ang. vision – mission – values – purpose – princpiles). MoĪna by zadaü pytanie: a gdzie tu odnajdziemy przewodnią zasadĊ? OdpowiedĨ brzmi: w sekcji
purpose, raison d’être (cel istnienia). A jeĪeli nie ma sekcji purpose? Wówczas miĊdzy wierszami albo… wcale. Vision – mission – values jest chyba najbardziej wyĞmiewanym tworem zarządzania. Na pewno nie jest strategią,
co najwyĪej moĪna go uznaü za nieobowiązkowy element strategii
o wątpliwej przydatnoĞci. Zazwyczaj bywa nieprzydatny, bo jest po prostu
nieczytelny i niezrozumiaáy. W 1999 roku „Financial Times” opublikowaá znamienny artykuá6, w którym zamieĞciá wnioski z przeglądu mission statements
piĊüdziesiĊciu piĊciu wzorcowych firm globalnych, tzw. blue chip companies.
Okazaáo siĊ, Īe tym, co przede wszystkim odróĪniaáo te teksty, byáa ich dáugoĞü.
Nic poza tym. W 2015 roku Instytut Gallupa opublikowaá badanie7, z którego
wynikaáo, Īe zaledwie 28% badanych pracowników firm rozumie, jaki jest sens
istnienia ich przedsiĊbiorstwa, tzn. purpose, pomimo powszechnego stosowania
mission statements.
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Nic dziwnego, Īe nastĊpuje obecnie odwrót od tej zbiurokratyzowanej formy
„strategicznej quasi-identyfikacji”. Obowiązujący do niedawna format, na który
skáadaáy siĊ rozbudowane „credo” (ang. purpose – values – principles) i ogólnikowa wizja rozwoju (ang. vision – mission), ulega modyfikacji. Wiodące firmy
upraszczają zarówno formĊ, jak i treĞü. Kellogg’s publikuje na swojej stronie
„wizjĊ” i „sens” (ang. vision, purpose), po jednym zdaniu kaĪde8. Tesco publikuje
„sens” i „zasady” (ang. purpose, principles), a kiedy czytamy te przesáania, nie
mamy trudnoĞci, by odnaleĨü je w dziaáaniach firmy. McDonald’s publikuje
„ambicjĊ” (ang. corporate ambition), która odwoáuje siĊ do trzech prostych zasad:
dobre jedzenie, dobrzy ludzie, dobry sąsiad9. Apple podaje tylko szeĞü wartoĞci
(ang. values). A zamiast korporacyjnego beákotu podkreĞlającego, jak są one waĪne
dla firmy, zamieszcza nazwĊ wartoĞci, krótką definicjĊ i informacjĊ o tym, co
firma robi w tym zakresie. I tak w opisie wartoĞci „Edukacja” przeczytamy, Īe
w odpowiedzi na apel prezydenta Obamy Apple przeznaczyá 100 milionów dolarów na program ConnectED, w ramach którego doposaĪono 114 niedoinwestowanych szkóá10.

Czy jedno zdanie wystarczy?
Na stronie Tesla widnieje jednozdaniowa misja: „Przyspieszyü przejĞcie Ğwiata
na odnawialną energiĊ”11. I objaĞnienie, Īe Tesla widzi swój wkáad w ten proces
w postaci tworzenia elektrycznych aut, które udowodnią swą wyĪszoĞü nad spalinowymi. Jedno zdanie z objaĞnieniem i wystarczy. Po co wiĊcej? Na jednym
zdaniu moĪna budowaü doskonaáą firmĊ przez lata.
PotĊĪny Walmart, istniejący od ponad póá wieku, zamiast stosowaü opasáą
mission statement, dziaáa w oparciu o jedno zdanie wypowiedziane przez zaáoĪyciela, Sama Waltona. Widnieje ono na korporacyjnej stronie: „JeĞli bĊdziemy
wspólnie pracowaü, obniĪymy koszty Īycia dla kaĪdego… Damy Ğwiatu szansĊ,
by dostrzegá, jak to jest zaoszczĊdziü i cieszyü siĊ dziĊki temu lepszym Īyciem”.
PoniĪej umieszczono wspóáczesną interpretacjĊ tej myĞli: „OszczĊdzamy pieniądze ludzi, by mogli lepiej Īyü — ta zasada jest siáą sprawczą wszystkiego, co
robimy”12. PowyĪsze motto pomogáo wyjĞü Walmartowi z powaĪnych tarapatów, w których znalazá siĊ na początku nowego millenium. Jest to dobry przykáad siáy sprawczej, jaka tkwi w przewodniej zasadzie. Posáuchajcie.
W 2007 roku stery Walmartu przejąá nowy CEO Stephen Quinn. SprzedaĪ
wielkiego detalisty spadaáa od dwóch lat, ubywaáo klientów. Uwaga zarządu tradycyjnie koncentrowaáa siĊ na optymalizacji i skrajnej oszczĊdnoĞci kosztem
jakoĞci usáug. Walmart nie zwracaá uwagi na to, Īe potrzeby klientów zmieniáy
siĊ i Īe wzrosáy ich wymagania. Zarząd nadal skupiaá siĊ na niskich cenach.
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Do firmy przylgnąá negatywny wizerunek „twardego discountera” — niskie
ceny w kiepskim otoczeniu. Sklep staá siĊ miejscem zakupów dla ludzi o niskich
dochodach i niskich wymaganiach, zwracających uwagĊ tylko na cenĊ i na nic
wiĊcej. Hasáo reklamowe „Zawsze niska cena. Zawsze” utrwalaáo negatywny
wizerunek firmy.
Quinn, przeglądając stare dokumenty, natrafiá na zdanie Sama Waltona,
które dziĞ widnieje na stronie Walmartu. Wynikaáo z niego jasno, Īe Walton
chciaá sklepu o pozytywnym wizerunku. Sklepu pomagającego lepiej prosperowaü. Klient byá u niego zawsze na pierwszym miejscu. Klient, a nie model kosztowy. ZaáoĪyciel firmy wyraziá to w innym zdaniu, które pobrzmiewaáo Quinnowi w uszach: „Jest tylko jeden szef — klient. I moĪe zwolniü kaĪdego w firmie,
począwszy od prezesa w dóá, wydając swoje pieniądze gdzie indziej”. Quinn
nagle zrozumiaá, Īe przedsiĊbiorstwo nie dziaáa juĪ wedáug zasady Sama Waltona, i postanowiá ją przywróciü. „DetaliĞci, zwáaszcza Walmart, powinni oczywiĞcie skupiaü siĊ na stronie operacyjnej i áaĔcuchu dostaw, ale muszą sáuĪyü
klientowi” — zauwaĪyá Quinn i skonkludowaá: „StraciliĞmy optykĊ klienta
i marki!”13.
Postanowiá jak najszybciej odbudowaü reputacjĊ Walmartu, przywracając
zaáoĪycielską dewizĊ Waltona odnalezioną w starych dokumentach. Quinn interpretowaá ją nastĊpująco: Celem jest klient, ze wszystkimi swoimi wymaganiami, nawet najbardziej niewygodnymi dla firmy. A rolą Walmartu
jest dostarczaü mu oszczĊdnoĞci w Ğrodowisku, jakiego ten klient oczekuje.
Quinn od razu, Īeby odbudowaü wizerunek firmy, zmieniá hasáo reklamowe na
„OszczĊdzaj pieniądze. ĩyj lepiej”. Rozpocząá szeroko zakrojone badania potrzeb
konsumenckich. Na ich podstawie przeorganizowaá wygląd sklepów, rozkáad
i uposaĪenie kategorii oraz sposób ekspozycji towarów. Zmieniá identyfikacjĊ
wizualną i zacząá mierzyü konsumencką satysfakcjĊ. Jedną z pierwszych kategorii, jakie przeorganizowaá, byáa elektronika uĪytkowa. Nagle obroty Walmartu
w tej kategorii zaczĊáy rosnąü, podczas gdy u elektronicznego specjalisty, firmy
Best Buy, staáy w miejscu, a inny wielki konkurent, Circuit City, zbankrutowaá.
Stephen Quinn wdroĪyá program inwestycji, który z perspektywy kultury
niskich kosztów naleĪaáo uznaü za fanaberiĊ. Jednak wierzyá on, Īe dziaáa zgodnie
z zaáoĪycielską zasadą Sama Waltona. Rezultaty pojawiáy siĊ bardzo prĊdko
i Walmart wróciá na ĞcieĪkĊ szybkiego wzrostu.
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