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Myślenie macierzowe w analizie opcji strategicznych

Streszczenie

W artykule przedstawiono sposoby wykorzystania myślenia macierzowego 
w tworzeniu modeli normatywnych. 

W pierwszej części artykułu zaprezentowano istotę myślenia macierzowego 
(angular thinking). Następnie skupiono się na omówieniu macierzy czteropolo-
wych, ich ujęciu statycznym oraz dynamicznym. W dalszej kolejności przedstawio-
no przykłady wykorzystania myślenia macierzowego w powszechnie znanych mo-
delach normatywnych, stosowanych w zarządzaniu strategicznym. Przedstawiono 
również algorytm postępowania badawczego, przy konstruowaniu czteropolowych 
modeli normatywnych. W końcowej części artykułu zaprezentowano przykład mo-
delu „skrojonego na miarę”, a dotyczącego analizy opcji strategicznych w przypad-
ku zmian ewolucyjnych modelu biznesowego. 

Słowa kluczowe: myślenie strategiczne, myślenie macierzowe, strategie norma-
tywne, opcje strategiczne.

Kody JEL: L21, L22

Wstęp

Celem artykułu jest przedstawienie algorytmu, pozwalającego na tworzenie modeli nor-
matywnych w konwencji macierzy czteropolowych oraz przedstawienie przykładu jego 
praktycznego wykorzystania. Modele normatywne, czteropolowe są typowe dla myślenia 
strategicznego, gdyż zwykle wyznaczają możliwości działania, optymalne w danej sytuacji 
strategicznej. Modele te stanowią teoretyczną podstawę w procesie podejmowania decyzji 
strategicznych na bazie analizy perspektywy dwuwymiarowej. Główną rolę w tworzeniu 
modeli normatywnych, dwuwymiarowych odgrywa myślenie macierzowe i dialektyczne. 
W artykule, obok procedury tworzenia modeli normatywnych, czteropolowych przedsta-
wiono przykład wykorzystania myślenia macierzowego do identyfikacji strategii występu-
jących w cyklu życia modelu biznesowego.

Istota myślenia macierzowego

Myślenie macierzowe polega na rozumowaniu kategoriami, czy analogiami macierzy, 
czyli pól powstałych na przecięciu kolumn i wierszy. W języku angielskim spotykany jest 
termin ”angular thinking”, co oznacza myślenie kategoriami kątów prostych, tworzących 
macierz (Kiedel 2010).
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Najbardziej rozpowszechnione w literaturze przedmiotu są macierze typu 2 x 2 oraz 3 x 3, 
zatem czteropolowe i dziewięciopolowe. Służą one głównie do klasyfikacji i opisu rodzajów 
strategii w zależności od przyjętych wymiarów modelu. 

Macierze 3 x 3 są stosowane nie tylko do klasyfikacji strategii normatywnych, lecz także 
do tworzenia opcji strategicznych, głównie w modelach analizy portfelowej. Jeszcze innym 
typem macierzy są macierze przestrzenne, trójwymiarowe, gdzie obok wymiarów X i Y wy-
stępuje wymiar Z. Są to macierze typu X x Y x Z. Pomocne są one do klasyfikacji 

i wizualizacji typów strategii przy zastosowaniu trzech wymiarów opisu rzeczywistości.
Modele strategii oparte na macierzach mają największą liczebnie reprezentację w zarzą-

dzaniu strategicznym.
Myślenie macierzowe to nie tylko myślenie kategoriami macierzy 2 x 2, czy 3 x 3, lecz gene-

ralnie n x k, zatem możliwe są również modele klasyfikujące strategie w konwencji n x k. 
Dodatkowo, istnieje wiele przykładów modeli macierzowych w przestrzeni trójwymia-

rowej. Mamy wtedy do czynienia z kostką klasyfikacyjną strategii lub opcji strategicznych.

Macierze typu 2 x 2

Najbardziej popularne w zarządzaniu strategicznym są macierze typu 2 x 2 (Lowy, Hood 
2004). W swojej publikacji autorzy opisują ponad 50 modeli, stosowanych głównie w zarzą-
dzaniu strategicznym. Ideę tego typu macierzy obrazuje rysunek 1.

Mamy tu dwa wymiary macierzy, z których każdy podzielony jest na dwa podzbiory, 
spełniające i nie spełniające przyjętego kryterium. Na przecięciu się wymiarów powstają 
cztery pola odpowiadające czterem podzbiorom, które muszą jednocześnie spełniać kryte-
rium wymiaru X i kryterium wymiaru Y 

W efekcie takiego rozumowania mamy zwykle do czynienia z kombinacją czterech stra-
tegii bazowych, zatem rzeczywista strategia przedsiębiorstwa posiadać może cechy wszyst-

Rysunek 1
Przykład macierzy czteropolowej

 

Wymiar Y 

Tak Tak/Tak Tak/Nie 

Nie Nie/Tak Nie/Nie 

  Tak Nie 

  Wymiar X 

 
Źródło: Rybicki (2013, s. 124).
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kich czterech strategii normatywnych z przewagą cech jednej z nich. Każda macierz opisuje 
strategie bazowe, możliwe z teoretycznego punktu widzenia, lecz w praktyce gospodarczej 
strategie rzeczywiste są zwykle „mieszanką” czterech strategii bazowych.

Inna sytuacja polega na tym, że strategia rzeczywista jest wyraźnie zdominowana przez 
dwie strategie bazowe lub jedną z różnym nasileniem występowania pozostałych strategii.

Dwa jakościowo różne podzbiory mogą być zdefiniowane w zależności od wysokiego 
i niskiego stopnia natężenia jakiejś cechy, którą można zmierzyć. Na rysunku 2 przedsta-
wiono przykład macierzy z wymiarami podzielonymi ze względu na niski i wysoki poziom 
miernika.

Rysunek 2
Macierz z wymiarami podzielonymi ze względu na poziom miernika

Wymiar Y 

Y o wysokim 
poziomie 
miernika 

A B 

Y o niskim 
poziomie 
miernika 

C D 

  X o niskim poziomie 
miernika 

X o wysokim poziomie 
miernika 

  Wymiar X 

 
Źródło: Rybicki (2013, s. 127).

Macierze tego typu są także wykorzystywane do pozycjonowania obiektów w różnych 
perspektywach poznawczych. W tym przypadku zwykle macierz posiada cztery pola o róż-
nym nasileniu cechy X i cechy Y. Znając współrzędne dla każdego obiektu możemy prze-
prowadzić pozycjonowanie. Zbiór obiektów (elementów) zwykle kojarzony jest z jakimś 
rodzajem portfela. Mogą to być następujące portfele:
 - Produktów,
 - Marek,
 - Autonomicznych biznesów,
 - Klientów,
 - Dostawców, 
 - Komplementariuszy,
 - Projektów B+R,
 - Technologii,
 - Zasobów,
 - Kompetencji przedsiębiorstwa,
 - Procesów biznesowych.
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Takie ujęcie portfela jest ujęciem statycznym. Przedstawiono je na rysunku 3. Obiekty, 
które znalazły się w danym polu macierzy posiadają jednocześnie swoje strategie norma-
tywne, a każde pole reprezentuje inną opcję strategiczną.

Na portfel można jednak spojrzeć dynamicznie. Obiekty należące do portfela są opisy-
wane w dwóch momentach − obecnym i przyszłym. Strzałki wskazują na kierunki prze-
mieszczania się obiektów w macierzy, czyli wskazują przypuszczalną dynamikę portfela 
jako zbioru obiektów, trajektorie sukcesu i trajektorie porażki.

Można również zobrazować ten problem używając dwóch macierzy, czyli pozycjonować 
obiekty w portfelu zdiagnozowanym, a następnie pozycjonować obiekty w portfelu pożąda-
nym. Ten drugi sposób wizualizacji zdaje się być bardziej przejrzysty i czytelny, szczegól-
nie, przy dużej liczbie badanych elementów portfela.

Trywialność tych opcji i łatwość odgadnięcia każdego ruchu ze strony konkurencji to 
główne mankamenty tej metody. Inaczej jest w przypadku, gdy portfel jest „szyty na miarę”, 
czyli zaprojektowany specjalnie na potrzeby danego przedsiębiorstwa. Jest on wtedy unikalny 
i konkurencja nie ma wglądu w intencje przedsiębiorstwa lub ten wgląd jest bardzo utrudniony. 

Poszczególne pola macierzy charakteryzują się zestawem typowych działań w ramach 
danego ruchu strategicznego. Najczęściej w literaturze przedmiotu można spotkać klasyfi-
kacje i opisy strategii, które są syntezą przeprowadzonych badań empirycznych.

Analiza portfelowa jest natomiast narzędziem analitycznym wykorzystywanym w prak-
tyce gospodarczej i jednocześnie egzemplifikacją przenikania się teorii i praktyki. 

Na rysunku 4 przedstawiono trajektorie przemieszczania się pozycjonowanych obiektów 
w macierzy czteropolowej.

Rysunek 3
Pozycjonowanie w macierzy z wymiarami podzielonymi ze względu na poziom miernika

Wymiar Y 

Y o wysokim 
poziomie 
miernika 

 

      A 
 
                                 C 

 
 
                     E 
 
 
 

Y o niskim 
poziomie 
miernika 

 
                      D 

 
 
 

 
             B 
 
 
 

  X o niskim poziomie 
miernika 

X o wysokim poziomie 
miernika 

  Wymiar X 

 
Źródło: Rybicki (2013, s. 132).
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Trudno też określić strategię dla obiektu, który został pozycjonowany w centralnym 
punkcie macierzy. Z tego powodu pozycjonowanie macierzowe często dokonywane jest 
przy użyciu kilku macierzy jednocześnie. Wielowymiarowa analiza portfelowa pozwala 
spojrzeć na dany problem przez pryzmat kilku różnych czteropolowych perspektyw. Jak już 
wcześniej wspomniano, myślenie macierzowe w zarządzaniu strategicznym jest najbardziej 
rozpowszechnionym typem myślenia. Publikacja zatytułowana The Power of 2 x 2 Matrix, 
Using 2 x 2 Thinking to Solve Business Problems and Make Better Decisions, autorstwa 
Alexa Lowyego i Phila Hooda, zawiera kilkadziesiąt klasycznych modeli czteropolowych 
z zakresu zarządzania strategicznego, zachowań organizacyjnych i zarządzania zasobami 
ludzkimi, które powstały dzięki pracy firm konsultingowych, jak i dociekań naukowych 
pracowników uniwersytetów.

Przykłady myślenia strategicznego w kategoriach macierzy czteropolowych.
W tabeli 1 przedstawiono przykłady wykorzystania macierzy czteropolowych do klasy-

fikowania strategii organizacji – określono wymiary modelu oraz typy strategii wyszczegól-
nione przez przytoczonych autorów.

W literaturze zarządzania strategicznego jest wiele przykładów myślenia macierzowego, 
które zaowocowało powstaniem powszechnie uznanych modeli normatywnych oraz klasy-
fikacjami strategii. 

Rysunek 4
Macierz z wymiarami podzielonymi ze względu na poziom miernika – ujęcie dynamiczne

Wymiar Y 

Y o wysokim 
poziomie 
miernika 

 
 
 
            A1                    C1 

 
                 A2 

Y o niskim 
poziomie 
miernika 

         B2 

 
            C2 

 
 

                             B1       

 
 
 
 

Legenda: 
A1, B1, C1 – 
Pozycje obecne 

 X o niskim poziomie 
miernika 

X o wysokim poziomie 
miernika 

A2, B2, C2 – 
Pozycje przewidywane 

 Wymiar X 

 

 Źródło: Rybicki (2013, s. 133).
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Tabela 1
Przykłady myślenia strategicznego w kategoriach macierzy 2 x 2

Autor koncepcji Wymiary Typy strategii

Ansoff Rynek/Produkt

Strategia penetracji
Strategia rozwoju rynku
Strategia rozwoju produktu
Dywersyfikacja produktowa

Ohmae Nastawienie do konkurencji/
Produkty

Strategia funkcjonalnej odmienności
Strategia agresywnej inicjatywy
Strategia relatywnej przewagi
Strategia maksymalizacji satysfakcji klienta

Dawar, Frost Presja globalizacji/
Transferowalność zasobów

Strategia kontynuacji
Strategia ekspansji
Strategia rywalizacji
Strategia obrony

Miles, Snow Typ działań strategicznych/
Spójność działań strategicznych

Strategia Innowatora
Strategia Obrońcy
Strategia Analityka
Strategia Reaktora

Indenburg Orientacja na cele/Orientacja na 
procesy

Strategia logicznego inkrementalizmu
Strategia ukierunkowanego uczenia się
Strategia racjonalnego planowania
Strategia emergentna

Leontiades Zakres działań/ Konfiguracja 
działań

Strategia wysokiego udziału globalnego
Globalna strategia niszowa
Strategia wysokiego udziału krajowego
Krajowa strategia niszowa

Porter Perspektywy dla sektora/
Pozycja na tle konkurencji

Strategia przywództwa albo niszy
Strategia niszy albo strategia żniw
Strategia żniw albo szybkiego wycofania się
Strategia szybkiego wycofania się

Hrebiniak, Joyce

Stopień zdeterminowania 
funkcjonowania organizacji 
przez otoczenie/Możliwości 
wyborów strategicznych

Długofalowa strategia adaptacji
Adaptacja w ramach ograniczeń
Adaptacja na drodze przypadku
Natychmiastowa adaptacja, albo upadek organizacji

Drucker Konkurencja/Rynek

Uderzać tam gdzie ich niema
Być pierwszym i najlepszym
Zmienić wartości i cechy produktu
Wyszukać niszę rynkową

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Drucker (1992); Krupski, Niemczyk, Stańczyk-Hugiet (2009); Ohmae (1982).

Modelowanie macierzowe

W modelowaniu macierzowym obowiązuje określona sekwencja działań (Segev 1995). 
Każdy krok w niej zawarty sprowadza się właściwie do uzyskania odpowiedzi na następu-
jące pytania:
1. Jakie zjawisko projektowany model ma wyjaśniać (problem decyzyjny, ewolucję strate-

gii, możliwe rozwiązania danego problemu, zależności między zmiennymi)?
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2. Jakie są założenia modelu? Co nowego model wnosi do teorii zarządzania i jakie będzie 
jego wykorzystanie praktyczne?

3. Jak dobrać wymiary macierzy dla wyjaśnienia zjawiska? Jakie zmienne opisują w naj-
lepszym stopniu wymiary macierzy? Jak mierzyć wartości tych zmiennych? Jak określić 
ich wartości graniczne i średnie?

4. Jak ma wyglądać prezentacja graficzna macierzy i jaka jest jej interpretacja, z punktu 
widzenia otrzymanych opcji normatywnych?

5. Jaki jest obszar aplikacyjny modelu – jakie są granice jego zastosowania (ograniczenia).

Rysunek 5
Algorytm postępowania przy budowaniu modeli normatywnych − czteropolowych

 

Identyfikacja 
problemu 

badawczego 

 
Identyfikacja 
wymiarów 
macierzy 

Identyfikacja 
elementów 

modelu (2 x 2) 

Wyznaczenie 
relacji miedzy 

elementami 

Opracowanie 
odwzorowania 

graficznego 

Opis modelu 

Koniec 

Start 

Czy opis modelu wyjaśnia 
wystarczająco  problem 

badawczy? 

Czy odwzorowanie 
graficzne wyjaśnia istotę 

modelu? 

Czy relacje między 
elementami modelu są 

prawidłowe? 

Czy zidentyfikowano 
poprawnie elementy 

modelu? 

Czy wymiary opisujące 
macierz są prawidłowo 

dobrane? 

Czy problem badawczy 
został zidentyfikowany 

prawidłowo? 

Źródło: opracowanie własne.
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Na rysunku 5 przedstawiono etapy postępowania przy budowie modeli czteropolowych 
na bazie myślenia macierzowego.

Przykład macierzy czteropolowej „skrojonej na miarę” (custom made 
models)

Obecnie w zarządzaniu strategicznym dużo uwagi poświęca się zagadnieniom z zakresu 
modeli biznesowych czy zarządzania relacjami w sieciach. W przypadku modeli bizneso-
wych mało jest publikacji poświęconych ich dynamice czy procesowi ewolucji. Zwykle 
spójność modelu analizowana jest w oderwaniu od jego elastyczności lub odwrotnie. 

 Na rysunku 6 przedstawiono model obrazujący strategie zmian w zależności od poziomu 
spójności modelu i poziomu jego elastyczności. W artykule przyjęto interpretację pojęcia 
spójności modelu biznesowego, bazując na kanonie dobrej strategii, autorstwa K. Obłója 
(2010, s. 165-179). Zatem zakłada się, podobnie jak w odniesieniu do strategii organizacji, 
iż model biznesowy powinien być spójny wewnętrznie i zewnętrznie. Zakłada się również, 
za R. Krupskim i jego zespołem, iż elastyczność to kategoria, która obejmuje dwa wymiary 
czasoprzestrzeni: szybkość reakcji (lub kreacji) i stopień dopasowania w każdym z elemen-
tów organizacji oddzielnie i we wszystkich naraz (Krupski 2008, s. 15-17). 

 Dodatkowo, przyjęto elastyczność jako przeciwieństwo sztywności organizacji, a także, 
iż skrajna elastyczność, jak i skrajna sztywność wpływają destruktywnie na organizację. 
Strategie zmian w ewolucji modelu biznesowego przedstawiono na rysunku 6.

Jaka jest interpretacja poszczególnych opcji strategicznych w tak zaprojektowanym mo-
delu? Jak stwierdzają B. Nogalski, A. Szpitter, M. Jabłoński (2016, s. 93), ciekawym pro-

Rysunek 6
Strategie zmian w ewolucji modelu biznesowego

Elastyczność 

 
 

Wysoka 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

  

 
 

Niska 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  Niska Wysoka 

  Spójność 

 

 
 
 

Obszar 
optymalny 

B 

A 

C 

Martwe 
pole 

Martwe 
pole 

Źródło: jak w rysunku 5.
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blemem badawczym jest poszukiwanie punktu uznanego za optimum elastyczności modelu 
biznesu.

W zaproponowanej koncepcji autor poszukuje jednocześnie obszaru uznanego za opti-
mum spójności i elastyczności modelu biznesowego, możliwych opcji strategicznych i wy-
nikających z nich strategii zmian.

Obszar „Martwe pole” – w obszarach tych nie zidentyfikowano modeli biznesowych, 
charakteryzujących się przedstawioną konfiguracją cech. 

Obszar A. Opcja elastyczności kosztem spójności – model biznesu charakteryzuje się 
nadmierną elastycznością, przy relatywnie niskiej spójności. Strategia usztywnienia polega 
na obniżeniu poziomu elastyczności i ochronie modelu przed jego erozją. Zbytnia elastycz-
ność modelu powoduje dodatkowe koszty funkcjonowania, a otoczenie nie jest na tyle tur-
bulentne, by przedsiębiorstwo nie mogło w mniej kosztowny sposób dostosować się do jego 
dynamiki. Posiada ono nadmiar zasobów, które są nie wykorzystywane. Należy je uwolnić, 
by zoptymalizować koszty funkcjonowania modelu. Jednocześnie poziom spójności modelu 
nie jest wystarczający. Poszczególne rodzaje działań nie dopełniają się wzajemnie, co wpły-
wa na niesprawny proces obsługi klienta i niskie dochody. Fundamentalnym problemem jest 
kwestia uwolnienia nadmiarów bazy zasobowej i rekonfiguracji pozostałych zasobów oraz 
utrwalenia sprawniejszego systemu czynności.

Obszar B. Opcja spójności kosztem elastyczności - głównym problemem w tej sytuacji 
jest fakt, iż model biznesu jest zbyt spójny, a jedna krytyczna zmiana w systemie czynno-
ści może doprowadzić do jego ogólnej niesprawności. Model charakteryzuje się nadmierną 
spójnością, przy relatywnie niskiej elastyczności. Powoduje obniżoną zdolność do reagowa-
nia na zmiany rynkowe. Model jest na tyle sztywny, że utracił jednocześnie swoje zdolno-
ści adaptacyjne. W tym przypadku kluczowa jest rezygnacja ze zbyt ustruktuaralizowanych 
czynności, procesów, relacji, które uformowały się w trakcie ewolucji modelu i doprowa-
dziły do jego rynkowego skostnienia. Strategię uelastycznienia cechuje otwartość na nowe 
relacje, procesy czy poszukiwanie nowych możliwości dostępu do zasobów. Strategia uela-
stycznienia ma na celu ochronę modelu przed jego petryfikacją.

Obszar C. Opcja zrównoważonej spójności i elastyczności – to sytuacja, w której modele 
charakteryzują się suboptymalnym poziomem spójności i elastyczności. Strategia zrówno-
ważonego modyfikowania polega na ciągłym doskonaleniu modelu na zasadzie kolejnych 
prób i błędów, czyli eksperymentowania. Końcowym efektem testowania w praktyce gospo-
darczej jest zwykle model o optymalnym poziomie spójności i elastyczności. „Aby zacho-
wać optimum elastyczności, w celu zachowania trwałości w cyklu życia, należy dokonywać 
ciągłej odnowy strategicznej, której celem będzie dążenie do osiągnięcia i zachowania stanu 
harmonii, co chwilę zaburzonego przez różne czynniki zewnętrzne i wewnętrzne” (Nogalski, 
Szpitter, Jabłoński 2016, s. 95). 

Z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia analiza równowagi dynamicznej po-
winna dokonywać się przy wykorzystaniu koncepcji dynamicznych zdolności, która wydaje 
się być obecnie najbardziej użyteczna do analizy i implementacji zrównoważonych mody-
fikacji modelu. W tym przypadku odnowa dotyczyć może następujących komponentów: 
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zasobów, procesów, relacji czy wreszcie proporcji rzeczywistej wartości dla klientów, w sto-
sunku do rzeczywistej wartości dla pozostałych partnerów i przedsiębiorstwa. Powoduje to 
konieczność dopasowania pozostałych komponentów modelu.

Oscylowanie wokół optimum spójności i elastyczności modelu biznesowego oraz opty-
malna z punktu widzenia wszystkich partnerów dystrybucja wartości to warunki konieczne, 
lecz niewystarczające dla jego trwałości. Ciągłe modyfikacje modelu w zakresie optimum 
obu omawianych cech stanowią bariery imitacji modelu przed konkurencją, wpływają na 
kierunki jego ewolucji i długookresowy rozwój.

Podsumowanie

Myślenie macierzowe jest typowe dla analizy możliwych rozwiązań w zakresie typu 
strategii, opcji strategicznych czy posunięć strategicznych poszczególnych obiektów skła-
dających się na analizowany portfel. Pozwala ono na analizę problemu przez pryzmat wielu 
różnych perspektyw, zarówno w sposób statyczny, jak i dynamiczny.

Myślenie macierzowe łączy się często z myśleniem dialektycznym, jak i elementami teo-
rii zbiorów rozmytych (fazzy sets). 

Na wybór wymiarów macierzy, jej konstrukcję i sposób interpretacji opcji główny wpływ 
ma kwestia przyjętego do konstrukcji modelu paradygmatu czy ugruntowanej teorii na ba-
zie, której tworzy się nową teorię, bądź uzupełnia lub modyfikuje już istniejącą. 
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The Angular Thinking in a Strategic Options Analysis

Summary

In the article, the way of using the angular thinking in creating normative mod-
els of strategic options was described. 

In the first part of the article, the core of angular thinking was presented. In the 
second part of the article, the author focused on various usages of 2 x 2 matrices 
in their static and dynamic version. In the next part examples of using the angular 
thinking in creating well known normative models in the strategic management 
were also presented. An algorithm of research proceedings for creating 2 x 2 matri-
ces of normative models was also presented. In the final part of the article, examples 
of “custom made” models concerning analysis of strategic options in case of evo-
lutionary changes of the business model and the business network were described.

Key words: strategic thinking, angular thinking, normative strategies, strategic op-
tions.

JEL codes: L210, L220.

Матричное мышление в анализе стратегических опционов

Резюме

Статья представляет способы использования матричного мышления в со-
здании нормативных моделей. 

В первой части статьи представили суть матричного мышления (англ. 
angular thinking). Затем сосредоточились на обсуждении четырехпольных ма-
триц, на их статическом и динамическом выражении. Дальше представили 
примеры использования матричного мышления в общеизвестных норматив-
ных моделях, применяемых в стратегическом управлении. Представили также 
алгоритм исследовательского поведения при создании четырехпольных нор-
мативных моделей. Конечная часть статьи представляет пример «сделанной 
по заказу» модели, касающейся анализа стратегических опционов в случае 
эволюционных изменений бизнес-модели. 

Ключевые слова: стратегическое мышление, матричное мышление, норма-
тивные стратегии, стратегические опционы.
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