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O teorii zarządzania strategicznego

Streszczenie 

W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o znaczenie teorii i czy zarzą-
dzanie strategiczne bazuje na określonej teorii/teoriach. Dodatkowym celem jest 
wskazanie na tzw. proliferację teorii w zarządzaniu strategicznym i na wyzwania 
stojące przed badaczami w zakresie dyscypliny i rygoru naukowego w badaniach 
mieszczących się w zarządzaniu strategicznym. Wnioski wynikające z przeprowa-
dzonego procesu badawczego prowadzą do ustaleń w zakresie proliferacji teorii 
w zarządzaniu strategicznym, fragmentaryczności badań oraz potrzeby większej 
integracji i koordynacji wysiłków badawczych. 
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Wstęp

Rozwój myśli teoretycznej i badań zarządzania strategicznego od momentu jego poja-
wienia się jeszcze jako business policy jest znaczący. W fazie wyłaniania się tej dyscypliny, 
zagadnienia, które dziś są immanentnie uznawane za strategiczne, występowały w formie 
szczątkowych treści lokowanych w teorii zarządzania, a dzisiaj w sposób jednoznaczny są 
dobrze osadzone i zinstytucjonalizowane w nurcie badań zarządzania strategicznego w na-
ukach o zarządzaniu. W tym stosunkowo krótkim okresie rozwoju obszar badań zarządzania 
strategicznego doświadczył znaczącej ekspansji i w kategoriach różnorodności badanych 
zjawisk i w kategoriach różnorodności stosowanych metod badawczych. Aktualnie proli-
feracja obszarów badań i metod prowadzenia badań może być postrzegana w kategoriach 
wzmacniania dyscypliny odzwierciedlając jej dynamikę rozwoju. Patrząc z innej strony, 
wspomniana proliferacja staje się przyczynkiem do refleksji nad stanem teorii i badań za-
rządzania strategicznego, oraz do próby dokonania pewnego bilansu dotychczasowych osią-
gnięć i zaproponowania kierunków dalszego rozwoju. 

W opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy zarządzanie strategiczne ba-
zuje na określonej teorii/teoriach. Dodatkowym celem jest wskazanie na proliferację tzw. 
teorii w zarządzaniu strategicznym i na wyzwania stojące przed badaczami w zakresie dys-
cypliny i rygoru naukowego w badaniach mieszczących się w zarządzaniu strategicznym.

Całość rozważań przedstawiono w wyodrębnionych czterech częściach. Pierwsza z nich 
stanowi wprowadzenie odnoszące się do mnogości perspektyw badawczych i zmian punktu 
zainteresowania badaczy i praktyków. W części drugiej wyeksponowano znaczenie teorii 
w ogóle i poczyniono asocjacje do zarządzania strategicznego i roli teorii w tym obsza-
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rze badań. Kolejna, trzecia część, poświęcona jest teoriom w zarządzaniu strategicznym, 
uwzględniając komplementarność z innymi dyscyplinami i odnosząc się do zapożyczania 
teorii z innych dyscyplin. W części czwartej uwagę skierowano na fragmentaryzację badań 
i potrzebę integracji dorobku zarządzania strategicznego. Przedstawione wyniki postępowa-
nia badawczego są rezultatem ekstensywnego przeglądu publikacji zawierających badania 
z obszaru zarządzania strategicznego.

Rozwój myśli strategicznej 

W zarządzaniu strategicznym odnotować można wiele perspektyw badawczych i nurtów 
badań. Można tę sytuację postrzegać jako symptom dojrzałości dyscypliny. Jednak można 
postawić pytanie o tożsamość zarządzania strategicznego, o rdzenne obszary badań, nawet 
w sytuacji, gdy dyscyplina zyskuje pewne korzyści wynikające z mnogości perspektyw ba-
dawczych. Nawet prowokująco można twierdzić, że ta mnogość perspektyw badawczych 
odzwierciedla dynamikę intelektualną dyscypliny. Jednocześnie, coraz trudniejszym zada-
niem staje się wskazanie granic między zarządzaniem strategicznym a teorią zarządzania.

Dla utrzymania rygoru poruszania się w dyscyplinie zarządzanie strategiczne, znacze-
nia nabiera rozwój badań w tym obszarze. Relatywnie często rozwój ten opisywany jest 
tzw. szkołami strategii. Alternatywą dla tej logiki jest identyfikowanie rozwoju oraz zmian 
w badaniach w zależności od punktu ważności kontekstów strategicznych. Odwołując się 
do konceptualizacji przedstawionej przez Hoskissona, Hitta i Wana (1999), teorię i badania 
w zarządzaniu strategicznym można opisywać stosując analogię wahadła, które w poszcze-
gólnych okresach odchyla się bardziej w kierunku kontekstu wewnętrznego lub zewnętrz-
nego. W początkach dyscypliny, w latach 60. XX wieku koncentrowano się na wewnętrz-
nych cechach przedsiębiorstw. W późnych latach 70. i początkach 80. uwaga skierowana 
została na strukturze branży. I znowu, w latach 90. znaczenia nabrały zasoby wewnętrzne. 
Od tamtego czasu, przez ponad 20 lat rozwój zarządzania strategicznego odbywa się w spo-
sób linearny (te same konstrukty poddawane są badaniom) i pozostaje jedynie obserwować, 
jak długo ten trend się utrzyma, czyli kiedy wahadło odchyli się w kierunku uwarunkowań 
zewnętrznych (Furrer, Thomas, Goussevskaia 2008; Guerras-Martín, Madhok, Montoro-
Sánchez 2014).

Znaczenie teorii

Niewątpliwie każda dyscyplina naukowa zyskuje na wartości, gdy charakteryzuje ją 
idiosynkratyczna teoria i metoda naukowa. Wydaje się zasadne przywołanie w tym miejscu 
Karla R. Poppera (1992), który za główny cel nauki przyjmuje, raz poszukiwanie prawdy, 
a raz poszukiwanie dobrych wyjaśnień. Teorie opisują nasze przekonania dotyczące tego, 
jak funkcjonuje rzeczywistość. Jeśli nauka nie opiera się na teorii, to prowadzi do fałszy-
wego rozumowania. Jest po prostu nienaukowa (Ashkanasy 2016). Teoria jest nie tylko ko-
nieczna z punktu widzenia rozwoju nauki, w tym oferowania praktycznych aplikacji, lecz 
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wręcz nieodzowna w nauce per se. Bez teorii funkcjonujemy w świecie nienaukowym, co 
stoi w sprzeczności z naturą ludzką. Tradycyjna ścieżka rozwoju nauki typowo bazuje na 
akumulowaniu wiedzy, w którym to procesie budowane są teorie, zastępujące inne teorie 
utrzymujące spójność struktury teoretycznej, włączające w to brak niejednoznaczności co 
do kluczowych problemów i koncepcji oraz sposobu ich definiowania; są one włączane 
w bardziej generalne zasadnicze ramy poznawcze w drodze testowania i odrzucane. Teorie 
nie opisują bezpośrednio zjawisk rzeczywistych, lecz opisują ich uproszczone modele. 

Większość badań i perspektyw badawczych w zarządzaniu strategicznym nie cechuje się 
powyżej wskazanymi atrybutami. A raczej można ten stan określić jako nieprzerwany ciąg 
generowania nowych nurtów, które w większości przypadków nie prowadzą do godzenia 
nowych treści z treściami teorii wcześniejszych, ani nie prowadzą do zastępowania istnieją-
cych teorii. Związki między różnymi nurtami badawczymi są w rezultacie słabe, sprawiając 
wrażenie braku osadzenia w istniejącej strukturze badań dyscypliny. W ten sposób pojawiają 
się wątpliwości odnoszące się do możliwości rozwoju dyscypliny, a szczególnie do aku-
mulowania i dokonywania oceny systematycznie uzyskiwanych dowodów, dzięki którym 
klarują się, ale też zmieniają paradygmaty. 

Warto przytoczyć tu myśl Suttona i Stawa (1995), którzy w przekorny sposób wskazali, 
że teoria nie jest wykazem literatury, zbiorem danych, listą zmiennych czy konstruktów, 
rysunkiem czy wykresem ani zbiorem hipotez i predykcji. To ważne stwierdzenia w świetle 
obserwowanych praktyk badawczych.

Teoria musi przede wszystkim oferować walor wyjaśniający. Mniejsze znaczenie ma to, 
czy teoria jest wykorzystywana. Znaczenia nabiera to, czy jest właściwa i jaka jest jej war-
tość.

Zarządzanie strategiczne, a szerzej teoria zarządzania ostatnio zatraca swoją tożsa-
mość i coraz bardziej dominują w niej shiny objects i interesting puzzles (Mathieu 2016). 
Obserwuje się także narastającą dominację teorii „interesujących”. Podnoszone są nawet ar-
gumenty wskazujące, że problemy interesujące wspomagają teorię w procesie kształtowania 
jej wpływu na dyscyplinę dopóty, dopóki inni badacze powołują się na tę teorię (Bartunek, 
Rynes, Ireland 2006). Davis (1971) już wiele lat temu podkreślał wartość teorii, która jest 
interesująca twierdząc, że dopóki teoria nas nie zaskoczy, to nie jest warta uwagi. Dalej 
podsumował, że teoretyk – badacz jest wielki czy uznany nie dlatego, że jego teoria jest 
prawdziwa, ale dlatego, że jest interesująca.

Teorie w teorii zarządzania strategicznego

Jeśli idzie o zarządzanie strategiczne, to nie ulega wątpliwości, że wpływ na jego podsta-
wy epistemologiczne miały prace ekonomiczne głównie z ekonomii branży/sektora, teorii 
barier wejścia, teorii barier mobilności czy badań odnoszących się do ponadprzeciętnych 
zysków z tytułu wyprzedzającego wejścia, ale też z teorii konkurencji.
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Postulat większej swobody i rozszerzania zakresu badań zarządzania strategicznego, 
wynikający z rozważań przedstawionych wcześniej, idzie w parze, z jednej strony, z na-
woływaniem do większej integracji dotychczasowego dorobku zarządzania strategicznego 
oraz do wykorzystania jego potencjału w wyjaśnianiu zjawisk w nowych, odmiennych wa-
runkach. Z drugiej strony, to zalecenia dotyczące korzystania z innych obszarów wiedzy, 
komplementarnych względem zarządzania strategicznego, w celu uzyskania wyczerpujące-
go obrazu poznawanej rzeczywistości. Wśród tych komplementarnych dyscyplin wskazać 
należy przede wszystkim: mikroekonomię, socjologię organizacji, marketing, psychologię, 
organizację przemysłową, zależność od zasobów, ekonomię kosztów transakcyjnych, eko-
logię populacji, instytucjonalizm, podejście zasobowe, ekonomię ewolucyjną czy perspek-
tywę dynamicznych zdolności (Mahoney, McGahan 2007; Powell, Puccinelli 2012; Ravasi, 
Rindova, Dalpiaz 2012; Ruef 2003; Suddaby, Seidl 2013). 

Kontynuując ten wątek można podeprzeć się badaniami, które Kenworthy i Verbeke 
(2015) przeprowadzali w drodze badania tekstów zamieszczonych w siedmiu dedykowa-
nych zarządzaniu strategicznemu czasopismach (znajdujących się najwyżej w rankingu) 
w celu ustalenia, z jakich teorii korzystają badacze problemów strategicznych. W efekcie 
pozwoliło to na ustalenie listy 10 najczęściej (testowanych więcej niż 10 razy) przywoły-
wanych w piśmiennictwie i badaniach empirycznych teorii. W sumie ustalili katalog 194 
teorii przewijających się w badaniach zarządzania strategicznego. Wśród tych teorii znajdu-
ją się np.: podejście zasobowe, teoria kosztów transakcyjnych, teoria agencji, teoria (neo) 
instytucjonalna, teoria tendencyjności naczelnego kierownictwa/wyższego szczebla, teoria 
sygnałów/asymetrii informacji czy teoria stakeholder. Konkluzja z przeprowadzonych przez 
tych autorów badań dotycząca zapożyczania przez badaczy zarządzania strategicznego teorii 
z innych dyscyplin skłoniło ich do refleksji nad sytuacją, w której takie zapożyczenie jest 
w pełni uzasadnione.

W rezultacie zaproponowali siedem testów pozwalających uznać, czy zapożyczenie teo-
rii z innej dyscypliny jest zasadne. Zaproponowane testy pozwalają wnioskować, co do ja-
kości danej teorii, a tym samym o możliwości, albo inaczej zasadności jej wykorzystania. 
Zatem teoria powinna mieć moc predykcyjną i moc wyjaśniającą. Dodatkowo nie istnieją 
konkurujące/alternatywne teorie. Idąc dalej, podejmowane w danej teorii zagadnienia po-
winny być klarowne i spójne intuicyjnie ze zjawiskami, które zamierzamy badać. W końcu 
zapożyczana teoria powinna być rzeczywiście znacząca i zgodna z koncepcjami eksploato-
wanymi w polu zarządzania strategicznego. Warto także, według tych autorów, sprawdzić, 
czy założenia danej teorii są akceptowane w innej dyscyplinie i czy ta teoria jest legitymizo-
wana, tzn. czy jej ustalenia nie są odrzucane. 

Powyższe testy umożliwiają w konsekwencji ocenę, czy dana teoria będzie uznana za 
kreatywną – nie tylko nową, ale przydatną. 

Takie pluralistyczne próby rozpoznawania rzeczywistości, egzemplifikują się w szero-
kim wykorzystywaniu rozmaitych teorii i podejść, zwłaszcza socjologicznych i organiza-
cyjnych. Egzemplifikują się także w różnorodności metodologii badawczych i stosowanych 
metod badawczych w rozpoznawaniu praktyk strategicznych, co oznacza, że badacze z róż-
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nych dyscyplin oraz dorobek różnych dyscyplin jest wykorzystywany i ma znaczący wpływ 
dla wyjaśniania badanych zagadnień strategicznych. 

Fragmentacja obszarów badawczych

Dla zarządzania strategicznego, z perspektywy rozwoju, ważne jest ustalenie, co mieści 
się w polu eksploracji tej dyscypliny. Studiując ukazujące się w ostatnich latach publikacje 
można odnieść wrażenie, że w polu badawczym zarządzania strategicznego mieści się do-
słownie wszystko (Stańczyk-Hugiet 2014).

Klasycznie zarządzanie strategiczne koncentrowało się na koncepcji biznesu i jej skut-
ków dla osiąganych przez firmy rezultatów. Poszukiwanie źródeł i wyjaśnień dla heteroge-
niczności przedsiębiorstw, szczególnie między konkurentami, jest dość powszechnie akcep-
towaną fundamentalną domeną zarządzania strategicznego. 

Znaczna różnorodność obszarów badań sprawia, że społeczność prowadząca badania 
mieszczące się, według deklaracji, w zarządzaniu strategicznym, jest wyjątkowo zdywer-
syfikowana, a nawet podzielona na relatywnie hermetyczne grupy, które nie pozostają ze 
sobą w relacjach badawczych, a co więcej, nie do końca się wzajemnie rozumieją. A w wielu 
przypadkach nawet nie są sygnalizowane kluczowe dla zarządzania strategicznego kwestie. 
Ta specyficzna specjalizacja nie służy integracji wiedzy, konsolidacji rezultatów, ani kumu-
lowaniu wiedzy. Prowadzi do przesadnej specjalizacji. A mechanizm koordynacji zupełnie 
jest nieobecny. Dla podparcia tych przypuszczeń wystarczy Google Scholar, który podaje 
ok. 12 tysięcy wyników dla zapytania „strategiczny” w tytule publikacji, a dla zapytania 
„strategiczne” podaje ok. 30 tysięcy wyników.

Źródła fragmentacji badań zarządzania strategicznego w opinii Duranda, Granta 
i Madsena (2017) to: brak skumulowanego rozwoju teoretycznego i analiz empirycznych, 
różnorodność teoretycznych nurtów badawczych i rezultatów empirycznych wykorzystywa-
nych do badania tego samego zjawiska, tworzenie wąskich teorii (małego zasięgu?), które 
znajdują zastosowanie tylko do specyficznego zjawiska lub kontekstu, wprowadzanie no-
wych koncepcji i teorii do badania nowych zjawisk, niejednoznaczność i nieprecyzyjność 
konstruktów teoretycznych i związków między nimi.

Stąd zapewne coraz częściej odnotowuje się głosy na rzecz integracji dorobku zarzą-
dzania strategicznego (Ethiraj, Gambardella, Helfat 2017; Durand, Grant, Madsen 2017). 
Chodzi o integrację różnorodnych nurtów badawczych, spajanie różnych podejść do tego 
samego zjawiska, zastosowanie tego samego podejścia teoretycznego do odrębnych, ale po-
wiązanych zjawisk, zwiększanie wiedzy oraz stosowanie dotychczasowej wiedzy w celu 
badania nowych zjawisk i budowania bardziej precyzyjnej i systematycznej teorii. 

W tym nurcie już wiele lat temu Hambrick (2004) wypracował kilka postulatów od-
wołujących się do konieczności większej integracji dotychczasowego dorobku zarządzania 
strategicznego. W świetle tych badań oraz dotychczasowych rozważań można zaryzykować 
tezę, że dyscyplina zarządzania strategicznego wymaga odnowy w kierunku jej pierwot-
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nych, silnych zainteresowań procesami strategicznymi i implementacją strategii. Ujmując 
kwestię bardziej szczegółowo, istnieje potrzeba integracji badań dotyczących treści strategii, 
procesu formułowania strategii i implementacji. Dodatkowo zarządzanie strategiczne musi 
wyzbyć się fetyszu nowości na rzecz bardziej pewnych i ustalonych pól badawczych, które 
dają możliwości i jednocześnie zachęcają do stosowania ciągłego reżimu replikacji. 

W tym samym tonie wypowiada się wielu badaczy. Np. Mezias i Regnier (2007) wska-
zują jednoznacznie na słabość badań zarządzania strategicznego wynikającą właśnie z braku 
replikowania badań. Jako jeden z powodów tego stanu rzeczy podają rzadkie przypadki ba-
dań replikowanych. Te przypadki są incydentalne z uwagi na presję, głównie ze strony oto-
czenia, na oryginalność wkładu badawczego, która jest widoczna szczególnie w procesach 
wydawniczych i w opracowaniach przedstawianych w procedurach awansowych. Nasze 
czasopisma i systemy są zorientowane na nagradzanie – publikowanie – nowych pomysłów 
w miejsce wysiłków replikacyjnych, które mogą ugruntować posiadaną wiedzę. W związku 
z tym autorzy publikacji naukowych zachowują się zgodnie z tymi założeniami, bo po prostu 
chcą publikować i być w tym procesie skuteczni. 

Zarządzanie strategiczne dopomina się także wyzbycia fetyszu teorii. Generalnie, wła-
ściwie nie jest możliwe znalezienie publikacji w jednym z wiodących czasopism świato-
wych, jeśli nie charakteryzuje się wkładem teoretycznym (contribution). A szkoda, bowiem 
celem badań jest zrozumienie tego, co menadżerowie robią i jak mogliby osiągać cele lepiej. 
Teoria jest środkiem do tego celu, ale nie jest to cel końcowy. 

Podsumowanie 

Nauki o zarządzaniu, w szczególności, badania empiryczne są fragmentaryczne i coraz 
częściej skupiają się na wybranych elementach bez postrzegania złożoności organizacyjnej 
w ogóle. W obszarze zarządzania funkcjonuje wiele „konkurujących” paradygmatów, po-
dejść, schematów myślowych czy w końcu teorii. Wynika to nierzadko raczej nie z potrzeby 
rozwijania wiedzy, a z potrzeby bycia „innowacyjnym” i wykazania się elementem nowości, 
czy oryginalności, co w dużej mierze wiąże się z indywidualnymi interesami związanymi 
z realizacją kariery, dość typowymi np. w amerykańskiej kulturze uprawiania nauki. Nie 
ulega kwestii, że zarządzanie strategiczne znacznie poszerzyło zakres badanych zjawisk, ale 
i zakres koncepcji oraz teorii wykorzystywanych do analizowania tych zjawisk, podobnie 
jak metod prowadzenia badań empirycznych.

Z jednej strony, krytykuje się fragmentację dyscypliny, preferowanie nowości w miejsce 
inkrementalnego rozwoju, brak rygoru naukowego oraz ograniczone walory aplikacyjne. 
W to miejsce postuluje się konsolidację i integrację. Z drugiej strony, fragmentacja jest oce-
niana w kategoriach dobrobytu i żywotności dyscypliny.

Z kolei w badaniach empirycznych brakuje możliwości porównywania wyników, ze 
względu na to, że zostały uzyskane rożnymi metodami, przy wykorzystaniu innych narzę-
dzi. Tożsamość zarządzania strategicznego, jak i każdej dyscypliny wiedzy, jest niezwykłą 
wartością, którą należy chronić, nie ortodoksyjnie, ale skutecznie po to, by nie zaskakiwały 
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teksty, publikacje i badania afiliowane w zarządzaniu strategicznym, a w praktyce niemiesz-
czące się w tym obszarze w ogóle.

W obliczu dominującego paradygmatu nauk empirycznych a nie nauk projektujących, 
czyli tworzenia artefaktów (próby rozwijania, testowania i oferowania ugruntowanych za-
sad dla zarządzania i interwencji w systemy społeczne) poszukiwanie praw tymczasowych, 
emergentnych, zapewne będzie nadal bardziej charakterystyczne dla zarządzania strategicz-
nego. 
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On the Strategic Management Theory

Summary

The article attempts to answer the question of the meaning of the theory and 
whether the strategic management is based on a specific theory (theories). Another 
objective is to identify the so-called theory proliferation in strategic management 
and to specify the challenges researchers face in the discipline as well as scientific 
rigor in making research locating within the strategic management area. Conclu-
sions resulting from the conducted research process lead to the specific findings 
concerning the proliferation of theories in strategic management, the fragmentation 
of research and the need for greater integration and coordination of research efforts 
in the strategic management field.

Key words: strategic management, theory, integration.

JEL codes: L1

О теории стратегического управления

Резюме 

В статье предприняли попытку ответить на вопрос о значении теории  
и основано ли стратегическое управление на определенной теории (теори-
ях). Дополнительная цель – указать так называемое распространение теории  
в стратегическом управлении и вызовы, стоящие перед исследователями  
в области научной дисциплины в исследованиях, входящих в стратегическое 
управление. Выводы, вытекающие из проведенного исследовательского про-
цесса, ведут к указаниям в области распространения теории в стратегическом 
управлении, фрагментарности исследований и потребности в большей интег-
рации и координации исследовательских усилий. 

Ключевые слова: стратегическое управление, теория, интеграция.

Коды JEL: L1
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