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Kryzys 2008-2012 dość brutalnie potraktował zarządzanie strategiczne w jego kształcie prezentowanym przez większość tzw. „szkół strategii”, wywodzących się z metodologii
studium przypadku. Można przyjąć, że generalizacja udanych uogólnień strategicznych do
formy teorii deskryptywnej się nie powiodła,,. Możliwości osiągnięcia zakładanego wyniku
strategicznego na wiele sposobów, brak jednoznacznych definicji wartości, użyteczności oraz
funkcji celu, a ponadto znaczący udział kontyngencji4,, subiektywizmu w budowaniu kryteriów aksjologicznych,, nie ułatwia zagadnień związanych z prognozowaniem, a wręcz wskazuje na brak sensowności jego uniwersalizacji. Na dodatek przyspieszenie zmienności otoczenia,4 oraz coraz bardziej znaczący udział informacji w procesach kreowania wartości, przy
powszechności zachowań behawioralnych konsumenta powoduje, że strategia w jej klasycznym znaczeniu przestaje mieć znaczenie nie tylko praktyczne ale również poznawcze. Coraz
wyższy poziom wartości informacji zawartej w produktach i usługach4,11 powoduje, że definicja użyteczności zasobów klasy VRIN4, staje się rozmyta pomiędzy pierwotną funkcjonalnością, szeroko pojętymi technologiami informacyjnymi oraz wizjonerstwem przyszłych zastosowań. Ma to istotny wpływ na zachowania rynkowe i preferencje konsumentów, dążących
do wyższego poziomu customizacji oraz specjalizacji funkcjonalnej11. Ponadto, preferencje
zamożnego konsumenta są coraz mocniej powiązane z emocjami oraz potrzebami wyższego
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rzędu, co powoduje że branding, channel connect oraz komunikacja społeczna, kreują popyt w
większym stopniu niż prakseologia i ergonomia. Stąd tworzenie strategii rynkowych bardziej
zaczyna wymagać wizjonerstwa i zaangażowania konsumenta w procesy projektowania dóbr
coraz bardziej zindywidualizowanych, niż poszukiwań kwantyfikatorów ilościowych i planów długoterminowych, a dodatkowo silnie zależy od położenia geopolitycznego11.
Obserwacja najbardziej aktualnych, światowych trendów w literaturze przedmiotu
wskazuje wyraźnie na kierunki badawcze powiązane ze strategiami okresu transformacji i
kryzysu, z rozwojem teorii zasobowej oraz budowaniem strategii wspomagających kluczowe
procesy biznesowe, jak: ochrona własności intelektualnej i kluczowych kompetencji, redukcji
ryzyka, realizacji polityki bezpieczeństwa informacyjnego, realizacji polityki marketingu, w
szczególności kreowania marki i angażowania klienta w procesy wytwórcze i kastomizacji,
sieciowania i łańcuchów dostaw, strategii logistycznych i nowych metod wytwarzania, strategii informacyjnych, etc. Takie kierunki badań umożliwiają lepsze dopasowanie prognoz oraz
metodologii z tym związanych do wymagań współczesnego biznesu, opartego w coraz większym stopniu na informacji i wiedzy. Widać wyraźnie wzrost wagi aspektów prakseologicznych i użyteczności w teorii zarządzania strategicznego. Na tym tle, coraz bardziej istotnym
problemem staje się zdefiniowanie grupy przedmiotów zarządzania strategicznego oraz podmiotów, których strategie dotyczą (sieć, system, łańcuch dostaw, organizacja…). Można również zauważyć zmniejszenie zainteresowanie metodologią tworzenia i planowania strategii, na
rzecz jej skutecznego wdrażania, pomiaru oraz elastyczności reagowania z wykorzystaniem
sprzężeń zwrotnych5,.
Niniejsza praca stanowi kontynuację rozważań filozoficznych nad perspektywą ontologiczną w zarządzani,4. Jej celem jest przedstawienie nowego spojrzenia na akceptowalne w
dniu dzisiejszym przedmioty i podmioty strategii, wywodzącego się z zasad ontologii oraz
konieczności uwzględnienie w teorii zarządzania strategicznego aspektów związanych z
udziałem informatyki w procesach biznesowych oraz zmian kulturowych w obszarze konsumpcji wynikających z szerokiego uczestnictwa społeczeństw w rewolucji informacyjnej i
wymianie informacji na niespotykaną dotychczas skalę.
Czy można zarządzać psem? O przedmiocie zarządzania strategicznego.
Co jest przedmiotem zarządzania strategicznego. Większość badaczy odpowie – organizacja, sieć, zasoby, procesy, etc. Ale w kontekście argumentów przedstawionych we wstępie, taka odpowiedź nie wydaje się być satysfakcjonująca. Bardziej odpowiednim obiektem
stanowiącym przedmiot zarządzania jest system generujący wartość4. Można jednak zadać
szereg zapytań wynikających z możliwości określenia innych obiektów powiązanych bezpośrednio lub pośrednio z zarządzaniem strategicznym. Np.: czy marka, stanowiąca zasób klasy
VRIN podlega procesom zarządzania strategicznego? Albo, czy ryzyko, jako zjawisko bizne-
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VRIN – Określone, kluczowe zasoby organizacji niezbędne do wdrożenia strategii kreowania wartości przez
organizacje. Są one scharakteryzowane przez cztery cechy:
1. VALUABLE – Zasoby muszą umożliwić wdrożenie strategii kreującej wartość, albo poprzez przewagę
konkurencyjną albo redukcję słabości. Istotnym jest że inwestycja w zasoby musi być niższa niż NPV po
określonym czasie, a IRR musi być większa niż zakładane dyskonto.
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sowe podlega procesom zarządzania? A odpowiedzi nie są jednoznaczne, bo zależą od przyjętego punktu widzenia oraz kontekstu. Te kwestie prowadzą do wniosku, że przedmiotem zarządzania strategicznego może być dowolna ontologia wydzielona z systemu generującego
wartość, posiadająca zbiór cech ją charakteryzujących i dla której zdefiniowano strategię. A
zatem, można domniemywać, że dla takich ontologii należy zdefiniować strategie rozwoju w
czasie i prognozę opisu stanu. Jest to, moim zdaniem, warunek klasyfikacji przedmiotów podlegających zarządzaniu strategicznemu. Jednakże takie byty, jak: ryzyko, wiedza, informacja,
bezpieczeństwo czy marka zawierają się w nadrzędnej ontologii kontekstowej, jaką stanowi
organizacja lub system, co rodzi kwestię: czy reprezentacje konceptualne rozwoju w czasie
subontologii należących do danej ontologii nadrzędnej, będą całościowo zawarte w jej strategii, o ile taka istnieje? Otóż obserwacje strategii rozwoju organizacji wskazują, że większość
z nich pomija kwestie szczegółowe, zawarte w bardziej dokładnych strategiach operacyjnych
i taktycznych. Uogólnia to wprawdzie prognozę ale ogranicza jej precyzję oraz spłyca możliwości oszacowania wpływu kluczowych relacji z otoczeniem na stan ontologii w czasie. Co
więcej, nie uwzględnia możliwości transformacji bytu w stan niebytu, co w okresie kryzysu
jest zjawiskiem nader częstym. Czy podmiot gospodarczy w stanie sieciowania lub podziału
na części jest dalej tym samym podmiotem? Co się wówczas dzieje ze strategią?
Czy można zarządzać psem? Oto jest pytanie natury hylemorficznej. Pies jest ontologią uposażoną w zbiór cech, mogących podlegać zmianie wskutek świadomego działania
człowieka. Jest też systemem w sensie biologicznym, a dodatkowo stanowi pewną wartość
oraz użyteczność dla swoich właścicieli. Może być psem pracującym w roli ratownika, czy
policjanta, stanowiąc element zasobu organizacji i tym samym subontologię w niej zawartą. A
zatem nie powinno być przeciwwskazań do napisania strategii rozwoju psa Burka i traktowania sprawy w ujęciu nauk o zarządzaniu. Tylko co ze strategią gdy Burek padnie na służbie?
Czy zwłoki Burka to dalej pies i podlega istniejącej strategii, czy wówczas strategia również
przestanie istnieć? A może strategia pozostanie ale wymieni się jej przedmiot na psa Azora?
Mało kto, pisząc prace metodologiczne z zakresu zarządzania zastanawia się nad kwestią bytu i sposobu bytowania przedmiotu i podmiotu. Spotyka się zatem prace o cechach ontycznych jakiegoś bytu relacyjnego, nazywając je zasobami lub czymś tam jeszcze, opisywanych najlepiej w parasolowym „ujęciu systemowym” (rozumianym dość opatrznie, jako
wszechstronnym lub skomplikowanym), co wprawdzie nie jest dopuszczalne metodologicznie
ale funkcjonuje i jest wspierane przez różne grupy uczonych. Zdrowy rozsądek pragmatyka
podpowiada, że należy w tym miejscu powołać się na zasadę brzytwy Ockhama - nie mnożyć
bytów bez sensu, zwłaszcza takich, które służą jedynie osłabieniu znaczenia pewnych, udanych uogólnień, z takim trudem budowanych przez nauki społeczne. Dotyczy to głównie problemu powoływania nowych bytów abstrakcyjnych, które poza metaforycznym rzutowaniem
kognitywnym, powiązanym z sementycznym znaczeniem danego pojęcia, nie pozwalają na
wyodrębnienie dobrych cech ontycznych, umożliwiających zdefiniowanie stanu danej ontolo2.

RARE – Unikatowość zasobu wartościowana jego cechą rynkową, jako generującego stosowny NPV oraz
pozycję rynkową organizacji. Taka unikatowość jest szczególnie widoczna przez zewnętrznego obserwatora
(wycena akcji).
3. IN-IMITABLE - Jeżeli jakiś zasób kontrolowany przez organizację stanowi źródło jej przewagi konkurencyjnej, wówczas ta przewaga będzie trwała do momentu do którego konkurenci nie będą w stanie wytworzyć imitacji zasobu. (Czasami trudno jest ustalić skąd pochodzi przewaga, zwłaszcza gdy wymiana kapitałowa organizacji oparta jest na wiedzy).
4. NON-SUBSTITUTABLE – Nawet jeżeli zasób unikatowy nie jest imitowalny, istnieje zawsze ryzyko znalezienia rozwiązań alternatywnych i możliwość zastąpienia go. Stąd utrudnienia naśladownictwa przez konkurencję stanowią istotny aspekt funkcjonowania organizacji.
Dupre B., „50 teorii filozofii które powinieneś znać”, Warszawa: PWN, 2008.
Lakoff, G., Johnson M., „Metaphors We Live By”, Chicago: University of Chicago Press, 1980.; („Metafory w
naszym życiu” Warszawa: PWN 1988).
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gii abstrakcyjnej oraz metod pomiaru słabo zmiennych w czasie, dla celów porównawczych.
Ale z pewnością pożądane będą nowe ontologie zbliżające podmiot poznający do budowania
prawd akceptowalnych o przedmiocie strategii, oraz te, umożliwiające budowanie falsyfikacji
istniejących sądów o faktach4,.
W tym kontekście należy postawić zasadniczy problem ontologiczny - czym wyróżniać się
będzie zarządzanie strategiczne od operacyjnego lub taktycznego, w odniesieniu do pewnych
cech ontycznych przedmiotu zarządzania? Nie ma w tej kwestii ostrych ustaleń ani kryteriów
epistemicznych. Pozostaje przyjąć pewne racjonalnie zasadne ustalenia jakościowe i odrzucić
logikę dwustanową w budowaniu zbiorów cech charakteryzujących byt. Następujące desygnaty wydają się być najbardziej charakterystyczne:
1. Dłuższy horyzont czasowy skutków podejmowanych decyzji,
2. Istnienie koncepcji celu spisanych w formie strategii,
3. Ciągłość w czasie zmienności parametrów stanu przedmiotu zarządzani,
4. Własność Markowa procesu decyzyjnego (następstwo czasowe w podprzedziałach),
5. Możliwość kontroli stanu za pomocą stałych w czasie metod pomiaru,
6. Rozmycie kryteriów aksjologicznych i stosowanie wnioskowania rozmytego,
7. Subiektywizm i ograniczona racjonalność oceny,
8. Wielość sposobów realizacji funkcji celu,
9. Optymalność celu w sensie systemowym, autoadaptacja i samorefleksja,
10. Złożoność procesów decyzyjnych.
Powyższe umożliwia postawienie określonych warunków dla formułowania strategii,
wśród których najważniejszym jest prawidłowy wybór przedmiotu strategii, zbiór cech ontycznych służących do opisania stanu przedmiotu, funkcji celu i powiązanych z nią kwantyfikatorów oraz kryteriów aksjologicznych oceny. W ten sposób strategia nabiera cech prognozy
stanu przedmiotu ocenianego przez podmiot formułujący ją na podstawie wiedzy bieżącej i
przeszłej, za pomocą metod pomiarowych stałych w czasie. Ale dodatkowo wyłaniają się kierunki badań związane z cechami ontycznymi zarządzania strategicznego, w tym: kryteriów
oceny w kategoriach aksjologicznych, następstw czasowych decyzji, metod kwantyfikacji i
oszacowań położenia systemu, struktury zarządzania, konstrukcji systemu podmiotowego, etc.
Strategie użyteczne
Nie jest tajemnicą, że większość strategii opracowywanych pozostaje w fazie koncepcji i nigdy nie doczekuje się realizacji. Wynika to najczęściej ze zbytniej ogólności dokumentu, zbyt szerokiego zakresu celów, zbyt odległego horyzontu czasowego, słabej kwantyfikacji
rezultatu oraz braku łączności pomiędzy fazą projektowania oraz wdrożenia5,16. Najbardziej
spektakularną porażką strategiczną ubiegłego roku w Polsce jest Plan Informatyzacji Państwa
na lata 2011-2015 „E-państwo”, która to strategia musi zostać porzucona i wymieniona na
nową koncepcję E-państwo 2.0, ponieważ popełniono fundamentalne błędy przy tworzeniu
koncepcji.
Jeżeli spojrzeć na potrzeby biznesu, to okazuje się, że strategia rozwoju przedsiębiorstwa X w miejscowości Y może nie mieć głębszego sensu ponieważ:
1. Organizacja jest zbyt mała aby prognozować dla niej horyzont kilkuletni rozwoju,
2. Organizacja nie jest jednorodna i jest silnie zorientowana rynkowo (na okazje),
3. Organizacja działa poza siecią i łańcuchem dostaw w szybkozmiennym otoczeniu,
Watkins J., „Science and Scepticism”, London: Hutchinson, 1985.; („Nauka a sceptycyzm”, PWN Warszawa,
1989).
http://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2012/04/MAC-Panstwo-2-0-Nowy-start-dla-e-administracji-42012_raport_web.pdf
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4. Działalność ma charakter deterministyczny (zasobowy, monotematyczny),
5. Działalność określona jest przez charakter stochastyczny zmiennych środowiskowych.
Należy zauważyć, że obserwowane na rynku zjawiska, wzrostu znaczenia informacji w
procesach biznesowych i produktach, wpływu wiedzy ukrytej na zachowania rynkowe, behawioralne aspekty zachowań decydentów oraz procesy wirtualizacji biznesu powodują konieczność tworzenia dokumentacji planistyczno-prognostycznej, umożliwiającej wdrażanie
mechanizmów optymalizacyjnych i reorientacji prowadzonej działalności na zasadach ciągłej
autoadaptacji do warunków dyktowanych przez otoczenie. Stąd wynika pożądalność rynkowa
opracowań taktycznych typu:
− Polityka + strategia zarządzania ryzykiem,
− Polityka + strategia ochrony informacji,
− Polityka rachunkowości + strategia podatkowa,
− Polityka + strategia zatrudnienia,
− Polityka + strategia marki,
Ponadto w krajowym prawodawstwie, tym ustawowym i tym quasi formalnym, tworzenie
różnorakich strategii jest obowiązkiem z mocy prawa. W tej kategorii powstały i powstają
strategie rozwoju krajowe, regionalne, sektorowe oraz lokalne, wynikające z potrzeb organizacji rządowych (strategia przeciw wykluczeniu, strategia ochrony środowiska, etc. ). W
większości są to dokumenty standaryzowane, a metodyka ich tworzenia jest bardzo dobrze
opisana i sprawdzona praktycznie, oparta głównie na metodologii macierzy logicznej LFA.
Charakterystyczną cechą tych dokumentów jest ich zmienność związana z kadencyjnością
władzy. Różnice pomiędzy strategiami organizacji komercyjnych i rządowych można przestawić, jak w tabeli 1:
Tabela 1: Charakterystyka strategii użytkowych
Charakterystyka

Strategie sfery publicznej

Strategie tworzone głównie dla
Cel tworzenia
użytku zewnętrznego (wymóg
władzy nadrzędnej lub prawa).
Strategie postrzegane jako naPostrzeganie straterzędzie dla ustalania normatywgii
nych i politycznych celów
Zgodny z okresem budżetowaHoryzont czasowy nia UE lub planowania centralnego.

Strategie sfery prywatnej
Strategie tworzone głównie dla
użytku wewnętrznego (wyznaczają kierunki)
Strategie postrzegane jako narzędzie dla ustalenia celów ekonomicznych
Okres planowanej zmiany strategicznej dynamicznie ustalany
przez otoczenie

Formułowane cele

Dominacja politycznie określonych celów i relacji

Dominacja ekonomicznych i nastawionych na zysk celów i relacji

Dostęp do dokumentu

Otwarty dostęp do strategii

Ograniczony dostęp do strategii

Formuła tworzenia

Strategie tworzone przy szerokim partnerstwie

Strategie tworzone przy ograniczonym partnerstwie

Gospodarek T., "Metoda LFA przy tworzeniu strategii powiatu", Samorząd terytorialny, nr 12, (2007), 20-31.
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Konstrukcja strategii
Spójność planowania i wdrażania
Układ logiczny

Konstrukcja strategii ma charakter polityczny
Sformułowania strategiczne i
struktura wdrażania niekoniecznie są zbieżne
Układ podporządkowany wymogom formalnym

Konstrukcja strategii ma charakter techniczny
Sformułowania strategiczne i
struktura wdrażania są zbieżne
Układ służący zarządzaniu

Z tabeli 1 wynikają następujące zdania uogólniające:
− Problematyka naukowa z zakresu zarządzania strategicznego ma ograniczone zastosowanie w przypadku sfery publicznej, a jego główny sens odnosi się do badań nad
autoadaptacją i samorefleksją systemów społecznych.
− W przypadku sfery prywatnej użyteczność strategii stanowi nadrzędną charakterystykę jej konstrukcji oraz ograniczenie zakresu prognozy do wybranych aspektów kluczowych procesów oraz zasobów.
− W każdym przypadku strategia służy definiowaniu mierzalnych celów i sposobów
optymalizacji oraz ciągłej gotowości autoadaptacji podmiotu.
− Horyzont czasowy strategii użytecznej jest ograniczony zdolnością przewidywania
skutków zmian otoczenia.
Można zauważyć, że ograniczenie zakresu strategii jest działaniem porządkującym, ułatwiając
procesy wdrożenia oraz formułowania strategii ogólniejszych.
Aktualne kierunki rozwoju, a ontologia.
Należy zauważyć, że nauki społeczne, w szczególności nauki o zarządzaniu nie kierują się ściśle naukowym podejściem do zagadnień prawdy lub zupełności zbiorów zdań tworzących teorię. Bardzo istotnym aspektem budowania wiedzy pożądanej jest moda i siła przebicia się danej koncepcji na rynku. Nie jest również tajemnicą, że Polska w tej kwestii nie
występuje na pozycji lidera, choćby z tego powodu, że w grupie 100 najcenniejszych marek
na świecie nie ma ani jednej polskiej13,14. Dlaczego, zatem mielibyśmy wzbudzać zainteresowanie koncepcjami zarządzania z Polski rodem? Fakt, że uniknęliśmy ostrości kryzysu 20082012 dzięki alienacji naszej gospodarki od procesów globalizacji. Fakt, że przez brak spełnienia warunków konwergencji, szczęśliwie nie jesteśmy w strefie Euro. Ale to chyba nie jest
powodem ani do wielkiej chwały ani do stwierdzenia, że to dzięki dobremu zarządzaniu ów
stan osiągnięto, zwłaszcza że wszystko może się już w roku 2013 zmienić. Można jednak zauważyć, że to lokalny rynek nas uratował, a na nim – nasze lokalne zarządzanie, odpowiednie
tu i teraz, a nie w USA, Japonii czy też sieciach globalnych. A to skłania do refleksji, że nie
zawsze metody przejęte z zewnątrz będą właściwe do stosowania w Polsce i odwrotnie. Podobnie z empirią badań naukowych. Możemy obserwować co się dzieje za oceanem ale dla
badań polskich przedsiębiorstw ma się to nijak. Co innego rozprawy teoretyczne i uogólniające. Tu możemy wymieniać wiedzę i tworzyć nowe, czego przykładami byli np. T. Kotarbiński i R. Ingarden.
Nastał jednak czas na przemiany ekonomiczne, które muszą nastąpić w związku z coraz głębszym poziomem rewolucji informacyjnej. Ich źródłem nie będą jednak ani nasze, rodzime opracowania naukowe ani nasze produkty oparte na wiedzy, ale standardy, technologia
i wiedza zaimportowana z Zachodu. Nie jest również tajemnicą, że krajowe kursy MBA oraz
Sedláček T., “Ekonomia dobra i zła”, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa, 2011.
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publikacje w polskojęzycznych wydawnictwach będą powszechnie lekceważone na świecie,
dopóki nie uzyskają wsparcia z jakiejś, poważnej instytucji, otwierającej salony i przede
wszystkim gwarantujących zatrudnienie absolwenta, typu: London Business School, Harvard
Business School, Sage Publishers, Strategic Management Society, etc. To również rzutuje na
sytuację naszych nauk o zarządzaniu, w szczególności tym strategicznym.
Analizując ostatnie doniesienia literaturowe za rok 2012 i na rok 2013, można wskazać następujące grupy zagadnień znajdujących się na topie zainteresowań głównych ośrodków naukowych z zakresu zarządzania strategicznego.
1. Strategie przemiany,
2. Zarządzanie strategiczne w okresie kryzysu,
3. Strategia i zrównoważony rozwój,
4. Zarządzanie systemami złożonymi,
5. Ukryte przepływy wiedzy i odchylenia w strategiach,
6. Zasoby w zarządzaniu strategicznym,
7. Behawioralne aspekty zarządzania strategicznego,
8. Informacja, kastomizacja i innowacyjność,
9. Przywództwo i kontyngencja,
10. Metodologia badań.
Tematyka powyższych badań jest bardzo ogólna i powstaje konieczność określenia ciągów ontologicznych, związanych z przedmiotem badań. Dla przykładu „zasoby w zarządzaniu” mogą generować następujący ciąg: organizacja (byt konceptualny) ⊃ zbiór zasobów
niematerialnych (byt konceptualny) ⊃ zasoby informacyjne (byt konceptualny) ⊃ wiedza (byt
konceptualny). W ciągu tym istnieje szereg relacji inkluzji określonych w zbiorze bytów niefizycznych. Uwzględnienie zasobów materialnych prowadzi do ciągów relacyjnych, przenoszących byt realny do jego reprezentacji konceptualnej, co do której można następnie prowadzić analizą ontyczną (jak bytuje i czym jest uposażona). Analizując, bowiem dwa byty pozostające względem siebie jako reprezentacje izomorficzne, np. proces wystawienia faktury (ontologia realna) i jego mapowanie na workflow (ontologia relacyjna konceptualna) możemy
rozważać ich zmiany w czasie oraz różnice uposażeń ontycznych.
Takie określenie tematyki badań umożliwia przynajmniej spójność konceptualną i budowanie wiedzy pozbawionej niepewności znaczeniowej4,17. Jednocześnie wynika stąd rozróżnienie cechy ontycznej od jej bytu, który jest przez nią charakteryzowany, np. jakość i towar
ale nie jakość i proces (proces wysokiej jakości nie ma sensu znaczeniowego). Tym samym
zarządzanie cechą może nie mieć sensu. Stąd sens badań ontologicznych nad przedmiotami
zarządzania strategicznego i poszukiwaniu relacji z epistemologią (budowaniem wiedzy) oraz
aksjologią (tworzeniem kryteriów oceny).
Na koniec niejako warto przedstawić systematykę ujęć ontologicznych dla zarządzania17.
Można rozważać sześć zasadniczych koncepcji ontologii, posiadają znaczenie bazowe dla definiowania przedmiotów nauk o zarządzaniu.
Strategic Management Society,
Konferencja 2012 Praga tematy http://prague.strategicmanagement.net/call_for_proposals.php
Konferencja 2013 Glasgow, http://glasgow.strategicmanagement.net/call_for_proposals.php
Konferencja 2013 Atlanta http://prague.strategicmanagement.net/call_for_proposals.php
Konferencja 2014 Tel Awiw http://telaviv.strategicmanagement.net/call_for_proposals.php
British Academy of Management –
Konferencja 2012 program http://www.bam.ac.uk/sites/bam.ac.uk/files/BAM_2012_Programme_0.pdf
Konferencja 2013 http://www.bam.ac.uk/sites/bam.ac.uk/files/BAM_CallForPapers2013.pdf
McKinsey Qerterly III i IV, 2012 http://www.mckinseyquarterly.com/home.aspx
Journal of Management, 2012 i Styczeń 2013; http://jom.sagepub.com/content/by/year
Harvard Business Review, 2012, http://hbr.org/ oraz http://www.hbrp.pl/ (wersja polska).
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1. Ontologia jako „pierwsza filozofia”, najbardziej ogólna i abstrakcyjna. Jej przedmiotem poznania jest byt, jego najogólniejsze własności, sposoby istnienia oraz jego uposażenie. Odpowiada na pytanie: co oznacza w odniesieniu do bytu określenie „jest”,
„istnieje”, „bytuje”?
2. Ogólna teoria świata realnego. Rozumienie struktury bytu od środka (np. struktury organizacja). Przedmiotem badań staje się rozróżnienie zjawisk i rzeczywistości. Pytanie
ontologiczne może w tym przypadku brzmieć: jaka jest struktura organizacji?
3. Ontologia zjawisk supranaturalnych, stanowiących dopełnienie zjawisk naturalnych,
np. intuicji, olśnienia, emocji. Jest ona niezależna od pomiaru oraz nauki. Występuje
w sferze metafizycznej abstrakcji, podobnie jak liczba pi. Pytanie zasadnicze wiąże się
np. z jak zarządzać pod wpływem emocji, wizji, etc albo czym jest wiedza ukryta?
4. Zdroworozsądkowe sądy o świecie, wyrażane w języku potocznym. Służy opisaniu
wszelkich bytów w zrozumiałym języku uznawanych za istniejące przez zdrowy rozsądek. Pytanie brzmi: czym jest coś co stanowi podmiot sądu? Czy metafora kognitywna może prowadzić do uznania bytu relacyjnego?
5. Ontologia jako aspekt filozofii świadomości ludzkiej, ujmujący sposoby istnienia i natury bytu abstrakcyjnego z perspektywy jego uświadomienia. Wszelki byt staje się
wówczas konstruktem konceptualnym świadomości orzekającego. Występuje tu ważny element odwzorowania bytu rzeczywistego na ontologię uświadomienia bytu. Tym
samym wprowadza reprezentację świadomościową, stanowiącą izomorfizm bytu realnego i abstrakcyjnego. Pytanie zasadnicze: czym jest reprezentacja formalna organizacji?
6. Ontologia w sensie analizy lingwistycznej lub logicznej znaczenia pojęć i wyrażeń językowych, służących do scharakteryzowania wszelkiego bytu i sposobu jego istnienia.
Produktem rozważań będzie język, umożliwiający poprawne i logiczne wypowiadanie
sądów o wszelkim, możliwym bycie (np. arystotelejski układ 9 sposobów bytowania
rzeczy: ilość, wielość, wielkość, jakość, relacja, czas, przestrzeń, położenie, posiadanie, czynność, doznawanie).
Powyższe wydaje się być logiczną strukturą, umożliwiającą precyzyjne określenie bytów
w naukach o zarządzaniu oraz wyraźne ustalenie co może być przedmiotem i podmiotem zarządzania (w tym strategicznego). A to umożliwia zbudowanie lepszej struktury nauki. Stąd
rozważania ontologiczne powinny znaleźć swoje miejsce w rozwoju wiedzy na temat zarządzania strategicznego.
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Streszczenie
W pracy opisano kierunki rozwoju zarządzania strategicznego wynikające z analizy tematyki konferencyjnej oraz artykułów czasopism najbardziej istotnych organizacji światowych. Szczególną uwagę
poświęcono zagadnieniom fundamentów ontologicznych wiedzy na temat zarządzania oraz kierunków
badawczych stąd wynikających. Wskazano na konieczność przewidywania zmian przedmiotu strategii
użytecznych i skrócenia horyzontu czasowego wizji strategicznej, wiążąc to z wpływem nowych oddziaływań informacji na produkty i zachowania klienta.
Summary
Some possibile directions of development of strategic management derived from analysis of scopes of
the most important conferences and articles of the best recognized organizations all over the World
were discussed in this paper. Special attention on the ontological base of knowledge related to management and research aspects the most interesting worldwide was paid. It was concluded that sometimes a subject of the strategy must be changed, and this fact should be predicted during a planning
process. The influence of information on products and preferences of customers requires shortening of
time horizon of the useful strategic vision.
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