
Skorupka A. 

15                                                                       Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 1 

Zarządzanie straegiczne, a filozofia cywilizacji 

Alfred Skorupka 

Politechnika Śląska, Katowice, Alfred.Skorupka@polsl.pl 

ORCID: 0000-0002-0360-656 

Streszczenie: Artykuł omawia ogólne założenia zarządzania strategicznego, które formułuje misję, cele oraz 

strategię firmy; zostają także przedstawione różne szkoły zarządzania strategicznego. Autor artykułu twierdzi, że 

zarządzanie strategiczne ma zastosowanie do filozofii cywilizacji, ponieważ wprowadza pewną precyzję w 

rozważania nad cywilizacjami; ponadto, jest pomocne przy myśleniu o misji i strategii cywilizacji, a różne szkoły 

zarządzania strategicznego są inspirujące jako pewne wytyczne dla życia cywilizacyjnego. Oczywiście, są też 

pewne ograniczenia w stosowaniu zarządzania strategicznego do badań nad cywilizacjami. 
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STRATEGIC MANAGEMENT AND PHOLOSOPHY OF CIVILIZATIONS  

 

Abstract:  The article discusses the general assumptions of strategic management, which formulates the mission, 

goals and strategy of the company; different schools of strategic management are also introduced. The author of 

the article claims that strategic management applies to the philosophy of civilization because it introduces a certain 

precision in the considerations on civilizations; moreover, it is helpful in thinking about civilization's mission and 

strategy, and various schools of strategic management are inspiring as some guidelines for civilization life. Of 

course, there are also some limitations to applying strategic management to civilization research. 
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1.Wprowadzenie 

 W dzisiejszej nauce potrzebne są ujęcia interdyscyplinarne. Wszystkie dyscypliny są 

bardzo rozbudowane, a jednocześnie podejmują podobne problemy, patrzą na te same sprawy 

z różnych punktów widzenia albo wspólnie badają określone zagadnienie właściwymi sobie 

metodami i charakterystycznym dla siebie językiem pojęć. Naukowiec w XXI wieku, wydaje 

się, że powinien dysponować nie tylko dokładną wiedzą z własnej dyscypliny, lecz także 

powinien przynajmniej wiedzieć, jak problemy badawcze którymi się on sam zajmuje 

wyjaśniają przedstawiciele pokrewnych mu dyscyplin. Dzięki temu nauka będzie dla człowieka 

rzeczywistą mądrością, a nie tylko zbiorem bardzo szczegółowych badań tłumaczących 

zjawiska właściwymi sobie metodami z nieznajomością perspektyw innych dyscyplin, które 

zawsze ubogacają rozumienie rzeczywistości. 

 W tym duchu wypowiadał się już w połowie XX wieku wybitny austriacki psychiatra i 

więzień Auschwitz – Viktor E. Frankl, gdy pisał (Frankl, 1971), że problem nie w tym, że 

dyscypliny naukowe się specjalizują, lecz w tym, że naukowcy swe specjalności generalizują. 

Słowa te są na pewno aktualne także dziś, bo wielu osobom nie chce się zgłębiać wiedzy, tylko 

poprzestają na podstawowych informacjach zdobytych w czasie studiów. Tymczasem, 

skomplikowanie dzisiejszego świata i gospodarki wymaga od człowieka orientacji w wielu 

sprawach i dyscyplinach. 

 Niniejszy artykuł stawia sobie za cel szkic powiązań pomiędzy dwiema, zdawałoby się, 

bardzo odległymi i niesprowadzalnymi do siebie dyscyplinami – filozofią cywilizacji a 

zarządzaniem strategicznym. 

 Filozofia cywilizacji (zwana też teorią cywilizacji) to interdyscyplinarna nauka na 

pograniczu filozofii, historii i politologii, której zadaniem jest badanie cywilizacji czyli 

wielkich społeczności w jakie można pogrupować państwa, narody i ludy. Filozofami 

cywilizacji byli Feliks Koneczny, Oswald Spengler, Arnold Toynbee, Fernand Braudel, a także 

Samuel Huntington. Między tymi uczonymi i ich następcami trwają spory o to, ile było 

cywilizacji, jakie są relacje między nimi, jakie są konstytutywne cechy poszczególnych 

społeczności, itp. 

 Z kolei zarządzanie jest nauką ekonomiczną i społeczną, która odnosi się do 

funkcjonowania przedsiębiorstw i innych organizacji, dlatego wyróżniamy zarządzanie 

zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, zarządzanie wiedzą, zarządzanie zmianą, zarządzanie 

projektami czy właśnie – interesujące nas tutaj – zarządzanie strategiczne. Ten ostatni 
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wymieniony dział zarządzania, wydaje się, że jeśli dobrze zastanowić się nad dorobkiem jego 

przedstawicieli – może okazać się inspirujący, a wręcz płodny w rozważaniach nad 

cywilizacjami. 

 Dlatego ten artykuł najpierw przedstawia pokrótce, czym jest zarządzanie strategiczne 

oraz filozofię cywilizacji Samuela Huntingtona, a następnie w konkluzjach jest powiedziane, 

jakie, zdaniem autora pracy, zastosowanie zarządzania strategicznego może być w teorii 

cywilizacji. 

 

2. Zarządzanie strategiczne. Ogólna charakterystyka 

 

Narastanie zmienności otoczenia przedsiębiorstw, które wyraźnie zaczęło się 

uwidaczniać szczególnie w jego rynkowym segmencie w latach pięćdziesiątych dwudziestego 

wieku, spowodowało zmierzch mechanistycznego modelu zarządzania i wywołało 

zapotrzebowanie na metody umożliwiające radzenie sobie przedsiębiorstw w warunkach 

dynamicznych zmian. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie było „zarządzanie strategiczne”, 

którego nurt teoretyczny zapoczątkowany został w latach sześćdziesiątych. Zarządzanie 

strategiczne jest procesem informacyjno-decyzyjnym, w ramach którego podejmowane są 

decyzje o długim horyzoncie czasowym i szerokim horyzoncie rzeczowym. Przez horyzont 

czasowy rozumiemy zasięg czasowy lub perspektywę czasową decyzji. Natomiast horyzont 

rzeczowy oznacza całość organizacyjną, której decyzja dotyczy (Por. Kałkowska, Pawłowski, 

Trzcielińska, Trzcieliński, Włodarkiewicz- Klimek, 2010). 

W konsekwencji przyjmuje się, że zarządzanie strategiczne jako proces obejmuje 

działania prowadzące do opracowania: misji, celów i strategii, a następnie wdrożenie i 

monitoring strategii oraz, jeżeli jest to potrzebne, podejmowanie działań regulacyjnych we 

wcześniejszych fazach (Ibidem). 

 

Misja przedsiębiorstwa – to zakres działalności przedsiębiorstwa zdeterminowany jego 

specjalizacją. Zgodnie z nią powinno ono kształtować swoje zasoby i swój rynek. Z tego 

względu specjalizacja nie powinna być określona zbyt szeroko, bo sprzyja to marnotrawstwu 

zasobów, ani zbyt wąsko, gdyż zwiększa to prawdopodobieństwo niewykorzystania okazji. 

 

Cele przedsiębiorstwa - to przyszłe pożądane stany rzeczy lub procesów. Ze względu na 

horyzont czasowy mogą być one długookresowe, średniookresowe i krótkookresowe. Te 
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pierwsze formułowane są przede wszystkim na potrzeby zarządzania strategicznego. Istnieją 

cele strategiczne, taktyczne i operacyjne. Cele zawarte są w planach działalności firmy.  

Strategia - termin „strategia” wywodzi się od słowa strategos, co oznaczało w 

starożytnej Grecji dowódcę armii lub floty. Poniżej podajemy kilka definicji strategii (Por. 

Ibidem). 

--strategia to proces określania podstawowych, długofalowych celów i zamierzeń organizacji 

oraz przyjęcie kierunków działania i alokacji zasobów koniecznych do realizowania tych celów. 

--Strategia to działania organizacji nakierowane na osiągnięcie jej celów.  

--Strategia to kierunkowe działania i podejścia opracowane przez kierownictwo po to, aby 

organizacja osiągała sukces.  

--Strategia jest wzorem i planem integrującym główne cele, politykę i sekwencje działań 

organizacji w spójny system. Dobrze sformułowana strategia pomaga dobrać i uporządkować 

zasoby organizacji w unikatową i cenną kompozycję uwzględniającą kompetencje i niedostatki 

firmy oraz przewidywane zmiany w otoczeniu i sytuacyjnie uwarunkowane działania 

inteligentnych przeciwników.  

--Strategia określa kierunek i zakres działań organizacji w długim okresie, zapewniających 

osiągnięcie przewagi, przez dostosowanie zasobów w zmiennym otoczeniu, tak aby zaspokajać 

potrzeby rynków i oczekiwania interesariuszy. 

Strategia obejmuje działania, które przedsiębiorstwo podejmuje dla osiągnięcia celów. 

Działania te, a tym samym cele, są dekomponowane do poziomu taktycznego (strategii 

funkcjonalnych). Metodą takiej dekompozycji a zarazem narzędziem monitorowania realizacji 

strategii jest strategiczna karta wyników. Cele i mierniki objęte strategiczną kartą wyników 

rozpatrywane są z czterech perspektyw: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych, rozwoju 

(Ibidem, s. 19). 

Istotą myślenia strategicznego jest myślenie o przyszłości i szukanie skutecznych 

sposobów dostosowania do niej organizacji. Bez strategicznej perspektywy w myśleniu nie 

rozwijamy się, tylko dryfujemy. Nie można odnieść sukcesów biznesowych, zawodowych i 

życiowych poddając się biernie wpływom otoczenia. Jak powiedział znany hokeista 

amerykański Wayne Gretzki …”aby wygrać, trzeba pędzić tam, gdzie krążek za chwilę będzie 

a nie, gdzie obecnie jest”. Wszyscy ekonomiści i przedstawiciele nauk o zarządzaniu uznają 

konieczność przewidywania przyszłości i dostosowywania decyzji przedsiębiorstw do zmian 

otoczenia (Romanowska, 2010). 

 Możemy wyróżnić następujące szkoły zarządzania strategicznego (Por. Kałkowska, 

Pawłowski, Trzcielińska, Trzcieliński, Włodarkiewicz- Klimek, 2010): 



Skorupka A.  

19                                                                       Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 1 

Szkoła planistyczna - Istotę tej szkoły przedstawia się poprzez następujące stwierdzenia:  

1. Organizacje dzięki budowaniu planów strategicznych mogą i powinny swoją przyszłość 

kształtować w racjonalny i uporządkowany sposób.  

2. W tworzeniu strategii najbardziej liczy się perspektywa prezesa firmy, lub szerzej – 

naczelnego kierownictwa.  

3. Budowa strategii jest zdyscyplinowanym, formalnym procesem.  

4. Efektem planowania powinna być gotowa do wdrożenia strategia – dokument, który mówi, 

co, kto i jak ma zrobić.  

Wiodącymi przedstawicielami tej szkoły są: I. Ansoff – prekursor zarządzania strategicznego, 

R. Ackoff oraz K. Andrews. 

Szkoła ewolucyjna - przesłanki wyodrębnienia tej szkoły formułuje się w postaci 

następujących twierdzeń:  

1. Proces budowania strategii jest uwarunkowany kulturą organizacyjną, polityką głównych 

koalicji w ramach organizacji, historią, oddziaływaniami otoczenia i dlatego nie może być w 

pełni racjonalny.  

2. Strategia organizacyjna jest wypadkową zamierzonych i samorzutnie powstających działań 

strategicznych.  

3. Strategie zamierzone i samorzutne tworzą z czasem spójny i powielany w czasie wzorzec 

zachowań organizacyjnych, który staje się faktycznie jej strategią.  

Wiodącymi przedstawicielami tej szkoły są: E. Wrapp, J.G. March, H. Mintzberg, J.A. Waters, 

J.B. Quinn, R. Pascal i R.A. Burgelman. 

Szkoła pozycyjna - poniższe twierdzenia charakteryzują istotę szkoły pozycyjnej:  

1. Istotą strategii jest osiąganie przewagi konkurencyjnej.  

2. Punktem wyjścia do budowy i analizy strategii jest otoczenie firmy.  

3. Strategie należy zawsze formułować pod kątem konkurencji. Istotą strategii jest walka z 

konkurencją.  

4. Punktem wyjścia do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku są dwie bazowe strategie 

prowadzące do sukcesu firmy: minimalizacja kosztów i zróżnicowanie.  

5. Przewaga kosztowa jest najbardziej fundamentalną ekonomicznie przewagą konkurencyjną, 

ponieważ daje firmie swobodę strategicznego wyboru, której nie mają konkurenci.  

6. Strategia zróżnicowania wyrobów w większym stopniu niż strategia przewagi kosztowej 

ogranicza swobodę konkurencyjną firmy, ale utrudnia atak konkurencji.  

7. Warto być albo wielką firmą, albo stosunkowo małą. 

Głównym przedstawicielem tej szkoły jest M.E. Porter. 
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Szkoła zasobów i kompetencji - poniższe twierdzenia charakteryzują istotę szkoły zasobów i 

kompetencji:  

1. Organizacja jest zbiorem aktywów (zasobów) i umiejętności.  

2. Przewagę konkurencyjną organizacja buduje przez skonfigurowanie zasobów i umiejętności 

w kluczowe kompetencje firmy.  

3. Zasoby, umiejętności i budowane na ich podstawie kluczowe kompetencje są tym cenniejsze 

jako tworzywo strategii, w im większym stopniu organizacja potrafi obronić je przed imitacją 

i substytucją ze strony rywali.  

4. Między zasobami oraz zamierzeniami firmy musi istnieć dynamiczne napięcie.  

Przedstawicielami tej szkoły są: G. Hamel, C.K. Prahalad oraz J. Kay. 

Szkoła prostych reguł - myśl przewodnią tej szkoły wyznaczają następujące stwierdzenia:  

1. Istotą budowy przewagi konkurencyjnej jest umiejętność korzystania z przelotnych szans.  

2. Skuteczne konkurowanie na współczesnych rynkach wymaga innowacyjnych strategii.  

3. Innowacyjne strategie korzystania z szans opierają się na kilku istotnych procesach i prostych 

regułach, które je regulują.  

Do przedstawicieli tej szkoły zalicza się: R.A. Bettisa, C.K. Prahalada, C. Christensena, K.M. 

Eisenhardta, D.N. Sulla. 

Szkoła realnych opcji - poniższe twierdzenia charakteryzują istotę szkoły realnych opcji:  

1. W warunkach skrajnej niepewności można budować racjonalne strategie, które mają postać 

zbioru realnych opcji.  

2. Różne rodzaje opcji realnych będą miały odmienną wartość dla różnych organizacji w 

zależności od konkretnej sytuacji w otoczeniu, a także od zasobów, umiejętności i historii tej 

organizacji.  

3. Myślenie o strategii w kategoriach sekwencji realnych opcji pozwala lepiej ocenić 

prawidłowość kierunków i wielkości inwestycji strategicznych niż klasyczne narzędzia 

budżetowania.  

Do reprezentantów tej szkoły można zaliczyć: F. Blacka, M. Scholesa, H. Courtneya oraz T.A. 

Luehrmana. 

Szczególną popularnością cieszyła się zawsze szkoła planistyczna, której zasady były 

praktykowane w ZSRR i obecnie – w Chinach. Za początek szkoły planistycznej w zarządzaniu 

przyjmuje się lata 50. XX wieku. W 1954 r. Peter Drucker opisał podejście do zarządzania 

oparte na dyscyplinie planowania i realizowania celów, które nazwał zarządzaniem przez cele 

(ang. Management By Objectives, MBO). Według niego zarządzanie polega na 

równoważeniu niejednorodnych potrzeb i celów. Schyłek podejścia planistycznego w 
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klasycznym ujęciu nastąpił w późnych latach 70. Przedstawicielami tego nurtu są Igor Ansoff 

oraz Russell L. Ackoff (Miżejewska, 2016). 

Na początku lat 90. XX wieku nastąpił renesans koncepcji planowania strategicznego 

dzięki twórcom koncepcji Zrównoważonej Karty Wyników (ang. balanced scorecard, BSC). 

Robert S. Kaplan i David P. Norton sformalizowali i uporządkowali proces planowania 

strategicznego poprzez wprowadzenie narzędzi ułatwiających definiowanie i pomiar 

wskaźników istotnych dla strategii, kontrolę na etapie wdrożenia oraz komunikowanie jej 

założeń (Ibidem, s. 125). 

Jednak normatywny charakter szkoły planistycznej jest przedmiotem rozległej krytyki. 

Sam Ansoff dostrzegał ryzyko zapętlenia w procesie analizy (ang. paralysis by analysis), kiedy 

potrzeby informacyjne planistów rosną wraz z pojawieniem się kolejnej informacji. H. 

Mintzberg poświęcił krytyce szkoły planistycznej książkę The Rise and Fall of Strategic 

Planning. Podważał założenie, że przyszłość można przewidzieć. Według Mintzberga nie 

jesteśmy w stanie odgadnąć zmian w otoczeniu ani oszacować ich wpływu na przyszłe wyniki. 

Nie wszystkie zmiany są cykliczne i wynikają z przeszłości. Analiza, na której opiera się 

planowanie strategiczne, nie radzi sobie z radykalnymi zmianami w otoczeniu i nie prowadzi 

do nowatorskich rozwiązań. Tworzenie strategii stanowi proces kreatywny – syntezę. Analiza 

powinna być wsparciem dla tego procesu, ale nie może go zastąpić (Ibidem). 

Według H. Mintzberga przygotowanie strategii na podstawie analizy otoczenia 

zewnętrznego możliwe jest wyłącznie w stabilnym lub przewidywalnym otoczeniu. 

Dynamiczne otoczenie wpływa na częste zmiany uwarunkowań prowadzonej działalności, 

dlatego sztywny reżim planowania strategicznego jest nieefektywny. Mintzberg krytykuje więc 

racjonalne planowanie, postulując eksperymentowanie i uczenie się. Niemożność 

zaplanowania przyszłości wynika także z nieprzewidywalności ludzkich działań (uczestników 

organizacji i pozostałych interesariuszy), co wyklucza stworzenie satysfakcjonującego 

algorytmu planistycznego (Ibidem). 

Mimo krytyki, trudno wyobrazić sobie tworzenie strategii w globalnych 

przedsiębiorstwach, które nie byłoby zaplanowanym z wyprzedzeniem procesem, 

skoordynowanym w czasie i przeprowadzonym często w zbliżony sposób we wszystkich 

krajach. Inwestorzy oczekują jasnego komunikatu, czy firma ma plan długookresowego 

wzrostu i czy jest przygotowana na ewentualne przeszkody (Ibidem). 
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3. Krótka charakterystyka filozofii cywilizacji Samuela Huntingtona 

Samuel Huntington (1927-2008) twierdzi, że najważniejszym elementem każdej 

cywilizacji jest jej religia. Ponadto, cywilizacja jest najwyższym kulturowym stopniem 

ugrupowania ludzi, a określana jest zarówno przez wspólne elementy, jak język, historia, 

religia, obyczaje, instytucje społeczne, jak i subiektywną samoidentyfikację ludzi (Por. 

Huntington, 2011). 

 Latem 1993 r. na łamach Foreign Affairs ukazał się artykuł Huntingtona pt. „Zderzenie 

cywilizacji?”, który wywołał bardzo duże zainteresowanie, dlatego wkrótce autor rozwinął jego 

tezy w książce: „Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego”. Artykuł i książka 

mówiły, że głównym i najniebezpieczniejszym wymiarem kształtującej się po zimnej wojnie 

polityki będzie konflikt między grupami należącymi do różnych cywilizacji. Zdaniem 

amerykańskiego uczonego, starcia cywilizacji stanowią największe zagrożenie dla pokoju 

światowego, a oparty na cywilizacjach ład międzynarodowy jest najpewniejszą gwarancją 

zapobieżenia wojnie światowej. Ma to być nowy paradygmat widzenia polityki na świecie po 

upadku ZSRR. 

 Huntington dowodzi, że cywilizacja Zachodu jest najpotężniejsza, ale jej potęga słabnie, 

gdyż inne społeczności rosną w siłę. Osią polityki światowej w epoce po zimnej wojnie jest 

więc interakcja między potęgą i kulturą Zachodu, a potęgą i kulturą pozostałych cywilizacji. 

 Amerykański uczony wyróżnia następujące cywilizacje: chińską, japońską, 

hinduistyczną, islamską, prawosławną, zachodnią, ewentualnie latynoamerykańską (o ile nie 

wliczamy jej do Zachodu), afrykańską (która się tworzy) i buddyjską (w Azji Południowo- 

Wschodniej). Żydów zalicza do Zachodu. Dziś skończyła się ekspansja Zachodu i zaczął się 

bunt przeciw niemu. Nie zanosi się na powstanie cywilizacji uniwersalnej, ponieważ liberalna 

demokracja nie triumfuje na całym świecie, (mamy wiele form autorytaryzmu, nacjonalizmu, 

fundamentalizmu, itd.). Z kolei cechy Zachodu to: katolicyzm i protestantyzm, języki 

europejskie, rozdział władzy duchowej i doczesnej, rządy prawa, pluralizm społeczny, gremia 

przedstawicielskie oraz indywidualizm. Schyłek Zachodu może trwać wiele stuleci, podczas 

których następować będą przerwy i zwroty. 
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4. Dyskusja i konkluzje 

 Szukając przełożenia zarządzania strategicznego na rozważania o cywilizacjach, warto 

na początku zauważyć, że myślenie strategiczne jest myśleniem o przyszłości. To prawda, co 

pisał H. Mintzberg – że skoro otoczenie firm jest niestabilne więc bardzo trudno tą przyszłość 

prawidłowo przewidzieć i stąd zarządzanie strategiczne ma pewne ograniczenia. Niemniej, 

badając cywilizacje uczeni nie mogą się tylko skupiać na ich historii i teraźniejszości, ale 

powinni też widzieć je w perspektywie przyszłości. O tym, że jest to bardzo trudne wyzwanie 

dla badaczy świadczy choćby pogląd Karla R. Poppera, który wyraźnie stwierdził, że 

przyszłość jest niepoznawalna (Przyszłość…, 2003). Człowiek jednak, każdy z nas, czyni jakieś 

plany na przyszłość stawiając sobie różne cele do osiągnięcia, bo one nadają sens naszemu 

życiu, chociaż nasze plany nie zawsze udaje nam się zrealizować z powodu wystąpienia 

różnorodnych czynników i sytuacji. Tym bardziej, zastanawiając się nad cywilizacjami, należy 

widzieć ich ewentualny rozwój, stagnację czy schyłek w perspektywie kolejnych lat. Nie ma to 

być oczywiście „prorokowanie”, ale rzetelna analiza cywilizacji wynikająca z badań nad ich 

aspektami gospodarczymi, politycznymi i społecznymi. 

 Myślenie o przyszłości wiąże się z kolejnym zagadnieniem zarządzania strategicznego, 

a mianowicie – formułowaniem misji, celów i strategii przedsiębiorstwa. Tą problematykę 

można też odnieść do cywilizacji – zastanawiając się, jakie są ich misje, cele i strategie. Takie 

postawienie badań niewątpliwie precyzuje nasze myślenie o cywilizacjach, bo te ich aspekty 

nie zawsze są jasno wyłożone przez uczonych. Dawniej, człowiek Zachodu postrzegał misję 

swej cywilizacji jako szerzenie chrześcijaństwa, a dziś już mało kto w ten sposób myśli o 

Europie i Ameryce; raczej, za misję cywilizacji – i to nie tylko zachodniej, lecz także każdej 

innej – uważa się rozwój gospodarczy i społeczny (w tym naukowy), bo gdy ludzie są bogatsi, 

wtedy też są zwykle znacznie bardziej zadowoleni z życia, ze swoich polityków i nie czują 

dużej zawiści przy porównywaniu się z innymi społeczeństwami. Natomiast bieda w jakiej żyją 

ludzie a nawet całe społeczeństwa jest zwykle źródłem patologii  i niepokojów społecznych, a 

także potencjalnym zarzewiem konfliktów, resentymentu, a nawet wojen między 

cywilizacjami. 

 Szkoły zarządzania strategicznego mogą wnieść pewne rozumienie życia 

cywilizacyjnego. 

 Szkoła planistyczna zakłada, że człowiek i organizacje są racjonalne, dlatego należy 

czynić ścisłe plany, projekty, itp. W ten sposób próbuje się też zwykle myśleć o zarządzaniu 
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czy rządzeniu państwem; skoro bowiem wiedza jest dziś tak ogromna, relacje społeczne 

skomplikowane a powiązania gospodarcze globalne – potrzebni są, jak nigdy wcześniej – ludzie 

nauki, którzy poprzez znajomość wielu spraw potrafią racjonalnie kierować społeczeństwem, 

gospodarką, narodami i państwami. 

 Z drugiej jednak strony, założenia szkoły planistycznej mają istotne ograniczenia 

dlatego, ponieważ człowiek często nie zachowuje się racjonalnie. Już Freud (Por. Freud, 2013; 

Freud, 2010) – twórca psychoanalizy dowodził, że wiele naszych zachowań jest 

motywowanych czynnikami nieświadomymi, z których w ogóle nie zdajemy sobie sprawy i z 

tego powodu człowiek postępuje często nieracjonalnie. Nasza nieracjonalność przejawia się nie 

tylko w codziennym życiu, ale także w działaniach polityków – a przez to w polityce różnych 

państw, a nawet mocarstw. Natomiast w 2017 r. Amerykanin Richard Thaler (urodz. 1945) 

otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii za wykazanie ścisłych powiązań pomiędzy 

ekonomią a psychologią; a dokładnie – w książce Zachowania niepoprawne: tworzenie 

ekonomii behawioralnej (Thaler, 2018) wykazywał, jak emocje i myślenie (m. in. różne błędy 

poznawcze) wpływają na ekonomiczne decyzje jednostek oraz funkcjonowanie rynków. O 

nieracjonalności człowieka pisze też W. Lamentowicz gdy stwierdza (Por. Lamentowicz, 

2011), że fundamentalną zasadą liberalnej demokracji jest wolność wyboru i reguła większości; 

ta większość decyduje w wyborach. Kalendarz wyborczy (co cztery lub pięć lat) ma jednak 

swoje koszty społeczne, ponieważ dyktuje skrócony horyzont czasowy decyzji elit władzy, 

podporządkowanie ich logice walki o władzę, a nie celom długookresowym, permanentnej 

walce o zmienne poparcie opinii publicznej i tanią popularność. Zarówno więc rynki 

ekonomiczne, jak i osobliwy rynek polityczny ulegają teatralizacji. W tym teatrze gra na 

symbolach często zastępuje strategiczne wyzwania, a kluczowe problemy rozwoju społeczno- 

gospodarczego są gubione, gdy rozważa się kwestie trzeciorzędne. Rozum strategiczny rzadko 

jest nagradzany przez opinię publiczną, raczej politycy są nagradzani za miny i gesty, a nie za 

myśli i czyny. 

Tutaj więc w sukurs szkole planistycznej przychodzi szkoła ewolucyjna, która tłumaczy 

nam, a jednocześnie w ten sposób nas ostrzega, że proces strategii często nie jest w pełni 

racjonalny. Doskonale przecież wiemy, że jako ludzie jesteśmy istotami kierującymi się 

emocjami, a nasze emocje czasami mają destruktywny wpływ na nasze życie. 

 Szkoła pozycyjna w zarządzaniu strategicznym twierdzi, że istotą strategii jest walka z 

konkurencją. Takie założenie pasuje do postrzegania cywilizacji w kontekście konfliktów i 

konkurencji między nimi, „zderzenia cywilizacji” czy nawet wojen między cywilizacjami. 

Dobrze by było, aby cywilizacje żyły w pokoju i ze sobą współpracowały; ale wiadomo jaka 
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jest ludzka natura – pełna agresji i rywalizacji. Z tego powodu konfliktów między cywilizacjami 

nie da się nigdy wyeliminować, lecz chodzi o to, żeby je łagodzić, aby nie naruszały one 

względnej stabilności sytuacji gospodarczo- politycznej świata. Dlatego Huntington słusznie 

podkreślał rywalizację między Zachodem, Chinami a światem muzułmańskim. Za 

prezydentury Donalda Trumpa nasiliły się konflikty gospodarcze pomiędzy Stanami 

Zjednoczonymi a Chinami, które należy także postrzegać poprzez pryzmat konfliktu 

międzycywilizacyjnego. 

Natomiast szkoła prostych reguł podkreśla, że przedsiębiorstwo uzyskuje przewagę 

konkurencyjną gdy korzysta z nadarzających się okazji. Stosując to założenie do cywilizacji, 

trzeba chyba powiedzieć, że dla ich rozwoju – złe jest postrzeganie społeczności jako 

„stabilnych monolitów”, a zamiast tego – powinno się je widzieć w ujęciu dynamicznym – jako 

nastawione na rozwój i innowacje. Zbyt silne przywiązanie do historii i tradycji, zbyt mocna 

koncentracja „na tym, co jest” – wszystko to hamuje konieczność wprowadzania w życie 

cywilizacyjne usprawnień wynikających „z ducha czasu”. Brak elastyczności w myśleniu i 

działaniu wielu polityków często jest przyczyną stagnacji a nawet zapaści gospodarczej danego 

państwa. Nie należy więc kierować się rutyną i stereotypami, lecz w zgodzie z założeniem 

szkoły prostych reguł – należy być otwartym na „nowość”, „okazje” i „szanse” – i w tym 

upatrywać rozwoju państw oraz cywilizacji. 

5. Podsumowanie 

 Podsumowując, na pewno istnieje sporo zastosowań zarządzania strategicznego w 

rozważaniach nad cywilizacjami. Zarządzanie strategiczne dostarcza bowiem pewnych 

sposobów rozumowania, które mogą wnieść precyzję do teorii cywilizacji. 

 Warto jednak w tym zakończeniu wspomnieć także o pewnych ograniczeniach takiego 

podejścia. Mianowicie, zarządzanie strategiczne jest powołane do usprawniania przede 

wszystkim organizacji, podczas gdy cywilizacje są społecznościami globalnymi i niezwykle 

złożonymi (znacznie bardziej niż wszelkie organizacje). Badając współczesne cywilizacje – nie 

sposób pomijać ich tradycji, religii, kultury, historii, polityki i wielu innych spraw; ponadto, 

cywilizacje mierzą się dziś z problemami tak skomplikowanymi jak pandemia, ocieplenie 

klimatu, terroryzm, globalizacja, fundamentalizm, itd. – i wszystko to nie sposób zrozumieć 

poprzez często wąskie kategorie zarządzania strategicznego. Niemniej, w pewnych obszarach 
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dorobek zarządzania strategicznego z pewnością pomoże wnieść pewien ład w rozważania nad 

cywilizacjami. 
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