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Autor: Piotr Stohnij

5 czynników rozwoju firmy
w kryzysie
Masz już dość kryzysu? A może jesteś zmęczony złotymi radami, jak go przetrwać?
Uśmiech politowania zmieszanego z niesmakiem wywołują u Ciebie mędrcy wskazujący,
jak przetrzymać kryzys, chociaż nigdy wcześniej żadnego nie doświadczyli? Mam podobnie.

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ M.IN.:

N

iemniej jednak tytuł tego artykułu sugeruje,

rozwiązań naszych problemów, a wielkość orga-

że może sam jestem jednym z nich. Jestem?

nizacji na ogół oznacza dla nas również pewność.

Trudno przecenić siłę wyparcia i potrzebę myco robić, aby nie tylko
przetrwać, ale wręcz rozwinąć firmę w kryzysie,
jakich pięć czynników
wziąć pod uwagę, aby
poradzić sobie z obecnymi wyzwaniami,
dlaczego w czasie kryzysu warto nastawić się na
zakupy.

Tak, są firmy, które dziś nawet mimo swojej

ślenia o sobie dobrze, ale moje dotychczasowe

wielkości nie zarabiają, ale jestem pewien, że

milczenie w tej sprawie każe mi stwierdzić, że

to one mają największe szanse na przetrwanie

chyba nie należę do wspomnianej wyżej grupy.

kryzysu, a dzięki swoim dużym zasobom – rów-

Nie oznacza to jednocześnie, że nie mam jakichś

nież wykonanie kroku naprzód i przyśpieszenie,

przemyśleń na temat obecnej sytuacji gospodar-

np. procesów cyfrowej transformacji.

czej. Mam i nawet się nimi z Tobą podzielę, jeśli
zechcesz. Być może urealnią one Twój sposób

Może to mało romantyczna wizja, ale trudne
czasy sprzyjają dużym.

myślenia o tym, co obecnie robić, aby nie tylko
przetrwać, ale wręcz rozwinąć się w kryzysie.
Trzeba wziąć pod uwagę pięć czynników, które
określą to, jak Ty i Twoja firma poradzicie sobie
z tym wyzwaniem. Wyznaczają one jednocześnie
kierunki działań strategicznych, które wbrew pozorom nie są zbyt odkrywcze, ale jednocześnie –

 PRZYKŁAD
Świetnym przykładem jest sytuacja, która ma miejsce
w dużych sieciach handlowych. Wydłużają one godziny pracy, promują aplikacje mobilne i znajdują kolejne sposoby na to, aby mimo utrudnień i tak przyciągnąć klientów. Wątpię, by wyniki tych firm na koniec
2020 r. wykazały spadek.

nie takie proste w implementacji.

1. WIELKOŚĆ

Pierwszy czynnik, który jest w stanie sprawić, że

Twoja firma nie tyle nie straci, ile wręcz zyska na
kryzysie, to jej wielkość. Byron Sharp w swoich klasycznych badaniach pokazuje zależność
między wielkością firmy a tempem jej wzrostu.

 WSKAZÓWKA
Jeśli działasz dla dużej firmy, pokazuj to. Pokazuj, że
ma ona siłę, aby się zmierzyć z kryzysem, i że jest
zbyt duża, żeby upaść. Jeżeli natomiast działasz dla
mniejszej organizacji… rób to samo. Pokazuj, że jest
ona większa, niż może się wydawać na pierwszy rzut
oka, a na pewno większa niż wyzwanie, jakie postawił przed nią kryzys.

Wynika z tego jednoznacznie, że z założenia preferujemy duże marki, ponieważ to nasz sposób
na zmniejszenie ryzyka związanego z zakupem.
Zasada ta zyskuje na sile w kryzysie, bo wtedy

2. GOTÓWKA

Swoją strategię inwestycyjną Warren Buffett za-

tym bardziej nie ma miejsca na testy i zaspoka-

warł w cytacie, który na dobre wszedł do kanonu

janie potrzeby nowości. Chcemy sprawdzonych

trafnych stwierdzeń biznesowych: „Drżyj, gdy
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inni są zachłanni. Bądź zachłanny, gdy inni drżą”.

Potrzebna jest zatem zmiana kotwic cenowych,

Kryzys powoduje znaczny spadek wartości – firm

związana również niejednokrotnie z innowacją

oraz ich produktów – i chociaż na ogół skupiamy

w sferze wartości.

się w nim na przetrwaniu, jest to najlepszy moment na zakupy po znacznie obniżonych cenach.
Dlatego posiadanie zasobów gotówkowych to
następny czynnik zwiększający prawdopodobieństwo sukcesu w kryzysie.
Trudno wyobrazić sobie, że nagle spadnie Ci
z nieba worek pieniędzy, i jeżeli nie zadbałeś
o gotówkę zawczasu, możesz mieć pretensje tylko
do siebie, bo sygnały spowolnienia oraz prze-

 PRZYKŁAD
Ciekawym przykładem jest obecny triumf paczkomatów InPostu. Co prawda innowacja polegająca na
zredukowaniu prawie całej pocztowej infrastruktury wywodzi się sprzed kryzysu, ale świetnie pokazuje
zmianę percepcji wartości tej usługi: do elastyczności dochodzi brak kontaktu z ludźmi. Stąd też tą samą
drogą zamierza pójść Ikea, która zapowiedziała uruchomienie własnej sieci automatów do odbierania
zamówień już jesienią 2020 r.

świadczenie o nieuchronności kryzysu towarzyszą
firmom już od ładnych kilku miesięcy. Oczywiście
nikt nie był w stanie przewidzieć pandemii koronawirusa (choć ostrzegali przed nią chińscy
naukowcy około roku temu), ale przesłanki, żeby
zacząć gromadzić gotówkę, były wyraźne. Objawiały się choćby zwiększającym się zadłużeniem
firm, wydłużaniem czasu płatności faktur czy
spadkiem poziomu inwestycji w innowacje. Trudno zatem mówić tu o faktycznej niespodziance.
 WSKAZÓWKA
Jeśli dysponujesz zasobami gotówki, nastaw się na
zakupy, ale jeszcze zaczekaj. Prawdopodobnie kryzys się pogłębi. Jeśli natomiast nie masz gotówki,
zastanów się, jak ją pozyskać. Być może dalekim od
oczekiwań, ale biznesowo adekwatnym pomysłem
mogą być redukcje kosztów, zmniejszenie infrastruktury albo poszukiwanie finansowania na zewnątrz.

 PRZYKŁAD
Pewne jest, że kryzys to wyjątkowa okazja dla tych,
którzy gotówkę mają. Wystarczy wspomnieć o ostatnich ruchach na rynkach medialnym czy energetycznym albo zakupieniu przez Comarch francuskiej spółki
medycznej Cabinet Conseil En Strategie Informatique.
A to dopiero początek wzmożonej aktywności firm
w zakresie fuzji i przejęć.

3. INNOWACJA

Czas kryzysu to – wbrew pozorom – również czas

 WSKAZÓWKA
Jeśli chcesz zwiększyć sprzedaż w dzisiejszych warunkach, poświęć uwagę innowacjom w obszarze
oferty wartości lub modelu biznesowego, tak aby
jedno i drugie stało się adekwatne do dzisiejszego kontekstu. Obecne rozwiązania odnoszą się do
sytuacji sprzed wybuchu pandemii COVID-19 – nic
więc dziwnego, że są dla klientów nieodpowiednie.

4. E-COMMERCE

Obecny kryzys jest wyjątkowy pod jednym wzglę-

dem: żaden z poprzednich nie zamknął prawie
całego świata w domach. To uniemożliwia np.
korzystanie z usług takich jak przygotowanie
posiłku przez kucharza w restauracji oraz wielu
innych. Nie oznacza to jednak, że skłonność do
płacenia za nie nagle zniknęła – osoby przyzwyczajone do jedzenia na mieście wciąż chętnie
będą zamawiać ulubione dania, o ile będą mogły
to zrobić w sieci oraz ktoś je im przywiezie. Być
może taka zmiana nie przyniesie lokalowi przychodów porównywalnych z tymi sprzed kryzysu,
ale pozwoli mu przetrwać i rozwinąć nowy kanał
sprzedaży, a w przyszłości umożliwi lepsze odnalezienie się w pokryzysowej rzeczywistości.
Już teraz wiemy, że w niej nie będzie miejsca
dla firm bojkotujących e-commerce, używających
argumentów, że ich grupa docelowa nie jest na
niego gotowa. Otóż obecnie wszyscy przechodzą

innowacji. Są one konieczne, ponieważ zmiana

przyśpieszony kurs przygotowawczy do zakupów

warunków zewnętrznych oznacza, że w wielu

elektronicznych, bo każda inna ich forma stała się

sytuacjach klienci nie chcą lub nie są już w stanie

niedostępna lub niebezpieczna. Dlatego gdy sy-

kupować oferowanych produktów po dotychcza-

tuacja się uspokoi – a bariery zakupowe związane

sowych cenach albo rezygnują z nich całkowicie.

z przekonaniami, że pewnych rzeczy nie można
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albo nie powinno się kupować w sieci, znikną –

da? To przekonanie, podsycane strachem przed

w wielu przypadkach nie będzie powrotu do

jutrem i wierność organizacji, z którą związali

sprzedawania inaczej niż przy użyciu platform

się oni emocjonalnie, sprawi, że podejmą wy-

elektronicznych.

zwanie ratowania tonącego okrętu. Ale kiedy się

 WSKAZÓWKI
Ȳ Jeśli dysponujesz już własną platformą sprzedażową albo działasz na marketplace’ach, jesteś w dobrym miejscu. Wbrew temu, że wszyscy próbują
zredukować koszty, najgorszą rzeczą byłoby obecnie zmniejszanie wydatków na reklamę w cyfrowych kanałach marketingowo-sprzedażowych.
Powinny one wręcz wzrosnąć.
Ȳ Zastanów się, co zrobić, aby zmniejszyć ewentualne opory związane z zakupami na danej platformie.
Jedną z metod może być wspomniany wcześniej
kontakt osobisty z dostawcą. Zatem jeśli sprzedawałeś dotychczas tylko lub przede wszystkim
na żywo, czeka Cię przyśpieszony kurs sprzedaży
zdalnej, a także analiza procesu sprzedażowego
pod kątem tego, jaka jego część może się odbywać bez udziału człowieka i jak uprosić produkty,
aby dało się je sprzedawać w sieci.
Ȳ Ważnym krokiem będzie również możliwie jak
najszybsze uruchomienie własnego e-sklepu –
nawet w prowizorycznej formie. To kluczowe dla
odblokowania kanałów sprzedaży. Może się to
również okazać niezłym sposobem na ekspansję zagraniczną

5. LUDZIE

Odpowiedni ludzie to ostatni element, bez które-

to wszystko skończy, dojdzie do nich, że za słabą
kondycję firmy podczas kryzysu odpowiadają ci,
którzy za słabo ją na taką sytuację przygotowali,
a nie ci, którzy za to faktycznie zapłacili.
 WSKAZÓWKA
Byłbym bardzo ostrożny w podejmowaniu radykalnych decyzji kadrowych. Ludzie tworzący firmę nie
odpowiadają na ogół za sytuację, w której się dziś
ona znajduje. Ponadto to oni są w stanie zamienić
opisane wyżej cztery czynniki rozwoju kryzysowego w wartość i nie tylko ocalić daną organizację, lecz
także pozwolić jej w tych trudnych warunkach rozkwitnąć, a również przygotować ją na pokryzysowe
warunki rynkowe.

 PRZYKŁAD
Prezes Airbnb zapowiedział niedawno, że do uratowania firmy konieczne będą cięcia kosztów i zwolnienia. W liście do pracowników transparentnie omówił
tę perspektywę, szczegółowo opisał proces i zasady,
jakimi firma będzie się kierować, oraz to, co będzie
przysługiwało odchodzącym pracownikom, ale także tym, którzy zostają.

Piotr Stohnij

Jeżeli natomiast skusi Cię perspektywa krótko-

go wszystkie pozostałe przestają do siebie paso-

terminowych korzyści związanych z obciążeniem

wać. Niestety, to właśnie ludzie w największym

Twojego zespołu odpowiedzialnością za sytuację

stopniu ucierpią w związku z kryzysem. Stracą

związaną z kryzysem, co być może umożliwi Ci

pracę, obetnie się im wynagrodzenia, zmusi do

przetrwanie, to pamiętaj, że gdy kurz opadnie,

nadgodzin. Wszystko w imię ratowania biznesu,

okaże się, że wokół siebie nie zobaczysz już nikogo

którego częścią są i z którym związali swój los.

wartościowego.

Oni to rozumieją i dlatego się na to wszystko

Gdy próbujesz przetrwać kryzys, wykuwasz

zgodzą – zresztą nie będą mieli za bardzo wyboru.

swoją pokryzysową przyszłość. Od tego, jak

ekspert w dziedzinie nowego marketingu i zmian pokoleniowych w biznesie – w tych obszarach prowadzi badania, doradza, szkoli oraz zarządza
działaniami firm swoich klientów;
od ponad dekady współpracuje
z ICAN Institute; stale komentuje bieżące wydarzenia z życia biznesowego
i społecznego na stronie www.stohnij.pl

Padną w ten sposób ofiarą narracji przypisującej

obecnie traktujesz ludzi, zależy nie tylko to, czy

NAPISZ DO AUTORA:

im winę za sytuację, w której znalazła się firma.

teraz przetrwasz, lecz także to, czy będziesz trwać

piotr@stohnij.pl

W końcu są jej największym „kosztem”, praw-

w przyszłości.

