
C o oznaczają oceany, czer-
wony i niebieski, i dlaczego 
użył Pan w swojej książce 
właśnie tych kolorów?

W. Chan Kim: Używamy kolorów, aby 
odnieść się do rynkowego wszechświata. 
Czerwone to te istniejące dzisiaj – znana 
przestrzeń rynkowa. Czerwone oceany 
są tam, gdzie granice przemysłu są zdefi-
niowane i ustalone, a zasady konkurencji 
znane. Firmy starają sie wykluczyć rywali 
i zdobyć jak największy udział w rynku. 
Na rynku robi się tłok, a perspektywy za-
robku i wzrostu maleją. Produkt staje się 
towarem, a ostra konkurencja zabarwia 
ocean na czerwono niczym krew. Stąd 
termin „czerwony” ocean.
Niebieskie oceany z kolei oznaczają 
wszystkie gałęzie przemysłu, które dziś 
nie istnieją – nieznaną przestrzeń ryn-
kową, niezabarwioną przez konkurencję. 

W niebieskich oceanach podaż jest ge-
nerowana, a nie wywalczona. Istnieje tu 
ogromna możliwość wzrostu, zarówno 
dochodowego, jak i szybkiego. W niebie-
skich oceanach konkurencja nie ma zna-
czenia, ponieważ zasady gry nie są jesz-
cze ustalone. Niebieski ocean jest wyra-
żeniem szerszego i głębszego potencjału 
przestrzeni rynkowej, wciąż jeszcze nie-
zbadanej. Tak jak błękitny ocean, rynek 
ten jest szeroki, głęboki, potężny i nie-
skończony. 
Tomasz Szczęsny: A jak zdefiniowałby 
Pan strategię niebieskiego oceanu w jed-
nym zdaniu?
W. Chan Kim: Strategia niebieskiego 
oceanu pokazuje nam, że konkurencja 
na rynku nie musi odgrywać ważnej roli. 
Można produkować niskim nakładem 
kosztów towar o bardzo wysokim zróż-
nicowaniu.

T.Sz.: To wspaniałe warunki dla bi-
znesu. Czy może Pan posłużyć się kil-
koma przykładami?
W.C.K.: Weźmy na przykład produkt 
SONY WALKMAN, który w roku 1980 
zrewolucjonizował sposób słuchania mu-
zyki – dokładnie tak, jak dziś czynią to 
odtwarzacz MP3, iPod i portal muzyczny 
iTunes firmy Apple. Inny przykład to ze-
garek Swatch, sieć kawiarni Starbucks 
czy komputery Dell.
T.Sz.: Czy są, Pana zdaniem, rodzaje 
firm, gałęzi przemysłu czy rynków, które 
mogą szczególnie skorzystać na strategii 
niebieskiego oceanu?
W.C.K.: Często słyszymy to pytanie – po 
części dlatego, że wielu menedżerów nie 
potrafi wyobrazić sobie oferty, która sze-
roko otworzy granice rynku. Nasza ana-
liza 30 branż na przestrzeni ostatnich 
100 lat jest jasna. Strategia ta może być 
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wykorzystana w każdej branży, w każ-
dym kraju.
T.Sz.: Dlaczego, w takim razie, takie 
możliwości często nie są dostrzegane?
W.C.K.: Granice i bariery rynkowe ist-
nieją głównie w głowach menedżerów. 
Menedżerowie muszą przekierować 
swoją uwagę z konkurencji na przełamy-
wanie barier branżowych, aby zostawić 
konkurencję w tyle. Jednak pole strategii 
wciąż pozostaje pod tym względem nie-
wykorzystane. Strategia blue ocean pró-
buje wypełnić tę lukę poprzez dostar-
czanie firmom praktycznych narzędzi  
i planów, których potrzebują do stwo-
rzenia niebieskich oceanów, w taki spo-
sób, aby zmaksymalizować możliwości  
i zminimalizować ryzyko. Jednym z naj-
bardziej kontrowersyjnych odkryć na-
szego badania jest to, że istnieją wzory do 
stworzenia udanego niebieskiego oceanu. 
Firmy mogą je stosować w celu znalezie-
nia przestrzeni rynkowych zapewniają-
cych zyskowny wzrost.
T.Sz.: Jak firmy mogą wprowadzać stra-
tegię niebieskiego oceanu?
W.C.K.: Celem firmy jest to, co my na-
zywamy innowacją wartości – wielki 
skok wartości, zarówno dla kupujących, 
jak i dla firm, przy jednoczesnym zacho-
waniu zróżnicowania i niskich kosztów. 
Poniższe pytania mogą okazać się po-
mocne przy próbie poszukiwania możli-
wości niebieskich oceanów:
- Jakie czynniki należy całkowicie wyeli-
minować?
- Jakie czynniki należy zredukować poni-
żej standardów danej branży?
- Jakie czynniki należy podnieść powyżej 
standardów branżowych?
- Jakie czynniki, których nie ma dana 
branża, należałoby stworzyć?
T.Sz.: Co sprawia, że strategia blue 
ocean jest tak nieodzowna w dzisiejszym 
biznesie? Dlaczego każdy dyrektor gene-
ralny powinien ją przeczytać?
W.C.K.: Perspektywy w większości prze-
strzeni rynkowych – czerwonych ocea-
nach – stale się kurczą. Postęp techno-

logiczny stale poprawia wydajność pro-
dukcyjną, udostępniając niespotykaną 
dotychczas gamę produktów i usług. 
Wraz z zanikiem barier międzynarodo-
wych i regionalnych oraz totalną dostęp-
nością informacji na temat produktów  
i ich cen na całym świecie, rynki niszowe 
i monopole są w zaniku. Jednocześnie 
brak jest dowodów na wzrost popytu, 
przynajmniej na rozwiniętych rynkach, 
gdzie ostatnie statystyki ONZ wskazują 
nawet na malejącą wielkość populacji. 
W rezultacie coraz większa podaż firm 
przerasta popyt. Taka sytuacja w nieunik-
niony sposób przyspiesza dostępność 
towarów i usług, ostre wojny cenowe  
i mniejsze marże. Towary i usługi stają 
sie towarami na przepełnionym rynku, 
a wzrost przychodów maleje. Firmy wal-
czą na ceny. Powyższe czynniki sprawiają, 
że strategia niebieskiego oceanu staje sie 
nieodzownym elementem wiedzy każ-
dego dyrektora generalnego. 
T.Sz.: Czy strategię niebieskiego oceanu 
można zastosować we wszystkich seg-
mentach biznesu?
W.C.K.: Tak, ta strategia sprawdza sie 
we wszystkich branżach, od typowych 
konsumenckich produktów, handlu in-
ternetowego, branż przemysłowych, far-
maceutyki, poprzez usługi finansowe, 
rozrywkę, IT, a nawet obronę. Strategia 
niebieskiego oceanu uwidacznia nam to 
poprzez przedstawienie szerokiej gamy 
firm, które ją zastosowały, jak NetJets 
w segmencie podróży samolotowych, 
NABI – miejska firma autobusowa, Ce-
mex – produkcja cementu, czy Joint Stri-
ker Fighter – obrona i Cirque du Soleil  
w branży rozrywkowej. 
T.Sz.: Czy strategia niebieskiego oceanu 
przeznaczona jest jedynie dla firm za-
czynających działalność?

W.C.K.: Strategie blue ocean tworzą 
nową rynkową przestrzeń, zmieniają dy-
namikę przemysłu, jednak nie odnoszą 
się tylko do firm wchodzących na rynek. 
W naszej pracy przejrzeliśmy 100-letnią 
historię powstawania niebieskich ocea-
nów, aby dowiedzieć się, jakich wzorów 
powinniśmy przestrzegać. Okazało się, 
że niebieskie oceany mogą być tworzone 
zarówno przez firmy nowopowstałe, jak  
i te dawno istniejące. Udało nam się wy-
kazać, że nowe firmy nie mają przewagi 
nad tymi z historią w dziedzinie pozyski-
wania nowej przestrzeni rynkowej.
T.Sz.: Z jaką reakcją się Pan spotkał?
W.C.K.: Nasze pomysły wydają się pa-
dać na żyzny grunt. Firmy i organizacje 
na całym świecie stosują nasze praktyki. 
To właśnie jest dla nas źródłem inspiracji 
– nadzieja, że uda nam się stworzyć nowe 
niebieskie oceany.
T.Sz.: Dlaczego strategia niebieskiego 
oceanu jest ważna dla polskich firm?
W.C.K.: Polskie firmy mają reputa-
cję dostarczycieli tanich produktów, ale 
„made in Poland” nie powinno kojarzyć 
się z niska jakością.Wraz z szybkim wzro-
stem gospodarki, polskie wynagrodzenia 
stale rosną. Polskie firmy muszą zatem 
wynaleźć sposób na zróżnicowanie swo-
ich produktów, jednocześnie utrzymu-
jąc niską cenę. Muszą stworzyć niebieski 
ocean tam, gdzie ich produkty są zróż-
nicowane, niskim kosztem. To ważne 
dla Polski, dla jej rządu, firm i indywi-
dualnych konsumentów. Zamiast szu-
kać sposobów stymulowania eksportu 
małym kosztem, rząd musi myśleć o za-
chętach dla polskich firm i w ten sposób 
zbudować niebieskie oceany, tym samym 
mocne polskie marki. 

w Polsce warsztaty ze strategii błękitnego Oceanu przeprowadzają trenerzy z firmy Forum 
rozwoju menedżerskiego sp. z o.o., są to zarówno spotkania otwarte, jak i konsulting, 
który pozwala firmie na stworzenie własnego rozwiązania w oparciu o strategię. więcej 
informacji na stronie www.getinspired.pl
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