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Systemy wczesnego ostrzegania i rozpoznania
wchodzą w skład arsenału narzędzi, jakimi posługuje
się controlling. Uważa się, że są one najsilniej związa-
ne z controllingiem strategicznym. Potrzeba ich sto-
sowania wynika z cech współczesnej gospodarki cha-
rakteryzującej się, jak to ujmuje A.K. Koźmiński,
„uogólnioną niepewnością”1).

Są przydatne w zarządzaniu współczesnym przed-
siębiorstwem.

Analizując genezę wczesnego ostrzegania i jego
mutacji wczesnego rozpoznania, dotyczącego szans,
przed jakimi staje przedsiębiorstwo, dostrzega się kil-
ka źródeł inspiracji do tworzenia tych systemów in-
formacyjnych służących potrzebom zarządzania przed-
siębiorstwami2).

Jednym z nich, coraz częściej dostrzeganym przez
praktyków życia gospodarczego, jest dążenie do tego,
aby wykorzystywać systemy wczesnego ostrzegania
i wczesnego rozpoznania jako jedno z narzędzi służą-
ce do budowy przewagi konkurencyjnej. Czy jest to
możliwe? Jakie argumenty przemawiają za słuszno-
ścią takiej tezy?

Systemy wczesnego ostrzegania i wczesnego roz-
poznania są stosowane przez przedsiębiorstwa, które
pragną z należytym wyprzedzeniem czasowym okre-
ślić zagrożenia lub/i szanse pojawiające się w ich za-
sięgu.

Tworzą więc obie wymienione formy systemów
informacyjnych, ponieważ gwarantują one, wtedy gdy
są poprawnie skonstruowane i wdrożone, osiąganie
następujących rezultatów:
� przekazują użytkownikowi specyficzne informacje
wczesnego ostrzegania i rozpoznania pozwalające na
antycypacyjną ocenę sytuacji przedsiębiorstwa w oto-
czeniu i wewnątrz firmy;
� pozwalają na wcześniejsze zaobserwowanie i zneu-
tralizowanie oznak niebezpieczeństwa i możliwej szan-
sy, przed ich wystąpieniem;
� z zasady pozostawiają użytkownikowi wystarczają-
co dużo czasu na wprowadzenie korekt likwidujących
lub przynajmniej zmniejszających zagrożenia, a tak-
że przygotowanie się do wykorzystania zasygnalizo-
wanych szans;
� są dla użytkownika skutecznym narzędziem walki
konkurencyjnej i budowy przewagi konkurencyjnej3).
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Badania przeprowadzone na Zachodzie wskazują,
że 80–90% sytuacji, które stanowiły zaskoczenie dla
kadry menedżerskiej, niosąc ze sobą zagrożenia lub
niedostrzeganie szans, były wcześniej sygnalizowane,
właśnie za pomocą tzw. słabych sygnałów4) stanowią-
cych główny element konstrukcyjny systemów wcze-
snego ostrzegania i rozpoznania.

Jedynie 10–20% sytuacji stanowiły typowe wyda-
rzenia losowe, nadzwyczajne, praktycznie niemożli-
we do przewidzenia i wykrycia.

Jeśli na wyniki tych badań popatrzeć od strony
sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego
ekonomiki, w tym możliwości tworzenia przewagi nad
konkurentami, to warto zauważyć, że zlikwidowanie
części bodaj z tych 80–90% sytuacji daje znaczące efek-
ty oszczędnościowe w zakresie ponoszonych kosztów
i sprawnościowe o poważnych wymiarach5).

W dzisiejszych czasach budowanie przewagi kon-
kurencyjnej przez przedsiębiorstwa odbywa się po-
przez stosowanie wielu koncepcji strategicznych6).
Jednocześnie, jak się wydaje, dwie płaszczyzny, na
których buduje się zręby przewagi konkurencyjnej,
wybijają ją współcześnie na czoło zastosowań. Są to
płaszczyzny: informacyjna i wiedzy7). Obie są ze sobą
ściśle związane.

W pierwszej chodzi o zdobycie dwóch rodzajów in-
formacji – o konkurentach i dotyczących własnej fir-
my. Kontekstem dla obu jest łańcuch tworzenia war-
tości przedsiębiorstwa.

Przepływ i zawartość tych informacji czołowe
przedsiębiorstwa świata gospodarczego analizują bar-
dzo starannie, stosując podejście antycypacyjne, a nie
retrospektywne, jak to się nadal zdarza przedsiębior-
stwom polskim.

Drugą płaszczyznę stanowi dostęp do wiedzy i jej
gromadzenia w przedsiębiorstwie. Wiedza ta zasadza
się głównie na zasobach kapitału intelektualnego każ-
dej firmy.

Jest dziś oczywistym faktem, że te przedsiębior-
stwa stają się wiodące w swojej branży; potrafią zgro-
madzić odpowiedni zasób kapitału intelektualnego,
zarówno uprzedmiotowionego w postaci innowacyjne-
go postępu techniczno-technologicznego, pomysłów,
patentów, należycie sprawnych procedur działania itp.,
jak i potencjału wiedzy i umiejętności zatrudnionych ,
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i współpracujących z przedsiębiorstwem ludzi (mene-
dżerów różnych szczebli, pracowników wykonawczych,
kooperantów, w pewnej mierze też klientów itd.). I co
jest ważne, umieją ten kapitał intelektualny uprzed-
miotowiony i potencjalny w należyty sposób wykorzy-
stać.

Wyjątkowo cennym, jak pisze A.K. Koźmiński,
„uzupełnieniem stale aktualizowanego zasobu wiedzy
relacyjnej jest wiedza sytuacyjna oparta na „słabych
sygnałach” z otoczenia i wnętrza firmy (...), które mogą
w przyszłości wywierać zasadniczy wpływ na przewa-
gę konkurencyjną”8).

Sądzić należy, że w szczególności polskie przedsię-
biorstwa, które nie zawsze są w stanie konkurować
z innymi, np. nowymi, innowacyjnymi technologiami
czy kosztami, powinny wykorzystywać narzędzia bu-
dowy przewagi konkurencyjnej, które dają szanse jej
powstawania na innych polach niż tradycyjne9).

Do takich narzędzi należą systemy wczesnego
ostrzegania i wczesnego rozpoznania, szczególnie te,
które zalicza się do trzeciej ich generacji, określonej
też mianem ”strategicznego radaru” przedsiębior-
stwa10). Ich konstrukcja opiera się na wskaźnikach
wtedy stosowanych, gdy dane zjawisko pozwala się ująć
w postaci liczbowej lub/i symptomów, które można
przedstawić tylko opisowo (jakościowo).

Dla powodzenia stosowania systemów wczesnego
ostrzegania i rozpoznania duże znaczenie ma proce-
dura tworzenia obu tych systemów. Procedura ta z re-
guły przebiega w sposób przedstawiony na rysunku.

Z doświadczeń autora w projektowaniu, wdraża-
niu i obserwowaniu oraz analizowaniu tworzonych
i/lub działających systemów wczesnego ostrzegania
(rozpoznania) w przedsiębiorstwach wynika, że etapy
III i IV mogą przebiegać równolegle.

Największe trudności pojawiają się w realizacji eta-
pu V, gdy trzeba określić wzajemne powiązania i zależ-
ności przyczynowo-skutkowe między użytymi wskaź-
nikami / symptomami oraz stworzyć sieć powiązań
między nimi11).

Jako przydatne w konstruowaniu systemu infor-
macyjnego wczesnego ostrzegania w zakresie diagno-
zowania przewagi konkurencyjnej uznaje się np. ta-
kie wskaźniki, jak zaprezentowane w tabeli12).

Natomiast jako symptomy ostrzegawcze uznaje się
np. takie, jak:
� spadek wskaźnika obrotowości majątku trwałego,
świadczący o zmniejszaniu się zdolności przedsiębior-
stwa do wykorzystywania swoich środków jako efek-
tywnej podstawy wytwarzania przychodu,
� obniżanie się wskaźnika ceny rynkowej akcji przed-
siębiorstwa w stosunku do wartości księgowej akcji,
� gwałtowny spadek funduszy własnych w obrocie,
� wzrost aktywów wysokiego ryzyka w aktywach ogó-
łem i wartości sprzedaży,
� nasilanie się działań promocyjnych konkurencji,
� coraz mniejsze zainteresowanie firmą ze strony
mass mediów,
� zrywanie umów przez stałych klientów,
� wzrost niepożądanej płynności zatrudnienia jako
wynik „podkupywania” pracowników przez konku-
rencję,
� brak dopływu nowych pracowników do przedsię-
biorstwa,
� pojawienie się nowych „wąskich gardeł” w przed-
siębiorstwie,
� nagły brak zapytań ofertowych,
� szybszy wzrost kosztów niż wzrost sprzedaży,
� ruch kosztów – przechodzenie kosztów z pozycji na
pozycję,

Rys. Etapy budowy systemu informacyjnego
wczesnego ostrzegania (rozpoznania)
Źródło: opracowanie własne.

Obrót osiągnięty na rynku
zagranicznym / Całkowity
obrót

Zmiana liczby osób w danej
grupie społecznej / Zmiana
populacji mieszkańców danego
kraju, regionu lub rynku

Obrót osiągany na produktach
o wieku przekraczającym
48 miesięcy / Obrót ogółem

Obrót osiągany z transakcji
pochodzących od nowych
klientów / Obrót osiągany
ogółem

Jako funkcja dyskryminacyjna

Tab. Przykładowe wskaźniki przydatne w kon-
struowaniu systemu wczesnego ostrzegania

Źródło: opracowanie własne na podstawie U. BRECHT,
op.cit., s. 13.

Spóźniona reakcja na
zmiany na rynku
zagranicznym

Brak reakcji na zmiany
demograficzne

Zestarzenie się progra-
mu produkcji

Zmniejszenie się liczby
nowych klientów

Wskaźniki Z i Z’
Altmanna
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� negatywne zmiany w stanie zamówień – zmniej-
szenie się portfela zamówień (np. z wieloletniego do
rocznego; z rocznego do miesięcznego),
� rosnące zamrożenie środków w inwestycjach nie
ukończonych w terminie,
� „przecieki” informacyjne dotyczące tajemnic służ-
bowych przedsiębiorstwa.

Na koniec warto zauważyć i to, że systemy wcze-
snego ostrzegania i rozpoznania są tworzone w spo-
sób zindywidualizowany – dla danego przedsiębior-
stwa. Sprawność ich funkcjonowania i przydatność
oraz skuteczność zastosowania do budowy przewagi
konkurencyjnej zależy bowiem w dużej mierze od tego,
czy skonstruowane są one na podstawie rozpoznania
specyficznych cech konkretnego przedsiębiorstwa,
którego dotyczą.

Ponadto przedsiębiorstwa posiadające takie sys-
temy ściśle chronią je przed ujawnieniem ich kon-
strukcji i zawartości, właśnie ze względu na to, że sta-
nowią one jeden z atutów przewagi konkurencyjnej.

dr Andrzej Sikorski
Katedra Zarządzania
Uniwersytet Łódzki
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W stronę kwalitologii
zasobów ludzkich
Difin, Warszawa 2005

Konkurowanie przez jakość była od dawna jedną
z uznanych strategii uzyskiwania trwałej przewagi
konkurencyjnej na rynku. W miarę rozwoju globali-
zacji rynku i intensyfikacji konkurencji, kwestia ja-
kości, w tym kształtowania jakości zasobów ludzkich,
nabiera coraz większego znaczenia w walce konkuren-
cyjnej, a przede wszystkim w tworzeniu potencjału
konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz w wycenie
jego wartości na rynku. Przedmiotem analizy recen-
zowanej książki jest problematyka zarządzania jako-
ścią zasobów ludzkich oraz problematyka ekonomiki

jakości zasobów ludzkich. Problemy te, niejako z isto-
ty wchodzą w zakres kwalitologii, interdyscyplinar-
nej dziedziny wiedzy, zajmującej się wszystkimi aspek-
tami, całokształtem zagadnień jakości, stąd tytuł
„W stronę kwalitologii zasobów ludzkich”. Autorka
książki słusznie zakłada, że stan rozwoju dyscyplin:
zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania jakością
stwarza wystarczające podstawy do wzajemnego trans-
feru osiągnięć teoretycznych i najlepszych praktyk,
z uwzględnieniem specyfiki każdej z dyscyplin.

dr hab. Mirosława Rybak




